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1. RESUMO 

Sendo a adesão ao tratamento farmacológico de extrema importância para o 

sucesso da terapêutica, a presente pesquisa trata-se de um estudo observacional 

com o objetivo de avaliar a adesão aos tratamentos em pacientes atendidos na 

Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu, verificando os principais 

fatores que influenciam a adesão aos tratamentos propostos e identificando o grau 

de entendimento dos pacientes sobre os medicamentos utilizados e sua importância 

na terapêutica. Para tanto, foram selecionados aleatoriamente 32 pacientes maiores 

de 18 anos, que fazem uso crônico de medicamentos e que aceitaram participar 

deste estudo, mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Não foram incluídos pacientes com a função cognitiva muito 

comprometida e sem condições de responder às perguntas. Após a seleção, foram 

realizadas entrevistas baseadas em questionário estruturado e padronizado, 

avaliando o comportamento dos pacientes em relação ao uso habitual de 

medicamentos. Os resultados demonstram que 43,8% dos pacientes entrevistados 

são aderentes, 53,1% são parcialmente aderentes e 3,1% não aderem ao 

tratamento. Também foi observado que a adesão parcial e a não-adesão ao 

tratamento não estão relacionadas somente ao entendimento dos pacientes quanto 

à importância da farmacoterapia, mas também ao esquecimento decorrente da idade 

avançada e à dificuldade de acesso aos medicamentos, haja vista que os mesmos 

nem sempre estão disponíveis na rede pública e muitos pacientes, algumas vezes, 

não têm condições de comprá-los. Sendo assim, pode-se considerar que a garantia 

do acesso aos medicamentos e a sugestão de estratégias que aumentem a adesão 

ao tratamento são tão importantes quanto a orientação no processo do uso de 

medicamentos, sendo a soma destes fatores fundamental para a promoção ao uso 

racional de medicamentos e sucesso da terapêutica.  

Palavras chave: adesão ao tratamento farmacológico; uso racional de 

medicamentos; estudo da utilização de medicamentos.  

2. INTRODUÇÃO 

A terapia medicamentosa tem o propósito de alcançar resultados definidos que 

melhorem a qualidade de vida dos pacientes, tais como a cura da doença, redução 

ou eliminação dos sintomas, redução da progressão da doença ou até mesmo a 



prevenção de sintomas (HEPLER; STRAND, 1990). Estes resultados só podem ser 

alcançados quando a escolha do tratamento é feita de maneira adequada e quando 

o paciente utiliza os medicamentos corretamente.  

A adesão ao tratamento pode ser definida como “a utilização dos medicamentos 

prescritos ou de outros procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando 

horários, doses e tempo de tratamento” (LEITE; VASCONCELLOS, 2003), sendo 

essencial para o sucesso da terapia medicamentosa proposta. Contudo, alguns 

autores têm demonstrado que grande parte dos pacientes em tratamento crônico 

não adere aos tratamentos farmacológicos (DEWULF et al., 2006; CORNÉLIO et al., 

2009).  

A não-adesão ao tratamento medicamentoso não está relacionada somente à 

administração dos medicamentos, mas também à maneira como o paciente lida com 

seu tratamento, no que tange à utilização dos medicamentos na dose, horário, 

frequência e duração corretos (SANTA-HELENA et al., 2008), haja vista que o 

paciente nem sempre tem o conhecimento prévio da gravidade de sua condição 

clínica e da real necessidade de usar corretamente os medicamentos, 

comprometendo a terapêutica selecionada.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso racional de medicamentos 

preconiza que os pacientes recebam medicamentos adequados às suas 

necessidades clínicas, em doses correspondentes aos seus requisitos individuais, 

durante um período de tempo adequado e com o menor custo possível (OMS, 2002). 

Para que a utilização dos medicamentos seja feita de forma racional, é 

imprescindível que o paciente compreenda a importância do seu tratamento e tenha 

conhecimento do modo correto de utilizá-los (GIORGI, 2001), além de aderir aos 

tratamentos prescritos.  

