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RESUMO 

O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM 2) e um distúrbio endócrino de difícil tratamento. A terapia 

medicamentosa visa manter o controle metabólico necessário para reduzir o risco de 

complicações crônicas, bem como melhorar a qualidade de vida dos portadores desse agravo. 

Por ser um distúrbio metabólico progressivo e complexo, a evolução do diabetes depende do 

manejo do paciente relativo ao seu tratamento, muitas vezes demandando o uso da 

polifarmácia, para manter a normoglicemia. O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de 

adesão ou não ao tratamento farmacológico e a correlação com a polifarmácia entre os 

pacientes com diabetes tipo 2 atendidos na rede pública de saúde no município de Fortaleza, 

Ceará. Trata-se de um estudo transversal e exploratório, constituído por 235 portadores de 

DM Tipo 2, selecionados de forma sequenciada durante o atendimento no Centro de Saúde 

Anastácio Magalhães (CSAM) (116/235) e Ambulatório de Diabetes do Hospital 

Universitário Walter Cantídeo (HUWC) (119/235). Para mensurar a prevalência e adesão ao 

tratamento foi empregado o método do autorrelato sendo considerado adesão adequada 

quando o paciente relatava fazer uso de pelo menos 90% do tratamento proposto. A 

polifarmácia foi definida como a utilização de 2 ou mais medicamentos e classificada em 

polifarmácia alta (acima de 5 medicamentos),  moderada (4 a 5 medicamentos) e baixa (2 a 3 

medicamentos). Para a análise dos dados, foram utilizados os programas estatísticos Stata e 

Graph pad prism 5.0, sendo  aplicado os testes t de Student, qui-quadrado e ANOVA com 

nível de significância com p<0,05. O grupo estudado foi constituído em sua maioria por 

indivíduos do gênero feminino 68,9%, com media de idade de 59,3 anos (± 12,7), a maioria 

casados (51,9%), com predomínio de baixa escolaridade e renda (48,4% com 5 a 9 anos de 

estudo e 49,5% com média familiar de 1 salário mínimo. A principal comorbidade verificada 

foi a hipertensão arterial (30%), a complicação crônica mais incidente foi a retinopatia 

diabética (36,5%). A maioria dos pacientes (50,2%) tinha entre 1 e 10 anos de doença e 

relatava ter apoio familiar na condução do tratamento (62%). A terapia com polifarmácia foi 

evidenciada em 88,4% dos casos, havendo predomínio de polifarmácia moderada. Foram 

utilizados em média 7,5 comprimidos por pessoa dentre 19 tipos de fármacos prescritos. A 

adesão a terapêutica prescrita foi relatada por 88,2% dos pacientes avaliados, não havendo 

associação com  a polifarmácia. A partir destes dados, se conclui que a polifarmácia é uma 

condição de elevada prevalência e que não está invariavelmente associada a pior adesão a 

terapêutica. Embora a combinação de fármacos de modo racional possa maximizar a 

eficiência do tratamento, deve-se dispensar atenção especial aos perfis clinico-

epidemiológicos de maior potencial de benefício. 

  

Palavras - chave: Diabetes Mellitus Tipo 2. Terapêutica. Polimedicação. Adesão à Medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is an worldwide endocrine disorder. The therapy drug-

based aims maintain metabolic control and improving the quality of life (QoL) of patients. 

The evolution of diabetes depends upon the management of the treatment by the patient, 

requiring the use of polypharmacy to maintain the levels of the glucose. We evaluated the 

occurrence of adherence or non-adherence to the drug therapy and the correlation with 

polypharmacy among patients with DM2 treated in the public system healthcare in Fortaleza, 

Ceará. The study was designed as exploratory cross-sectional comprising 235 patients with 

DM2, selected during the interview in the Health Centre Outpatient Anastácio Magalhães and 

University Hospital Walter Cantidio. The data were collected by self-report method. The 

criteria to adherence was considered follow at least 90% of the proposed treatment. 

Polypharmacy was defined as the use of two or more drugs and classified as; high (>5), 

moderate (4 to 5) and low (2 to 3) drugs. The statistical analysis was performed using Stata 

5.0 and Graph pad prism 5.0, tests used were the Student t test, chi-square, ANOVA, with 

significance level of 95% (p <0.05). The study group consisted of 68.9% women, mean age of 

59.3 years (± 12.7), mostly married (51.9%), with a predominance of few years of education 

and low income (48.4 % with 5-9 years of education and 49.5% with an average family of 1 

minimum wage. We assessed the comorbidities and the results was the retinopathy (36.5%) as 

the most frequent complication followed by hypertension (30%). Furthermore most patients 

(50.2%) had between 1 and 10 years of disease and reported to have family support in the 

conduct of treatment (62%). Regarding the polypharmacy therapy was observed in 88.4% of 

cases, with a prevalence of moderate type. Were used on average 7.5 pills/person among 19 

types of prescribed drugs. Adherence to prescribed therapy was reported by 88.2% of patients, 

with no association to polypharmacy. These results indicate that polypharmacy is a highly 

prevalent condition and is not invariably associated with poor adherence to therapy. Although 

the combination of drugs in a rational way often can maximize the efficiency of treatment, has 

to consider the clinical-epidemiologic profiles as greatest potential benefit. 

 

keywords: Diabetes Mellitus Type 2. Therapeutics. Polypharmacy. Medication Adherence. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A partir da segunda metade do século XIX, especialmente entre países desenvolvidos, 

passou a ocorrer uma substituição gradual e progressiva das doenças infecciosas e parasitárias 

por doenças crônico-degenerativas como causas de morbidade e mortalidade devido a 

melhoria nas condições econômicas da população. No entanto, em várias populações, em 

especial nos países subdesenvolvidos, uma transição linear desses processos não foi 

observada, verificando-se, na realidade, uma sobreposição desses perfis (transição 

incompleta) (PONTES et al., 2009). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um sério problema de 

saúde pública, tanto nos países ricos, quanto nos de média e baixa renda, estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que essas doenças já são responsáveis por 

58,5% de todas as mortes ocorridas no mundo e por 45,9% da carga global de doença. No ano 

de 2005, cerca de 35 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas no mundo, o que 

corresponde ao dobro das mortes relacionadas às doenças infecciosas (OMS, 2005). 

