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Resumo 

Enquadramento - O estágio de natureza profissional foi desenvolvido na Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do Centro de Saúde Chaves I, ACeS Alto Tâmega 

e Barroso, no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar da Escola 

Superior de Saúde da UTAD.  No desenvolvimento do presente relatório de estágio e tendo 

em conta os objetivos definidos, analisam-se as competências desenvolvidas, tendo como 

referência o Regulamento n.º 428/2018. Apresenta-se ainda o estudo intitulado “Adesão ao 

tratamento, complexidade da farmacoterapia do doente crónico e bem-estar psicológico”, 

que permitiu o desenvolvimento de competências em metodologias de investigação.  

Objetivos - Desenvolver as competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária na área de enfermagem de saúde familiar e uma investigação no 

âmbito da enfermagem familiar. Assim, para além das atividades realizadas na UCSP-B, 

desenvolvemos um estudo que tinha por objetivo analisar a relação entre o índice de 

complexidade da farmacoterapia e a adesão aos tratamentos e bem-estar psicológico, nos 

utentes diagnosticados com hipertensão e diabetes mellitus, inscritos na UCSP-B do Centro de 

Saúde Chaves I. 

Métodos - No presente relatório utilizou-se a análise crítico-reflexiva sobre as competências 

específicas na área de enfermagem de saúde familiar. Realizou-se um estudo de natureza 

observacional, transversal com uma abordagem quantitativa. Para a recolha de dados utilizou-

se um questionário, constituído por variáveis sociodemográficas, clínicas, adesão aos 

tratamentos, estilo de vida, bem-estar psicológico e complexidade da farmacoterapia. Para 

analisar a relação entre as variáveis utilizou-se o teste rhó de Spearman (), para o cálculo de 

correlações de modo a verificar a intensidade e sentido da relação entre variáveis 

quantitativas.  

Resultados - A amostra do estudo foi constituída por 31 participantes, com uma média de 

idades de 55,9 anos e desvio padrão de 8,3, sendo 51,6% do sexo masculino e 48,4% do 

feminino. Verificou-se que a maioria (75,6%) dos participantes mostrou adesão aos 

tratamentos. Analisada a correlação entre a medida de adesão aos tratamentos e a frequência 

da dose dos fármacos, uma das seções do índice de complexidade da farmacoterapia, 

verificamos uma correlação moderada positiva (=0,430) e significativa (p=0,016), indicando 

que à medida que aumenta a frequência da dose dos fármacos, também aumenta a adesão aos 
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tratamentos. Quanto à correlação entre a medida de adesão aos tratamentos e o índice total de 

complexidade da farmacoterapia, observou-se uma correlação positiva baixa (=0,03), e não 

significativa (p=0,98), o que indica que a adesão aos tratamentos não se relaciona com o 

índice de complexidade da farmacoterapia. No que respeita à correlação entre a medida de 

adesão aos tratamentos e os domínios do estilo de vida fantástico, verificou-se que: quanto à 

nutrição apresentou uma correlação negativa baixa ( = - 0,166) e não mostrou uma relação 

significativa (p=0,372),  e também não se verificou relação entre o domínio atividade física e 

a medida de adesão aos tratamentos ( =0,065;  p=0,729 ). No concerne à correlação entre a 

medida de adesão aos tratamentos e bem-estar psicológico, foi baixa e negativa ( = - 0,191; 

p=0,303) e não se verificou relação entre estas variáveis. 

Conclusão - O presente relatório mostra o percurso realizado em contexto de estágio, 

nomeadamente, a aquisição de competências específicas do enfermeiro especialista na área de 

enfermagem de saúde familiar e o cumprimento dos objetivos propostos. Durante o estágio 

desenvolvemos um saber agir responsável e assertivo, sustentado na reflexão crítica. Os 

resultados obtidos pelo estudo permitiram constatar que a adesão aos tratamentos é elevada, e 

que à medida que aumenta frequência da dose dos fármacos aumenta a adesão aos 

tratamentos. Os resultados desta investigação pretendem contribuir para a adequação e 

melhoria das intervenções de enfermagem. 

Palavras-chave: Adesão aos tratamentos; Complexidade da farmacoterapia; Doente crónico; 

Bem-estar psicológico. 
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Abstract 

Background - The professional internship was develop at the Personalized Health Care Unit 

of the Chaves I Health Center, Alto Tâmega e Barroso, within the at ambit of the Master's 

Course in Family Health Nursing at the School of Health at UTAD. In this internship report, I 

took into account the defined objectives, analyzed the skills developed with reference to 

Regulation no. 428/2018. I developed the study entitled “Adherence to treatment, complexity 

of pharmacotherapy for chronic patients and psychological well-being” it is also presented, 

which allowed the development of skills in research methodologies. 

Objectives - To develop the specific skills of the specialist nurse in community nursing in the 

area of family health nursing and an investigation in the field of family nursing. Thus, in 

addition to the activities carried out at UCSP-B, we developed a study that aimed to analyze 

the relationship between the complexity index of pharmacotherapy and adherence to 

treatments and psychological well-being, in patients diagnosed with hypertension and 

diabetes mellitus, enrolled at UCSP-B of the Chaves I Health Center. 

Methods - This report used a critical-reflective analysis on specific skills in the area of family 

health nursing. An observational, cross-sectional study carried out with a quantitative 

approach. For data collection, we used a questionnaire, consisting of sociodemographic, 

clinical variables and adherence to treatments, lifestyle, psychological well-being and 

complexity of pharmacotherapy. Spearman's rhó test () was used to analyze the relationship 

between quantitative variables, in order to verify the intensity and direction of correlation. 

Results - The study sample consisted of 31 participants, with an average age of 55.9 years 

and standard deviation of 8.3, with 51.6% being male and 48.4% female. It found that the 

majority (75.6%) of the participants showed adherence to treatments. Analyzing the 

correlation between the measure of adherence to treatments and the frequency of dose of 

medicines, one of the sections of the pharmacotherapy complexity index, we found a 

moderate positive correlation ( = 0.430) and significant (p = 0.016), indicating that as 

increases the frequency of the dose, also increases adherence to treatments. As for the 

correlation between the measure of adherence to treatments and the total index of complexity 

of pharmacotherapy, there was a positive and low correlation ( = 0.03), and not significant (p 

= 0.98), which indicates that the adherence to treatments it is not related to the complexity of 

pharmacotherapy index. With regard the correlation between the measure of adherence to 
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treatments and the domains of fantastic lifestyle, it was found that: regarding nutrition, it 

presented a negative and low correlation ( = - 0.166) and didn’t show a significant 

relationship (p = 0.372), and there was also no relationship between the physical activity 

domain and the measure of adherence to treatments ( = 0.065; p = 0.729). Regarding the 

correlation between the measure of adherence to treatments and psychological well-being, it 

was low and negative ( = - 0.191; p = 0.303) and there was no relationship between these 

variables. 

Conclusions - This report shows detailed the path in the context of the internship, namely, the 

acquisition of specific skills of the specialist nurse in the area of family health nursing and the 

fulfillment of the proposed objectives. During the internship, we developed a knowledge of 

acting responsibly and assertively, based on critical reflection. The results obtained by the 

study showed that adherence to treatments is high, and that as the frequency of the dose of 

drugs increases, adherence to treatments increases. The results of this investigation are intend 

to contribute to the adequacy and improvement of nursing interventions. 

Keywords: Adherence to treatment; Pharmacotherapeutic complexity; Chronic patient; 

Psychological well-being.   
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INTRODUÇÃO 

Uma das principais preocupações, indicadas pelos profissionais de saúde, remete para a não 

adesão dos doentes aos regimes terapêuticos instituídos. A adesão ao tratamento pode ser 

definida segundo o grau de comportamento da pessoa ao tomar a medicação, seguir um 

regime alimentar e executar mudanças no estilo de vida, correspondendo às recomendações 

acordadas (World Health Organization [WHO], 2003). 

A adesão à terapêutica corresponde, de um modo geral, à extensão com que o comportamento 

de uma pessoa se adequa às recomendações do profissional de saúde em relação ao seu 

regime terapêutico (Delgado & Lima, 2001). A não adesão ao tratamento é considerada um 

problema, pois a prevalência é, em média, de 50% em pessoas com doenças crónicas, o que 

constitui um desafio para os profissionais de saúde (Araújo, Gonçalves, Damasceno & 

Caetano, 2010). Com a adesão ao tratamento ocorrem a diminuição da incidência e o atraso na 

ocorrência de complicações. Em contrapartida, a ausência da adesão pode determinar 

prejuízos no controlo de doenças e expor a pessoa ao risco de complicações, que podem ser 

influenciadas por um conjunto de cinco fatores: socioeconómicos, relacionados ao tratamento, 

doença, sistema de saúde e profissionais de saúde (Araújo et al., 2010). 

A não adesão foi identificada pela North American Nursing Diagnoses Association como um 

diagnóstico de enfermagem, em 1973 (Russel, 2003, cit. por M. Machado, 2009). Como 

exemplos de não adesão temos o não cumprimento do regime medicamentoso, o facto de o 

doente não comparecer às consultas e não seguir as mudanças no estilo de vida recomendadas 

(Telles-Correia, Barbosa, Mega & Monteiro, 2008), principais causas para o aumento da 

morbilidade e mortalidade, redução da qualidade de vida, aumento dos custos em saúde e 

excesso da utilização dos serviços de saúde (Telles-Correia, Barbosa, Mega, Barroso & 

Monteiro, 2007). 

Esta problemática da não adesão à terapêutica é de maior relevância em doentes crónicos, nos 

quais se incluem os diabéticos e hipertensos. As doenças crónicas são consideradas a principal 

causa de mortalidade e morbilidade na Europa, sendo por isso um problema de saúde pública. 

Inicialmente, as doenças crónicas eram mais prevalentes na população idosa, atualmente, 

devido a vários fatores, são afetadas pessoas cada vez mais jovens e de meia-idade. Assim, 

para além dos custos na saúde individual, as implicações socioeconómicas são bastante 
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significativas, sendo necessária uma atenção especial neste tipo de patologias (Abegunde & 

Stanciole, 2008).   

Os medicamentos são os principais instrumentos utilizados para prevenir e gerir eficazmente a 

doença crónica. No entanto, apesar da sua importância e benefício conhecido, o uso correto e 

adequado da medicação continua a ser um desafio para doentes e prestadores de cuidados de 

saúde (Bosworth et al., 2011). A baixa adesão à terapêutica é uma séria ameaça para o sucesso 

das terapêuticas de longo prazo em particular para as doenças crónicas. A adesão engloba 

vários comportamentos relacionados com a saúde que vão além da toma da medicação 

prescrita. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em junho de 2001, refere ser útil 

considerar que o ponto de partida para adesão está na capacidade do doente em seguir as 

instruções médicas. No entanto, o termo "médico" foi considerado insuficiente para descrever 

a sucessão de intervenções usadas para tratar doenças crónicas. Além disso, a relação entre o 

doente e o profissional de saúde deve ser em parceria, que deve ter por base as competências 

de cada um (WHO, 2003).  A falta de envolvimento dos doentes no processo de tratamento é 

particularmente evidente em doenças crónicas que necessitam de tratamento prolongado e 

regular (Zimmerer, Siegmund & Singer, 2009).   

Algumas vezes, a não-adesão é atribuída aos obstáculos relacionados com o doente que, 

segundo a OMS, é classificada como não intencional ou intencional (Bosworth et al., 2011; 

Dayer, Heldenbrand, Anderson, Gubbins & Martin, 2013). Tomar a medicação é um 

fenómeno complexo e de grande responsabilidade, pelo que a não-adesão não deve ser 

unicamente atribuída ao doente (Dayer et al., 2013).  A não-adesão à terapêutica pode ser o 

resultado de muitos fatores, tais como o estatuto socioeconómico, o conhecimento, a 

motivação para o tratamento, bem como a disponibilidade e qualidade dos cuidados. De igual 

modo, são também importantes a relação entre o profissional de saúde e o doente, a natureza 

da doença, o custo dos medicamentos e a possibilidade de efeitos secundários ou adversos 

(Shi et al., 2010). A OMS categorizou estes fatores em cinco dimensões: o doente, a condição 

de doença, a terapêutica, os fatores de natureza socioeconómica e o sistema de saúde (Van 

Servellen, Heise & Ellis, 2011; WHO, 2003). A não-adesão à medicação é reconhecidamente 

um problema de saúde pública, associada à diminuição da eficácia do tratamento, aumento 

das complicações e agravamento da progressão da doença, aumento do número de 

internamentos e atendimentos em serviços de urgência e aumento da mortalidade (Shi et al., 

2010).  
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No que respeita à saúde, é fundamental considerar os estilos de vida que refletem a tomada de 

decisão individual, que pode ser influenciada por variáveis contextuais e extrínsecas à pessoa. 

Assim sendo, a tomada de decisão reflete uma maior ou menor importância atribuída à 

prevenção da doença e promoção da saúde (Pais & Cabral, 2003). É igualmente reconhecido 

que os comportamentos saudáveis se associam a determinadas características 

sociodemográficas, normas sociais e culturais, bem como a aspetos da personalidade 

(Brannon & Fesist, 2001). Atualmente, o conceito de estilo de vida é utilizado não apenas na 

área da saúde, mas também em outras áreas como a sociologia, antropologia e psicologia, 

fazendo surgir inúmeras investigações que procuram a sua conceptualização, apesar de não se 

encontrar ainda uma definição que seja consensual (Álvarez, 2012; Prochaska, 2008).   

Segundo Bugalho e Carneiro (2004), os objetivos dos profissionais de saúde, especialmente 

dos enfermeiros, devem ser focalizados na promoção da saúde, prevenção da doença e em 

favorecer a saúde dos doentes, reconhecendo problemas reais e potenciais, fundamentando as 

suas intervenções na evidência científica.  

O objetivo do estágio de natureza profissional consistiu em desenvolver competências 

específicas do enfermeiro de saúde familiar, bem como investigação, no âmbito da 

enfermagem familiar, intitulada “Adesão ao tratamento, complexidade farmacoterapêutica do 

doente crónico e bem-estar psicológico”.  

O relatório de estágio encontra-se organizado em capítulos: no primeiro capítulo, procede-se à 

análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências; o segundo capítulo apresenta 

o estudo empírico, que integra a contextualização do estudo, o enquadramento teórico e 

metodológico, a apresentação e discussão dos resultados e as conclusões; o último capítulo 

diz respeito à síntese conclusiva. 

