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I. Âmbito do Problema: 
Barreiras à adesão terapêutica
nnn

A adesão é definida, como «a medida em que o comporta-
mento de uma pessoa – tomar a medicação, seguir uma dieta 
e/ou executar alterações ao estilo de vida, corresponde às re-
comendações acordadas de um prestador de cuidados de saú-
de.» (1). Alguns exemplos de comportamentos relacionados 
com a adesão incluem (1):

•	 Procurar auxílio médico;
•	 Adquirir os medicamentos prescritos;
•	 Tomar a medicação de forma apropriada;
•	 Comparecer às consultas de seguimento.

Nos países desenvolvidos, a adesão ao regime de tratamento 
é de cerca de 50%, enquanto este valor é muito mais baixo 
nos países em desenvolvimento (2). A não adesão ao trata-
mento provoca complicações físicas e psicológicas, reduz 
a qualidade de vida dos doentes, aumenta a probabilidade 
de desenvolvimento de resistência aos fármacos, desperdiça 
recursos de cuidados de saúde e desgasta a confiança do pú-
blico nos sistemas de saúde (3).

Prefácio

Este Consenso é o resultado de duas discussões obtidas nas Reuniões Científicas da Primavera que decorreram em Évora nos anos 
de 2009 e 2010, a partir de um grupo alargado de enfermeiros com experiência nesta área e oriundos de vários hospitais do país.
As Linhas de Consenso a que foi possível chegar não são o único ângulo de visão, são apenas linhas de orientação na medida em 
que cada caso clínico se reveste de particularidades a ter em conta na nossa actividade clínica. Este documento é apenas uma 
referência de apoio à nossa decisão. 

M. Jorge Freitas
Presidente da AEOP

A adesão é influenciada por vários factores:

•	 Baixo estatuto socioeconómico;
•	 Analfabetismo e baixo nível educacional;
•	 Desemprego;
•	 Distância dos centros de tratamento;
•	 Custo elevado do transporte ou da medicação;
•	 Características da doença;
•	 Factores relacionados com a 

terapêutica: complexidade e duração do 
tratamento, efeitos secundários;

•	 Crenças culturais acerca da doença 
oncológica e do tratamento.

Alguns destes factores estão relacionados com o doente e 
com a medicação, enquanto outros estão relacionados com 
os profissionais de saúde. O baixo estatuto socioeconómico 
é um factor relacionado com o doente, que inibe a adesão, 
enquanto os efeitos secundários de um regime farmacoló-
gico estão relacionados com a medicação. Dada esta inte-
racção complexa de factores a afectar a adesão, os doentes 
precisam de ser apoiados e não culpabilizados.

A quimioterapia oral permite aos doentes passarem mais 
tempo junto da família e dos amigos e significa menos tem-
po passado no hospital, melhorando significativamente a 
qualidade de vida destes.

Administração de Quimioterapia 
Oral no Cancro da Mama: Linhas de 
Consenso para uma melhor Estratégia
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Esta nova realidade da utilização da medicação oral implica, 
no tratamento oncológico, novas abordagens e, consequen-
temente, trazem novos problemas, nomeadamente:

- Dificuldade com a adesão dos doentes
- Segurança e gestão de efeitos colaterais
- Ensino ao doente e seus familiares
- Acesso à medicação oral

A adesão à terapêutica oral pode ser um problema se não 
forem tomadas medidas pela equipa profissional. A adesão 
é avaliada como se o “comportamento de um doente coin-
cide com a indicação dada pelos profissionais” (Partridge, 
Avron, Wang Winer, 2002). A Questão da adesão inclui doses 
terapêuticas, a complexidade de regimes de dose, a adminis-
tração de outros medicamentos com interacção potencial, 
a calendarização da toma em relação com a alimentação, o 
sentimento do doente em não querer “ficar mal” perante a 
equipa profissional “escondendo” a toma da medicação, o 
custo e a gestão do próprio medicamento (Moore, 2006). A 
complexidade dos regimes terapêuticos provoca confusão 
no doente e pode estar relacionada com a quantidade de 
comprimidos necessários ou uma combinação de diferentes 
agentes orais (por exemplo, a capecitabina e o Lapatinib).