No Brasil, observa-se um modelo retardado dessa transição, ainda coexistindo as 

doenças infecciosas e parasitárias, porém havendo um predomínio das DCNT, com um ônus 

crescente e preocupante para a saúde pública (OMS, 2008). 

Verificou-se que do total de óbitos registrados no Brasil em 2009 por todas as causas 

(cerca de um milhão de mortes), 742.779 foram por DCNT (72%), representando a principal 

causa de mortalidade no país. Entre as mortes por DCNT, 80,7% foram provocadas por 

doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica e diabetes (BRASIL, 2011). 

Considerando-se o atual estágio da transição demográfico-epidemiológica, o Diabetes 

Mellitus (DM), ao lado de outros desfechos crônicos, como a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), são considerados graves problemas de saúde pública. 

A HAS e o DM exigem alterações de comportamento em relação à dieta, ingestão de 

medicamentos e o estilo de vida. Estas alterações podem comprometer a qualidade de vida, se 

não houver orientação adequada quanto ao tratamento ou o reconhecimento da importância 

das complicações que decorrem desses agravos (IDF, 2006). 

De acordo com registros oficiais, há algumas décadas as doenças do aparelho 

circulatório  são a primeira causa de morte no Brasil (OMS, 2008). A hipertensão arterial 
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sistêmica e o diabetes mellitus constituem os principais fatores de risco para as doenças do 

aparelho circulatório. No Sistema Único de Saúde (SUS), as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por 1.150.000 internações/ano, com um custo aproximado de 475 milhões de 

reais, sendo que nestes números não estão incluídos os gastos com procedimentos de alta 

complexidade (BRASIL, 2003). 

 Dados mundiais revelam que 366 milhões de pessoas tiveram diabetes em 2011, em 

2030 esse número crescerá para 552 milhões. O número de pessoas com diabetes tipo 2 está 

aumentando em todos os países, em que 80% desses pacientes vivem em países de baixa e 

média renda. O diabetes causou 4,6 milhões de mortes em 2011.  O Brasil é o quinto país com 

maior número absoluto de diabéticos no mundo e deve permanecer na mesma posição em 

2030. Em 2010, cerca de 7,6 milhões de brasileiros tinham diabetes, número que deve 

aumentar para 12,7 milhões em 2030 (IDF, 2011). 

Nesse contexto, o diabetes encontra-se entre as 10 causas principais de óbitos no país, 

além disso estima-se que 11,0% da população brasileira com mais de 40 anos seja portadora 

de diabetes. Tal coeficiente de prevalência traduz a gravidade do problema e fornece 

subsídios para o planejamento das ações de saúde que visem à prevenção ou ao controle da 

doença (BRASIL, 2005). 

1.1 Diabetes mellitus: conceito e características da doença 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, 

resultante de defeitos na secreção de insulina, sua ação ou ambos. A hiperglicemia crônica do 

diabetes está associada a danos de longo prazo, a disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. 

Vários processos patogênicos estão envolvidos no desenvolvimento do diabetes. Estes 

vão desde a destruição autoimune das células do pâncreas, caracterizado pelo diabetes tipo 1, 

como  a deficiência relativa de insulina associado ao diabetes tipo 2, consequente a 

anormalidades que resultam em resistência a ação deste hormônio (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2012). 

O diabetes mellitus do tipo 2 (DM 2) caracteriza-se por dois defeitos fisiopatológicos 

principais: a resistência à insulina, resultando em aumento da produção hepática de glicose, 

bem como a redução da sua utilização periférica e o comprometimento da função secretora 

das células beta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 
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Hoje, o diabetes e outras DCNT que compartilham os mesmos fatores de risco 

representam uma maior ameaça para a saúde e desenvolvimento humano. Estima-se que 8 das 

14 milhões de pessoas que morrem prematuramente a cada ano nos países em 

desenvolvimento, morram devido a doenças não transmissíveis evitáveis, principalmente as 

doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas (IDF, 2006). 

 O diagnóstico mais utilizado de diabetes é feito com base nos seguintes parâmetros 

plasmáticos na população em geral: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l);  

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glucose oral 

(PTGO) com 75g de glicose;  

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 

 Aconselha-se usar apenas um parâmetro para o diagnóstico de diabetes, no entanto, se 

houver avaliação simultânea de glicemia de jejum e de HbA1c, se ambos forem valores de 

diagnóstico, fica confirmado o diagnóstico, mas se os resultados forem discordantes, o 

parâmetro anormal deve ser repetido em uma segunda análise.  O diagnóstico da 

hiperglicemia intermédia ou identificação de categorias de risco aumentado para diabetes, faz-

se com base nos seguintes parâmetros: Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de 

jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl  (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l); Tolerância Diminuída à Glicose 

(TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 11,1 mmol/l) 

(HENRIQUES, 2011). Abaixo estão descritos os critérios revisados de diagnostico do 

diabetes pela Associação Americana de Diabetes (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2012). 
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Tabela 1: Critérios revisados de diagnostico de Diabetes. 

A1C ≥ 6.5%. O melhor teste laboratorial a ser realizado sendo certificado e 

padronizado como teste padrão. 

ou 

Glicemia de jejum ≥ 126mg/dl (7.0mmol/l). Jejum definido como sendo a não ingestão 

de calorias por pelo menos 8 horas. 

ou 

Teste oral de tolerância a glicose ≥ 200mg/dl (11.1 mmol/l). Durante o teste oral te 

tolerância a glicose. O teste deve ser realizado como preconizado pela OMS usando uma 

quantidade de 75gr de glicose anidra dissolvida em água potável. 

ou 

Em pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia ou crises hiperglicêmicas ou 

uma dosagem aleatória de ≥ 200mg/dl (11.1 mmol/l). 

Fonte: American Diabetes Association, 2012. 

 

As complicações crônicas do diabetes são provocadas pela intensificação de 

processos biológicos que ocorrem normalmente nos tecidos, como glicação, estresse 

oxidativo e inflamação. Quando esses processos acontecem numa intensidade que suplanta 

os mecanismos de reparo, ocorrem alterações estruturais nos órgãos que consequentemente 

comprometem a sua função (ELIASCHEWITZ, 2012). 