  



 

 

 

 



 

5 

CAPÍTULO I 

Análise e Reflexão Crítica do Desenvolvimento de Competências 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO  

Chaves é considerada uma cidade herdeira de um património repleto de contactos com 

culturas e povos ao longo da sua história. Foi-lhe atribuído o sinónimo de cidade termal, 

devendo esta designação aos povos romanos que encontraram as excecionais propriedades 

medicinais das suas águas que brotam do solo. 

O concelho de Chaves situa-se no Alto Trás-os-Montes. Pertence ao distrito de Vila Real, 

constitui conjuntamente com Boticas, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Montalegre e Ribeira 

de Pena, o Agrupamento de Municípios do Alto Tâmega. 

Figura 1. Mapa do concelho de Chaves 

O Centro de Saúde de Chaves I é parte integrante da Administração Regional de Saúde (ARS) 

Norte que, por sua vez, é o instituto público que garante o acesso à prestação de cuidados de 

saúde na região norte do país. 
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É um estabelecimento público, que visa a promoção da saúde e a prestação de cuidados, quer 

a nível primário de atuação, quer a nível da garantia da continuidade de cuidados, quer no 

recurso a outros serviços ou a cuidados especializados. A sua ação está dirigida à saúde dos 

grupos e da comunidade, no entanto, não descura a saúde individual e familiar e de grupos 

especialmente vulneráveis. Tem como objetivos a melhoria do nível de saúde da população, a 

promoção e vigilância da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, a 

reabilitação física e social do indivíduo.  

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou, em 2002, um documento denominando Centros de 

Saúde de Terceira Geração: Manual para a mudança que menciona três aspetos essenciais que 

conduziram à transformação dos centros de saúde (CS) e que são: i) organização interna 

descentralizada e baseada numa rede de unidades/equipas multiprofissionais, com missões 

específicas e objetivos comuns; ii) hierarquia/direção técnico-científica, até agora inexistente 

nos CS, equivalente ao conceito de clinical governance; iii) descentralização da gestão das 

atuais sub-regiões distritais para os CS, decidindo, caso a caso, a escala dimensional adequada 

para otimizar os resultados da gestão, sem induzir custos desnecessários (DGS, 2002). Realça, 

assim, a sua estrutura organizacional e modelo de funcionamento proposto para os CS, bem 

como a implementação de mecanismos para a participação da comunidade. Preconiza que 

cada CS, ou associação de CS, deverá dispor, obrigatoriamente, de uma Unidade de Saúde 

Familiar (USF), de uma Unidade Operativa de Saúde Pública (UOSP) e de uma Unidade de 

Cuidados na Comunidade (UCC). A existência de outras unidades funcionais, como as de 

diagnóstico e tratamento, as de especialidades, as de internamento ou as Unidades Básicas de 

Urgência (UBU) poderão ser incluídas, de acordo com as necessidades da população 

abrangida. 

As USF são unidades elementares de prestação de cuidados de saúde à população, que têm 

por missão “manter e melhorar o estado de saúde das pessoas nela inscritas, através da 

prestação de cuidados de saúde gerais, de primeira linha, de forma personalizada, com boa 

acessibilidade e continuidade, abrangendo os contextos sociofamiliares dos utentes, incluindo 

os cuidadores informais” (DGS, 2002, p.15). O Despacho Normativo nº 9/2006, de 16 de 

fevereiro, fixa o regulamento para lançamento e implementação das USF. 

A mais recente reforma dos cuidados de saúde primários (CSP) baseou-se na reconfiguração 

das unidades funcionais, iniciando-se pelas USF, e pela criação de Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACeS). De acordo com o Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, os ACeS são 
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"serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades 

funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que têm por missão garantir a 

prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica” 

(p.1182). 

Tendo implícita a qualidade organizativa e assistencial, a equipa multiprofissional tem como 

função a prevenção da doença e a prestação de cuidados em todas as etapas do ciclo vital, de 

forma personalizada e próxima, garantindo a acessibilidade, a continuidade, globalidade e 

qualidade dos cuidados, promovendo a participação e autonomia dos cidadãos, bem como o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos seus profissionais, para melhorar o bem-estar, a 

qualidade de vida e a satisfação de todos (USF Barrinha, 2015). Por este motivo, disponibiliza 

consultas programadas, que englobam a promoção da saúde e prevenção da doença nas 

diversas fases da vida (saúde infantil e juvenil, saúde da mulher, saúde do adulto e do idoso), 

vacinação e o acompanhamento e vigilância da doença (diabetes mellitus [DM], doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial [HTA], tratamentos a feridas e administração de 

medicação); consulta não programada que permite o atendimento de situações agudas pelo 

médico e enfermeira de família; consulta aberta que garante o atendimento de situações 

agudas, que não foram atendidas no horário do médico e da enfermeira de família; e a visita 

domiciliária de cariz preventivo e curativo. Todos os profissionais realizam o seu trabalho 

alicerçado em valores de ética, lealdade, qualidade, respeito, disponibilidade, partilha, 

formação, inovação e responsabilidade (USF Barrinha, 2015). 

A UCSP-B do Centro de Saúde Chaves I é constituída por uma equipa multidisciplinar 

formada por médicos, enfermeiros e administrativos. O horário de funcionamento é de 

segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 horas. Segundo informação obtida no Módulo 

de Informação e Monitorização das Unidades Funcionais, estavam inscritos nesta unidade 

funcional 10.445 utentes. 

O estágio na UCSP-B do Centro de Saúde Chaves I, decorreu no período compreendido   

entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017, sob a supervisão do Professora Doutora 

Conceição Rainho e com a orientação da Enfermeira Carla Cunha, especialista em 

enfermagem comunitária.  
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2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

Neste capítulo serão analisadas as competências desenvolvidas durante o presente estágio, 

tendo em conta os objetivos delineados. De acordo com o Regulamento n.º 428/2018, de 16 

de julho, definimos os seguintes objetivos: prestar cuidados específicos à família como uma 

unidade de cuidados ao longo do ciclo vital; mobilizar os recursos da comunidade para a 

prestação de cuidado à família capacitando a mesma face às exigências e especificidades do 

seu desenvolvimento e colaborar em processos de intervenção no âmbito da enfermagem de 

saúde familiar.  

O estágio teve como finalidade o desenvolvimento de competências específicas do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar, tendo por base a reflexão sobre 

os objetivos e as competências, aquando da prestação de cuidados, integrada na equipa de 

enfermagem da UCSP-B, visando respostas em função das especificidades das pessoas e 

famílias e dos contextos de trabalho. 

Na consulta de enfermagem de família, na UCSP-B do Centro de Saúde Chaves I, as 

consultas de vigilância do hipertenso e do diabético, realizadas pelo enfermeiro de “família” e 

médico de família, separadamente, em constante articulação, permite autonomia e 

individualização nos cuidados às famílias. Meleis (2010) afirma que desenvolvimento teórico 

é indispensável para a prática clínica, ao classificar os domínios e identificar o campo de 

intervenção de enfermagem, permitindo a racionalização de recursos e orientando o foco das 

intervenções de enfermagem.   

O enfermeiro de família cuida um grupo de famílias, a quem presta cuidados de enfermagem 

no âmbito da promoção da saúde e de prevenção da doença, no seio da família e da 

comunidade, em articulação com todos os setores. Desempenha, deste modo, um papel de 

proximidade com famílias, sendo considerado como o cuidador privilegiado do sistema 

familiar, ao constituir a interface entre todos os profissionais que intervêm no processo de 

cuidados (Correia, Dias, Coelho, Page & Vitorino, 2001). 

Defendido por Wright e Leahey (2009), para os profissionais de enfermagem é visível o 

interesse no foco familiar, nomeadamente, a promoção, manutenção e a recuperação 

fundamentais para a saúde da sociedade e família.  De acordo com as autoras sintetizam-se os 

principais referenciais:  o sistema familiar é um todo pelo que é afetada quando um dos seus 

membros vivencia problemas de saúde, alterando o estado de bem-estar de todos os membros;  
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a saúde e os comportamentos individuais afetam a família como um todo tendo impacto na 

resolução dos problemas nos restantes elementos da família; a eficácia dos cuidados de saúde 

é melhorada quando a ênfase é colocada na família e não apenas no indivíduo.   

A família é tem um papel importante para promoção da independência e crescimento pessoal 

dos seus membros. Apesar de cada membro ter a sua autonomia e personalidade, a família 

deve manter a integridade de cada indivíduo e criar regras que regulem os comportamentos 

dos seus membros. Estes modelos de comportamento que não são explícitos vão-se 

estabelecendo com a convivência e influenciam a tomada de decisão (Marinheiro, 2002).   

As políticas são claras, quando referem a importância do papel do enfermeiro de família, 

como consta da publicação da OMS (2002), na temática Saúde Para Todos no Século XXI e 

cumprindo o pressuposto da Meta 15,  que refere a necessidade de um setor da saúde 

integrado, com mais ênfase nos CSP, sublinhando o papel do enfermeiro de família na 

intervenção familiar (M. Silva, Costa & Silva, 2013).  

A SAÚDE 21, ao reconhecer que a família é uma unidade chave na saúde e na melhoria da 

saúde na Região Europeia, uma vez que é na família que se adquirem comportamentos e 

atitudes conducentes a estilos de vida saudáveis, vem justificar o desenvolvimento do 

conceito de enfermeiro de família. Desenvolve atividades de promoção da saúde e prevenção 

da doença, ajuda os indivíduos e as famílias a assumir a doença e a incapacidade crónica, e 

utiliza uma parte do seu tempo junto dos utentes e família no domicílio. Os enfermeiros 

fornecem orientações sobre os estilos de vida e fatores de risco ligados aos comportamentos, 

bem como ajudam as famílias em questões ligadas à saúde e a tomar consciência sobre os 

problemas de saúde familiar, detetando numa fase precoce os problemas (Ordem dos 

Enfermeiros, 2002). 

Neste sentido, concordamos com Wright e Leahey (2002) ao considerarem que a família é 

quem os seus membros dizem que são, o que permitirá respeitar os membros da família, os 

relacionamentos significativos e as experiências de saúde/doença. 

Para a formação dos profissionais de saúde, o desenvolvimento de competências apresenta-se 

como perspetiva que incentiva a reflexão crítica e responde às exigências do cenário atual de 

intensas mudanças sociais, favorecendo o desenvolvimento da cidadania (Faustino, Moraes, 

Oliveira & Egry, 2003).  
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Neste sentido, o estágio que desenvolvemos constituiu uma oportunidade de aplicação prática 

de conhecimentos teóricos, concretizando-se as competências estabelecidas no Regulamento 

n.º 428/2018, de 16 de julho. O cuidar da família como unidade de cuidados implicou cuidar 

cada uma com as suas singularidades, com diferentes dinâmicas e organização específica, 

com funções e papeis diferenciados, reconhecendo-se que cada família é uma entidade 

complexa e única, que se desenvolve em determinado contexto histórico e social.  

Cada enfermeiro de família cuida das famílias inscritas na sua lista, o que possibilitou o 

conhecimento do contexto familiar, e o desenvolvimento do processo de cuidados em 

colaboração com a família, estimulando a participação significativa e a interatividade. Para 

tal, foi estabelecida uma relação de ajuda com cada família, enfatizando a promoção da saúde 

e a gestão de situações complexas. Orientamos a intervenção com as famílias de forma 

sistematizada, colhendo dados pertinentes, monitorizando as respostas às diferentes condições 

de saúde e de doença em situações complexas, das quais destacamos as famílias que 

integravam membros diagnosticados com HTA e DM e incorporando a melhor evidência 

científica. 

Tivemos oportunidade de colaborar nos processos de intervenção, articulando e mobilizando 

os recursos necessários à prestação de cuidados à família, referenciando, quando necessário, a 

família para outros profissionais da equipa de saúde, especificamente para outros especialistas 

em enfermagem. Asseguramos a gestão da continuidade de cuidados, com o consentimento da 

família, dado que muitas famílias integravam doentes do foro crónico. A utilização dos 

sistemas de informação permitiu documentar os cuidados de enfermagem, monitorizar e 

avaliar a intervenção em enfermagem de saúde familiar e produzir indicadores sensíveis aos 

cuidados de enfermagem. 

Neste perspetiva, Hanson (2005) menciona os princípios justificativos da importância de uma 

abordagem de enfermagem junto das famílias, considerando que : i) É no contexto da família 

que os comportamentos saudáveis e de risco são aprendidos; ii) A família é influenciada 

quando um ou mais membros têm problemas de saúde; iii) A saúde dos membros é 

influenciada pela família e as práticas de saúde de cada indivíduo influenciam toda a família; 

iv) Os cuidados de saúde são mais eficazes quando é dada maior ênfase à família; v) A 

promoção, manutenção e restauração da saúde das famílias é importante para a saúde da 

sociedade. 
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A intervenção de enfermagem com as famílias implica reciprocidade entre saúde e 

funcionamento familiar, sendo que a família é fator de adversidade ou de proteção, quer nos 

processos de saúde e doença dos seus membros, quer nos processos de adaptação inerentes ao 

seu desenvolvimento (Figueiredo, 2009). 

A realização do estágio permitiu a concretização de atividades específicas, no âmbito da 

consulta de enfermagem de saúde familiar, que possibilitaram o desenvolvimento de 

competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de 

Enfermagem de Saúde Familiar.  

No desenvolvimento de competências no domínio da investigação, no sentido da melhoria da 

prestação de cuidados, realizámos um estudo que teve como questão de investigação “Qual 

relação entre o índice de complexidade da farmacoterapia, a adesão aos tratamentos e bem-

estar psicológico, dos utentes crónicos inscritos na UCSP-B, centro de Saúde Chaves I, nos 

utentes diagnosticados com hipertensão e diabetes mellitus?”.  

No decorrer do estágio, fomos minimizando as dificuldades sentidas com o estabelecimento 

da relação terapêutica com os diferentes membros da família, no sentido de concretizar a 

perspetiva sistémica do cuidado à família em particular as que se encontravam a vivenciar 

transições complexas de saúde doença. Neste processo foi gratificante o estilo de orientação 

proporcionado pela orientadora de estágio, que sempre próxima, com a sua experiência, 

contribuiu para a consolidação do conhecimento na área de saúde familiar.   
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

Este estudo foi realizado na UCSP-B do Centro de Saúde Chaves I, do ACeS Alto Tâmega e 

Barroso durante o estágio. A recolha dados permitiu caracterizar os utentes com o diagnóstico 

de HTA e DM e o tipo de família, analisar a relação entre a complexidade da farmacoterapia e 

a adesão aos tratamentos e determinar a relação entre domínios dos estilos de vida e bem-estar 

psicológico. Esta temática assume particular relevância, pois a promoção da adesão ao regime 

terapêutico ajuda o utente a gerir de forma eficaz e autónoma e a assumir a responsabilidade 

no processo de gestão da doença crónica, capacitando-o para a vivência dos processos de 

transição saúde/doença promoção de bem-estar. 