Considerando a relevância clínica da adesão ao tratamento farmacológico para o 

alcance dos resultados propostos pela terapêutica, este trabalho propõe a 

identificação e análise dos fatores que influenciam a adesão às terapias 

medicamentosas pelos pacientes, na tentativa de buscar alternativas que melhorem 

essa situação, bem como a qualidade de vida dos pacientes.  

 



3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Estudar a adesão aos tratamentos farmacológicos em pacientes atendidos na 

Clínica de Fisioterapia da Universidade São Judas Tadeu, unidade Mooca.  

3.2. Objetivos específicos  

Verificar o grau de adesão aos tratamentos medicamentosos na população 

pesquisada; 

Realizar estudo epidemiológico da população pesquisada, relacionando o grau 

de adesão com o conhecimento de suas patologias; 

Identificar os principais fatores que influenciam a adesão aos tratamentos 

propostos;  

Identificar na população pesquisada o grau de entendimento sobre os 

medicamentos utilizados e sua importância no tratamento.  

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa trata-se de um estudo observacional sobre a adesão ao 

tratamento medicamentoso em pacientes atendidos na Clínica de Fisioterapia da 

Universidade São Judas Tadeu, unidade Mooca, tendo sido aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa sob a CAAE nº 16340413.6.0000.0089. 

Os pacientes foram selecionados aleatoriamente e convidados a participar deste 

estudo, e foram orientados sobre os objetivos do mesmo por meio da leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a obtenção do consentimento, 

com a assinatura do Termo, os pacientes foram considerados aptos a participar do 

estudo. 

Foram selecionados 32 pacientes para participarem deste estudo, os quais foram 

entrevistados com base em um questionário estruturado e padronizado com 

perguntas sobre seus hábitos em relação ao uso de medicamentos como principal 

método indireto e quantitativo para avaliar o grau de adesão aos tratamentos 

medicamentosos prescritos. 



As entrevistas tiveram duração média de 20 minutos, foram realizadas uma única 

vez entre os meses de maio e agosto de 2013, em horários previamente agendados, 

em local reservado, sendo colhidos dados referentes aos tratamentos 

medicamentosos. Foram utilizados dois instrumentos: um questionário estruturado e 

padronizado, contendo teste específico para avaliar o grau de adesão (Tabela I) e 

uma Ficha Farmacoterapêutica, para análise dos dados demográficos, 

epidemiológicos e dos hábitos dos pacientes em relação ao uso de medicamentos.  

4.1. Critérios de inclusão 

 Indivíduos maiores de 18 anos; 

 Indivíduos em uso crônico de medicamentos; 

 Indivíduos que aceitaram participar do estudo, mediante assinatura 

de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

4.2. Critérios de exclusão 

 Indivíduos com função cognitiva comprometida e sem condições de 

responder às perguntas; 

 Indivíduos que se recusaram a participar da pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os questionários utilizados foram desenvolvidos pelos autores, tendo como base 

estudos já publicados (DEWULF et al., 2006; DÁDER, 2006). Para verificar o grau 

de adesão ao tratamento medicamentoso foram estudados a análise dos 

medicamentos utilizados e o comportamento admitido em relação ao uso de 

medicamentos, definido pelo teste de Morisky-Green (MORISKY et al., 2008; 

MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; SANTA-HELENA et al., 2008). 

O teste de Morisky-Green é composto por quatro perguntas que objetivam avaliar 

o comportamento do paciente em relação ao uso habitual de medicamentos (Tabela 

I). O paciente é classificado no grupo de alto grau de adesão quando as respostas a 

todas as perguntas são negativas, sendo então aderente ao tratamento. Porém, 

quando pelo menos uma das respostas é afirmativa, o paciente é classificado no 

grupo de baixo grau de adesão, sendo portanto, parcialmente aderente. E quando 

todas as respostas são afirmativas, o paciente é classificado como não aderente 

(MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986).  