Diante disso, há uma grande necessidade de incorporação de tecnologias de alto 

custo, onerando excessivamente o sistema de saúde, contribuindo para aposentadorias 

precoces e com isso gerando um aumento significativo nos custos indiretos, 

sobrecarregando o sistema previdenciário (GROSSI; PASCALI, 2009; ASSUNÇÃO et al., 

2001). 
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1.2 Tratamento do Diabetes 

 Diante da gênese de complicações crônicas, a questão mais importante e desafiadora 

para os profissionais de saúde que cuidam de pacientes com diabetes é o controle da glicemia. 

Portanto esse controle apresenta uma estreita relação com o cumprimento do tratamento 

prescrito, o qual abrange medidas medicamentosas e não-medicamentosas que podem ser 

aplicadas isoladamente ou em conjunto (ROZENFELD et al., 2008). 

 O tratamento do diabetes visa à manutenção do controle metabólico e compreende, 

basicamente, a terapia não medicamentosa e medicamentosa, sendo a primeira relacionada às 

mudanças de comportamento associadas à alimentação saudável e à atividade física. A terapia 

nutricional, baseada na orientação e no estabelecimento de um plano alimentar 

individualizado, associada à prática de exercício físico, é considerada terapia de primeira 

escolha para o controle do diabetes sendo seus benefícios evidenciados na literatura 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2007). 

 

1.2.1 Tratamento Farmacológico 

O objetivo principal do tratamento do diabetes mellitus tipo 2 é a obtenção de um bom 

controle metabólico, necessário para minimizar o risco das complicações crônicas e melhorar 

a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento deve ser individualizado e as metas devem 

ser estabelecidas pelos profissionais de saúde em conjunto com o paciente (ADA, 2008). 

A orientação nutricional e o estabelecimento de dieta para controlar pacientes com 

diabetes em associação às mudanças no estilo de vida, incluindo atividades físicas, são 

consideradas terapias de primeira escolha. Comprovou-se que essa associação provoca 

melhora na sensibilidade a insulina, diminui os níveis plasmáticos de glicose e de forma 

expressiva, a circunferência abdominal e gordura visceral, melhorando o perfil metabólico 

com redução nos níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL – C) e 

triglicerídeos e aumento de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL – C) (WHO, 

2003). 

Os medicamentos antidiabéticos devem ser empregados quando não se tiver atingido 

os níveis glicêmicos desejáveis após o uso das medidas dietéticas e do exercício. A natureza 

progressiva do diabetes é caracterizada pela piora gradual da glicemia de jejum ao longo do 

tempo, fazendo com que haja necessidade de aumentar a dose dos medicamentos e 

acrescentar outros fármacos no curso da doença. A combinação de agentes com diferentes 
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mecanismos de ação é comprovadamente útil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2006).  

De modo geral, a maior parte desses pacientes portadores de diabetes apresent excesso 

de peso, ou ainda é hipertensa. Desse modo, eles serão incapazes de conseguir manter os 

níveis ideais de glicemia sem a adoção de antidiabéticos orais (SKYLER, 2007). 

A evolução do diabetes depende do manejo do paciente com seu tratamento. Se houver 

um bom controle das taxas glicêmicas, o risco de existirem sequelas no futuro é pequeno. 

Contudo, a oscilação dos níveis glicêmicos pode levar a complicações em curto e longo prazo, 

inclusive podendo haver riscos à vida (ZIMMERMAN; WALKER, 2002). 

Estudos demonstram associação entre as complicações do diabetes associado a um 

controle glicêmico inadequado. No estudo intitulado Diabetes Control and Complications 

Trial, (DCCT) foi demonstrado que o controle glicêmico adequado retarda o início e a 

progressão das complicações microvasculares, bem como reduz o risco de qualquer evento 

cardiovascular em 42% e de infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral e morte 

em 57% (DCCT, 2005). Na Tabela 2, verificam-se os critérios para monitoramento do 

tratamento para diabetes mellitus tipo 2. 
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Tabela 2 – Critérios para monitoramento do tratamento do DM 

Glicose plasmática (mg/dl) 

Jejum <110 

Pós – prandial  <140 

Glicohemoglobina A1c <7% 

Colesterol (mg/dl) 

Total <200 

HDL >50 

LDL <100 

Triglicerídeos <150 

Pressão Arterial Sistêmica (mmHg) 

Sistólica <130 

Diastólica <80 

IMC(kg/m2) 20-25 

Função Renal 

Uréia 10-40 

Creatinina 0,60 – 1,30 

Fonte: American Diabetes Association, 2010. 
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1.2.1.1 Antidiabéticos Orais 

No tratamento medicamentoso do diabetes mellitus são utilizados esquemas 

monoterápicos ou terapias combinadas. Os agentes antidiabéticos orais (ADO’s) são 

substâncias com a finalidade de baixar os níveis glicêmicos e mantê-los normaais (jejum < 

100mg/dl e pós prandial < 140mg/dl) (MILECH, 2004 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2007b). Sob esse conceito amplo, de acordo com o mecanismo de ação principal, 

os ADO’s podem ser separados em: (1) aqueles que incrementam a secreção pancreática de 

insulina (sulfoniluréia e glinidas); (2) os que reduzem a velocidade de absorção de glicídios 

(inibidores das alfaglicosidases); (3) os que diminuem a produção hepática de glicose 

(biguanidas) e/ou (4) os que aumentam a utilização periférica de glicose (glitazonas). 

Uma outra classe de novos fármacos vem surgindo com alternativa no tratamento do 

diabetes são substâncias capazes de aumentar a secreção de insulina apenas no estado de 

hiperglicemia (inibidores da enzima dipeptidilpeptidase IV – DPP IV). Estes novos agentes, 

também chamados de gliptinas (sitagliptina e vildagliptina), inibem a degradação do glucagon 

like peptide-1 (GLP-1) pela enzima DPP IV, aumentando a meia vida do GLP-1, que é uma 

incretina, hormônio secretado por células endócrinas no intestino delgado. Entre as ações do 

GLP-1, destacam-se: estímulo da síntese e secreção de insulina dependente da glicemia, 

inibição da secreção de glucagon e retardo do esvaziamento gástrico (GREEN; FLATT; 

BAILEY, 2006 apud SBD, 2007b). 

