
A adesão à terapêutica é definida como a extensão a que o
comportamento de um doente equivale às recomendações
efetuadas pelo prescritor. A adesão depende da vontade do
doente em iniciar e executar o seu plano de tratamento, bem
como das suas capacidades físicas, cognitivas e económicas. Falhas
em qualquer um destes fatores podem resultar em não adesão,
intencional ou não.1

O não seguimento de um regime farmacoterapêutico tem impacto
negativo nos resultados clínicos e nos custos em saúde.1-3 As razões
para a não adesão são altamente individualizadas e complexas;
assim, é necessário ir ao encontro das necessidades individuais de
modo a encontrar o melhor auxílio para cada doente.1 Nos idosos, as
taxas de adesão pioram com maior duração do tratamento; ao terem
maior probabilidade de sofrerem de diversas doenças crónicas que
geralmente requerem o uso de múltiplas medicações, estão em
maior risco de não adesão. Estes fatores, associados aos declínios
fisiológicos e cognitivos que frequentemente acompanham o
envelhecimento, colocam-nos em maior risco de erros de medicação
e efeitos adversos relacionados.2

Os dispositivos de auxílio à administração de medicamentos
(DAA) têm sido utilizados na tentativa de melhorar a adesão à
terapêutica. Este método de organização da medicação pode
facilitar a monitorização da toma e diminuir os erros de
medicação.1-3

O seu uso envolve a transferência dos medicamentos da sua
embalagem original para o DAA,4-7 de forma a que as doses dos
comprimidos e cápsulas estejam organizadas de acordo com a
posologia prescrita.5-9 Consistem habitualmente num dispositivo
contendo um determinado número de compartimentos contendo
medicação oral sólida para toma em alturas específicas.1,6 Estes
dispositivos podem ser organizados pelo doente ou por terceiros,
podendo ser preparados nas farmácias comunitárias.6-8 O objetivo
dos DAA é diminuir os erros de adesão, permitindo aos doentes
manter um estilo de vida independente2 e ao mesmo tempo
cumprir regimes terapêuticos complexos.4 Atuam como um
lembrete para que os doentes tomem a sua medicação e como
uma confirmação, para os cuidadores, de que o medicamento foi
tomado, ou removido do dispositivo.4,7

O uso de DAA tem vindo a aumentar,4 mas existem poucos ensaios
bem desenhados que tenham avaliado o impacto dos DAA na

adesão à terapêutica e nos resultados clínicos,8 não estando ainda
claramente estabelecido o seu efeito.1,2 Um estudo-piloto
português encontrou melhorias nos parâmetros clínicos de
doentes que utilizavam um DAA face aos doentes do grupo
controlo, mas este efeito pareceu relacionar-se com o tempo de
seguimento pelo farmacêutico, e não com o uso do dispositivo.10

Uma revisão Cochrane, publicada em 2011, agregou os dados dos
poucos estudos que cumpriram os critérios de inclusão e concluiu
que estes dispositivos podem melhorar a adesão, quando avaliada
pelo número de comprimidos tomados, e os resultados clínicos, p.
ex. em doentes hipertensos.8,11 Uma meta-análise publicada em
2015, que incluiu um elevado número de estudos, concluiu que o
uso de DAA tem um efeito significativo na melhoria da adesão à
terapêutica, menos evidente em doentes idosos e inexistente em
doentes com défice cognitivo.7 Uma revisão sistemática ainda mais
recente aponta para que os DAA possam melhorar a não adesão
não intencional e os resultados em saúde, mas alerta para a
necessidade de estudos adicionais que avaliem o impacto dos DAA
nos doentes e nos serviços de saúde.3

Tipos de DAA
Os DAA devem ser capazes de proporcionar o medicamento
correto, na dose e à hora corretas, de uma forma segura e
higiénica. Podem apresentar-se em forma de reembalagem
unitária, em que a dose de um tipo de medicamento é
acondicionada em compartimentos, blisteres ou saquetas
individuais, ou em multidose, na qual doses de medicamentos
diferentes são acondicionadas num único compartimento, blister
ou saqueta.6