 



Tabela I – Perguntas referentes ao teste de Morisky-Green 

Questões Sim Não  

01. Às vezes você se esquece de tomar seus 

medicamentos? 

02. Às vezes você é descuidado quanto ao horário de 

tomar seu medicamento? 

03. Às vezes, quando você se sente melhor, você para de 

tomar seu medicamento? 

04. Às vezes, se você se sente pior quando toma seu 

medicamento, você para de tomá-lo? 

  

 

Os dados coletados por meio dos questionários durante as entrevistas foram 

analisados na ausência dos pacientes. Os resultados foram avaliados coletivamente, 

sendo que a identidade dos indivíduos participantes do estudo foi mantida sob sigilo. 

Para análise estatística foi realizada estatística descritiva, sendo utilizados os 

valores de média e estudo de relação. 

6. RESULTADOS 

Os dados coletados dos 32 pacientes permitem observar que no que tange às 

características demográficas e hábitos de vida dos pacientes, a idade média dos 

indivíduos entrevistados é de 66,4 anos (29-86 anos), sendo 68,75% do sexo 

feminino e 31,25% do sexo masculino. Quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC), 

15,6% estão abaixo do peso, 37,5% têm o peso ideal, 18,8% estão com sobrepeso e 

28,1% estão obesos. Em relação ao consumo alcoólico, 84,4% não consumem 

bebidas alcoólicas, enquanto 15,6% referiram consumi-las socialmente. O uso do 

tabaco foi afirmativo para 3,1% dos participantes, enquanto que 96,9% não são 

fumantes. Referindo-se à atividade física, 65,6% afirmam praticá-la, ao passo que 

34,4% são sedentários.  

Quanto aos questionários aplicados, a Tabela II descreve as quatro perguntas do 

Teste de Morisky-Green e as estatísticas obtidas a partir das respostas dos 

pacientes entrevistados. Dos pacientes participantes deste estudo, 43,8% relataram 

ter esquecido de tomar seus medicamentos eventualmente, enquanto 56,2% 

afirmaram não esquecer de tomá-los; 28,1% declararam ser descuidados quanto ao 

horário de tomar seus medicamentos, à medida que 71,9% referiram cumprimento 



dos horários; 93,8% disseram não suspender o uso de seus medicamentos ao 

sentirem-se melhores, ao passo que apenas 6,2% relataram interromper o uso dos 

mesmos; 81,2% referiram não parar de utilizar seus medicamentos mesmo ao 

sentindo-se pior com a utilização dos medicamentos, enquanto 18,8% afirmaram 

parar de utilizá-los diante desta circunstância. 

Tabela II – Distribuição das respostas ao Teste de Morisky-Green  

Questões 

 

SIM NÃO 

N % N % 

01. Às vezes você se esquece de tomar seus medicamentos? 

02. Às vezes você é descuidado quanto ao horário de tomar 

seu medicamento? 

03. Às vezes, quando você se sente melhor, você para de 

tomar seu medicamento? 

04. Às vezes, se você se sente pior quando toma seu 

medicamento, você para de tomá-lo? 
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De acordo com os critérios de classificação do grau de adesão ao tratamento, 

43,8% dos pacientes têm alto grau de adesão, sendo, portanto, aderentes; mais da 

metade (53,1%) têm baixo grau de adesão, sendo parcialmente aderentes e 3,1% 

são classificados como não aderentes, conforme apresentado no Gráfico I.  