No entanto, com finalidade prática, os antidiabéticos orais podem ser classificados em 

duas categorias principais: os que aumentam a secreção de insulina (hipoglicemiantes) e os 

que não aumentam (anti-hiperglicemiantes). 

 1. Agentes que aumentam a secreção de insulina: São os secretagogos de insulina e 

compreendem as sulfoniluréias, que desenvolvem uma ação hipoglicemiante mais prolongada 

durante todo o dia (clorpropamida, glibenclamida, glicazida, glipizida e glimepirida) e 

promovem queda de 1,5 a 2% na hemoglobina glicada; e as meglitinidas ou glinidas, com 

menor tempo de ação, cobrindo principalmente o período pós-prandial, com redução de 

hemoglobina glicada de 1% com a nateglinida e de 1,5 a 2% com a repaglinida. 

 2. Agentes que não aumentam a secreção de insulina: Esses medicamentos, quando 

usados em monoterapia, em geral estão relacionados a um risco bem reduzido de 

hipoglicemia. Portanto podem ser utilizados com segurança desde o início da enfermidade. 

Fazem parte desse grupo: acarbose (inibidor da alfaglicosidase); metformina (biguanida); 
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rosiglitazona e pioglitazona (tiazolidinedionas ou glitazonas).  A acarbose reduz a velocidade 

de absorção intestinal de glicose; age, portanto, numa fase mais precoce, ainda no tubo 

digestivo, predominantemente na glicemia pós-prandial (e posteriormente, também na 

glicemia de jejum), com redução de 0,7% a 1% na hemoglobina glicada. 

A escolha do medicamento deve levar em conta: (1) Os valores das glicemias de jejum 

e pós-prandial e da hemoglobina glicada; (2) O peso e idade do paciente; (3) A presença de 

complicações, outros transtornos metabólicos e doenças associadas; (4) As possíveis 

interações com outros medicamentos, reações adversas e as contra-indicações (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2003). 

Almeida et al. (2007) afirmam que a baixa adesão a regimes terapêuticos é a razão 

primária da redução do benefício clínico, levando a complicações de saúde e psicossociais 

reduzindo a qualidade de vida das populações. 

1.2.1.2 Insulina 

Apesar de muitos pacientes conseguirem manter por um longo tempo valores 

glicêmicos normais, ou próximos do normal, seguindo dietas, aumentando o exercício e 

utilizando antidiabéticos orais (ADO), a grande maioria não consegue manter o controle 

glicêmico com o maior tempo de doença, mesmo aumentando ou combinando vários ADO’s, 

em função da piora da capacidade secretória da célula beta que faria parte da história natural 

do diabetes.  

Nessa fase a introdução de insulina em combinação com antidiabéticos orais permitiria 

uma melhor e mais adequada disponibilidade de insulina ao paciente, que continuaria a se 

beneficiar das ações dos medicamentos orais. Do ponto de vista clínico, a justificativa 

racional para a combinação da insulinoterapia com os ADO’s se basearia na obtenção de 

melhor e adequado controle glicêmico, redução das doses de insulina administradas, menor 

ganho de peso e menor incidência de hipoglicemias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2006). 

Vários são os estudos randomizados e prospectivos publicados na última década 

associando uma ou mais doses de insulina a sulfoniluréia, glitazonas, metformina e acarbose, 

demonstrando graus variáveis de melhoria do controle glicêmico, redução das doses e mesmo 

de aplicações de insulina, menor ganho de peso e de hipoglicemia (GOUDSWAARD et al., 

2005). 
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Com base nos resultados do DCCT os quais demonstraram que o controle glicêmico 

próximo do normal protege contra o início e a progressão das complicações 

microangiopáticas, o ideal na reposição insulínica é proporcionar, uma cobertura basal ao 

longo das 24 horas. O objetivo, assim, seria reduzir a produção hepática de glicose e 

concomitantemente, a combinação de bólus de insulina regular ou análogos de ação 

ultrarrápida e pré-refeições para prevenir picos hiperglicêmicos pós-prandiais (BANGSTAD 

et al., 2007) 

As insulinas são caracterizadas com base em seu início de ação, pico de ação e 

duração total da ação, podendo ser de ação ultrarápida, ação rápida, ação intermediário-lenta e 

ação prolongada. 

 Quando o paciente não atinge as metas de controle glicêmico com o uso de um ou 

mais hipoglicemiantes orais, deve-se associar uma insulina (NPH, glargina ou determir). A 

insulina glargina é um análogo de longa duração, que possui um perfil de ação bastante 

estável, sem pico e que pode ser aplicada somente uma vez ao dia. Pode ser usada como 

monoterapia ou combinada com um ou mais hipoglicemiantes orais. Outro análogo disponível 

é a insulina detemir, entretanto, apesar de também ter um perfil de ação estável, na maioria 

dos pacientes necessita ser aplicada duas vezes ao dia. 

 O estudo Treat to Target comparou a eficácia da insulina NPH com a glargina, ambas 

em associação com hipoglicemiante oral (um ou mais) e verificou que ambas foram 

igualmente eficazes. A meta de HbA1c < 7% foi atingida por 60% dos pacientes em 18 

semanas, entretanto, o grupo que utilizou glargina obteve uma frequência menor de 

hipoglicemia noturna. 

 As insulinas ideais para o controle da glicemia pós-prandial (2h após a refeição), são 

as de ação rápida (insulina regular) e ultrarrápida (análogos). Os análogos de insulina podem 

ser aplicados imediatamente antes da refeição e controlam melhor a hiperglicemia pós-

prandial com menor incidência de hipoglicemia quando comparados com a insulina regular 

humana (FUKS, 2008). 
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1.3 Adesão ao tratamento medicamentoso 

A adesão ou cumprimento ao esquema de tratamento é geralmente definido como a 

medida que os pacientes tomam os medicamentos prescritos por seus prestadores de cuidados 

de saúde (STEINER, 2000 apud OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). A palavra "adesão" é 

preferida por muitos profissionais de saúde, pois o "cumprimento" sugere que o paciente é 

passivamente seguidor das ordens do médico e que o plano de tratamento não se baseia em 

uma aliança terapêutica ou contrato estabelecido entre o paciente e o médico. Taxas de adesão 

para cada paciente são usualmente relatadas como a percentagem de doses da medicação 

prescrita e efetivamente tomadas pelo paciente, ao longo de um determinado período 

(OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). 

