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RESUMO. O presente artigo avalia a adesão ao tratamento com carbonato de lítio por pacientes bipolares
que freqüentavam sessões de terapia em grupo no MAIHNA – Núcleo de Estudos Complementares do
Hospital Universitário da UFSC, Florianópolis, Brasil. A avaliação foi realizada por meio de questionários
reportados e validados na literatura, os quais foram adaptados para o estudo. Procurou-se verificar a con-
duta dos pacientes frente aos psicofármacos de uma forma geral e ao lítio, e junto a isso, relacionar o papel
do profissional farmacêutico durante o tratamento do transtorno do humor bipolar.
SUMMARY. “Evaluation of the Compliance to Lithium Therapy and of the Perception about the Drug Treatment
among Bipolar Patients of the University Hospital, Florianópolis, Brazil”. The present article evaluates the com-
pliance to lithium carbonate by bipolar patients participating of group therapy at MAIHNA – Complementary
Studies Center of the University Hospital of the Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil. The
evaluation was done based on reported and validated questionnaires, which were adapted for the study. The pa-
tient’s behavior to psycho medicines and lithium were verified, and, the pharmacist’s role during the treatment of
the bipolar disorder was also discussed.

INTRODUÇÃO
O transtorno do humor bipolar (THB) é con-

siderado uma doença grave, crônica e recorren-
te que representa um sério problema de saúde
pública 1,2. A doença caracteriza-se por episó-
dios de depressão maior, mania ou hipomania,
de forma isolada ou mista, com grande morbi-
dade e mortalidade 3. Estima-se que entre 1,8 a
15 milhões de brasileiros sejam portadores do
THB nas suas diferentes formas de apresentação
4, as quais incluem basicamente o transtorno bi-
polar tipo I e tipo II, o transtorno ciclotímico e
também a ciclagem rápida 5,6. A depressão
maior é considerada um dos distúrbios psiquiá-
tricos mais importantes na América Latina, sen-
do que no Chile sua prevalência é em torno de
10%; na Colômbia, 19,6%; em Porto Rico, 4,6%;
na Cidade do México, 7,8%; e em Lima, 9,7%.
Os episódios maníacos são menos freqüentes,
mas sua prevalência na América Latina também

foi observada: no Chile, 2%; na Colômbia, 1,2%;
em Porto Rico, 0,5%; na Cidade do México,
1,3%, e em Lima, 0,9% 7. O THB está associado
a elevadas taxas de tentativas de suicídio, difi-
culdades escolares, abuso de substâncias, difi-
culdades de relacionamento e múltiplas hospita-
lizações 8. Além do mais, ainda é uma doença
subdiagnosticada, freqüentemente confundida
com distúrbios como esquizofrenia e transtorno
de personalidade borderline, o que dificulta a
escolha de um tratamento efetivo 9.

O tratamento das fases maníaca, depressiva e
mista do THB foi revolucionado pela introdução
do lítio em 1949 10,11. O lítio é eficaz em 70 a 80
% dos pacientes bipolares 9, mas a monoterapia
dificilmente é empregada devido à demora no
seu início de ação –1 a 3 semanas 1,11– o que é
indesejável em pacientes com mania aguda ou
depressão profunda 12. Freqüentemente são as-
sociados à terapia antidepressivos, antipsicóti-
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cos, anticonvulsivantes ou ansiolíticos nas pri-
meiras semanas de tratamento 9,11,13,14, com a
continuação do lítio isoladamente após este pe-
ríodo em caráter preventivo 13. A combinação
com outros fármacos permite a administração de
doses menores de cada fármaco individualmen-
te, melhorando a tolerância 3. Apesar das difi-
culdades relacionadas à posologia, à manuten-
ção da concentração sérica, aos efeitos adver-
sos, às interações medicamentosas e à baixa
adesão ao tratamento, o lítio continua sendo o
tratamento de primeira escolha para a maioria
dos pacientes bipolares e constitui o fármaco
mais eficaz baseado em evidências clínicas 15.

Adesão ao tratamento é definida como a ex-
tensão em que os pacientes seguem as reco-
mendações médicas 16. As taxas de não-adesão
são altas em pacientes bipolares, representando
47% em alguma fase do tratamento. A falta de
adesão ao tratamento é a principal responsável
pela ineficácia da profilaxia com o lítio 17, geral-
mente justificada pelos efeitos adversos, variabi-
lidade farmacocinética, interações medicamento-
sas, longa duração do tratamento e dificuldade
em manter os níveis séricos dentro dos limites
recomendados, levando à suspensão temporária
de doses ou atrasos nos horários da tomada da
medicação 13,18.