Os DAA podem consistir em caixas de plástico portáteis,2,7,8

reutilizáveis, que contêm diversos compartimentos para cada dia
da semana,8,9 sendo a mais frequente a que possui um formato de
7 dias1,2 com quatro subcompartimentos por dia.2 Alguns podem
incluir um alarme programável que recorde ao utilizador quando é
altura de tomar a medicação.8,9 As caixas multicompartimentadas
são geralmente preenchidas pelo utilizador,7-9 ou cuidador,7,9 mas
por vezes por profissionais de saúde.7,8

Os DAA podem também apresentar-se na forma de dispositivos
descartáveis, que consistem em blisteres selados,2,7,8 em plástico
ou cartão, com quatro compartimentos por dia, para cada dia da
semana.8 Cada dose está acondicionada num reservatório
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individual selado, com a frente em material plástico transparente,
e o doente remove os medicamentos como o faria numa
embalagem original.2 Estes dispositivos são preparados na
farmácia.2,5,7-9 Proporcionam melhor proteção do meio ambiente
relativamente aos DAA que consistem em caixas reutilizáveis.9

Os DAA podem ser ainda sistemas em forma de saquetas
individuais rotuladas,5,8 que contêm os medicamentos que deverão
ser tomados num dia e hora concretos, agregadas de forma
cronológica. Existem ainda sistemas automatizados, com um
alarme incorporado que alerta para a necessidade da toma,
podendo até avisar um cuidador designado caso não ocorra
resposta ao alerta.8

Ao selecionar um DAA, devem ser considerados alguns aspetos
importantes:
• Facilidade de utilização.
• Forma de preenchimento adequada à posologia prescrita.
• Proteção adequada face à humidade e contaminação.
• Dificuldade de manuseamento por crianças.
• Inclusão de rotulagem que identifique todos os fármacos

incluídos.
• Capacidade de manter a integridade dos medicamentos e

evidenciar manuseamento incorreto.6

Benefícios
Comparativamente a outros programas de apoio à adesão, como o
aconselhamento, educação ou motivação do doente, os DAA são
uma opção simples que requer poucos recursos,1,7 tanto da parte
do doente como do profissional de saúde.1

Os potenciais benefícios da utilização de DAA elaborados por
farmácias comunitárias para doentes selecionados, como parte de
uma abordagem coordenada e multidisciplinar de gestão da
terapêutica,8,12 são:
• Melhoria na adesão à terapêutica;2,6,8,9,12

• Redução da armazenagem de medicamentos no domicílio6,8 e
do desperdício de medicamentos;6,9

• Diminuição do número de doses não tomadas, ou tomadas
incorretamente,8 com consequente redução na iatrogenia por
erros de toma;6,12

• Diminuição dos erros de administração;9

• Diminuição do stress do doente ou cuidador;8

• Melhor controlo da doença;8,9

• Aumento da comunicação e colaboração entre a farmácia
comunitária e o médico de família;

• Melhor seguimento do tratamento,6,8,12 potencialmente
facilitando a revisão da terapêutica e a identificação de
interações.8

O DAA é benéfico para todos os doentes?
Os DAA podem melhorar a gestão da terapêutica,8 mas também
possuem limitações e problemas e não são adequados para todos os
doentes.2,8 Alguns consideram que os dispositivos simplificam a
toma da medicação e facilitam a gestão de múltiplos medicamentos;
outros preferem gerir a sua medicação a partir das embalagens
originais,8 ou têm dificuldade em utilizar os dispositivos.2,8

Vários autores sugerem que os DAA auxiliam essencialmente os doentes
não aderentes não intencionais,1,7,10 i.e. doentes idosos ou com regimes
terapêuticos complexos.1 Uma seleção cuidadosa dos doentes e
consciência das limitações apresentadas por estes dispositivos são
fundamentais para assegurar um uso apropriado e seguro.8