Os termos utilizados para definir a adesão refletem qual a compreensão que os autores 

possuem sobre o papel dos atores no processo. Segundo Brawley e Culos-Reed (2000), os 

termos mais utilizados na língua inglesa adherence e compliance tem significados diferentes. 

Para os autores, o termo compliance, que pode ser traduzido como obediência, pressupõe um 

papel passivo do paciente, e adherence, ou aderência como o termo utilizado para identificar 

uma escolha livre das pessoas de adotarem ou não certa recomendação. 

A forma como é visto o papel do paciente no seu tratamento é refletida também na 

forma como são discutidos os fatores relativos ao paciente na adesão, variando entre a 

tentativa de compreensão de seus valores e crenças em relação à saúde, à doença e ao 

tratamento, até a identificação da não-adesão como comportamento desviante e irracional. 

Neste último caso, a responsabilidade pela não-adesão ao tratamento é definida como 

ignorância dos pacientes ou responsáveis por eles sobre a importância do tratamento, a pouca 

educação da população (presumindo que seria um comportamento típico de classes menos 

privilegiadas), ou como simples desobediência de “ordens médicas” (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2003).  

A adesão ao tratamento em pacientes crônicos representa a extensão na qual o 

comportamento da pessoa coincide com o aconselhamento dado pelo profissional de saúde, 

contemplando três estágios: 1) concordância, no qual o indivíduo inicialmente concorda com 

o tratamento, seguindo as recomendações dadas pelos profissionais, tendo o tratamento uma 

elevada eficácia; 2) adesão, fase de transição entre os cuidados prestados pelos profissionais 

de saúde e o autocuidado, no qual, com uma vigilância limitada, a pessoa continua com o seu 

tratamento, o que implica uma grande participação e controle da sua parte; 3) manutenção 

quando, já sem vigilância (ou com vigilância limitada), a pessoa incorpora o tratamento ao 



25 

 

seu estilo de vida, possuindo um determinado nível de autocontrole sobre os novos 

comportamentos (ASSUNÇÃO; URSINE, 2008). 

Com relação à tomada de medicamentos, o comportamento de uma pessoa pode ser 

analisado sob dois aspectos discretamente diferentes: (1) a tomada de medicamentos de 

acordo com a dosagem e o regime posológico prescrito e (2) a continuidade no uso dos 

medicamentos pelo tempo especificado para o tratamento (HALPERN et al., 2006). Para cada 

um destes aspectos da adesão ao tratamento medicamentoso, são adotados termos específicos: 

adesão e persistência, respectivamente.  

O conceito de adesão varia entre diversos autores, mas, de forma geral, é 

compreendido como a utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em 

pelo menos 80% de seu total, observando horários, doses, tempo de tratamento. Representa a 

etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2003). 

Nos estudos que avaliaram custos e consequências da falta de adesão, os índices de 

adesão foram: 45%-80% com medicamentos para tratamento de diabetes, 15%-35% com anti-

hipertensivos, 51%-59% com medicamentos para tratamento de hipercolesterolemia e 60%-

96% com medicamentos para tratamento de outras doenças como insuficiência cardíaca e 

doenças cardiovasculares (MUSZBEK et al., 2008).  

Existe uma grande variabilidade nos métodos disponíveis para estimar a adesão, com 

diferentes utilidades e aplicações clínicas e de pesquisa. As principais são: o autorrelato, 

contagem de pílulas, registros de farmácia e de prontuários, dispositivos eletrônicos, 

monitorização de nível terapêutico, métodos pictóricos (por exemplo, registros diários de 

medicamentos, entrevista autoaplicável) (SANTA HELENA; NEME; ELUF-NETO, 2008) e 

métodos combinados são exemplos de medidas de adesão descritas e validadas (BERG; 

ARNSTEN, 2006). 

Os métodos diretos são baseados em técnicas analíticas que verificam se o 

medicamento foi administrado ou tomado na dose e frequência necessárias por meio da 

identificação de metabólitos do medicamento ou de marcadores químicos de maior 

permanência no organismo. Os métodos indiretos incluem entrevistas e a contagem das 

unidades de medicamentos que o paciente ainda possui. Por apresentar algumas possíveis 

falhas na fidedignidade de resultados, alguns estudos utilizam um dispositivo para 

acondicionar o medicamento que registra os intervalos de retirada das doses. Porém mesmo 
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assim alguns pesquisadores cogitam a possibilidade de o paciente retirar a dose da embalagem 

e não tomá-la. A própria avaliação do efeito farmacológico esperado é um método para 

avaliar a adesão ao tratamento, ficando difícil nesse caso avaliar se a resposta terapêutica é 

diretamente proporcional ao tratamento prescrito. (MILSTEIN; PERSANO; CASTRO, 2001). 

O autorrelato, tem sido o método mais utilizado para monitorar e obter informações 

sobre a adesão, tanto em pesquisas quanto na atenção cotidiana em saúde. Tem como 

vantagens ser de baixo custo, flexível, demandar pouco tempo e em especial no contexto 

clínico, proporcionar escuta e discussão acerca dos motivos e dificuldades relativas às doses 

perdidas e possíveis soluções. Entretanto, alguns autores ressaltam que o uso dessa técnica 

apresenta vários vieses de coleta de dados, uma vez que existem diferenças entre os métodos 

para aferição da adesão a partir de autorrelato. Essas diferenças dificultam, muitas vezes, a 

comparação dos resultados de estudos que utilizam este método (AMICO et al., 2006). 

Outro aspecto a ser considerado no uso do autorrelato é a tendência dos pacientes 

superestimarem a adesão com receio de decepcionar ou desagradar os profissionais de saúde, 

o que pode ser explicado pelo fenômeno da desejabilidade social. Uma forma de minimizar 

esse efeito é combinar o autorrelato mediante entrevista com outras estratégias, como 

instrumentos padronizados específicos. Outro aspecto fundamental é a existência de uma 

relação profissional-usuário pautada no acolhimento e no vínculo, permitindo que o paciente 

relate de modo franco e fidedigno sobre temas relativos ao seu tratamento (BRAMBATTI; 

CARVALHO, 2005). 