McElnay (2005) define adesão como comportamento do utente, em relação ao cumprimento 

da prescrição de medicação, de dietas e de mudanças no seu estilo de vida, face ao 

aconselhamento pelos profissionais de saúde. 

A prestação de cuidados aos utentes hipertensos e diabéticos é realizada em equipa, e tendo 

em conta que a HTA e a DM são doenças crónicas, os enfermeiros têm como objetivo intervir 

por forma a facilitar a adaptação à doença. Procuram não só facilitar a adaptação às mudanças 

decorrentes no estilo de vida, mas também fornecer recursos e estratégias para a manutenção 

do bem-estar (Sá, 2001). 

Os ganhos em saúde traduzem-se na melhoria dos indicadores de morbilidade e mortalidade e 

esperança média de vida, bem como na qualidade de vida relacionada com a saúde e bem-

estar (OMS, 2002). A carga económica, social e familiar da doença crónica tem aumentado 

em todo o mundo, encontrando-se em processo de mudança de paradigma, com as 

preocupações dos profissionais de saúde não tanto na doença aguda, mas na doença crónica.  

Atualmente, 60% das mortes a nível mundial, independentemente do nível de 

desenvolvimento, são resultantes de doenças crónicas (WHO, 2005), a que não é alheio o 

fenómeno do envelhecimento e o controlo das doenças infeciosas.  

Os tratamentos da HTA e DM são longos e, em geral, perduram para toda a vida do utente, 

coexistindo com a terapêutica farmacológica prolongada pelo que a adesão aos tratamentos é 

essencial para a qualidade de vida, para a diminuição das complicações da doença e melhoria 

do prognóstico. Deste modo, a não-adesão aos tratamentos em particular nas doenças crónicas 
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tornou-se um problema de saúde pública a nível mundial, com taxa estimada de 50% nos 

países desenvolvidos (WHO, 2003). 

O impacto da falta de adesão aos tratamentos crónicos, além de afetar a saúde do indivíduo, 

tem reflexos económicos para o sistema de saúde, pois em muitos casos pode resultar em 

maiores custos com internamentos e tratamento das complicações.  Por isso, a intervenção dos 

enfermeiros no que concerne à promoção da adesão podem ajudar a diminuir a diferença entre 

a eficácia e efetividade das intervenções (WHO, 2003). 

Por este motivo, a OMS declarou a adesão à terapêutica como um problema mundial de 

grande magnitude, tendo sido elaborado um guia, baseado na evidência, para profissionais de 

saúde, sistemas de saúde e responsáveis pelas políticas de saúde, para a implementação de 

estratégias de adesão à terapêutica (National Council on Patient Information and Education, 

2007). Assim, o aumento das taxas de adesão à terapêutica e o seu impacto favorável na saúde 

dos doentes deverão ser objetivos primordiais dos profissionais de saúde, pelo que o 

reconhecimento do problema e a promoção de normas consistentes torna-se primordial 

(Bugalho & Carneiro, 2004). 

Tendo em conta a problemática apresentada e o contexto da prestação de cuidados do 

enfermeiro de família a utentes com HTA e DM, esta temática é pertinente no âmbito da 

investigação.  

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O presente capítulo é a base teórica que sustenta e contextualiza a temática, tendo por base a 

pesquisa documental e artigos científicos. Baseando-nos em Fortin, Côté e Filion (2009), 

acreditamos que a revisão da literatura permitirá o conhecimento sobre esta temática, de modo 

a justificar a sua pertinência, delimitar a problemática e perceber melhor os conceitos e as 

suas relações.  

De acordo com Fortin et al. (2009), é necessária a consulta de literatura de referência sobre o 

tema de forma que a revisão da literatura permita recolher informações pertinente atuais e 

relevantes.  O domínio da literatura publicada em determinada área de estudos constitui o 

ingrediente necessário para uma boa pesquisa (Hulley, Cummings, Browner, Grady & 

Newman, 2008).  
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Tendo presente a pertinência e a importância do tema “Adesão ao tratamento, complexidade 

farmacoterapêutica do doente crónico e bem-estar psicológico”, a revisão bibliográfica foi 

norteada pelo aprofundamento das dimensões em estudo. 

2.1. Adesão à terapêutica 

O conceito de adesão surgiu no século XX por Haynes (Telles-Correia et al., 2007), reveste-se 

de elevada complexidade, dado que relaciona diversas dimensões. O termo adesão ao regime 

terapêutico relaciona-se com o comportamento da pessoa no que se refere à toma de 

medicação, seguimento de uma dieta e prática de atividade física, que é recomendada e 

monitorizada pelos profissionais de saúde, enquadrando-se na prestação de cuidados de saúde 

(McElnay, 2005; Svastad, Shireman & Sweeney, 2000). 

O comportamento de adesão está presente quando o doente procura a ajuda de um profissional 

de saúde, quando cumpre um regime terapêutico, ou quando toma a decisão de adotar estilos 

de vida saudáveis. A adesão pode ser entendida como o grau de conformidade entre as 

indicações dos profissionais de saúde e o comportamento do doente, no que se refere ao 

regime terapêutico (Svastad et al., 2000). Este comportamento de consonância promove a 

eficácia e o sucesso da terapêutica instituída, o que se repercute no aumento do benefício 

clínico em termos de prevenção primária e secundária. De acordo com Bugalho e Carneiro 

(2004), adesão é sinónimo de concordância, pois verifica-se a participação ativa e voluntária 

do doente na decisão, que partilha a responsabilidade do tratamento com a equipa de 

profissionais de saúde que o atende. Logo, a adesão à terapêutica permite que o doente 

assuma um papel ativo, dinâmico, responsável, flexível e de autogestão do seu tratamento. 

Desta forma, o processo de adesão à terapêutica deve considerar o doente como um 

participante, pois a adesão não consiste unicamente em cumprir o que o profissional de saúde 

determina, mas também a participação ativa e o envolvimento voluntário e colaborativo do 

doente, para que possa desenvolver autonomia e habilidade para aceitar ou não as 

recomendações desses profissionais (Espírito Santo et al., 2012). 

O processo de adesão tem início com a toma da primeira dose de fármaco prescrito e termina 

com a última dose. A não-adesão pode verificar-se por: atraso da toma, não dar início ao 

tratamento, toma inadequada quanto à dose e ou frequência e cessar o tratamento prescrito 

(Kardas, Lewek & Matyjaszczyk, 2012). A adesão à terapêutica é habitualmente expressa 
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como uma fração ou percentagem das doses prescritas e realmente tomadas pelo doente. Leite 

e Vasconcelos (2003) consideram que há adesão quando são seguidas pelo menos 80% das 

prescrições. Também Araújo et al. (2010) consideram que o doente deve seguir o tratamento 

em pelo menos 80%, com cumprimento de horários, doses e tempo. 

Uma perceção negativa sobre a medicação, as crenças aliadas à noção de que os aspetos 

perigosos da medicação estão associados às origens artificiais e químicas, a perceção de 

serem substâncias nocivas utilizadas de forma exagerada pelos médicos, a noção de que os 

tratamentos complementares são mais “naturais” e mais seguros, podem influenciar as 

preferências e a adesão de tratamento, sobrecarregando os cuidados de saúde (Pereira, Pedras 

& Machado, 2013). 

A adesão a terapêutica é entendida como um fenómeno multidimensional que depende de 

vários fatores: demográficos, socioeconómicos, acesso ao sistema de saúde, condições de 

saúde, complexidade do tratamento e fatores inerentes ao indivíduo, debilidades cognitivas, 

depressão e crença no tratamento (C. Machado, 2008; Faria, Rodrigues, Zanetti, Araújo & 

Damasceno, 2013; Gimenes, Zanetti & Haas, 2009; Silva, Pais-Ribeiro & Cardoso, 2006; 

Tavares et al., 2013; V. Pereira, Acurcio, Guerra Júnior, Silva & Cherchiglia, 2012).    

Os tratamentos crónicos ou de longa duração têm, em geral, menor adesão, uma vez que estes 

exigem um grande empenho da pessoa, e em algumas circunstâncias, há necessidade de 

modificar os seus hábitos de vida para cumprir o tratamento (Gusmão & Mion, 2006). Foguet-

Boreu et al. (2017) verificaram que a adesão ao tratamento farmacológico foi mais difícil em 

utentes com diabetes do que em utentes com HTA. 

A adesão ao tratamento farmacológico é fundamental em utentes crónicos. Nesse sentido, 

Penteado, Cunico, Oliveira e Polichuk (2002) destacam que o elevado número de 

medicamentos e frequência de toma, pode contribuir para falhas no correto cumprimento do 

tratamento medicamentoso.  

O impacto financeiro das doenças crónicas a nível mundial continuará a aumentar, estimando-

se que até 2020, atingirá 65% do total de gastos com a saúde (Bugalho & Carneiro, 2004; 

WHO, 2003). Assim, quando verificada a adesão à terapêutica observam-se ganhos em saúde, 

devidos ao uso racional de terapêutica de controlo da HTA, com efeito preventivo enfarte do 

miocárdio e o acidente vascular cerebral, evitando mortes prematuras, sequelas e 

incapacidades. 
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Por doença crónica, entende-se como uma entidade clínica multidimensional, de duração 

prolongada, com evolução gradual dos sintomas e potencialmente incapacitante, com 

compromisso das funções fisiológicas ou anatómicas e psicológicas (M. Machado, 2009). 

Doença crónica, para ser considerada como tal, terá que apresentar uma ou mais das seguintes 

particularidades: ser permanente; produzir incapacidade/deficiência residual; ser causada por 

alterações patológicas irreversíveis; exigir reabilitação e longos períodos de cuidados 

observação e supervisão (WHO, 2003). Esta organização destaca cinco fatores de risco 

associados a doença crónica, que podem ser prevenidos: a hipercolesterolemia, HTA, 

obesidade, tabagismo e consumo de álcool. O aparecimento de uma doença crónica implica a 

modificação dos hábitos de vida e também a necessidade de recorrer a métodos terapêuticos. 

Na maioria das vezes, a pessoa não é capaz de integrar estas mudanças no seu quotidiano, 

resultando daí riscos para a sua saúde (Johnson, Maas & Moorhead, 2004).  

Neste âmbito, justifica-se a promoção de estilos de vida saudáveis, que envolvem um 

conjunto de ações relativos à educação, lazer, nutrição, família, higiene, segurança, hábitos, 

comportamentos de risco, que são considerados requisitos fundamentais para a obtenção do 

bem-estar físico, psicológico, mental e social (Gonçalves & Carvalho, 2007). Os estilos de 

vida não saudáveis associados a hábitos de sono, consumo de álcool, de tabaco e hábitos 

alimentares, são fatores de risco para doenças crónicas não transmissíveis, como obesidade, 

DM tipo 2, HTA, síndrome metabólico e doença cardiovascular (Álvarez, 2012). 

Nos doentes crónicos a adesão ao tratamento contempla três aspetos: a aceitação do 

tratamento proposto pelos profissionais de saúde; o autocuidado; a manutenção de 

determinado nível de autocontrolo sobre o novo comportamento (Assunção & Ursine, 2008).  

A intervenção do enfermeiro com utentes diagnosticados com DM e HTA visa a adoção de 

um estilo de vida saudável, e pode ser complementada com mensagens enviadas através de 

telemóvel (atividade/exercício físico, dieta, entre outras), para ajudar os utentes a recordar os 

horários e frequência da terapêutica, bem como motivar para autogestão da doença (Haider et 

al., 2019).  
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2.2. Fatores associados à não adesão à terapêutica 

A prescrição terapêutica em doentes crónicos combina vários fármacos, sendo que por vezes, 

é necessário adicionar novos fármacos o que aumenta a complexidade e o impacto na adesão à 

terapêutica (Hu, Warren & Exeter, 2019). 

A não adesão ao tratamento em doentes com doenças crónicas é um problema de etiologia 

multifatorial. Os problemas da adesão verificam-se em todas as situações em que existe 

autoadministração, independentemente do tipo de doença, qualidade e ou acessibilidade aos 

recursos da saúde. Os doentes não são os únicos responsáveis pela adesão, existem diversos 

fatores que afetam o seu comportamento e a capacidade de adesão ao tratamento (Bugalho & 

Carneiro, 2004; WHO, 2003). 

A prevalência da não adesão, levou a OMS a lançar um conjunto de mensagens ou 

recomendações com relevância para a prática dos cuidados de saúde no âmbito das doenças 

crónicas e que traduzem o estado da arte, no que se refere ao conhecimento e intervenção 

relativos à adesão ao regime terapêutico (WHO, 2003).   

No âmbito das doenças crónicas e no que concerne a adesão a tratamentos de longa duração, a 

OMS questiona até que ponto o comportamento de uma pessoa que toma medicação, segue 

uma dieta e ou adota de mudanças no estilo de vida, corresponde às recomendações do 

profissional de saúde (WHO, 2003).   

2.3. Terapêutica farmacológica e não farmacológica 

As prioridades dos enfermeiros ao nível da gestão e adesão ao regime terapêutico em utentes 

com HTA e DM, têm três domínios principais: regime medicamentoso, alimentação e 

exercício físico. Os cuidados de enfermagem centram-se no estudo da resposta humana à 

doença e aos processos de vida (Conselho Internacional de Enfermeiros [CIE], 2005), quer a 

gestão do regime terapêutico, quer a avaliação da adesão ao regime terapêutico, são focos da 

prática de enfermagem.  

A autoadministração remete-nos para um procedimento de adesão com características 

específicas: “desempenhar atividades para obter, arrumar com segurança, tomar de acordo 

com a prescrição, ajustar as doses, aplicar os medicamentos prescritos, deitar fora os 

medicamentos de modo adequado” (CIE, 2005, p.58). O autocuidado é entendido como um 
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“tipo de ação realizada pelo próprio com determinadas características e para o qual deve estar 

preparado” (CIE, 2005, p.55). A autovigilância é um tipo de comportamento de adesão com 

as seguintes características específicas: “desempenhar atividades de auto-observação para 

evitar fatores de risco ou para identificar sinais precoces de problemas de saúde ou doenças” 

(CIE, 2005, p.57).  