A atenção farmacêutica faz parte de um mo-
delo de prática farmacêutica que envolve a inte-
ração direta do farmacêutico com o usuário, vi-
sando uma farmacoterapia racional e a obtenção
de resultados definidos e mensuráveis, visando
a melhoria da qualidade de vida 19. Neste con-
texto, o farmacêutico é um profissional que po-
de auxiliar no restabelecimento de pacientes bi-

polares, orientando-os quanto à doença e ao es-
tabilizador de humor dispensado. 

MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética

em Pesquisa em Seres Humanos da Universida-
de Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Bra-
sil (protocolo n° 214/2007). Participaram da pes-
quisa 15 pacientes bipolares (6 homens e 9 mu-
lheres) maiores de 18 anos que freqüentavam
sessões de terapia em grupo realizadas no
MAIHNA – Núcleo de Estudos Complementares
do Hospital Universitário da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (HU/UFSC), os quais foram
contactados a partir dos respectivos psiquiatras
do MAIHNA. Foram incluídos no estudo apenas
pacientes bipolares que estavam utilizando ou
que já haviam utilizado o carbonato de lítio du-
rante seu tratamento e que, segundo os médi-
cos, encontravam-se com o humor estabilizado
pela medicação. Todos os pacientes foram devi-
damente esclarecidos quanto aos objetivos da
pesquisa e assinaram um termo de consenti-
mento, o qual lhes permitia desistir da pesquisa
a qualquer momento.

A adesão ao tratamento medicamentoso foi
avaliada através de questionários validados, re-
portados na literatura, os quais foram adaptados
para o nosso estudo. Para avaliar a adesão ao
tratamento, o questionário Escala de Adesão ao
Medicamento (Tabela 1) foi composto a partir
de um questionário proposto originalmente por
Thompson et al. 20 e adaptado por Rosa et al. 21,
o qual se constitui de uma avaliação genérica da
adesão, podendo ser aplicada aos psicofármacos
em geral. A versão utilizada neste trabalho com-

Nº Pergunta Resposta

1. Com que freqüência você esquece de tomar o seu medicamento?

2. Você esquece o horário de tomar o seu medicamento?

3. Com que freqüência você pára de tomar o seu medicamento quando se sente melhor?

4. Você pára de tomar o seu medicamento quando sente algum sintoma que lhe faça sentir-se
mal?

5. Você toma o seu medicamento somente quando se sente doente?

6. Você acha natural ou aceitável utilizar medicamento para controlar os sintomas de uma
doença?

7. Você sente que seus pensamentos são mais claros quando você toma o seu medicamento?

8. Por estar tomando o medicamento, você acha que pode se prevenir de ficar doente?

9. O medicamento faz você sentir-se cansado ou mais lento?

10. Com que freqüência você conversa com o farmacêutico sobre o seu medicamento?

Tabela 1. Escala de Adesão ao Medicamento (adaptado de Thompson et al. 20 e Rosa et al. 21). O pesquisador
responsável assinalará as respostas com base na convenção: 1- sim; 2- não; 3- sempre; 4- freqüentemente; 5- às
vezes; 6- raramente; 7- nunca.
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pô-se de 10 questões que procuraram verificar a
adesão do paciente ao tratamento com questões
relacionadas ao não-cumprimento dos horários
ou dias de tomar a medicação, às falhas do uso
dos medicamentos em ocasiões de melhora ou
piora do paciente, à sua conduta frente ao uso
de medicamentos para prevenir ou controlar
uma doença, aos efeitos decorrentes do uso da
medicação, e também da sua relação com o far-
macêutico (as questões referentes a este aspecto
não constavam nos questionários da literatura).
O questionário Atitudes e crenças sobre o lítio
(Tabela 2) foi adaptado a partir de um questio-
nário proposto por Rosa et al. 21. Ele foi elabora-
do para detectar atitudes e crenças sobre o lítio,
sendo que a versão utilizada constituiu-se de 12
questões que procuraram avaliar pontos especí-
ficos relacionados à falta de adesão, como opo-
sição ao tratamento de manutenção com o lítio,
receio pelos efeitos adversos, dificuldade em to-
mar rotineiramente o lítio, negação da doença,
importância das pessoas que convivem com os
pacientes e reconhecimento dos efeitos benéfi-
cos do lítio na manutenção da doença.

Os questionários foram aplicados pelos pró-
prios autores. As entrevistas foram realizadas no
MAIHNA (HU/UFSC), individualmente e em lo-
cal reservado, antes ou imediatamente após as
sessões de terapia em grupo. 