Cada um desses métodos tem suas particularidades, vantagens e desvantagens, de 

acordo com os objetivos a que são propostos. Analogamente, há uma grande diversidade nos 

pontos de corte do nível de adesão adotados nos estudos, variando de 80-100%, assim como 

no período de tratamento avaliado, desde um dia até doze meses. Essa grande heterogeneidade 

torna muito difícil a comparação dos resultados entre os diversos estudos. De qualquer forma, 

o problema da não-adesão é uma realidade e diversas estratégias têm sido discutidas, assim 

como propostas na tentativa de melhorar esses níveis (ROCHA et al., 2010). 

A OMS (2003) considera cinco as dimensões da adesão: fatores sociais e econômicos, 

a equipe/sistema de cuidado de saúde, as características da doença, terapias da doença e 

fatores relacionados ao paciente, logo a convicção comum de que os pacientes são 

responsáveis sozinhos pelo seguimento de seu tratamento é um engano e frequentemente 

reflete o desconhecimento de como os outros fatores afetam o comportamento das pessoas e 

sua capacidade para aderir ao tratamento. 
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 Todos os profissionais de saúde devem ser envolvidos e pode-se afirmar que 

aumentar a efetividade das intervenções sobre a adesão pode ter impacto sobre a saúde da 

população (GUSMÃO; MION, 2006). 

Os objetivos do tratamento dos problemas crônicos de saúde são reduzir a 

morbimortalidade e manter a qualidade de vida das pessoas enfermas. Por ser invariavelmente 

longo, um dos problemas que os profissionais de saúde encontram, com frequência, na 

atenção aos doentes é a dificuldade destes em seguir o tratamento de forma regular e 

sistemática. Embora seja necessária, a adesão ao tratamento não é um comportamento fácil de 

adquirir. (REINERS et al., 2008). 

No tratamento, compreendido como um processo dinâmico, as pessoas estão sujeitas a 

uma variedade de fatores que influenciam sua continuidade ou interrupção. Promover sua 

adesão é um desafio que sofre oscilações e demanda atenção contínua (SILVEIRA; 

WETZEL, 2005). 

Almeida et al. (2007) afirmam que a baixa adesão a regimes terapêuticos é a razão 

primária da redução do benefício clínico, levando a complicações de saúde e psicossociais e 

reduzindo a qualidade de vida das populações. 

Considerando a importância da adesão ao tratamento farmacológico de pacientes 

acometidos pelo diabetes, Barbosa e Lima (2006) ressaltam que é difícil detectar a não adesão 

e ainda mais difícil quantificá-la. Dados desses autores mostram que entre 40 e 60% dos 

pacientes em tratamento não fazem uso dos medicamentos prescritos para determinada doença 

e esses valores podem ser ainda superiores quando considerada a não adesão relacionada ao 

tratamento não medicamentoso, como a prática de atividade física, dieta, uso de álcool e 

tabaco. 

O tratamento de doenças crônicas pelo fato de necessitar de um tratamento com 

várioas fármacos pode ocasionar a não adesão medicamentosa, sendo o percentual de não 

adesão diretamente proporcional ao aumento da quantidade de fármacos implementados à 

terapia, ou seja, quando o paciente toma um medicamento (15% de não adesão), quando toma 

dois ou três medicamentos (25% de não adesão) e 35% quando o tratamento inclui quatro ou 

mais medicamentos. Estudo feito no serviço de urgência do Hospital Universitário de 

Barcelona (n = 214) mostrou que 29% dos pacientes foram internados por apresentar 

problemas relacionados a medicamentos (PRM) e, destes, 7,5% foram internados devido ao 

não cumprimento do tratamento (VALLS et al., 2000). 
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Estudos demonstram vários fatores que antecedem a adesão medicamentosa, que 

podem relacionar-se ao paciente, dentre os quais, as variáveis sociodemográficas, o 

conhecimento sobre o diabetes, o apoio familiar e social. Fatores relacionados a terapêutica 

medicamentosa e não medicamentosa  e as relacionadas ao sistema de saúde. O modelo do 

processo de adesão pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo teórico do processo de adesão ao tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Revista de Enfermagem, 2006.  

  

 Ainda relacionado aos fatores que afetam a adesão medicamentosa, sabe-se que muitos 

fatores podem afetar a adesão ao tratamento e não há consenso sobre qual tem o maior 

impacto. Primeiro, deve ser considerado o acesso dos pacientes aos medicamentos, 

descartando a possibilidade de ausência de acesso, os fatores que influenciam a adesão podem 

ser divididos em quatro grupos: aqueles atribuídos ao paciente, à relação profissional-

paciente, ao esquema terapêutico e à doença (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). 
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Em relação ao paciente, extremos de idade, nível intelectual, fatores psicológicos, 

atitudes familiares, isolamento social ou o fato de morar sozinho, são fatores que provocam 

baixa adesão ao tratamento. Quanto a relação profissional-paciente, um dos fatores decisivos 

para adesão e a confiança depositada pelo paciente na prescrição, na equipe de saúde ou no 

médico. A frequência de encontros, o tempo dispensado para a consulta, a linguagem, o 

acolhimento e a motivação para o cumprimento da terapia são fatores que aumentam a adesão 

ao tratamento proposto. Com relação ao esquema terapêutico, além de seu custo, há a questão 

da adaptação do paciente ao novo estilo de vida. Na maioria das vezes, necessita-se modificar 

dieta, horários e ritmos diários para cumprir o tratamento (VALLE et al., 2000). 

E, por fim, a doença propriamente dita, em que a adesão esta relacionada a forma de o 

paciente entrar em contato com a doença e compreender sua enfermidade. A ausência de 

sintomas, a dificuldade para compreender a importância do tratamento, a necessidade do 

tratamento em longo prazo também constituem entraves para adesão (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2003). 

A adoção de algumas estratégias específicas, tais como aumentar o aporte de 

informações, grupos de adesão, atendimento individual, interconsulta e consulta conjunta, 

atividades de sala de espera e rodas de conversa, podem contribuir para a melhora da adesão 

ao tratamento (BRASIL, 2007). 