Num estudo conduzido por Tayler, Winter e Hawkins (2006), 
a taxa de erro para a administração de quimioterapia oral em 
casa foi encontrada em cerca de 10%. Os erros aconteceram 
por a dosagem errada ou a falta da toma da medicação indi-
cada. Estes erros aumentam com a adição de outras medi-
cações para outros problemas de saúde (muitos dos nossos 
doentes têm outras doenças crónicas também com necessi-
dade de medicação) e também com a medicação de controlo 
dos efeitos colaterais, aumentando a confusão dos doentes.

As Interacções podem ocorrer com a quimioterapia oral mas 
também com outros medicamentos ingeridos, conduzindo a 
aumentos ou diminuições da biodisponibilidade dos agen-
tes citostáticos com consequente aumento da toxicidade ou 
diminuição da sua eficácia terapêutica. Os doentes que não 
entendem a interacção da sua terapêutica oral e a ingestão 
de alimentos, dificultam a correcta adesão aos regimes tera-
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Desde 2005 que a quimioterapia oral tem sido incrementada 
e cada vez mais este modelo terapêutico tem aumentado no 
processo de tratamento oncológico. Sendo um antineoplási-
co oral, o seu trajecto até à célula alvo é mais prolongado no 
organismo do doente relativamente à medicação clássica en-
dovenosa, trazendo maiores probabilidades de complicações 
para o doente. O esquema seguinte dá-nos uma perspectiva 
do contacto que a medicação oral e endovenosa tem no orga-
nismo do doente, com consequentes diferenças de potenciais 
interferências na metabolização dos seus agentes:
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pêuticos. Alguma quimioterapia oral, como a capecitabina e 
o Lapatinib (inibidor da pequena molécula Kinase), devem 
ser tomados, a capecitabina até  ½ hora após a refeição do 
P. Almoço e Jantar e o Lapatinib, 1 hora antes do P. Almoço 
ou almoço. Neste contexto, também alguns alimentos são 
proibidos de serem utilizados nas dietas. A consulta de en-
fermagem inclui os ensinos dirigidos de como e quando to-
mar a medicação citostática em conformidade com hábitos 
alimentares e hábitos de vida saudáveis.

Os doentes que querem manter uma certa autonomia e não 
pretendem “ficar mal” perante os profissionais de saúde, 
frequentemente escondem a forma como tomam a medica-
ção, surgindo situações de doentes que a tomam em excesso 
contribuindo para o aumento das toxicidades e efeitos cola-
terais, ou em deficit tendo como consequência a progressão 
da doença.

Os efeitos secundários afectam a adesão do doente a estas 
terapêuticas e como tal, devem fazer parte dos ensinos e 
orientações dos doentes, tanto por escrito como verbalmen-
te. É importante reconhecer o potencial abandono ao trata-
mento, medir os graus e padrões de adesão a um tratamento 
específico. A adesão é uma questão muito individual de cada 
pessoa doente e como tal varia com o seu estilo de vida, com 
o seu sistema de crenças e com as suas perspectivas cultu-
rais e familiares. Os tratamentos têm efeitos diferentes em 
pessoas diferentes e por isso cada doente deve ser educado e 
preparado de forma individual. Algumas questões colocadas 
diariamente por nós profissionais e pelos próprios doentes:

Questões em análIse Pelos ProfIssIonaIs

•	 Porque	é	que	necessitamos	de	apoiar	os	doentes	nas	
terapêuticas	alvos?	

•	 Quantas	terapêuticas	orais	estão	disponíveis	no	
Cancro	da	Mama	Metastático?

•	 Que	problemas	majores	podem	aparecer	neste	grupo	
de	doentes?

•	 O	que	podem	fazer	os	enfermeiros	para	melhorar	a	
adesão	do	doente	a	estas	terapêuticas?	