Os doentes que consigam gerir a sua medicação com segurança
devem ser encorajados a fazê-lo e, quando são incapazes de o
fazer, deve existir um treino adequado dos cuidadores, para que
estejam aptos a administrar a medicação a partir da sua
embalagem original.11 Em países em que foram elaboradas normas
e recomendações acerca do uso de DAA, como a Austrália e o
Reino Unido, é recomendado que os medicamentos sejam
preferencialmente dispensados e administrados a partir da sua
embalagem original, a menos que exista uma necessidade
específica para recorrer a um DAA.8,9,11

Avaliar o doente é vital para identificar o tipo de problema e se ele é
passível de ser resolvido com um DAA,8 incluindo o historial médico,
capacidades físicas e cognitivas, se tem ou não cuidadores e a
existência de não adesão, intencional ou não.11 Os doentes com
problemas de adesão à terapêutica devem ser sujeitos a uma
avaliação individual, que inclua uma revisão da medicação,8,11

possíveis motivos para a não adesão e adequabilidade da medicação,
de modo a identificar a melhor intervenção, com base nas suas
necessidades e na evidência disponível.11

A utilização de um DAA só deve ser equacionada após terem sido
consideradas estratégias alternativas, como a de simplificar o regime
terapêutico, proporcionar informação sobre o mesmo na forma de
suportes escritos,8,9 dispensar medicamentos acondicionados em
embalagens fáceis de abrir,9 recurso a calendários/tabelas de registo
da toma da medicação,8-11 alarmes,8,9 ou auxílio de profissionais ou
cuidadores que possam apoiar a toma da medicação a partir das
embalagens originais, entre outros.9,11

Um DAA pode ser considerado quando o indivíduo tem dificuldade
em gerir um regime farmacoterapêutico complexo,8,12,13 que não
pode ser simplificado e que consiste essencialmente na
administração regular de formulações orais sólidas, passíveis de
ser reacondicionadas.8 Pode também ser equacionado para um
doente que por vezes não se recorda se já tomou ou não a
medicação,7,8,12 com risco de duplicações de dose, e necessite de
uma confirmação visual. O regime deve, idealmente, ser estável e
com baixa probabilidade de alterações frequentes.8

Os DAA são mais eficazes em doentes motivados, que estejam
dispostos a tomar a medicação, e que tenham destreza, visão e
cognição suficientes para utilizar o dispositivo. Apesar de poderem ser
úteis em doentes com alterações cognitivas ligeiras, tem de existir um
nível cognitivo adequado; por exemplo, o doente tem de conseguir
compreender como utilizar o dispositivo, ter adequada orientação
temporal (dia e hora), ser capaz de se recordar quando é necessário
tomar a medicação ou responder adequadamente a um lembrete.8

Riscos e limitações
Os DAA não resolvem todos os problemas de gestão da
medicação,2,6,8,12 como a não adesão intencional, a falta de
motivação ou o esquecimento. Não são úteis para doentes com
modificações frequentes de tratamento ou que tomam os
medicamentos só em caso de necessidade.8,12

Os DAA são por vezes utilizados por doentes que poderiam gerir os
seus medicamentos a partir da embalagem original, se recebessem
aconselhamento, ou estratégias de adesão à terapêutica.8 O seu
uso pode resultar numa redução gradual nos conhecimentos e
compreensão acerca dos medicamentos2,8,9,11 e nas capacidades
relativas à sua administração, perda de autonomia e poder de
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escolha do doente,8,9,11 com o risco de que os medicamentos sejam
administrados ou tomados simplesmente porque foram
acondicionados num DAA. Este risco pode ser mitigado ao ser
assegurado que todos os doentes que utilizam estes dispositivos
tenham acesso a informação e aconselhamento por um
farmacêutico ou prescritor.11

O preenchimento de um DAA pelo doente ou cuidador pode
revelar-se uma tarefa complicada, uma vez que pressupõe um
elevado grau de conhecimento sobre o regime terapêutico, bem
como a capacidade de integrar e organizar esse regime ao longo de
um intervalo temporal semanal.2