O tratamento deve ser culturalmente adequado e acessível a pessoas com problemas 

adicionais. Os cuidadores e familiares deverão ser envolvidos nas decisões sobre os cuidados 

à pessoa e no tratamento. Para que uma pessoa altere ou adote comportamentos adequados à 

sua nova condição de saúde, é necessário deter informação sobre o que mudar, porque mudar, 

e como fazer para mudar, integrando essa mudança na sua vida diária. Segundo o 

International Council of Nurses (2008), é indispensável que a pessoa tenha em consideração 

os ensinos, acompanhe a indicação do regime terapêutico, tome a medicação de acordo com a 

prescrição e principalmente adote condutas de autovigilância e monitorização, de modo a 

obter uma gestão e adesão eficaz do regime medicamentoso. É necessário que a pessoa tenha 

conhecimento sobre a doença e o regime terapêutico e adquira competências práticas, isto é, a 

aprendizagem de habilidades do ponto de vista instrumental para gerir a sua condição de 

saúde. Assim, as intervenções de enfermagem serão fundamentalmente no âmbito do ensinar, 

educar, instruir e treinar.  

Os conhecimentos são adquiridos ao longo da vida, no percurso familiar, escolar, social 

fazendo com que cada pessoa tenha as suas particularidades. Os significados atribuídos aos 

conhecimentos precisam de ser reconhecidos, interpretados, mobilizados e reformulados no 

processo de aprendizagem sobre a terapêutica. Este processo tem como objetivo principal, 

segundo a WHO (2003), ajudar a pessoa, a adquirir ou manter as competências de que 

necessita para gerir da melhor forma a sua vida quando em presença de uma doença crónica. 

A literacia nesta circunstância constitui um instrumento básico de compreensão para o 

progresso, inseparável do método educativo que se desenrola no âmbito dos cuidados de 

saúde. 

No programa para a saúde, o XXI Governo Constitucional estabeleceu como prioritário 

promover a saúde através de uma nova ambição para a saúde pública, designadamente através 

da criação de um Programa Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados (Despacho n.º 

3618-A/2016, de 10 de março), preparando e apoiando o cuidador informal, nas situações de 
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doença, promovendo a saúde mental e o envelhecimento saudável, bem como a utilização 

racional e segura dos medicamentos.  

A literacia em saúde é a capacidade para tomar decisões informadas sobre a saúde, na vida de 

todos os dias, e também naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do sistema de saúde. O 

Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, visa: i) Contribuir 

para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidados da população, promovendo 

a cidadania em saúde, tornando as pessoas mais autónomas e responsáveis em relação à sua 

saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua comunidade; ii) Promover um amplo acesso 

de todos os interessados a informação qualificada sobre boas práticas em educação para 

saúde, literacia e autocuidados;  iii) Desenvolver e demonstrar a utilidade de novos projetos e 

instrumentos em domínios selecionados desta temática, que acrescentem valor às boas 

práticas já existentes; e iv) Assegurar a divulgação e utilização efetiva das boas práticas em 

educação para a saúde, literacia e autocuidados no âmbito do SNS e no conjunto da sociedade 

portuguesa. 

Os ganhos em saúde traduzem ganhos em anos de vida, pela redução de episódios de doença 

ou redução da sua duração, diminuição da incapacidade temporária ou permanente, pelo 

aumento da funcionalidade física e psicossocial e pela redução do sofrimento que pode ser 

evitável e melhoria da qualidade de vida relacionada ou condicionada pela saúde (OMS, 

2000). 

2.4. Complexidade farmacológica 

A complexidade da farmacoterapia pode ser entendida como um conceito teórico 

independente de fatores clínicos, farmacológicos e demográficos, tendo como fatores chave a 

forma de dosagem, a frequência da dose e as instruções adicionais (George, Phun, Bailey, 

Kong & Stewart, 2004). 

Um ICFT elevado exige um maior esforço por parte do doente para conseguir levar a cabo a 

sua terapêutica, o que por vezes origina não adesão, como também se traduz, por vezes, em 

erros de medicação. O ICFT é uma ferramenta utilizada para avaliar a complexidade de um 

tratamento, independente de variáveis socioeconómicas, farmacológicas ou clínicas 

(Melchiors, Correr & Fernández-Llimos, 2007). O índice baseia-se na prescrição médica, 

avaliando o número de medicamentos, o número total de doses por dia e os cuidados 
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necessários para administração do medicamento (George et al., 2004). Um baixo índice de 

adesão ao tratamento, pode ser devido a dificuldades como a via de administração do 

medicamento, a frequência da toma, a forma farmacêutica, fazendo com que a pessoa não 

aceite o regime medicamentoso e acabe por abandonar o tratamento. 

2.5. Doenças crónicas: hipertensão arterial e diabetes mellitus 2 

As doenças crónicas hipertensão arterial e Diabetes mellitus tipo 2 são prevalentes na 

população portuguesa e neste sentido a DGS em (2012) determinou programas de saúde 

prioritários e dos quais fazem parte o Programa Nacional para a Diabetes e o Programa 

Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, que integram a plataforma para a 

prevenção e gestão das doenças crónicas. 

A criação destes programas, dirigidos para doenças específicas, visam a promoção da saúde e 

a implementação de ações inovadoras em diferentes settings, que unam organizações 

profissionais e que permitam reverter o crescimento das doenças crónicas. Estes programas de 

saúde prioritários estão interligados com outras parcerias a nível mundial, como é o caso da 

Non Communicable Disease Aliance, e a Estratégia Europa 2020 (WHO, 2014). O principal 

desafio no que concerne à prevenção e controlo das doenças crónicas centra-se nos fatores de 

risco tabagismo, hábitos alimentares não saudáveis, abuso de álcool e falta de atividade física.   

Uma intervenção integrada e uma abordagem intersetorial permitirá a implementação de 

estratégias que visam a redução da prevalência destas doenças crónicas e consequentemente 

melhores indicadores de saúde. 

2.5.1. Diabetes mellitus 

A DM constitui um grave problema de saúde pública, não só pela crescente incidência das 

suas formas mais prevalentes, diabetes tipo 1 e 2, como também pela elevada morbilidade e 

mortalidade que lhe estão associadas (American Diabetes Association [ADA], 2013; DGS, 

2011). A diabetes é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia crónica que, em 

alguns casos, se deve a uma deficiente secreção de insulina, relativa ou absoluta, ou a 

alteração dos mecanismos de ação da insulina e, frequentemente, à combinação destes dois 
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fatores, que leva não só à perturbação do metabolismo glucídico como também dos lípidos e 

proteínas (ADA, 2013; DGS, 2011). 

A diabetes tipo 1 é menos frequente do que a diabetes tipo 2 (menos de 10% dos casos), mas a 

sua incidência está a aumentar (ADA, 2013; DGS, 2011). Embora os motivos não sejam 

completamente conhecidos, é provável que se relacionem sobretudo com alterações nos 

fatores de risco ambiental, aumento da altura e de peso, aumento da idade materna no parto e, 

possivelmente, alguns aspetos da alimentação, bem como a exposição a certas infeções virais 

que podem desencadear fenómenos de autoimunidade ou acelerar uma destruição das células 

já em progressão (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2018). 

O aumento da prevalência da DM tipo 2 em todo o mundo está associado às rápidas mudanças 

culturais e sociais, ao envelhecimento da população, à crescente urbanização, às alterações 

alimentares, à redução da prática de atividade física e a estilos de vida não saudáveis, bem 

como a outros padrões comportamentais. O controlo e a prevenção da diabetes consistem em 

reduzir os fatores de risco que inclui a associação de mudanças no estilo de vida, com 

alimentação saudável, prática de atividade física regular e uso de medicamentos (Gottschall & 

Busnello, 2009).  Neste sentido, Brito (2010) reforça que, para o controlo desta doença, é 

primordial a adequação de um plano terapêutico que integre atividade física regular, 

alimentação saudável, medicação, monitorização da glicemia e participação em atividades 

educativas. 

2.5.2. Doenças cérebro-cardiovasculares   

No espectro das doenças crónicas as doenças cérebro-cardiovasculares constituem a principal 

causa de morte em Portugal e são causadas por hábitos e estilos de vida pouco saudáveis. De 

um modo geral, os tipos de riscos associados às doenças cardiovasculares são classificados 

como não modificáveis e modificáveis. Os riscos não modificáveis englobam fatores como a 

idade, sexo e hereditariedade, enquanto os modificáveis incluem fatores como sedentarismo, 

hábitos alimentares, HTA, DM, dislipidémias, obesidade, tabagismo, alcoolismo e stresse 

(DGS, 2013a). 

O regime medicamentoso da HTA tem levado a mudanças dos padrões de tratamento, porém, 

cerca de 25% da população adulta no mundo sofre de HTA e estima-se que este valor será de 

29% até 2025, alcançando 1,56 bilhões de adultos (Kearney et al., 2005).   
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Segundo Uva, Victorino, Roquette, Machado e Dias (2014), as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por cerca de um terço do número total de óbitos em todo o mundo, 

correspondendo a 17 milhões de mortes anuais, e destes 9,4 milhões resultam de 

complicações por HTA (45% das mortes por doença cardíaca e 51% das mortes por acidente 

vascular cerebral). Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (2013), aproximadamente 

42% da população portuguesa é hipertensa, aumentando este valor para 74% após os 64 anos.  

A pressão arterial é medida em milímetros de mercúrio (mm Hg), sendo registada com dois 

números sucessivos. O primeiro número é a pressão arterial sistólica (PAS) e o segundo a 

pressão diastólica (PAD). A pressão arterial normal no adulto é definida como uma PAS de 

120 mm de Hg e uma PAD de 80 mm de Hg.  A HTA é definida como uma pressão sanguínea 

sistólica igual ou superior a 140 mm de Hg e/ou pressão sanguínea diastólica igual ou acima 

de 90 mm de Hg. Os níveis normais de ambas (PAS e PAD) são particularmente importantes 

para a função eficiente de órgãos vitais, como o coração, o cérebro e os rins e para a saúde 

geral e bem-estar. A crescente prevalência da HTA é atribuída ao crescimento populacional, 

ao envelhecimento e aos fatores de risco comportamentais, como alimentação inadequada, uso 

nocivo do álcool, a falta de atividade física, excesso de peso e exposição ao stresse 

persistente.   

A incidência e a prevalência da doença cardiovascular indicam que magnitude do problema é 

elevado em particular pelas alterações demográficas, pelo envelhecimento da população e 

pelas transformações familiares, implica uma intervenção especifica e sistematizada dos 

profissionais de saúde, em particular do enfermeiro de família.  

Neste  contexto, a doença cardiovascular é uma das áreas prioritárias do Plano Nacional de 

Saúde 2012/2016 (DGS, 2013a), em que o elevado predomínio dos fatores de risco associados 

às doenças do aparelho circulatório, nomeadamente a HTA, a hipercolesterolemia 

relacionadas com o tabagismo e sedentarismo, levam a que seja dada uma especial atenção à 

prevenção, bem como à adoção de medidas integradas e complementares, que potenciem a 

redução do risco de contrair aquelas doenças e a concretização do seu rápido e adequado 

tratamento. 

Um dos obstáculos para o controlo da HTA é a não adesão ao tratamento, que de acordo com 

a WHO (2003), as baixas taxas de adesão a terapêutica constituem hoje um dos grandes 

problemas de saúde no mundo face à elevada prevalência de doenças crónicas. Para além das 
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medidas farmacológicas   e fundamental que os utentes adotem medidas não farmacológicas, 

de entre as quais estilos de vida saudáveis, que permitam o controlo da HTA.  

2.6. A família/enfermeiro de família 

A família como unidade de cuidados tem sido relevada na prática da enfermagem de família, 

valorizando as crenças, valores e padrões de comportamento de saúde. A família é conceito 

que não é fácil de definir, pelas constantes mudanças sociais e históricas que atravessa. De 

facto, e segundo Wright e Leahey (2002), a família é capaz de gerar um equilíbrio entre 

mudança e estabilidade. Atualmente, em Portugal, nos CSP, a relevância dos cuidados 

centrados na família, tem vindo a evidenciar-se, quer ao nível do conhecimento, quer na 

implementação de políticas de saúde (M. Silva et al., 2013).  

A família é definida como uma unidade básica da sociedade, centrando-se no processo de 

desenvolvimento individual e social do ser humano, desempenhando um papel importante na 

saúde e contribuindo para o bem-estar dos diferentes elementos que compõem a estrutura 

familiar. É premente a preocupação e o compromisso de integrar as famílias nos cuidados de 

saúde, tendo em vista a promoção, manutenção e restabelecimento da saúde familiar (Bezerra 

et al., 2013). Nesta linha de pensamento, também Hanson (2005) define família como duas ou 

mais pessoas, que dependem um do outro para dar apoio emocional, físico e económico. 

Também, segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIE, 2006), a 

família é um “…um grupo de seres humanos vistos como unidade social ou todo coletivo, 

composta por membros ligados através da consanguinidade, afinidade emocional ou 

parentesco legal, incluindo pessoas que são importantes para o indivíduo...” (p.171). Neste 

sentido, a definição de família não se limita a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou 

adoção, integrando sobretudo relações baseadas na confiança, suporte mútuo e construção de 

um destino comum. 

Na perceção da família como unidade, é fundamental na sua conceptualização compreender a 

sua complexidade e multidimensionalidade, numa abordagem que conjugue a história da 

família, o contexto e as significações que atribui aos acontecimentos que vivencia 

(Figueiredo, 2009). 
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No contexto das doenças crónicas a família tem um papel relevante pelo que o enfermeiro de 

família  deve privilegiar uma abordagem integradora da família no cuidado de enfermagem, 

com vista à promoção, manutenção e restabelecimento da saúde familiar, com o objetivo de 

capacitar as famílias para lidar com as respostas aos problemas de saúde, atuais e/ou 

potenciais, e cumprir as suas funções de modo a tornar possível a adoção de estilos de vida 

compatíveis com a promoção da saúde ao longo de todo o ciclo de vida.  

De acordo com a OMS, devido à industrialização, urbanização e desenvolvimento económico, 

houve uma evolução que teve como consequência a modificação dos hábitos alimentares, 

consumo excessivo de sal, diminuição da atividade física e aumento do consumo de tabaco 

(Mallette, 2006).  

Segundo Gonçalves e Vilerta (2004), hábitos de vida são um conjunto de hábitos e 

comportamentos aprendidos e adotados durante toda a vida, capazes de influenciar as 

condições de bem-estar, e o nível de integração pessoal com o meio familiar, ambiental e 

social.  A implementação de medidas de estilo de vida saudáveis, descritas na Tabela 1, tem 

como objetivo incluir todas as pessoas, em especial as portadoras de HTA, e as suscetíveis de 

a virem a desenvolver.  

 Tabela 1. Medidas de estilo de vida recomendadas para a diminuição do risco cardiovascular  

 Fonte: Sociedade Portuguesa de Hipertensão (2013). 