RESULTADOS
A maioria dos pacientes (80%) tinha menos

de 50 anos de idade, sendo que aproximada-
mente metade dos entrevistados (53%) foi diag-
nosticada com transtorno bipolar entre 40 e 50
anos de idade; 20% tiveram seu diagnóstico de-
terminado entre 30 e 40 anos; 13%, entre 20 e

Nº Atitudes e crenças sobre o lítio - Pergunta Resposta

1. Você acha que é necessário tomar lítio por vários anos? Sim Não

2. Você toma lítio somente quando acha que é necessário? Sim Não

3. Você acha que vale a pena tomar lítio, apesar dos efeitos colaterais? Sim Não

4. Tomar lítio conforme receitado pelo seu médico é fácil no seu dia-a-dia? Sim Não

5. Você acha que o lítio é importante para manter seu bem-estar? Sim Não

6. As pessoas com quem você convive acham que é necessário que você tome lítio? Sim Não

7. Você alguma vez já parou de tomar lítio para esquecer que apresenta transtorno bipolar? Sim Não

8. Você ficaria preocupado se, por um motivo qualquer, seu tratamento fosse interrompido Sim Não
e você não pudesse mais tomar lítio?

9. As pessoas precisam lembrar você de tomar lítio? Sim Não

10. É fácil lembrar o horário certo de tomar lítio? Sim Não

11. Se você ficasse realmente bem por vários meses, deixaria de tomar lítio? Sim Não

12. Baseado na sua própria experiência, você está convencido dos efeitos benéficos do lítio? Sim Não

Tabela 2. Atitudes e crenças sobre o lítio (adaptado de Rosa et al. 21).

30 anos; e 13%, com menos de 20 anos de ida-
de. Juntamente com o lítio, a maioria dos pa-
cientes relatou o uso de outros psicofármacos,
sendo que apenas um dos pacientes utilizava
somente o lítio para o seu tratamento. O fárma-
co mais citado foi o clonazepam (5 pacientes),
seguido pela carbamazepina (4 pacientes), val-
proato e haloperidol (3 pacientes). Também fo-
ram citados risperidona, cloxazolam, biperide-
no, amitriptilina, clorpromazina, fluoxetina, imi-
pramina, levomepromazina, tioridazina e diaze-
pam. No presente estudo, os pacientes usavam
em média três psicofármacos, o que está de
acordo com o relatado por Rosa et al. 21 para
pacientes bipolares no Brasil.

A partir do questionário Escala de Adesão ao
Medicamento verificou-se que a grande maioria
dos entrevistados sente que seus pensamentos
ficam mais claros quando tomam a medicação.
A maioria declara nunca ter parado de tomar a
medicação quando se sente melhor e declarou
que sempre toma os medicamentos, não apenas
quando se sente doente. Grande parte dos pa-
cientes nunca esquece de tomar a medicação
prescrita, não pára de tomar os medicamentos
mesmo quando aparece algum sintoma que lhes
faça sentir mal e acha natural ou aceitável utili-
zar medicamentos para controlar os sintomas da
sua doença. Mais da metade dos pacientes acre-
dita que tomando os medicamentos pode se
prevenir de ficarem doentes, no entanto, menos
da metade dos entrevistados tem a impressão de
que os medicamentos que utilizam deixam-nos
cansados ou mais lentos. Não foram verificadas
diferenças relevantes nas respostas entre pacien-
tes do sexo masculino e feminino, nem diferen-
ças quanto à idade. Os resultados relativos às
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respostas dos pacientes a este questionário são
apresentados na Tabela 3.

Com base nas respostas ao questionário Ati-
tudes e Crenças sobre o lítio todos os pacientes
entrevistados consideram fácil lembrar o horário
certo de tomar o lítio. A grande maioria acha
que o lítio é importante para manter seu bem-
estar e que vale a pena tomá-lo apesar dos efei-
tos colaterais; relata que é fácil usar o lítio con-
forme as orientações do médico; ficaria preocu-
pada caso não pudesse tomar o medicamento e
está convencida dos benefícios do tratamento. A
maioria não toma o lítio apenas quando acha
que é necessário e relata que as pessoas que
convivem com eles acham importante usar o lí-
tio, mas estas pessoas não precisam lembrá-los
de tomá-lo. Dois terços dos entrevistados acham
que é necessário tomar o lítio por vários anos;
não deixariam de tomá-lo caso se sentissem
bem por vários meses e nunca deixaram de to-
mar o medicamento com o intuito de esquecer
que tinham THB (negação da doença). Os resul-
tados relativos às respostas dos pacientes a este
questionário são apresentados na Tabela 4.