Questões colocadas Pelos doentes

•	 Posso mastigar, chupar ou dissolver os comprimidos?
•	 O que fazer se tiver diarreia, vómitos 

ou outros sintomas?
•	 O que fazer, se me esquecer de 

tomar o meu comprimido?
•	 Se me esquecer o dia todo de tomar 

a medicação, o que fazer?

II. Papel da enfermagem: melhorar a 
adesão
nnn

Não há uma forma única de promover a adesão aos regimes 
de tratamento. Para melhorar a adesão, temos de combinar 
várias estratégias educativas e comportamentais (3). As estra-
tégias comportamentais incluem os lembretes e o reforço 
do comportamento do doente. Além disso, os profissionais 
de saúde devem investigar as preferências dos doentes, sim-
plificando os regimes de dosagem. As estratégias educati-
vas, que melhoram a adesão entre as pessoas com doenças 
crónicas, incluem a redução do número de medicamentos 
e da frequência das doses, o facultar de informação acerca 
dos efeitos secundários esperados e a motivação das pessoas 
para as alterações no estilo de vida causadas pela terapêu-
tica.

É muito importante educar os doentes acerca das suas doen-
ças crónicas, benefícios do tratamento e complicações asso-
ciadas à não-adesão (4). A educação é necessária para a auto-
-gestão, uma vez que a maioria dos cuidados prestados para 
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doenças crónicas exigem que os doentes estejam envolvidos 
no seu próprio auto-cuidado. A educação é uma estratégia 
importante para melhorar a adesão, mas os doentes não pre-
cisam só de ser informados mas também de ser motivados e 
encorajados a aderir ao tratamento e aos objectivos relacio-
nados com o estilo de vida.

Com todas as questões colocadas que envolvem a adesão do 
doente à terapêutica oral citostática, os enfermeiros devem 
desenvolver mecanismos e estratégias de ajuda aos doentes 
a minimizar estes problemas, contribuindo assim para uma 
boa gestão da adesão terapêutica, promoção da segurança e 
avaliação dos efeitos secundários.

A educação do doente e o ensino passam por estratégias es-
pecíficas e adaptadas a cada doente, nomeadamente:

1. Calendarização das tomas de medicação oral por 
quantidades e por dias em cada ciclo de tratamento;

2. Revisão desta calendarização em cada 
consulta de enfermagem com a finalidade 
de se avaliar a adesão terapêutica;

3. Possibilitar um diário ao doente facilitando 
o registo de efeitos colaterais potenciais;

4. Envolver um familiar representativo nesta 
dinâmica de ensino e informação;

5. Possibilitar contacto com o doente durante o ciclo 
de tratamento (telefónico) no sentido de esclarecer 
dúvidas e de motivar a adesão terapêutica;

6. O ensino deve incluir as dosagens, as características 
dos medicamentos utilizados, os seus efeitos e 
potenciais acções secundárias; a cor e tamanho 
dos comprimidos como indicador; disponibilidade 
da equipa de saúde para dar informações e 
orientações sobre a toma da medicação no 
domicílio, manipulação da medicação pela via 
oral, seu armazenamento adequado, interacções 
medicamentosas e alimentos a evitar.

como dIagnostIcar o ProBlema?

Uma abordagem sistemática à identificação dos motivos do 
doente para a não-adesão irá orientar a selecção das inter-
venções de Enfermagem.

Segundo o Conselho Internacional de Enfermagem, os diag-
nósticos de Enfermagem correspondentes quando as respos-
tas do doente indicarem uma não-adesão real ou risco de 
não-adesão podem ser definidos, nas suas diferentes dimen-
sões, como:

Dimensão Física

Cognição, comprometida:
Há algo que o impeça de tomar o seu medicamento ou se-
guir o seu regime de tratamento? Tem dificuldade em se 
concentrar? Esquece-se de onde está e do que está a fazer? 
Tem dificuldade em compreender ou seguir as instruções de 
tratamento? Alguma vez pensa que os outros estão a tentar 
magoá-lo ou a tentar controlar a sua mente?