Neste contexto, a educação terapêutica tem como finalidade ajudar a pessoa, a adquirir e 

manter competências para gerir a doença crónica WHO (2003). Para Fazenda (2007), a prática 

dos cuidados de enfermagem, deve ter como foco o empowerment da pessoa com HTA e sua 

família, tendo por base uma relação de parceria que respeita a igualdade, privilegia a escuta 

ativa, promove a reciprocidade no relacionamento e a participação ativa, tendo em conta os 

recursos da família e da comunidade.    

➢ Cessação do tabagismo  

➢ Redução do peso em obesos e indivíduos com excesso ponderal  

➢ Dieta rica em frutas e vegetais e com baixo teor de gorduras saturadas  

➢ Redução da ingestão de sal (menos de 5 g de cloreto de sódio por dia)  

➢ Atividade física; exercício aeróbio 30 a 45 minutos por dia, 5 a 7 dias por semana  

➢ Redução do consumo excessivo de álcool  

➢ Reduzir café e outras bebidas com cafeína, se excessivo 
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O papel do enfermeiro é fulcral, nas consultas de enfermagem, nomeadamente na educação 

para a saúde, ao aconselhar acerca da prevenção da doença crónica e promoção da saúde. O 

enfermeiro de família é o profissional responsável pela prestação de cuidados nas diversas 

fases do ciclo de vida aos diferentes níveis da prevenção.  

A relação terapêutica tem sido considerada por alguns autores como preditiva da adesão 

(Brannon & Fesist, 2001; Serafino, 2002). Amendoeira e Catela (2010) afirmam que a 

promoção da adesão ao regime terapêutico vai depender da qualidade da relação terapêutica 

entre o utente e profissional de saúde. 

3. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

É fundamental apresentar os procedimentos metodológicos adotados ao longo do estudo. A 

metodologia é um passo importante para a elaboração de um trabalho de investigação. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), o trabalho de investigação é definido como um estudo 

sobre um tema específico e que obedece a rigorosa metodologia. Pelo exposto, a metodologia 

refere-se à descrição dos procedimentos, métodos e técnicas necessárias ao desenvolvimento 

da investigação (Ribeiro, 2010). Segundo Fortin et al. (2009), a metodologia é um conjunto de 

métodos e técnicas que orientam a elaboração de uma investigação científica. Neste capítulo 

procede-se à caracterização do estudo, aos procedimentos de seleção da amostra, definição de 

objetivos, descrição dos instrumentos de recolha de dados, procedimentos utilizados e 

considerações éticas. 

A elaboração do projeto de investigação permite ao investigador incluir o que pensa realizar, 

de que modo o vai fazer e prever os resultados esperados (Ribeiro, 2010). 

Neste capítulo são mencionados quais os procedimentos seguidos na realização do estudo, de 

forma a dar resposta à questão de investigação e aos objetivos delineados, assim como 

apresentação e discussão dos resultados obtidos. Depois de realizada a devida 

contextualização do trabalho, desenvolvido o enquadramento teórico da temática em estudo, 

são descritos: o tipo de estudo, a população e amostra em estudo, os objetivos delineados 

servindo como guia orientador e as variáveis, os instrumentos e recolha de dados, os 

procedimentos éticos tidos em consideração desde o projeto e, por fim, a análise de dados 

obtidos e respetiva discussão, onde existem referências a estudos com temas semelhantes. 
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3.1. Tipo de estudo 

Delineámos e realizámos um estudo correlacional, de natureza quantitativa, em que 

pretendemos descrever os fenómenos de forma a observar, registar, analisar e correlacionar os 

factos sem que sejam manipulados. De acordo com Fortin et. al (2009), o tipo de estudo é 

determinado no decurso da formulação do problema, assim que a questão de investigação se 

torna definitiva. É a questão de investigação que define o método apropriado ao estudo do 

fenómeno. A questão do presente estudo deu origem à definição da problemática e constituiu 

uma parte muito importante da investigação, pois, segundo Fortin et al. (2009), determina o 

ponto sob o qual o problema irá ser considerado, o tipo de dados a colher e a análise a 

realizar. Sendo assim, a questão de investigação do presente estudo é: “Qual relação entre o 

índice de complexidade de farmacoterapia, a adesão ao tratamento medicamentoso e bem-

estar psicológico, dos utentes crónicos diagnosticados com hipertensão e diabetes mellitus, 

inscritos na UCSP-B, centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo”. 

3.2. Objetivos do estudo 

Como refere Ribeiro (2010), um trabalho de investigação deve ser planeado e seguido com 

um critério rigoroso, de forma a atingir os objetivos propostos utilizando técnicas e 

procedimentos adequados. Para o desenvolvimento do presente estudo, foram definidos os 

seguintes objetivos: 

- Caracterizar os utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, 

Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

- Determinar o ICFT dos utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na 

UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

- Descrever a adesão aos tratamentos dos utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, 

inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

- Relacionar a frequência das doses dos fármacos do ICFT e a adesão aos tratamentos dos 

os utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de 

Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 
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- Relacionar a forma de dosagem do ICFT com a adesão aos tratamentos dos utentes 

crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves 

I e que participaram no estudo; 

- Relacionar as instruções adicionais do ICFT com a adesão aos tratamentos dos utentes 

crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves 

I e que participaram no estudo; 

- Relacionar o ICFT com a adesão aos tratamentos dos utentes crónicos diagnosticados 

com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que participaram no 

estudo; 

- Relacionar os domínios nutrição e atividade física do questionário FANTÁSTICO, com a 

adesão aos tratamentos dos utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na 

UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

- Relacionar o bem-estar psicológico com a adesão aos tratamentos dos utentes crónicos 

diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que 

participaram no estudo. 

3.3. Formulação de hipóteses de investigação  

Definido o tipo de estudo, bem como os objetivos a alcançar, foi necessário procedermos à 

elaboração das hipóteses de investigação. 

Para Baptista e Sousa (2011), “as hipóteses são uma resposta prévia ao problema proposto e, 

usualmente, são desenvolvidos com base em estudos anteriormente realizados de acordo com 

tema escolhido”, pelo que a “hipótese deve justificar o trabalho da parte empírica da 

investigação” (Hill & Hill, 2002, pp.19-20). 

Para o presente estudo foram definidas as seguintes hipóteses: 

H1 – Existe relação entre a frequência das doses dos fármacos do ICFT e a adesão aos 

tratamentos, dos utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, 

Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 
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H2 – Existe relação entre forma de dosagem do ICFT e a adesão aos tratamentos, dos utentes 

crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde 

Chaves I e que participaram no estudo; 

H3 – Existe relação entre instruções adicionais do ICFT e a adesão aos tratamentos, dos 

utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de 

Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

H4 – Existe relação entre o ICFT e a adesão aos tratamentos, dos utentes crónicos 

diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que 

participaram no estudo; 

H5 – Existe relação entre domínios do questionário FANTÁSTICO, nutrição e atividade física 

com a adesão aos tratamentos, dos utentes crónicos diagnosticados com HTA e DM, 

inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I e que participaram no estudo; 

H6 – Existe relação entre bem-estar psicológico e a adesão aos tratamentos, dos utentes 

crónicos diagnosticados com HTA e DM, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde 

Chaves I e que participaram no estudo. 

3.4. População e amostra do estudo 

Para Fortin et al. (2009), população pode ser definida como um conjunto de elementos que 

têm características comuns, cada elemento deve ser considerado como a base na qual a 

informação vai ser recolhida. Os mesmos autores, quanto à amostra, definem-na como parte 

de uma população sobre a qual se faz o estudo.  

A população em estudo foram os utentes crónicos com o diagnóstico de HTA e DM, inscritos 

na UCSP-B do Centro de Saúde Chaves I.  

A amostra deste estudo foi constituída por 31 utentes crónicos com o diagnóstico de HTA e 

DM, atendidos na consulta de saúde do adulto UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I, e que 

concordaram participar voluntariamente. 
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3.5. Operacionalização das variáveis 

A operacionalização das variáveis é fundamental dado que permite a explicação das mesmas e 

devem ser definidas com clareza e de forma operacional, contribuindo assim para a sua 

determinação com rigor. As variáveis constituem as unidades base da investigação, são 

características das pessoas, objetos de situações suscetíveis de variar no tempo, caracterizam-

se por variar, distribuindo-se por diversos valores ou qualidades e de diferentes tipos (Ribeiro, 

2010). Existem vários tipos de variáveis, segundo Fortin et al. (2009), as de atributo são 

características pré-existentes dos participantes. Neste estudo, as variáveis de atributo que 

integram a caracterização sociodemográfica são: idade, sexo, residência, habilitações literárias 

e profissão.   

As variáveis de investigação são o elemento central, são estruturantes para o estudo. Neste 

estudo, as variáveis de investigação são: adesão aos tratamentos, questionário FANTÁSTICO, 

ICFT e bem-estar psicológico. 

Tabela 2. Operacionalização das variáveis  

Variáveis  Operacionalização Categorias 

Grupo etário 

Intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se 

enquadra, de acordo com o momento de referência. 

(meta informação (Instituto Nacional de Estatística 

[INE], 2011). 

- Idade em anos 

Sexo 

 Características estruturais e funcionais que 

permitem distinguir o organismo macho e fêmea 

(Costa & Melo, 1999). 

 

- Masculino 

- Feminino 

Estado Civil 

 Situação jurídica da pessoa composta pelo 

conjunto das qualidades definidoras do seu estado 

pessoal face às relações familiares, que constam 

obrigatoriamente do registo civil. Compreende as 

seguintes situações: a) solteiro; b) casado; c) viúvo; 

d) divorciado (meta informação) (INE, 2011). 

 

a) solteiro; 

b) casado; 

c) viúvo; 

d) divorciado. 

Escolaridade 

Nível ou grau de ensino mais elevado que o 

indivíduo concluiu ou para o qual obteve 

equivalência, e em relação ao qual tem direito ao 

respetivo certificado ou diploma (meta informação) 

(INE, 2011). 

- Não sebe ler nem escrever 

- 1º Ciclo do ensino básico 

 - 2º ciclo do ensino básico 

 - 3º ciclo do ensino básico 

 - Ensino secundário 

 - Ensino Superior 

Tem filhos 
 1- Tem filhos 

2- Não tem filhos 
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Tabela 2. Operacionalização das variáveis (continuação) 

Profissão 

Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou 

não, a que corresponde um determinado título ou 

designação profissional, constituído por um 

conjunto de tarefas que concorrem para a mesma 

finalidade e que pressupõem conhecimentos 

semelhantes (meta informação) (INE, 2011). 

- 0 Profissões das Forças Armadas 

 - 1 Representantes do poder legislativo e de órgãos  

    executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos 

 - 2 Especialistas das atividades intelectuais e científicas 

 - 3 Técnicos e profissões de nível intermédio 

 - 4 Pessoal administrativo 

 - 5 Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e  

    segurança e vendedores 

 - 6 Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura,  

   da pesca e da floresta 

 - 7 Trabalhadores qualificados da indústria, construção e  

    artífices 

 - 8 Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da  

    montagem 

 - 9 Trabalhadores não qualificados 

Coabitação Ato ou efeito de coabitar, de morar ou conviver  

1- Com cônjuge/companheiro /outro 

2- Sozinho 

Residência 

Alojamento familiar ocupado que constitui a 

residência habitual ou principal de pelo menos uma 

família (meta informação) (INE, 2011). 

- Urbano 

- Rural 

Morbilidade 

diagnosticada 

Diagnostico medico descrito no processo clínico do 

utente 

- Hipertensão arterial 

- Diabetes mellitus 

- Hipertensão arterial e Diabetes mellitus 

Terapêutica 

medicamentosa 

prescrita 

Grau de conhecimento e as dificuldades do familiar 

do doente referentes ao tratamento medicamentoso 

prescrito 

- Anti hipertensores 

- Insulinas e antidiabéticos orais 

- Anti hipertensores, insulinas e antidiabéticos orais 

- Anti hipertensores, insulinas, antidiabéticos orais e  

   antidislipidémicos 

- Anti hipertensores e antidislipidémicos 

- Insulinas, antidiabéticos orais e antidislipidémicos 

Toma da 

Terapêutica 

Medicamentosa 

prescrita 

 
- Autoadministração  

- Toma sob observação  

Esquecimento da 

toma 

Terapêutica 

Medicamentosa 

prescrita 

 

- Nunca 

- Raramente 

- Por vezes 

- Sempre 

Variáveis de 

investigação 

  

Adesão aos 

Tratamentos 

1- A Medida de adesão aos tratamentos MAT - 

constituída por seis itens, pontuados numa 

escala de Likert que varia de 1 (nunca) a 6 

(sempre) (Delgado & Lima, 2001). 

2- Não adesão aos tratamentos (pontuação na MAT de 1 a 5) 

 3- Adesão aos tratamentos (pontuação na MAT 6) 

Estilo de vida 

FANTÁSTICO 

Questionário Fantástico (A. Silva, Brito & 

Amado, 2014), que avalia do estilo de vida. 

Escala tipo Likert que varia entre 0 e 2, em que, quanto mais 

elevado for o valor obtido melhor estilo vida. 

Índice de 

Complexidade da 

Farmacoterapia 

O ICFT é constituído por 65 itens, divididos por 

3 secções A, B e C que é definido pela soma da 

pontuação das três secções atribuída a cada 

medicamento (Melchiors et al., 2007). 

Secções: 

A - Formas de dosagem, que integra 33 itens com pesos que   

      podem var entre 1 a 5; 

B - Frequência da dose, que integra 24 itens com pesos que  

      podem var entre 0,5 a 12,5; 

C - Instruções adicionais, que integra 10 itens com pesos  

      que podem ser 1 ou 2. 

Bem-estar 

psicológico 

Questionário Geral de Bem-estar Psicológico 

(QGBEP), constituído por 6 itens, pontuados 

numa Escala tipo Likert que varia entre 0 e 5 

(M. C. Pereira et al., 2018). 

O bem-estar psicológico e determinado pelo somatório dos 6 

itens, podendo variar entre 0 e 30, quanto mais alta for a 

pontuação obtida, mais elevado é o bem-estar psicológico. 
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3.6. Instrumento de recolha de dados  

O instrumento de recolha de dados deve permitir a obtenção de informação para atingir os 

objetivos definidos, sendo descrito como um elemento técnico que o investigador utiliza para 

revelar os dados obtidos (Polit, Beck & Hungler, 2004). 

Optámos por um questionário (Apêndice A), organizado em cinco partes, a primeira integra 

questões com o propósito de recolher dados sociodemográficos idade dos participantes, sexo, 

profissão, escolaridade, estado civil, coabitação e morbilidade diagnosticada  ; a segunda parte 

é constituída pelo Questionário Medida de Adesão aos Tratamentos (MAT); a terceira parte 

integra o Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT); a quarta o questionário 

FANTÁSTICO e a quinta parte inclui o Questionário Geral de Bem-Estar Psicológico – 

versão reduzida - QGBEP-R. 

