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resumo: A adesão à terapêutica é fundamental para o sucesso do tratamento instituído, sendo uma 
prioridade dos profissionais de saúde reduzir os pontos fracos que levam a erros de medicação e gra-
ves danos que daí advêm. 

Tendo por referência o perfil europeu dos doentes com Cancro da Próstata Metastático Resistente à 
Castração (CPmRC), caracterizou-se a população sob terapêutica oral antineoplásica para esta pato-
logia no Centro Hospitalar de Vila nova de Gaia/espinho (CHVnG/e), durante o ano de 2017. Para dar 
resposta às necessidades específicas deste grupo de doentes, propôs-se um modelo de consulta de 
adesão.

É nossa opinião que a promoção da adesão e a monitorização da compliance devem ser operaciona-
lizadas por profissionais com formação especializada e motivados para esta temática. O modelo de 
consulta de adesão tem como pilar central o doente, sendo fundamental a sua capacitação e motiva-
ção para o plano terapêutico. Com esta abordagem pretendemos potenciar a qualidade dos cuidados 
e obter ganhos em saúde.
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abstract: Medication adherence is vital to the success of the treatment plan, being the priority of 
healthcare professionals to reduce the weak links that lead to medication errors and severe damage that 
they can cause.

Based on the European profile of patients with castrate-resistant metastatic prostate cancer, the 
population under oral antineoplastic therapy for this pathology at Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E) during the year 2017 was characterized. In order to respond to the specific 
needs of this patient group, we proposed a model of adherence consultation.

It is our opinion that the promotion and monitoring of the compliance must be operationalized by 
professionals with specialized training and motivated for this subject. The adherence consultation model 
is patient centric, being essential its empowerment and motivation for the therapeutic plan. With this 
approach we intend to enhance the quality of care and achieve health gains.
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adesão à terapêutica oral em doentes com 
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