Efeitos secundários da medicação:
Sente efeitos secundários devido à medicação, que não de-
saparecem? Estes efeitos secundários fazem com que queira 
parar de tomar a sua medicação?

Dimensão Mental e Comportamental

Capacidade de gestão do regime:
Consegue seguir a dieta, exercício ou regime de medicação; 
prescrito pelo seu profissional de saúde? Se não, o que inter 
fere com a sua capacidade de gerir o regime prescrito?

Ansiedade:
É habitual sentir-se tão tenso ou tão nervoso que não con-
segue tomar a medicação, tomar decisões ou comparecer às 
consultas marcadas?

Regime de tratamento complexo:
O seu profissional de saúde prescreveu mais de cinco me-
dicamentos diferentes? O seu profissional de saúde prescre-
veu-lhe mais de duas tomas de medicação por dia?
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Fadiga:
É costume sentir-se demasiado cansado para (tomar a me-
dicação, obter mais medicação, comparecer às consultas, fa-
zer exercício ou preparar as suas refeições)?

Não-adesão:
Parou de (tomar a medicação, ir às consultas marcadas, se-
guir a dieta, seguir o regime de exercício) sem falar com o 
seu profissional de saúde no último ano? Alguma vez toma 
mais / menos que a dose prescrita da sua medicação?

Auto-imagem, baixa e Auto-estima, baixa:
Tomar a medicação (seguir o seu regime de tratamento) 
afecta a forma como se sente acerca de si próprio ou a forma 
como actua?

Exaustão do tratamento:
Há quanto tempo precisa de tratamento para a sua doença? 
Por quanto tempo pensa que irá necessitar de tratamento? 
Ficou satisfeito com o tratamento que recebeu para a sua 
doença no passado? Porquê / por que não?

Sócio-cultural e ambiental

Crenças culturais:
Qual o grupo cultural ou étnico a que pertence? De que for-
ma é que este grupo encara a sua doença e o tratamento?

Atitude da família, em conflito:
O que é que a sua família (ou entes queridos) acha do seu 
diagnóstico? O que é que acha do tratamento que lhe foi 
prescrito?

É necessária uma abordagem multidisciplinar para tratar as 
doenças crónicas e melhorar a adesão. A família, a comuni-
dade e as organizações de doentes são parceiros-chave na 
promoção da adesão. Precisam de ser envolvidos de forma 
activa no plano de cuidados e nos resultados esperados dos 
cuidados. 

Temos de estabelecer entre a equipa profissional e o doente 
em tratamento com terapêutica oral, uma parceria de cuida-
dos de continuidade no domicílio, baseado num modelo de 
concordância entre as partes para que a adesão terapêutica 

seja eficaz. Este modelo baseia-se numa interacção recípro-
ca, onde a qualidade de ensino e as estratégias utilizadas co-
locam o doente no centro da sua decisão e concordância:

III. estratégia a utilizar
nnn

 – A consulta de enfermagem inicial deve 
incidir sobre os benefícios de uma 
correcta toma da medicação oral;

 – É fundamental estabelecer estratégias de 
monitorização das tomas da medicação 
(consulta de seguimento, contacto telefónico, 
envolver o enfermeiros de família);

 – Autonomia do Doente (Tempo, Local, 
Distribuição da Medicação)

Os doentes 
participam como 

parceiros através da 
transferência de 
conhecimentos

CONCORDÂNCIA:
Um processo baseado numa parceria

Adaptado de Heath, I. BMJ 2003; 327:856-858

Envolver os 
doentes como 

parceiros na 
prescrição

Oferecer 
apoio aos 
doentes
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 – Calendário Com Imagens Associadas para Ajudar o 
doente a tomar a Dose correcta no Horário definido.