Há que ter em mente que os DAA não proporcionam um
acondicionamento à prova de crianças, sendo necessário um
cuidado particular com o seu armazenamento.7,11

Limitações associadas ao manuseamento do dispositivo
• Poderem estar associados a um maior nível de erros de

dispensa.9,11 Os estudos têm demonstrado que tanto os
doentes como os profissionais de saúde cometem erros ao
preencher caixas multicompartimentadas,2,9 o que é
particularmente perigoso, pois resulta num erro perpetuado ao
longo de uma semana. O preenchimento de um DAA deve ser
sempre confirmado por uma segunda pessoa.2

• Doentes com problemas de destreza,2,8,9 visão ou cognição têm
frequentemente dificuldade em usar um DAA.

• Quando preenchidos por terceiros, os DAA podem reduzir o
conhecimento e autonomia do doente relativamente à sua
medicação.8,9 Deste modo, o doente pode não saber o que está
a tomar, ou porque o está a tomar.8

• Pode haver falha nas tomas se os comprimidos forem deixados
cair durante a sua remoção do DAA.8

• Falta de espaço para rotulagem e inclusão de instruções
posológicas, o que aumenta o risco de tomas incorretas.11

• Risco de duplicação da dose caso o doente mantenha em casa
medicamentos suplementares.8

• As alterações ao regime terapêutico podem ser mais complexas
com um DAA, podendo por vezes originar atrasos ou erros na
implementação das alterações.8

• Segundo alguns autores, a preparação de DAA pelos cuidadores
em lares representa uma grande fonte de erros;12 contudo, a
preparação por pessoal farmacêutico parece associada a uma
taxa de erro bastante baixa.2,12

• O seu custo pode ser uma barreira ao uso, ou aumentar o risco
de não adesão.8

Riscos associados aos medicamentos
São diversos os motivos pelos quais os medicamentos podem não
ser adequados para inclusão num DAA:
• Medicamentos cuja dose a tomar possa ser variável (ex.

varfarina).8,11,12

• Medicamentos que são tomados apenas quando
necessário.8,11-13

• Quando se apresentam em formas farmacêuticas como
supositórios, formulações orais líquidas, formulações tópicas,
oftálmicas ou para inalação, entre outras.8,11,13

• A remoção da embalagem original conduz à sua deterioração,
como no caso de formulações efervescentes,4,5,8,11-13

dispersíveis,4,5,8,12,13 bucais ou sublinguais, fármacos sensíveis à
humidade atmosférica4,8,12,13 – valproato sódico,8,12 omeprazol
e esomeprazol,8 ou à luz4,8,12,13 – furosemida8 e nifedipina;8,12 as
formulações bucais e sublinguais acarretam o risco adicional de
serem deglutidas por engano.11

• Necessitam de precauções especiais de manuseamento, como
p. ex. os citotóxicos,4,6,8,11-13 a finasterida,8,12 hormonas,6,12 ou
fármacos teratogénicos.6

• Antibióticos, 12 especialmente os derivados da penicilina.6,12

• Têm instruções muito específicas quanto à sua toma, como o
alendronato.8,11

• Quando a remoção da embalagem original pode causar
problemas na identificação dos fármacos.8,11

• Estão acondicionados em embalagens de vidro.11,12

• As formulações são demasiado grandes para caberem no
compartimento.11

• Requerem armazenagem a temperatura controlada.4,11-13

Devido à impossibilidade de acondicionar todos os medicamentos
constituintes do regime terapêutico, muitos doentes, ou cuidadores,
têm que manter dois sistemas de gestão da medicação,8,11 o que
conduz a maior complexidade e a confusões potenciais, com riscos
para a segurança do doente.11 Por outro lado, a remoção de um
medicamento da sua embalagem original e reacondicionamento num
DAA será frequentemente um uso não autorizado do produto, com
impacto na sua estabilidade e aumento do nível de responsabilidade
dos profissionais pelas decisões e riscos envolvidos.5,11
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