O Questionário MAT, de Delgado e Lima (2001), permite medir a adesão aos tratamentos 

medicamentosos, sendo constituído por sete itens, respondidos numa escala de Likert de 6 

pontos, que variam 1= sempre a 6 = nunca, em função da frequência de ocorrência das 

circunstâncias em causa. Os sete itens dizem respeito aos seguintes aspetos: 1. “esquecimento 

de tomas de medicamentos”; 2. “descuido nos horários de toma”; 3. “abandono do 

medicamento após melhoras”; 4. “abandono por iniciativa própria por se sentir pior”; 5. 

“aumento do número de tomas por se sentir pior”; 6. “interrupção por ter terminado a 

embalagem”; 7. “abandono de tomas por qualquer outra razão”. Para além dos valores 

desagregados, item a item, diretamente resultantes da aplicação do MAT, é possível, calcular 

um índice global de adesão, de acordo com o qual, segundo o critério dos autores, os 

indivíduos são considerados como não aderentes, se obtiveram uma pontuação de 1 a 5, e 

aderentes, se obtiveram uma pontuação de 6. 

Dos instrumentos para determinar a complexidade da farmacoterapia, o que a avalia de forma 

mais abrangente é o Medication Regimem Complexity Index, desenvolvido por George et al., 

em 2004, e adaptado para o português do Brasil, em 2007, por Melchiors et al., sendo então 

denominado de Índice da Complexidade da Farmacoterapia (George et al., 2004; Melchior set 

al., 2007). 
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Em 2007, Melchiors et al. validaram o ICFT, constituído por 65 itens e dividido em três 

secções:  

A – Informações sobre formas farmacêuticas; 

B - Informações sobre a frequência de toma de medicação; 

C - Informações adicionais, como horários específicos, uso do medicamento com alimentos, 

dissolução em água, entre outros. 

O cálculo do ICFT resulta do somatório das diferentes secções (A, B e C).  

Quanto à secção A, formas de dosagem, cada participante assinalou com um círculo o peso 

correspondente para cada forma de dosagem. Cada item tem um peso, cujo somatório das 

diferentes pontuações permite o cálculo a secção A.  

Na secção B, respeitante à informação da frequência de dose, o participante para cada 

medicação assinalou com um círculo no quadro a sua frequência dose esse valor foi 

multiplicado pelo peso determinado para essa categoria. Nos casos em que não existia uma 

opção exata, escolheu-se a melhor opção. A secção B foi calculada através do somatório das 

pontuações dos itens que a constituem. 

A secção C, instruções adicionais, foram assinaladas com (v), caso presentes na medicação. 

Então, foi somado número assinalado com (v) em cada categoria (instruções adicionais) e 

multiplicado pelo peso correspondente da categoria. Foi calculada através do somatório da 

pontuação dos diferentes itens que integram a secção.  

Após o cálculo individual de cada uma das seções, estas pontuações são somadas, permitindo 

obter valor global do ICFT. 

Foi aplicado o questionário FANTÁSTICO (A. Silva et al., 2014). Avalia o estilo de vida, 

com boas propriedades psicométricas e de fácil aplicabilidade. Apresenta-se com 10 domínios 

cuja função é realizar a avaliação dos factos e das atitudes positivas, intermédias ou negativas 

face à sua situação/estilo de vida. O questionário apresenta 33 itens no total, com resposta 

fechada, pontuados entre 0 e 2. O somatório dos pontos obtidos nos dez domínios, é 

multiplicado por dois, estabelecendo um valor que permite quantificar e categorizar o estilo 

de vida, de 103 a 120 (excelente); de 85 a 102 (muito bom); de 73 a 84 (bom); de 47 a 72 

(regular) e de 0 a 46 (necessita de melhorar). É desejável que os indivíduos atinjam a 
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classificação "Bom". Quanto menor for a pontuação maior será a necessidade de mudança no 

estilo de vida. 

O Questionário Geral de Bem-Estar Psicológico – versão reduzida - QGBEP-R (M. C. Pereira 

et al., 2018), é composto por seis itens, uns respondidos em escala tipo Likert de frequência, 

com cinco alternativas de resposta, de nunca a sempre; outros em escala tipo Likert de 

intensidade, também com cinco alternativas de resposta, de senti-me cheio de energia a senti 

que não tinha nenhuma energia ou vitalidade em relação a tudo. O valor das pontuações 

atribuídas aos itens 2, 3, e 6 são invertidos, só posteriormente se calcula a pontuação total de 

bem-estar psicológico, somando a pontuação dos seis itens e cujo valor pode variar entre zero 

(0) que reflete o nível mínimo de bem-estar e trinta (30) que reflete o nível máximo de bem-

estar psicológico. Pontuações mais elevadas correspondem a níveis superiores de bem-estar 

psicológico. 

3.7. Tratamento e análise estatística 

A análise estatística foi efetuada com recurso ao programa IBM SPSS Statistics (versão 22.0).  

Para Pestana e Gageiro (2003), a estatística é um instrumento matemático útil para organizar, 

apresentar e analisar dados. Tendo em conta as definições e explicações dos mesmos autores, 

utilizámos a estatística descritiva, média, moda e mediana, e a estatística indutiva com a 

aplicação de testes estatísticos. 

Para verificar a intensidade e sentido da relação entre variáveis quantitativas, foi utilizado o 

rhó () de Spearman para o cálculo de correlações, de acordo com Pestana e Gageiro (2008). 

Os mesmos autores (2000), por convenção, sugerem que o valor do coeficiente de correlação 

menor que 0,2 indica uma associação muito baixa, entre 0,2 e 0,39, baixa, entre 0,4 e 0,69, 

moderada, entre 0,7 e 0,89, alta e, por fim, entre 0,91, uma associação muito alta. 

Na análise estatística considerou-se com significância: p <0.05. 

Previamente à estatística inferencial, utilizou-se o teste de Kolmogorov-Sminorv, para 

verificar se as variáveis com distribuições contínuas apresentavam distribuição normal. Neste 

estudo, as variáveis quantitativas analisadas não seguiam distribuição normal. 



 

39 

3.8. Procedimentos éticos 

Para se proceder a realização de um trabalho de investigação, são inúmeras as questões éticas, 

as que se prendem com a autoria, bem como as relativas ao objeto de estudo (pessoa ou 

grupos de pessoas). Para Martins (2008), o interesse pelas questões éticas deve estar sempre 

presente, porque o alvo da investigação em enfermagem é a pessoa e as suas respostas às 

situações de saúde/doença. 

Aquando da realização deste estudo foram tidos em consideração os princípios éticos da 

Declaração de Helsínquia (Associação Médica Mundial, 2000), nomeadamente: a não 

exploração dos participantes, igualdade e justiça no tratamento, a justa seleção da população 

em estudo, a beneficência, a não-maleficência, a autonomia das pessoas respeitando os seus 

valores e uma razão risco benefício favorável.  

Os aspetos éticos são de grande importância em investigação, para definir limites e orientar a 

investigação (Ribeiro, 2010). 

Como afirmam Hulley et al. (2008), as pesquisas envolvendo seres humanos geram 

preocupações éticas, pois voluntários aceitaram riscos e inconveniências com o objetivo de 

fazer avançar o conhecimento científico e beneficiar os outros. Os autores enunciam três 

princípios éticos nas pesquisas com seres humanos: o princípio do respeito à pessoa, o 

princípio da beneficência e o princípio da justiça, sendo que o princípio do respeito à pessoa 

exige que os investigadores obtenham o consentimento informado e mantenham a 

confidencialidade. O princípio da beneficência exige que o delineamento da pesquisa seja 

fundamentado cientificamente e que seja possível aceitar os riscos considerando-se os 

prováveis benefícios. O princípio da justiça requer que os benefícios e o ônus da pesquisa 

sejam distribuídos de forma justa. 

No cumprimento destes princípios, foi disponibilizado o consentimento informado 

devidamente documentado, com linguagem de fácil compreensão os participantes e assinaram 

o documento, após explicação do seu conteúdo (Apêndice B). Relativamente ao princípio da 

beneficência e não maleficência, não houve qualquer tipo de risco para os participantes. No 

que diz respeito ao princípio da justiça, todos os participantes foram informados de igual 

modo acerca do questionário e do que este envolvia em relação à metodologia utilizada e a 

finalidade académica dos resultados. A participação dos utentes foi voluntária, sendo-lhes 

assegurado que a sua participação no estudo não interferia no atendimento, assistência ou 
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horário da consulta e que os mesmos poderiam desistir a qualquer momento. Foi garantido o 

anonimato dos utentes, a confidencialidade dos dados recolhidos e que os mesmos seriam 

utilizados única e exclusivamente para o fim referido.  

Previamente ao início do estudo, o projeto foi submetido à comissão de ética para a saúde da 

ARS Norte, IP e obteve parecer favorável à realização do estudo e ainda solicitada 

autorização à Diretora Executiva do ACeS do Alto Tâmega e Barroso (Apêndice C). 

Quando obtivemos as devidas autorizações (Apêndice D), procedemos à recolha de dados, 

aplicando o instrumento descrito no ponto 3.6. A aplicação foi realizada pela própria 

investigadora (Apêndice E) na unidade na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I durante a 

consulta de saúde do adulto programada.  A técnica de aplicação de instrumento foi a 

entrevista e o tempo médio de aplicação foi de 20 minutos. 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos organizados de acordo com a ordem das 

questões do instrumento da recolha de dados, que serão apresentados em tabelas com os 

respetivos comentários, no sentido de estruturar a informação. 

Iniciamos com a descrição da caracterização dos participantes diabéticos e hipertensos 

(Tabela 3). Durante o desenvolvimento do estágio na consulta de saúde do adulto na UCSP-B 

Centro de Saúde Chaves I, aceitaram participar no estudo foram 31 utentes com uma média de 

idades 55,9 anos e desvio padrão de 8,3, verificando-se uma idade mínima de 26 e máxima de 

66 anos, sendo a maioria (51,6%) dos participantes do sexo feminino. Quanto ao estado civil, 

apurou-se que 80,6% estavam casados ou em união de facto, 6,5% eram solteiros, 9,7% eram 

divorciados ou separados, e os restantes 3,2% eram viúvos, o que é corroborado pelo estudo 

de Marcos (2014).  

No que respeita ao número de filhos, 90,3% dos participantes têm filhos e a média era de 1,9 

filhos, o que pode ser explicado pela idade dos participantes. Relativamente às habilitações 

literárias, verificou-se que 64,5% eram detentores do 1º ciclo, observa-se que a nossa amostra 

tem baixo nível de escolaridade, em concordância com o estudo de Melancon, Oomen-Early, 

e Del Rincon (2009). 
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 Quanto à coabitação, verificou-se que 93,50% vivem com o cônjuge; 6,5% vivem sozinhos, o 

que é corroborado pelo estudo por Marcos (2014). Todos estes resultados são apresentados na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Descrição das variáveis sociodemográficas dos participantes no estudo 

Variáveis  n % 

Sexo 
 Masculino 15 48,4 

 Feminino 16 51,6 

Estado Civil 

Casado/união de facto 25 80,6 

Solteiro 2 6,5 

Divorciado/Separado 3 9,7 

Viúvo  1 3,2 

Escolaridade 

Não Sabe ler nem escrever 1 3,2 

1º ciclo do ensino básico  20 64,5 

3ºciclo do ensino básico  7 22,6 

Ensino secundário 3 9,7 

Tem filhos 

Tem filhos 28 90,3 

Não tem filhos 

Se têm filhos:  Média =     1,9    d p.=0,9 

3 9,7 

Profissão 

Profissões das forças armadas (00) 1 3,2 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (07) 9 29,0 

Trabalhadores não qualificados (09) 21 67,7 

Coabitação 
Com cônjuge/companheiro(a)/outro 29 93,5 

Sozinho 2 6,5 

Residência 
Urbano 16 51,6 

Rural 15 48,4 

Os resultados apresentados na Tabela 4 referem-se à caracterização dos aspetos clínicos dos 

participantes. No que concerne à morbilidade diagnosticada, a maioria (51,6%) dos 

participantes apresentava comorbilidade, HTA e DM, 32,3% só apresentava HTA e 16,1% 

tinha DM, os resultados encontrados estão de acordo com o que afirma a DGS (2013b), que 

declara que HTA é a doença crónica mais prevalente em Portugal. 

Quanto à terapêutica medicamentosa prescrita, observou-se que a maioria dos utentes (67,8%) 

era polimedicada, resultados similares aos do presente estudo foram descritos no estudo de 

Hanus, Simões, Amboni, Ceretta e Tuon (2015). Dos grupos farmacoterapêuticos prescritos, a 

classe de medicamentos que apresentou a frequência mais elevada (58,1%) foi a dos 

antidiabéticos orais, independentemente de associações com prescrição de outros grupos 

farmacológicos. Quanto à toma da terapêutica prescrita, observou-se que a autoadministração 

se verificava em 93,5% dos participantes, o que pode ser explicado pelo facto da via oral ser a 

mais frequentemente prescrita e a administrada por via parentérica era na maioria das 

situações insulina, administrada pelos próprios (Kripalani et al., 2006).  
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Tabela 4. Descrição das variáveis do foro clínico: comorbilidade diagnosticada, terapêutica medicamentosa 

prescrita, toma da terapêutica medicamentosa prescrita e esquecimento da toma terapêutica 

medicamentosa prescrita 

  nº % 

Morbilidade  

diagnosticada 

Hipertensão arterial 10 32,3 

Diabetes 5 16,1 

Hipertensão arterial/Diabetes 16 51,6 

Terapêutica medicamentosa 

Prescrita 

Anti hipertensores 10 32,3 

Insulinas e antidiabéticos orais 3 9,7 

Anti hipertensores, insulinas e antidiabéticos orais 9 29,0 

Anti hipertensores, insulinas, antidiabéticos orais e 

antidislipidémicos 
4 12,9 

Anti hipertensores e antidislipidémicos 3 9,7 

Insulinas, antidiabéticos orais e antidislipidémicos 2 6,5 

Toma da Terapêutica 

Medicamentosa prescrita 

Autoadministração 28 93,3 

Toma sob observação 2 6,7 

Esquecimento da toma 

Terapêutica Medicamentosa 

prescrita 

Nunca 14 45,2 

Raramente 11 35,5 

Por vezes 6 19,4 

Os resultados relativos à MAT são apresentados na Tabela 5. Em relação à adesão aos 

tratamentos e quando questionados se alguma vez se esqueceram de tomar os medicamentos 

prescritos, observou-se uma média de 5,3 e desvio-padrão de 0,8, tendo em consideração o 

intervalo de variação da escala (1 a 6), apresentaram uma média elevada. Verificou-se ainda 

que a maioria (45,2%) raramente se esquece de tomar os medicamentos e 35,5% nunca se 

esquece de o fazer, estes resultados mostram que os participantes não se esquecem da toma 

dos medicamentos.  