 – Associar Toma de Medicação a 
Hábitos de Vida do doente

 – Ensino (Dose, Aspecto dos Comprimidos, 
Efeitos Secundários, Horário de Tomas)

 – Consultas Periódicas de Enfermagem em que 
seja proporcionado tempo para esclarecer 
dúvidas, determinar efeitos secundários 
indesejados e possíveis Soluções

 – Uso de Caixa de Comprimidos com Medicação para 
Prevenção dos Efeitos Secundários associados

 – Participação Activa de um Cuidador informal
 – Linha de Apoio Telefónico Permanente; 

envio de Mensagens de Aviso – Relógio de 
Alarme; Alerta através de Telefone

 – Formação de Enfermeiros do Centro de 
Saúde de forma a poderem colaborar na 
monitorização da adesão terapêutica

 – Distribuição de Informação Escrita 
aos Doentes e Cuidadores

 – Aparelho Electrónico que regista a 
abertura dos frascos – MEMS

Uma das metodologias importantes a utilizar é Medir a Ade-
são. Para a medição exacta da adesão não existe nenhum 
«padrão de ouro» para determinar a extensão do problema. 
Há várias medidas debatidas na literatura, mas são medidas 
substitutas do comportamento real do doente. Algumas das 
estratégias utilizadas para medir a adesão incluem:

•	 Perguntar aos prestadores de cuidados e aos doentes;
•	 Questionários padronizados aplicados aos doentes;
•	 Contagem da dose restante;
•	 Dispositivo electrónico de monitorização, que regista a 

hora e a data a que o recipiente de medicação foi aberto;
•	 Verificar quando as prescrições são aviadas pela primei-

ra vez e a manutenção.

III. conclusão
nnn

Com o rápido desenvolvimento dos novos agentes citostáti-
cos orais, a enfermagem tem o grande desafio de se formar 
para melhor informar os nossos doentes para esta nova rea-
lidade, onde a eficácia da adesão do doente a estas terapêuti-
cas traz implicações directas na eficácia do seu tratamento. É 
papel fundamental e necessário da enfermagem, contribuir 
no desenvolvimento de mecanismos que auxiliem a adesão 
do doente, a segurança e o ensino para estas novas realidades 
de tratamento oncológico.

Estas linhas de consenso definidas pela AEOP são fruto do 
trabalho e discussão realizada no âmbito de uma discussão 
alargada obtida em Março de 2009, com revisão em Abril 
de 2010 durante as Reuniões da Primavera de Évora onde 
estiveram presentes vários enfermeiros representativos das 
várias unidades de oncologia nacionais e são apenas orienta-
ções consensuais sobre a temática da Adesão terapêutica na 
medicação oral nas doentes com cancro da mama metastiza-
do. Estas Orientações poderão ser úteis nas práticas clínicas 
dos enfermeiros e dos profissionais que lidam com esta reali-
dade, orientando para estratégias eficazes de actuação.

Deixamos em anexo a orientação genérica da MASCC sobre 
a Educação dos doentes que recebem agentes orais contra o 
cancro.
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ferramenta da mascc (multinational 
association of supportive care in câncer) 
para a educação dos doentes em tratamento 
com agentes orais anti-neoplásicos

Esta ferramenta de orientação foi preparada para apoiar os 
cuidadores na avaliação e educação dos pacientes que recebem 
agentes orais como tratamento oncológico. O objectivo é garantir 
que os doentes conheçam e compreendam o seu tratamento e a 
importância de tomar os comprimidos conforme a prescrição.

Aspectos que alteram o cumprimento do 
tratamento com agentes orais

•	 Características do doente 
•	 Fármaco 
•	 Patologia oncológica existente
•	 Plano de tratamento
 Incluir a família e outros cuidadores nesta informação.

QUESTÕES CHAVE NA AVALIAÇÃO

1) Como lhe foi explicado o seu plano de 
tratamento com medicação oral?

 Verifique que o doente sabe que estes agentes orais 
são para o cancro a via de administração é a oral.

2) Que outros medicamentos por via oral fazem 
parte do seu plano terapêutico? 