Sobre sua relação com o farmacêutico, a
grande maioria (73%) dos pacientes do MAINAH
(HU/UFSC) declarou que dificilmente conversa
com o farmacêutico das farmácias de onde reti-

Percentual
Respostas ao questionário Escala de Adesão ao Medicamento

de pacientes

93% Sentem seus pensamentos mais claros.

73% Nunca param de tomar a medicação mesmo quando se sentem melhor.

67% Nunca esquecem de tomar a medicação; não param de tomar a medicação mesmo com o surgi-
mento de efeitos adversos; acham natural ou aceitável utilizar medicamentos para controlar sua
doença.

60% Acreditam que podem se prevenir de ficarem doentes.

47% Não esquecem o horário de tomar a medicação; sentem-se cansados ou mais lentos.

Tabela 3. Respostas de pacientes bipolares atendidos no MAINAH (HU/UFSC), considerados por seus médicos
como estabilizados pela medicação, ao questionário Escala de Adesão ao Medicamento.

Percentual
Respostas ao questionário Atitudes e crenças sobre o lítio

de pacientes

100% Têm facilidade para lembrar o horário certo de tomar o lítio.

87% Acham importante tomar o lítio para manter seu bem-estar; vale a pena tomá-lo apesar dos efei-
tos colaterais; têm facilidade para tomá-lo conforme orientação médica; ficariam preocupados ca-
so não pudessem tomá-lo; estão convencidos dos benefícios do tratamento.

73% Não tomam o lítio apenas quando acham que é necessário; as pessoas não precisam lembrá-los
de tomar o lítio.

67% Acham necessário tomar o lítio por vários anos; não deixariam de tomá-lo caso se sentissem be-
por vários meses; nunca deixaram de tomá-lo para esquecer que tinham THB.

Tabela 4. Respostas de pacientes bipolares atendidos no MAINAH (HU/UFSC), considerados por seus médicos
como estabilizados pela medicação, ao questionário Atitudes e Crenças sobre o lítio.

ram os seus medicamentos. Apesar disso, quan-
do questionados sobre a importância deste pro-
fissional no tratamento do THB, pouco mais da
metade dos entrevistados (53%) acha que o far-
macêutico poderia ajudá-los a seguir o trata-
mento, esclarecendo dúvidas a respeito da me-
dicação e da doença.

DISCUSSÃO
Segundo Juruena 22, um problema comum

no tratamento do THB é que os pacientes nem
sempre tomam os medicamentos regularmente.
De acordo com Greenhouse et al. 23 e Lingam &
Scott 24, fatores ligados aos pacientes (atitudes e
crenças em relação ao tratamento, falta de co-
nhecimento sobre a doença), ao medicamento
(regimes posológicos complexos, efeitos adver-
sos e interações medicamentosas) e ao médico
(atitudes e interação com o paciente), podem
contribuir para a não-adesão ao tratamento.
Com relação especificamente à adesão ao lítio, a
literatura evidencia que os efeitos colaterais des-
te fármaco são os principais fatores da não-ade-
são ao tratamento 25,26. 

No entanto, apesar dessas dificuldades po-
tenciais, as entrevistas revelaram que os pacien-
tes bipolares atendidos pelo MAINAH (HU/UFSC)
apresentam uma boa conduta com relação à
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adesão ao tratamento com psicofármacos de
uma forma geral e também ao lítio. A maioria
dos entrevistados toma regularmente a medica-
ção prescrita e respeita os horários da adminis-
tração das doses. A maioria dos pacientes tam-
bém aceita e compreende o fato de ter que utili-
zar medicamentos para controlar sua doença,
tanto que grande parte dos entrevistados acaba
criando um vínculo com a medicação a ponto
de acreditar que, seguindo corretamente o regi-
me posológico, podem se prevenir de ficarem
doentes novamente. Além do mais, este vínculo
é fortalecido pelo fato de que quase todos os
pacientes relataram que a medicação faz com
que seus pensamentos se tornem mais claros.
Outra evidência da consciência a respeito da
adesão ao tratamento é que, mesmo com a pre-
sença de efeitos adversos, como por exemplo,
cansaço e lentidão, os pacientes continuam utili-
zando a medicação regularmente. 

Os pacientes do MAINAH (HU/UFSC) partici-
pam de sessões de terapia de grupo, onde psi-
quiatras e psicólogos conversam com os pacien-
tes sobre a doença, os medicamentos e a con-
duta que eles devem seguir para garantir um
tratamento seguro e efetivo. De acordo com Ju-
ruena 22, há evidências de que a educação dos
pacientes pode melhorar a adesão ao tratamen-
to e facilitar o ajuste à doença. Com o intuito de
aumentar a adesão ao tratamento, a terapia psi-
coeducativa pode tornar-se uma ferramenta bas-
tante útil 27. 