Assim, a adesão ao tratamento deve constituir preocupação constante para os 

profissionais de saúde. As inúmeras variáveis envolvidas impõem a busca de estratégias de 

intervenções que visam ao bom controle metabólico. Desse modo, na avaliação dos pacientes, 

os profissionais devem considerar quais os fatores que estão influenciando na adesão e como 

eles podem ser modificados (FARIA, 2008). 

 

1.4  Polifarmácia  

A palavra polifarmácia vem do grego “polis” (muito, vários) e “pharmakon” (droga, 

tóxico). Ela foi descrita pela primeira vez em 1959, pelo New England Journal of Medicine. O 

termo polifarmácia apresenta como sinônimo as palavras polifarmacoterapia, 

polimedicamento, polimedicação, polifármacos e plurimedicação. (CARVALHO, 2007). A 

palavra polimedicamento é encontrada nos descritores da BIBCIR, porém o descritor em 

inglês é polypharmacy e o espanhol é polifarmácia, portanto o termo mais usado como 
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palavra chave é polifarmácia. Os descritores em Ciência da Saúde (DECS) conceituam 

polifarmácia como sendo: 

“Administração de múltiplos medicamentos ao mesmo paciente, mais comumente 

vista em pacientes idosos. Inclui também a administração de medicação excessiva. Uma vez 

que nos Estados Unidos a maioria dos medicamentos é distribuída como formulações de um 

único agente, a polimedicação, embora administrando muitos medicamentos ao mesmo 

paciente, deve ser diferenciada da combinação de medicamentos, que são preparações únicas 

contendo dois ou mais medicamentos em uma dose fixa, e da combinação de terapia 

medicamentosa onde dois ou mais medicamentos são administrados separadamente para um 

efeito combinado”. 

A polifarmácia apresenta diferentes definições desde a qualitativa até a quantitativa. A 

definição qualitativa é a prescrição, administração ou uso de mais medicamentos do que está 

clinicamente indicado ao paciente (ROLLASON, 2003). 

Estudos europeus definem polifarmácia em relação ao numero de medicamentos 

consumidos, apresentando uma definição quantitativa, porém com várias categorias, partindo 

desde o uso de dois ou mais medicamentos, uso de três ou mais, quatro ou mais, cinco ou 

mais e seis ou mais medicamentos (CARVALHO, 2007). Ainda há classificações 

subdividindo-a como polifarmácia menor – uso de duas a quatro medicações e polifarmácia 

maior – uso de cinco ou mais (WERDER; PRESKORN, 2003). Além da classificação em 

polifarmácia baixa – dois a três medicamentos, moderada – quatro a cinco medicamentos e 

alta – maior que 5 medicamentos (VEEHOI; STEWART; HAAIJER, 2000). 

Com o aumento da idade cronológica, podem surgir inúmeras causas de fragilidade ou 

risco para os indivíduos, das quais se destacam a presença de múltiplas patologias, situação 

econômica precária, internação hospitalar nos últimos 12 meses, ingestão de muitos 

medicamentos e reações adversas a esses medicamentos (FIALOVA et al, 2005). 

Os idosos chegam a constituir 50% dos multiusuários de medicamentos em 

decorrência da terapêutica utilizada com o passar dos anos. Esse fato ocorre devido à maior 

prevalência de doenças crônico-degenerativas nessa faixa etária, tais como: doenças 

cardiovasculares, respiratórias, neoplasias, diabetes mellitus, distúrbios no trato gastrintestinal 

e perturbações psicológicas, entre outras (VASQUEZ et al., 2000).  

Nesse contexto, o diabetes mellitus tipo 2 demanda o uso da polifarmácia para o seu 

controle metabólico. Alguns estudos têm caracterizado os usuários desta prática. Um deles 
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afirma que estão predispostos à polifarmácia indivíduos com idade avançada, do sexo 

feminino, em piores condições de saúde e com sintomatologia de depressão. No Brasil, 

estudos populacionais sobre o consumo de medicamentos, apresentam resultados que 

mostram que mulheres, idosas e com escolaridade até o ensino fundamental, estão mais 

propensas a esta prática. Relata também que 91% utilizavam algum tipo de medicamento, 

sendo que destes, 33% o utilizavam sem prescrição médica e em 27% ficou evidenciada a 

polifarmácia (ROZENFELD, 2003). 

Um estudo retrospectivo realizado por Willey et al. (2006), com o objetivo de avaliar 

os padrões de tratamento com antidiabéticos e controle glicêmico em pacientes com 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, observou que dos 4.282 pacientes que preencheram os 

critérios de inclusão, 1.050 (25%) receberam um agente oral, 486 (11%) receberam dois 

agentes orais, 56 (1%) receberam 3 agentes orais ou mais, 84 (2%) receberam insulina e um 

agente oral e 107 (2%) receberam insulina. Entre os 1.075 pacientes que receberam terapia 

com antidiabético oral, com resultados laboratoriais documentados, verificou-se que 414 

(39%) tinham o controle glicêmico ideal. Controle ótimo foi mais frequente entre os pacientes 

que receberam um agente oral (47%) e menos frequente entre os pacientes que receberam três 

ou mais agentes orais (13%) (P <0,01). Conclui-se neste estudo, que vários agentes 

antidiabéticos orais podem servir como marcadores de maior gravidade para pessoas com 

diabetes não controlada. A grande maioria dos pacientes tratados com múltiplas doses de 

antidiabéticos orais tinha pior controle glicêmico, sugerindo a necessidade de intensificar os 

esforços para tratar este grupo específico de pacientes.  

A polifarmácia pode levar a várias consequências, conforme aumenta a complexidade 

do tratamento farmacológico, aumentam os fatores relacionados a não adesão ao tratamento, 

eventos adversos, interação medicamentosa, risco de hospitalização e custo com a medicação 

(ROLLASON, 2003). 

Nos países desenvolvidos, estima-se que 20% a 40% dos idosos utilizem múltiplos 

agentes associados e no mínimo 90% das pessoas neste grupo recebem pelo menos um agente, 

sendo estimada uma média de quatro por individuo. No Brasil, cujo número de medicamentos 

disponíveis no mercado aumentou em 500% nos últimos anos, apresentando cerca de 17.000 

nomes genéricos/comercias o consumo de múltiplos medicamentos ocorre em distintas 

cidades (CARVALHO, 2007). 