Quanto ao descuido nas horas da toma da medicação, verificou-se que a maioria das respostas 

se situa nas opções raramente (35,5%) e nunca (51,6%), o que é também reforçado pela média 

de 5,4 com desvio padrão de 0,7. 

Relativamente ao facto de deixarem a medicação por se sentirem melhor, a maioria 90,3% 

afirmou que nunca o faz e 3,2% respondeu que tal situação raramente acontece, verificando-se 

uma média de 5,8 e desvio padrão de 0,5. 

Quando questionados sobre se alguma vez tinham deixado a medicação, por sua iniciativa, 

após se sentirem pior verifica-se que a maioria 80,6% afirmou que nunca o fez e que 16,1% 

fê-lo raramente, com uma média de 5,8 e desvio padrão de 0,5. 

Relativamente à toma de um ou mais medicamentos por se sentir pior, verifica-se que a 

maioria 96,8% nunca o fez e 3,2% admitiu raramente fazê-lo, com uma média de 6,0 e desvio 

padrão de 0,2.  
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Relativamente à questão da interrupção da terapêutica por ter deixado acabar os 

medicamentos, 74,2% dos participantes afirmaram nunca o ter feito e 12,9% raramente teve 

esse comportamento, com uma média de 5,6 e desvio padrão de 0,7. 

Quando os foram questionados sobre terem deixado de tomar os medicamentos por outra 

qualquer razão que não fosse indicação médica, a maioria (90,3%) afirmou que nunca o fez e 

6,5% fê-lo raramente, a média obtida foi de 5,9 e o desvio padrão de 0,4. 

O índice global de adesão mostrou que 75,6% dos participantes apresentou uma pontuação de 

6, o que revela adesão aos tratamentos. Este resultado é inferior ao observado em outros 

estudos, 81,4% no estudo de Nascimento do Ó e Loureiro (2007), 96% no de Bastos (2004) e 

95% no estudo de Toobert, Hampson e Glasgow (2000).  A adesão à terapêutica é um 

fenómeno prioritário de saúde (CIE, 2005). Os seus benefícios são diversos: a) aumento de 

resultados positivos na saúde e na segurança das pessoas; b) melhores resultados económicos, 

através de poupança direta e indireta, reduzindo a utilização de serviços de saúde (Lehane & 

McCarthy, 2009).  

Tabela 5. Descrição da medida de adesão aos tratamentos 

Medida de Adesão aos Tratamentos Média 
Desvio-

padrão 

1- Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a sua doença? 5,3 0,8 

2- Alguma vez foi descuidado com as horas de toma dos medicamentos para a sua doença? 5,4 0,7 

3- Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por se ter sentido melhor? 5,8 0,5 

4- Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por sua iniciativa, opôs se 

ter sentido pior? 

5,8 0,5 

5- Alguma vez tomou um ou vários comprimidos para a sua doença, por sua iniciativa, por se 

ter sentido pior?  

6,0 0,2 

6- Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter deixado acabar os 

medicamentos?  

5,6 0,7 

7- Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma outra razão 

que não seja a indicação do medico?   

5,9 0,4 

O utente integra o tratamento no seu estilo de vida, possuindo um determinado nível de 

autocontrolo, assim estudamos os domínios atividade física e nutrição que integram o 

questionário FANTÁSTICO. Os resultados estão descritos na Tabela 6, mostrando que a 

maioria dos participantes afirma andar no mínimo 30 minutos diariamente (29,0% e 25,8%, 

respetivamente “às vezes” e “quase sempre”), o que indica que praticam atividade física 

moderada, como o preconizado pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física 

(DGS, 2016). Quando foi determinada a média do domínio atividade física, observou-se uma 

média de 5,2 com desvio padrão de 3,2, o que significa uma pontuação da média abaixo do 
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valor médio do intervalo de variação, entre 0 e 12. Este resultado pode indicar que os 

participantes, no que se refere à atividade física, mostram uma tendência para um estilo de 

vida sedentário que pode contribuir para a taxa de mortalidade e de morbilidade 

cardiovascular, bem como no risco acrescido de obesidade. 

É de salientar que 77,4% dos participantes ingerem duas porções de verdura e três de fruta 

diariamente, o estudo de Souza, Cembranel, Curi e d’Orsi (2019) evidencia a importância do 

consumo de frutas e legumes para a saúde. Quando foi determinada a média do domínio 

nutrição, observou-se que apresentava 9,1 com desvio padrão de 1,9, o que significa uma 

pontuação da média acima do valor médio do intervalo de variação, entre 0 e 12. Este 

resultado pode indicar que os participantes, no que se refere à nutrição, mostram uma 

tendência para um estilo de vida saudável, como preconiza o Programa Nacional da Promoção 

da Alimentação Saudável (DGS, 2012; Graça, Gregório, Santos & Sousa, 2016). Uma 

alimentação saudável contribui para um melhor estado nutricional dos utentes, com impacto 

na prevenção e controlo da DM e HTA. 

Tabela 6. Descrição do estilo de vida fantástico: domínios atividade física e nutrição 

Domínios Itens Categorias nº (%) 

Atividade 

Física 

Sou membro de um grupo comunitário e 

participo nas atividades ativamente 

Quase nunca 

Às vezes  

Quase sempre 

24 

3 

4 

77,4 

9,7 

12,9 

Eu realizo uma atividade física (andar, subir 

escadas, tarefas domésticas, fazer jardinagem) 

ou desporto durante 30 minutos de cada vez 

Não faço nada  

Uma vez por semana  

Três ou mais vezes por semana 

3 

10 

18 

9,7 

32,3 

58,1 

Ando no mínimo 30 minutos diariamente 

Quase nunca 

Às vezes 

Quase sempre 

14 

9 

8 

45,2 

29,0 

25,8 

Nutrição 

Como duas porções de verdura e três de fruta 

diariamente 

Quase nunca 

Às vezes  

Todos os dias 

1 

6 

24 

3,2 

19,4 

77,4 

Frequentemente como alimentos hipercalóricos 

(doces e ou salgados) ou fast food 

Alguns destes  

Nenhum destes 

25 

6 

80,6 

19,4 

Ultrapassei o meu peso ideal em 

Mais de 8 Kilos 

De 5 a 8 Kilos 

De 0 a 4 Kilos 

2 

8 

21 

6,5 

25,8 

67,7 

Na Tabela 7 estão detalhadas as médias das pontuações do ICFT e respetivas seções. O valor 

do ICFT foi calculado tendo como base todos os medicamentos em uso pelos utentes e 

prescritos pelo seu médico de família, sendo neste estudo a média foi 8,3 e um desvio padrão 

de 3,3. O índice é inferior ao relatado no estudo de Amorim (2016). Um ICFT elevado pode 

implicar mais dificuldade em cumprir a prescrição terapêutica, podendo resultar em não 
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adesão. Quanto à secção A, respeitante à “Frequência de Dose”, apresentou uma média de 1,5 

e desvio padrão de 1,3, a secção B, relativa às “Formas de Dosagem”, mostra uma média de 

4,5 e um desvio padrão de 2,6 e a secção C, referente às “Informações Adicionais”, apresenta 

uma média de 2,2 com um desvio padra de 0,4.  

Tabela 7. Descrição das secções do índice de complexidade da farmacoterapia 

 Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Índice de complexidade da farmacoterapia 8,3 3,3 4 16 

Secção A – Formas de dosagem 1,5 1,3 1 6 

Secção B – Frequência da dose 4,5 2,6 1 10 

Secção C – Instruções adicionais 2,2 0,4 2 3 

A Tabela 8 mostra os resultados referentes ao bem-estar psicológico, cuja média foi de 15,6 

com um desvio padrão de 1,7, variando as pontuações entre 11 e 19, o que indica que a média 

das pontuações dos participantes se situa acima do ponto médio, que é 15, dado que as 

pontuações de bem-estar podem variar entre 0 e 30. Podemos concluir que as experiências que 

cada indivíduo tem determinam o seu sentido de vida, são importantes para o seu bem-estar 

psicológico e para a determinação do mesmo, influenciando-o de acordo com experiências 

positivas ou negativas, para um bom ou mau estar psicológico, respetivamente (García-

Alandete, 2015). 

Tabela 8. Descrição de bem-estar psicológico 

Domínios Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Bem-estar psicológico 15,6 1,7 11 19 

Seguidamente apresenta-se a análise inferencial.  

Analisada correlação entre o ICFT, especificamente a secção referente à frequência de dose e 

a adesão aos tratamentos, verificamos os seguintes resultados =0,430; p=0,016, é uma 

correlação moderada positiva e significativa, indicando que à medida que aumenta a 

frequência da toma, também aumenta a adesão aos tratamentos, no entanto, o que pode 

significar que há relação frequência da toma com a adesão aos tratamentos. 

A correlação entre o ICFT, particularmente as formas de dosagem e a adesão aos tratamentos, 

=0,113; p=0,544, não apresentam uma correlação significativa. 
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A correlação entre a complexidade da farmacoterapia, particularmente no que respeita às 

instruções adicionais e a adesão aos tratamentos, mostrou uma correlação negativa =-0,302; 

p=0,099, não se observou uma relação estatisticamente significativa, logo não há relação entre 

as instruções da toma com a adesão aos tratamentos. 

A relação entre o índice total de complexidade da farmacoterapia e a adesão aos tratamentos 

apresenta uma correlação positiva baixa =0,03; p=0,98 e não significativa, o que indica que 

a adesão aos tratamentos não se relaciona com o ICFT. 

Um elevado ICFT pode implicar um maior esforço por parte do utente, para cumprir a 

prescrição terapêutica, o que pode levar a não adesão, esta relação não se observou neste 

estudo. A prescrição de múltiplos medicamentos, bem elevada frequência de tomas diárias ou 

dosagens elevadas, podem contribuir para baixar o cumprimento do tratamento bem como o 

tipo de fármaco e a forma como este deve ser administrado (Cabral & Silva, 2010). 

Quanto à análise da relação entre o domínio nutrição e a adesão aos tratamentos, verificamos 

que apresenta uma correlação negativa baixa e não é significativa (=- 0,166; p=0,372); 

também não se verificou relação entre atividade física e a adesão aos tratamentos (=0,065; 

p=0.729). 

A correlação entre adesão aos tratamentos e bem-estar psicológico foi baixa e negativa e não 

se mostrou significativa, =-0,191; p=0,303, logo bem-estar psicológico e adesão aos 

tratamentos não se relacionam. 

Em relação aos utentes diagnosticados com HTA e DM, o enfermeiro na consulta deve ter 

especial atenção aquando da motivação para a adesão, pois a terapêutica medicamentosa 

especifica é fundamental para a continuidade do seu bem-estar, e dado que são polimedicados, 

por vezes confundem os diferentes fármacos, e como a terapêutica medicamentosa é 

continuada, pode verificar-se mais situações de esquecimento da toma.  

É da competência dos enfermeiros especialistas em enfermagem saúde familiar orientar os 

doentes, prestando apoio e intervindo individual e, especificamente, tornando a adesão aos 

tratamentos num processo dinâmico, e de um acompanhamento dos cuidados. 

Para os profissionais de saúde e doentes, a sua doença de base e as comorbilidades são fatores 

que influenciam a adesão à terapêutica, através da manifestação dos sintomas e a sua 

intensidade, referente ao seu nível de dependência (física, psicológica, social e/ou 
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profissional), a própria evolução da doença, bem como os tratamentos disponíveis e eficazes. 

A adesão ao regime terapêutico medicamentoso é um aspeto verdadeiramente importante em 

pessoas com doenças crónicas, segundo Bugalho e Carneiro (2004). 

5. CONCLUSÕES 

Neste capítulo pretende-se sumariar as principais conclusões, tendo por base os objetivos e 

hipóteses do estudo. Quanto à caracterização demográfica, é de referir o predomínio da 

população feminina (51,6%) e a maioria dos participantes era casada ou vivia em união de 

facto (80,6%), vivam em meio urbano (51,6%) e detinha o 1ºciclo de escolaridade (64,5%). 

No que diz respeito à adesão aos tratamentos, constata-se que a maioria dos utentes com HTA 

e DM (75,6%) apresentou adesão aos tratamentos.  

A “Frequência de Dose” – secção B” do ICFT é o parâmetro que tem um maior peso no 

cálculo do índice. A relação entre o ICFT e a medida de adesão aos tratamentos, não se 

relacionaram, apresentando uma correlação positiva baixa. 

Relativamente ao ICFT, especificamente a relação entre a frequência das doses dos fármacos 

e a adesão aos tratamentos, verificamos uma correlação moderada positiva e significativa, 

indicando que à medida que aumenta a frequência da toma, também aumenta a adesão aos 

tratamentos. No que respeita ao ICFT, particularmente na relação entre os horários específicos 

e a adesão aos tratamentos, não se observou uma correlação significativa. Ainda no que 

concerne ao ICFT, particularmente na relação entre instruções adicionais e a adesão aos 

tratamentos, não se observou uma correlação significativa 

Relativamente à análise da relação entre o domínio nutrição do estilo de vida fantástico e a 

adesão aos tratamentos, verificamos que apresentou uma correlação negativa baixa, mas não 

foi significativa, o mesmo se verificou na relação entre o domínio atividade física e adesão 

aos tratamentos. 

No que respeita à correlação entre bem-estar psicológico e adesão aos tratamentos, contatou-

se que foi baixa e negativa e não significativa, o que nos leva a concluir que o bem-estar 

psicológico e adesão aos tratamentos não se relacionam. 
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O presente estudo apresenta como limitações, o facto de se tratar de uma amostra não 

probabilística e reduzida, como também o facto de ser um estudo transversal, onde não é 

possível um acompanhamento do doente, assim propõem-se o desenvolvimento de estudos 

com amostras de maior dimensão e longitudinais. No entanto, apesar das limitações, foram 

atingidos os objetivos delineados para o presente estudo. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

No âmbito da unidade curricular estágio de natureza profissional, do Curso de Mestrado em 

Enfermagem de Saúde Familiar, realizou-se o estágio na UCSP do Centro de Saúde Chaves I, 

ACeS Alto Tâmega e Barroso. 