O papel da psicoeducação na aceitação da
doença também parece inquestionável. Os pa-
cientes que entendem o que significa ter o THB
geralmente estão aptos a desenvolver papéis
mais ativos e chegar a decisões mais informadas
sobre seus tratamentos. Por outro lado, a adesão
ao tratamento medicamentoso permite que os
pacientes recebam benefício máximo do trata-
mento 22. Como há a necessidade de tomar o lí-
tio regularmente para manter um nível sérico
dentro de uma faixa terapêutica estreita, é im-
portante que os profissionais de saúde repassem
informações acuradas para os pacientes que fa-
zem uso deste fármaco 28,29.

Neste contexto, caracterizar a medicação co-
mo algo positivo e bom para o paciente, além
de fornecer informação e educação sobre a
mesma, através do tratamento em contexto fa-
miliar, pode auxiliar o paciente no processo de
adesão ao tratamento 30,31. É provável que gran-
de parte do sucesso da adesão dos pacientes
atendidos no MAINAH (HU/UFSC) deva-se ao
trabalho de psicoeducação realizado nas sessões
de terapia em grupo. 

Nas sessões em grupo do MAINAH estão pre-
sentes apenas psiquiatras e psicológos, já que o
grupo não conta com farmacêuticos. Embora o
presente estudo tenha revelado bons níveis de
adesão entre os pacientes entrevistados (todos
considerados estabilizados pela medicação),
mais da metade dos pacientes, quando consulta-
dos, manifestou interesse potencial em esclare-
cer dúvidas sobre a sua medicação com um far-
macêutico. Acredita-se que entre pacientes não
estabilizados, que não chegaram a ser entrevis-
tados, a ocorrência de dúvidas e distorções de
percepção em relação à medicação seja poten-
cialmente ainda maior. 

A Organização Pan-americana de Saúde
(OPAS) preconiza a atenção farmacêutica para
promover o uso racional de medicamentos e re-
duzir a morbimortalidade relacionada aos mes-
mos 32,33. O farmacêutico pode orientar o pa-
ciente bipolar, seus familiares ou cuidadores a
respeito do medicamento, enfatizando questões
de posologia, cumprimento da dosagem e de-
tectando potenciais interações com outros medi-
camentos e alimentos. De acordo com Rosa et
al. 21, os pacientes bipolares brasileiros usam,
em média, três psicofármacos (o mesmo núme-
ro encontrado no presente estudo), o que au-
menta consideravelmente a probabilidade de in-
terações medicamentosas. Tais interações po-
dem diminuir ou aumentar os níveis plasmáticos
de lítio, levando a recaída ou descontinuação
do tratamento por toxicidade. Portanto, torna-se
fundamental a investigação de tais interações
como um fator determinante de eficácia e ade-
são ao tratamento. Assim, a participação de um
profissional farmacêutico como parte de uma
equipe multidisciplinar de apoio a pacientes bi-
polares, para abordar questões referentes aos
medicamentos, poderia ser um fator adicional
de grande importância para melhorar a adesão
ao tratamento dos pacientes bipolares.

CONCLUSÕES
Os pacientes bipolares estabilizados pela

medicação atendidos no MAINAH (HU/UFSC)
exibem condutas de adesão ao tratamento que
podem ser consideradas excelentes quando
comparadas com os dados da literatura, aceitan-
do a doença e compreendendo que somente
através de um tratamento bem estabelecido e
corretamente seguido, podem manter o THB es-
tabilizado. Estes pacientes estão esclarecidos
quanto à importância de respeitar os regimes
medicamentosos e os horários de tomar a medi-
cação, de seguir o tratamento mesmo com o
surgimento de efeitos colaterais e também quan-
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to ao risco de recidivas caso interrompam o tra-
tamento por conta própria. 

No tratamento com carbonato de lítio, apesar
da problemática que envolve a sua utilização
como faixa terapêutica estreita, efeitos adversos
e interações medicamentosas, a maioria dos pa-
cientes entrevistados segue corretamente o trata-
mento conforme prescrito pelos médicos, mas
mais da metade manifestou interesse em escla-
recer dúvidas sobre sua medicação com um far-
macêutico. A participação deste profissional na
equipe multiprofissional de apoio a pacientes
bipolares pode aportar informações em relação
a particularidades dos medicamentos que são
utilizados por eles, contribuindo ainda mais pa-
ra a adesão e a efetividade do tratamento do
THB. 
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