 Se tiver uma lista de medicamentos, rever com o doente. 
 Se não tiver lista, perguntar ao doente o que está 

a tomar (com ou sem receita médica), tratamento 
alternativo, complementar ou de outro tipo. 

3)  É capaz de tomar comprimidos? Se não é, explicar porquê. 

4)  É capaz de ler a informação do fármaco? 

5)  É capaz de abrir os invólucros dos comprimidos?

6)  Já tomou outros comprimidos para o cancro?
 Descobrir se existiram problemas, por exemplo, na 

toma da medicação ou efeitos secundários. 

7)  Sofre de algum sintoma que afecte a capacidade de 
reter medicação oral, como náuseas ou vómitos? 

8)  Como renovar a sua receita? 
 Atrasos na obtenção de comprimidos pode afectar o 

momento do inicio com agentes citostáticos orais.

aneXo:
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EDUCAÇÃO DO DOENTE PARA MEDICAÇÃO ORAL

Aspectos em análise com o doente e o cuidador

1. Informar sempre todo o profissional de saúde sobre 
a medicação oral citostática que está a fazer;

2.  Manter a medicação oral afastada das crianças;

3.  Manter os comprimidos nos seus invólucros originais 
a menos que lhe indique o contrário. Pode ser 
perigoso misturar com outra medicação;

4.  Lavar as mãos antes e depois de manipular a medicação;

5.  Não mastigue, corte ou modifique os 
comprimidos a não ser que o recomende;

6.  Guardar a medicação afastada de fontes 
de calor, luz do sol ou humidade;

7.  Seguir um sistema que assegure que está a 
tomar correctamente a medicação;

8.  Dê algumas ferramentas ao doente como um 
alarme, um relógio ou calendário de forma 
a o orientar na toma da medicação;

9.  Assegurar-se de que tem instruções sobre como 
fazer em caso de falha de toma de uma dose;

10.  Se acidentalmente tomar mais uma dose do 
que o prescrito, colocar-se em contacto com o 
médico ou enfermeira de seguimento;

11.  Perguntar ao enfermeiro o que fazer no caso de comprimidos 
não tomados e com prazo de validade ultrapassados;

12.  Pode-se pedir ao doente para trazer os comprimidos 
não utilizados na visita seguinte;

13.  Levar com o doente a lista de medicamentos que está 
a tomar, incluindo a medicação contra cancro;

14. Planificar em caso de viagem, as doses e 
os dias da toma de medicação.

Independentemente da ferramenta utilizada para educar o 
doente, incluir as seguintes informações específicas do fármaco. 
Pode completar o formulário aqui incluído e fornecer ao doente, 
utilizando material de referência específica sobre comprimidos:

•	 Nome do fármaco (genérico e comercial); 
•	 Aparência do fármaco; 
•	 Doses e distribuição
•	 Quantos comprimidos diferentes?
•	 Quantas vezes ao dia?
•	 Por quanto tempo? 
•	 Como guardar o fármaco?

 Seja específico, por exemplo, locais de fontes de calor 
(na cozinha não), locais de humidade (na casa de banho 
não), locais de luz solar (perto da janela não) 

•	 Quais os efeitos secundários potenciais e seu tratamento? 
 Que análise ou prova médica se vai utilizar 

para monitorizar o fármaco. 
•	 Que precauções a tomar? 
•	 Que Interacções com outros medicamentos? 
•	 Quando e quem chamar quando existirem dúvidas. 

 Neste momento, proporcionar nomes e nº telefone 

AVALIAÇÃO
Pedir ao doente e/ou cuidador que responda ás perguntas seguintes 
para se assegurar de que compreendeu a informação dada.

Hoje recebeu muita informação. Vamos 
revisar os pontos-chave:
Qual o nomes dos seus comprimidos contra o cancro?
Quando começar a tomar os comprimidos?
Pode tomar os compridos com ou sem comida?
Onde os vai guardar? 
Quando tem de chamar o médico ou enfermeira? 
Tem mais questões a colocar? 
Quando é a sua próxima visita? 
Em caso de problemas, como contactar? 
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