Gráfico I – Classificação do grau de adesão ao tratamento 

 

Os pacientes entrevistados apresentam alto grau de entendimento sobre os 

medicamentos utilizados, bem como sobre sua importância no tratamento, sabendo 

identificar quais são seus medicamentos e a indicação de cada um deles, sem 

exceção. Os pacientes aderentes atribuem seu alto grau de adesão a fatores como a 

própria disciplina, controle de sintomas e evolução de suas patologias e até mesmo 

43,8%
53,1%

3,1%

GRAU DE ADESÃO

Aderentes (alto grau de adesão)

Parcialmente aderentes (baixo grau
de adesão)

Não aderentes



ao receio de piora de sua condição clínica, sendo que alguns pacientes dispõem de 

cuidadores que acompanham seu tratamento. Por outro lado, os pacientes 

parcialmente aderentes atribuem a baixa adesão ao tratamento ao esquecimento 

decorrente da idade ou de distração com outras atividades. O único paciente não 

aderente, que representa 3,1% dos pacientes entrevistados, relata ter sido 

recentemente diagnosticado com início de Alzheimer e, a despeito de ainda estar 

bem lúcido, esquece frequentemente de utilizar seus medicamentos e para de 

utilizá-los quando se sente melhor e quando se sente pior. 

Em relação aos dados epidemiológicos, os gráficos II e III demonstram as 

patologias mais frequentes e os medicamentos mais utilizados, respectivamente.  

Gráfico II – Patologias mais frequentes 

 

Gráfico III – Medicamentos mais utilizados 
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Quanto ao modo de aquisição dos medicamentos, 28,1% dos pacientes 

entrevistados compram seus medicamentos, ao passo que 71,9% dos pacientes 

dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) para adquirir seus medicamentos, 

retirando-os em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Farmácias de Alto Custo ou na 

Central de Distribuição de Medicamentos do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade São Paulo, estes pacientes relataram que em situações 

de falta de seus medicamentos nestes locais e consequente não obtenção do 

acesso ao medicamento, conseguem comprá-los algumas vezes, se assim for 

possível financeiramente, sendo que há vezes que não conseguem, por questões 

socioeconômicas, deixando de utilizar o medicamento até que o mesmo esteja 

novamente disponível gratuitamente.  

O Quadro I apresenta a relação entre o grau de adesão e as classes 

farmacológicas, evidenciando que não há relação entre as classes terapêuticas e o 

grau de adesão, não sendo este, portanto, um fator que influencia na adesão aos 

tratamentos dos pacientes estudados.  

Quadro I – Grau de adesão ao tratamento relacionada às classes farmacológicas 

 

No que se refere à utilização dos medicamentos, 25% dos pacientes relatam 

sintomas provenientes de reações adversas ao medicamento, enquanto 75% não 

têm queixas de sua utilização. Quase a totalidade (96,9%) dos pacientes acredita 

que os medicamentos melhoram sua qualidade de vida, enquanto apenas 3,1% 

divergem de opinião.  

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo estudado apresenta elevada variabilidade, embora alguns tenham as 

mesmas patologias e tratamento prescrito semelhante, este fator não se relaciona 

com o grau de adesão ao tratamento.  

Além disso, os pacientes demonstraram-se cientes da importância de seu 

tratamento, não sendo também o grau de entendimento um fator relacionado com a 

adesão ao tratamento.   

Entretanto, os fatores que mais se relacionam com o grau de adesão são o 

esquecimento decorrente da idade, a distração com outras atividades e a dificuldade 

de acesso aos medicamentos por aqueles que dependem da aquisição pela rede 

pública e às vezes não têm condições de comprá-los.  

Deste modo, pode-se considerar que tão importante quanto a orientação no 

processo do uso de medicamentos, é a garantia do acesso aos mesmos e a 

sugestão de estratégias que aumentem a adesão ao tratamento. Por conseguinte, a 

soma destes fatores é fundamental para a promoção ao uso racional de 

medicamentos e sucesso da terapêutica.  

Conflitos de interesse 

Este estudo não tem nenhum conflito de interesse, uma vez que não é 

patrocinado e não tem qualquer tipo de vínculo com empresas que pudessem ser 

favorecidas pelos resultados ou que pudessem interferir/influenciar as demandas ora 

estudadas. 
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