O estágio de natureza profissional permitiu o desenvolvimento de competências específicas 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde 

Familiar, possibilitando nos cuidados às famílias com doentes crónicos, a integração dos 

pressupostos da enfermagem de família segundo Hanson (2005): i) É no contexto da família 

que os comportamentos saudáveis e de risco são aprendidos; ii) A família é influenciada 

quando um ou mais membros têm problemas de saúde; iii) A saúde dos membros é 

influenciada pela família e as práticas de saúde de cada indivíduo influenciam toda a família; 

iv) Os cuidados de saúde são mais eficazes quando é dada maior ênfase à família;  e v) A 

promoção, manutenção e restauração da saúde das famílias é importante para a saúde da 

sociedade. 

Com o desenvolvimento deste relatório refletimos, analisámos e avaliámos o percurso e 

tomamos consciência que progredimos no desempenho das competências do enfermeiro de 

família, percecionando a mais valia desta formação quer no percurso académico, quer no 

profissional em particular na prática da enfermagem de saúde familiar. 

Ao longo do estágio, tomamos consciência da importância em assumir a família como 

unidade de cuidados, ou seja cuidar cada uma com as singularidades, com as diferentes  

formas de organização e dinâmica familiar, com papeis e funções diferenciadas,  

reconhecendo que se trata de uma entidade complexa e única que desafia o enfermeiro de 

família a disponibilizar cuidados individualizados e personalizados.  

O facto de cada enfermeiro de família cuidar as famílias inscritas na sua lista, possibilita o 

conhecimento de todo o contexto familiar, o que nos permitiu desenvolver o processo de 

cuidados em colaboração com a família, estimulando a participação significativa e a 

interatividade. Para tal, foi estabelecida uma relação com cada família, enfatizando a 

promoção da saúde e controlo de situações complexas. As famílias foram atendidas de forma 

sistematizada e tendo como fundamento a evidência científica. 
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Cabe ao enfermeiro, juntamente com a família, procurar a melhor forma de integrar a 

prestação de cuidados resultante da alteração de saúde, das rotinas familiares diárias e, se 

necessário, mobilizar recursos existentes na comunidade. Assim, a intervenção de 

enfermagem deverá ser no sentido de trabalhar com a família e não para a família, respeitando 

sempre a sua autonomia e capacidade de decisão em função dos seus valores (Potter & Perry, 

2003).  

Assim, colhemos dados pertinentes, monitorizamos as respostas a diferentes condições de 

saúde e de doença, em situações complexas, das quais destacamos as famílias que integravam 

membros diagnosticados com HTA e DM.  

Tivemos oportunidade de colaborar nos processos de intervenção, articulando e mobilizando 

os recursos necessários à prestação de cuidados à família e referenciando a família para outros 

profissionais da equipa de saúde, especificamente para outros especialistas em enfermagem. A 

continuidade de cuidados foi gerida com o consentimento da família, em virtude de que 

muitas das famílias que atendemos integravam doentes do foro crónico. A utilização dos 

sistemas de informação foi uma prática diária e essencial na medida em que permitiu avaliar, 

melhorar e reformular a minha intervenção no âmbito da enfermagem de saúde familiar. 

A realização do estudo empírico, em que participaram 31 utentes, com diagnóstico de DM e 

HTA, inscritos na UCSP-B, Centro de Saúde Chaves I do ACeS do Alto Tâmega e Barroso 

permitiu o desenvolvimento de competências no âmbito do processo de investigação. De um 

modo geral, os resultados do estudo permitiram um conhecimento mais aprofundado no que 

respeita à relação do ICFT e a adesão aos tratamentos e, deste modo, quando apresentados no 

contexto onde decorreu o estágio podem contribuir para a implementação de intervenções 

específicas de enfermagem em saúde familiar, que visem comprometer a pessoa com doença 

crónica e a família, na promoção da adesão aos tratamentos. Justifica-se a relevância deste 

estudo, dado que integra utentes com doença crónica e como tal com regimes terapêuticos 

complexos, que não se verificando o seu cumprimento podem aumentar as situações de 

agudização da doença, intercorrências clínicas e comprometer a sua qualidade de vida e a 

dinâmica e funcionalidade da família.   

De modo global, durante o percurso desenvolvido constatamos a importância das intervenções 

do enfermeiro de família, relevando-se as intervenções de promoção da saúde que, segundo  

Cruz (2011), este profissional desempenha um papel essencial na capacitação dos utentes para 
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a adoção de estilos de vida saudável, em particular nos processos de capacitação dos utentes 

com doença crónica (diabéticos, hipertensos), e das suas famílias. Deste modo, releva-se o 

contributo dos enfermeiros de família na gestão da adesão aos tratamentos e, por conseguinte, 

na consecução de ganhos em saúde e na melhoria da qualidade de vida dos utentes e família.  

É nossa intenção, como futura enfermeira especialista em enfermagem comunitária na área de 

enfermagem de saúde familiar, enfatizar as intervenções que favoreçam comportamentos de 

adesão salientando a importância que este foco tem para as práticas de enfermagem e para a 

qualidade dos cuidados aos utentes com doença crónica. 
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Apêndice A 

Instrumento de recolha de dados 

 

O questionário é anónimo e confidencial, e a sua participação é livre, não trazendo para si quaisquer 

prejuízos, caso não queira participar. 

Agradecemos a sua colaboração, que é essencial para a realização deste estudo. Estou disponível para 

esclarecer qualquer dúvida que lhe ocorra. 

I - Caracterização da amostra: 

Segue-se um conjunto de questões, às quais lhe solicito que responda com maior precisão 

possível. 
 

1-Sexo:    Masculino ____. Feminino____     

2- Idade:   _____ (anos) 

3 -Estado Civil:   - Casado(a) ____. Solteiro (a) ____. Divorciado (a) ____     

Viúvo (a) ____. Separado(a) ____. Outro. Qual ___________________ 

4- Escolaridade:          Analfabeto ____    Sabe ler e escrever____     

1ºCiclo/Instrução Primária ____    2ºCiclo/9ºAno/Antigo 5ºAno ____     

3ºCiclo/10ºAno ou 11ºAno/Antigo7ºAno ____     

12ºAno____    Curso Médio____    Curso Superior____. Outro _________ 

5- Tem Filhos?   Não ____. Sim ____ 

                                             Se sim, quantos ___________ 

 

6- Profissão? __________________     Situação Profissional______________________ 

7- Com quem vive atualmente? Cônjuge ____. Sozinho(a) ____ 

                                                      Outra pessoa. Quem? ______________ 

8-Residência:  Urbano (Cidade/Vila ____. Rural (Aldeia) ____ 

9- Fármacos que toma atualmente (prescritos e que integram alista de prescrição no S. 

Clínico) 

 

 

10-Gestão da medicação:    O próprio ____. Um familiar/cuidador____ 
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II - Escala de MEDIDA DE ADESÃO AOS TRATAMENTOS  
(A. B. Delgado & M. L. Lima - 2001) 

 

1. Alguma vez se esqueceu de tomar os medicamentos para a sua doença? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Alguma vez foi descuidado com as horas de toma dos medicamentos para a sua doença? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

3. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por se ter sentido melhor? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por sua iniciativa, após se ter sentido pior? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Alguma vez tomou um ou vários comprimidos para a sua doença, por sua iniciativa, por se ter sentido pior? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Alguma vez interrompeu a terapêutica para a sua doença por ter deixado acabar os medicamentos? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 

 

7. Alguma vez deixou de tomar os medicamentos para a sua doença por alguma outra razão que não seja a indicação 

do médico? 

Sempre Quase sempre Com frequência Por vezes Raramente Nunca 

1 2 3 4 5 6 
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III - Questionário FANTÁSTICO 
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IV - Índice de COMPLEXIDADE DA FARMACOTERAPIA 

A) Circule o peso correspondente para cada forma de dosagem presente na farmacoterapia       

                 (SOMENTE UMA VEZ): 
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B) Para cada medicação da farmacoterapia marque [0] no quadro correspondente, com sua 

frequência de dose. Então, some o número de [0] em cada categoria (frequência de dose) e 

multiplique pelo peso determinado para essa categoria. Nos casos em que não exista uma 

opção exata, escolher a melhor opção. 
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C) Marque [v] no quadro que corresponde às instruções adicionais, caso presentes na 

medicação. Então, some o número de [v] em cada categoria (instruções adicionais) e 

multiplique pelo peso correspondente da categoria 
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V - QUESTIONÁRIO DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO – QBEP (Pereia et al., 2018). 

Assinale com uma cruz a opção com que mais se identifica BP. Nas questões que se seguem 

são enumeradas situações que podem traduzir como se pode ter sentido ou reagido durante o 

último mês. 

 
1. Durante o último mês, sentiu-se incomodado(a)/aborrecido(a)/nervoso(a)? 
(0) Extremamente (ao ponto de não poder trabalhar ou tomar conta das minhas coisas) 
(1) Muito 
(2) Moderadamente 
(3) Algo (o suficiente para me incomodar/aborrecer) 
(4) Ligeiramente 
(5) Nada 
 
2. Durante o último mês, quanta energia ou vitalidade sentiu? 
(0) Senti-me cheio de energia e muito animado(a) 
(1) Senti que o meu nível de energia variou bastante (com energia a maior parte das vezes) 
(2) Senti que o meu o meu nível de energia variou um pouco 
(3) Geralmente senti-me com pouca energia e pouco animado(a) 
(4) Muito pouco animado(a) e com pouca energia, na maior parte das vezes 
(5) Senti-me esgotado(a). Sem qualquer energia ou ânimo. 

3. Durante o último mês, sentiu-se abatido (em baixo)? 
(0) Nunca  
(1) Poucas vezes  
(2) Algumas vezes  
(3) Uma boa parte do tempo  
(4) Muitas vezes  
(5) Sempre 
 
4. Durante o último mês, sentiu-se emocionalmente estável? 
(0) Nunca  
(1) Poucas vezes  
(2) Algumas vezes  
(3) Uma boa parte do tempo  
(4) Muitas vezes  
(5) Sempre 
 
5. Durante o último mês, sentiu-se alegre? 
(0) Nunca  
(1) Poucas vezes  
(2) Algumas vezes  
(3) Uma boa parte do tempo  
(4) Muitas vezes  
(5) Sempre 
 
6. Durante o último mês, sentiu-se cansado(a), exausto(a) ou desgastado(a)? 
(0) Nunca  
(1) Poucas vezes  
(2) Algumas vezes  
(3) Uma boa parte do tempo  
(4) Muitas vezes  
(5) Sempre 
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Apêndice B 

Modelo de consentimento informado 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial (Helsínquia 

1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

“Adesão ao tratamento, complexidade farmacotarapeutica do doente 

crónico e bem-estar psicológico” 

No âmbito do Projeto de Investigação eu, enfermeira Carla Alexandra Pires Morais, aluna da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a frequentar o Mestrado de Saúde Familiar, 

sob a orientação da Professora Doutora Maria Conceição Rainho, pretendo efetuar um estudo 

sobre a adesão ao regime terapêutico e Complexidade farmacoterapêutica do doente crónico 

na família como unidade cuidados. Agradeço a sua disponibilidade para participar neste 

estudo, respondendo aos questionários. 

Assume-se como compromisso: 

I. Participação voluntária, podendo desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo 

ou penalização. 

II. A informação obtida tem como fim apenas a investigação, não influenciando de forma 

alguma o apoio que lhe é prestado atualmente. 

III. A informação obtida é absolutamente confidencial, as suas respostas serão tratadas de 

forma anonima. 

IV. Os dados obtidos são confidenciais e usados apenas neste Estudo; 

Agradeço a sua disponibilidade e participação. 

Enfermeira Carla Alexandra Pires Morais 

---------------------------------------------------------------------------- 
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Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, 

em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. 

Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma 

voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas 

garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … …

  Data: ……  /……  /……….. 

Se não for o próprio a assinar por idade ou incapacidade 

(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

Nome: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

BI/CD Nº: ........................................... Data ou Validade ….. /..… /…..... 

Grau de parentesco ou tipo de representação: .....................................................  

Assinatura  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … 

este documento é composto de 1 página/s e feito em duplicado: uma via para o/a 

investigador/a, outra para a pessoa que consente 
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Apêndice C 

Parecer do responsável do serviço 

Assunto: Pedido de autorização para efetuar estudo de dissertação de Mestrado em 

Enfermagem de Saúde familiar no ACES do Alto Tâmega e Barroso-Centro de Saúde Chaves 

I na UCSP-B  

Exmª. Senhora Diretora 

Laurentina Santa Teixeira 

 Do ACES do Alto Tâmega e Barroso   

Carla Alexandra Pires Morais, licenciada em enfermagem, com cédula profissional nº 62452, 

atualmente no 2º ciclo conducente ao mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, na Escola 

Superior de Enfermagem de Vila Real – UTAD, encontra-se de momento a realizar um estudo 

subordinado ao tema: “Adesão ao tratamento, complexidade farmacotarapeutica do 

doente crónico e bem-estar psicológico” sob a orientação da Professora Doutora Maria 

Conceição Rainho. 

Pretende realizar este estudo com utentes que pertencem ao ACES do Alto Tâmega e Barroso 

inscritos na unidade de cuidados de saúde primários – Chaves 1 na UCSP-B, com a 

supervisão da Sra. Enfermeira Carla Cunha.  

Deseja-se com a realização do mesmo obter ganhos em saúde através do aumento da adesão 

ao regime terapêutico do doente crónico no seio familiar. Deste modo, vem-se solicitar 

autorização para realização de colheita de dados para posterior tratamento e análise. 

Todos os participantes terão de autorizar a sua a participação no estudo, garantindo-se a 

confidencialidade de todos os dados obtidos e ainda que só serão usados apenas neste Estudo. 

Agradecendo desde já o interesse que o meu pedido possa merecer. 

Grata pela atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos 

Chaves, 20 de março de 2017 

Enfermeira Carla Alexandra Pires Morais 
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Apêndice D 

Autorizações para utilização instrumentos de recolha de dados 
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Apêndice E 

Declaração do investigador 

 

Carla Alexandra Pires Morais, Licenciada em enfermagem, com cédula profissional nº 62452, 

atualmente encontro-me no 2º ciclo do Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, na 

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real – UTAD, a realizar um estudo subordinado ao 

tema “Adesão ao tratamento, complexidade farmacotarapeutica do doente crónico e bem-estar 

psicológico”, sob a orientação da Professora Doutora Maria Conceição Rainho.  

Declaro deste modo, sob meu compromisso de honra, o anonimato dos intervenientes em 

estudo, os dados obtidos são confidenciais e usados apenas neste Estudo bem como a proteção 

de todos os dados a eles referentes, como é mencionado no documento de consentimento 

informado entregue a cada participante, antes da realização da avaliação familiar. 

 

 

Chaves, 20 de março 2017 

Enfermeira Carla Alexandra Pires Morais 

 

 



 

 


