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Foram analisadas as datas de cedência da 

terapêutica através do programa informático de 

dispensa e feitas as correlações com os questionários 

BMQ realizados em dois momentos (Junho/2017 e 

Janeiro/2018). A análise estatística foi feita utilizando 

o programa IBM SPSS Statistics v.23.0.  

INTRODUÇÃO 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crónica, 

inflamatória e desmielinizante, que afeta o Sistema 

Nervoso Central, sendo considerada a doença 

neurológica mais incapacitante em adultos jovens. 

A adesão à terapêutica (AT) é de extrema 

importância nas doenças crónicas a fim de se obter a 

efetividade pretendida com a terapêutica instituída. 

Neste âmbito, a equipa de farmacêuticos 

hospitalares responsável pelo acompanhamento dos 

doentes com EM em Consulta Farmacêutica, 

pretende analisar a respetiva adesão à terapêutica, 

com recurso à versão portuguesa do questionário 

Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) - 

Específico. Este questionário encontra-se validado 

para a população portuguesa, tendo demonstrado 

ser muito útil na avaliação das crenças dos doentes e 

da associação destas com a falta de adesão à 

terapêutica em diversas patologias. 

A percepção da doença pelo doente com EM e o 

cumprimento das recomendações da equipa de 

saúde influenciam a adesão à terapêutica e, 

consequentemente, a efectividade terapêutica. 

OBJETIVOS 

Análise exploratória da adesão à terapêutica em 

doentes com EM surto-remissão através do 

questionário BMQ-Específico. Pretende-se também 

avaliar que tipo de doentes com Esclerose Múltipla 

do tipo Surto-Remissão (EMSR) apresentam maior 

risco de não adesão em função do score obtido no 

questionário BMQ. 

Por fim, avalia-se também o impacto que as vias de 

administração na adesão à terapêutica.  

MÉTODOS 

RESULTADOS 

Foram incluídos 79 doentes com BMQ e dados de 

adesão validados. A taxa de adesão da amostra foi de 

1,00 (DP de 0,108, IC 95%) (Ver fig. 2).  

 

 

 

 

 

Foram analisados cinco subgrupos: naïve (A, n=5); 1ª 

linha que mantiveram tratamento (B, n=37); ensaio 

clínico (C, n=3); alteração terapêutica em 1ª linha (D, 

n=21); doentes 2ª linha (E, n=13) (Ver fig.3). Da 

correlação BMQ vs. taxa de adesão, verificou-se que 

os doentes com más taxas de adesão (<0,9 e >1,1) 

têm um score de BMQ médio mais baixo que os 

doentes dentro do intervalo ideal de adesão (0,9-

1,1), -0,47 vs 2,52 respetivamente (p<0,05) (Ver fig. 

4.). Nos grupos B e D, parece existir uma correlação 

positiva entre o BMQ e a taxa de adesão. 

Entre vias oral e injetável verificou-se uma diferença 

no BMQ de doentes com via oral vs doentes com via 

IM/SC, com uma diferença de 3,452 vs 0,854 

respetivamente, com p <0,05 (Ver fig. 5). No entanto, 

não existiu diferença na adesão direta medida.  

CONCLUSÕES 

O BMQ parece ser um instrumento útil para avaliar a 

adesão ao tratamento. Apesar da reduzida dimensão 

da amostra os doentes sem alteração terapêutica e 

atualmente em 1ª linha, parecem apresentar 

correlações mais significativas entre BMQ e taxa de 

adesão.  Os doentes a realizar terapêutica IM/SC 

apresentam maior potencial de não adesão à 

terapêutica que doentes a realizar terapêutica oral.  

 Arnold, FW et al. “Improving antimicrobial use: longitudinal assessment of an 
antimicrobial team including a clinical pharmacist”. J Manag Care Pharm. 2004.  
10 (2):152-8. 

 Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs. Atlanta, GA: US 
Department of Health and Human Services, CDC. 2014. 

 Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistências aos 
Antimicrobianos. Direcção-Geral de Saúde. 2015. 

 Vieira, AL et al. “Antibioterapia na Urgência. Adequabilidade de Prescrição”. 2013. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) traduzido 

Fig.2 – Histograma da distribuição de adesão medida diretamente 

Fig.3 – Correlação entre o score BMQ e a adesão direta para os 
diferentes grupos estudados  

Fig.4 – Média de score BMQ em função da adesão direta medida 

Fig.5 – Média de score BMQ em função da via de administração 