Um inquérito realizado em uma capital do Nordeste estimou que, dependendo da área, 

entre 5% e 14% dos idosos usam cinco ou mais medicações prescritas, no entanto, um 
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percentual variando de 7% a 17% usavam pelo menos dois produtos sem prescrição médica 

(COELHO; MARCOPITO; CASTELO, 2004). 

No Sudeste estimou que 13% dos idosos usam cinco ou mais fármacos, eles 

observaram também que uma maior proporção de mulheres são múltiplos usuários (16,9% 

versus 10,5%) e sexo feminino está independentemente associada com o uso de cinco ou mais 

fármacos (LOYOLA FILHO; UCHOA; LIMA-COSTA, 2006). 

Nesse sentido, uma investigação portuguesa sugere que quanto maior é o nível de 

incerteza em relação à doença em face do diagnóstico e tratamento, menos os diabéticos se 

sentem motivados para adotar um estilo de vida saudável, respeitando tratamento 

medicamentoso, controle glicêmico e prática de exercício físico. Conforme reitera o estudo, 

acerca do panorama terapêutico do diabetes mellitus, a educação em saúde pode reduzir em 

80% o manejo clínico inadequado dessa enfermidade metabólica (APOSTOLO et al., 2007). 

A preocupação com a polimedicação e o uso racional de medicamentos tem sido um 

tema bastante discutido atualmente, principalmente quando a aplicação é em idosos, pois com 

o passar dos anos há uma diminuição da massa muscular, da água corporal e ainda do 

metabolismo hepático; os mecanismos homeostáticos e a capacidade de filtração e de 

excreção também podem ficar comprometidos. Em virtude desses fatores fisiológicos, há uma 

dificuldade de eliminação e de metabolização de drogas, resultando num acúmulo de 

substâncias tóxicas no organismo e consequentemente surgindo efeitos adversos mais 

intensos. Outra preocupação é que o uso simultâneo de diversos medicamentos pode levar o 

paciente a fazer o tratamento de maneira incorreta. 

O risco de reações adversas ao medicamento aumenta de três a quatro vezes em 

pacientes idosos submetidos à polifarmácia, podendo imitar síndromes geriátricas ou 

precipitar quadros de confusão, incontinências e quedas. É frequente o idoso apresentar de 

duas a seis receitas médicas e utilizar a automedicação com dois ou mais medicamentos, 

especialmente para aliviar sintomas como dor e constipação intestinal. Esta situação pode 

ocasionar eventos adversos, uma vez que o uso simultâneo de seis medicamentos ou mais 

pode elevar o risco de interações medicamentosas (IM) graves em até 100% (CASSIANI, 

2005). 

Estima-se que o risco de apresentar IM seja de 13% para idosos que usam dois 

medicamentos, de 58% para aqueles que recebem cinco. Nos casos em que o uso desses 

agentes é igual ou superior a sete, a incidência eleva-se para 82% (DELAFUENTE, 2003). 
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Apesar do difícil estabelecimento de relação causal, é possível predizer algumas IM. Deste 

modo, é fundamental que os profissionais conheçam esses medicamentos potencialmente 

interativos, no intuito de prevenir eventos adversos decorrentes da combinação terapêutica. 

 

1.4.1 Polifarmácia e Adesão ao Tratamento 

Ainda considerando a importância da adesão ao tratamento farmacológico de pacientes 

acometidos por diabetes, Barbosa e Lima (2006) ressaltam que é difícil detectar a não adesão 

e ainda mais difícil quantificá-la. Dados desses autores mostram que entre 40 e 60% dos 

pacientes em tratamento não fazem uso dos medicamentos prescritos para determinada doença 

e esses valores podem ser ainda superiores quando considerada a não adesão relacionada ao 

tratamento não medicamentoso, como a prática de atividade física, dieta, uso de álcool e 

tabaco. 

Pesquisas realizadas têm mostrado a adesão ao tratamento e o perfil de utilização de 

medicamentos em pacientes com doenças crônicas, incluindo o diabetes. Uma análise piloto 

demonstrou que os pacientes têm dificuldades em compreender a prescrição médica e em 

aderir ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso (SANTOS et al., 2010). 

Os bons resultados de doenças crônicas dependem em grande parte do grau de adesão 

do paciente ao tratamento. Muitos estudos têm mostrado que certo grau de não adesão ocorre 

universalmente, em países pobres e ricos, sendo visto até mesmo em doenças que ameaçam a 

vida (NEMES et al., 2009). 

A adesão ao tratamento é fenômeno complexo e influenciado por vários fatores, sendo 

que a crença do paciente acerca do medicamento pode ser a chave em relação à adesão à 

terapia medicamentosa. Frequentemente, os pacientes tomam decisões sobre tomar ou não um 

medicamento baseados nas informações recebidas acerca dos mesmos (FARIA, 2008). 

Estudo mostrou que 82% dos indivíduos diabéticos investigados acreditavam que os 

medicamentos prescritos melhoram os sintomas e 83% acreditavam que eles protegem a 

saúde no futuro. Esses indivíduos apresentaram maiores taxas de adesão à terapia 

medicamentosa do que aqueles que se apresentaram descrentes em relação ao medicamento 

(98,5 e 87%, respectivamente) (GRANT et al., 2003). 
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Taylor, Byrd e Krueger (2003), em estudo realizado no Alabama (EUA), observaram 

que as razões mais frequentes para a não adesão ao tratamento foram: esquecer como tomar o 

medicamento, custo, polifarmácia e dificuldade de ler a prescrição. 

Muitas vezes o número de medicamentos que o paciente necessita utilizar diariamente 

provoca a não adesão ao tratamento medicamentoso, primeiramente devido a fatores 

relacionados com a farmacotécnica do medicamento, assim como as dificuldades na dosagem 

e os fatores da fisiologia do envelhecimento e em segundo momento devido ao custo de um 

tratamento plurimedicamentoso (ROLLASON; VOGT, 2003). 

A não adesão também pode ser desencadeada pelas dificuldades em auto-administrar 

os medicamentos, levando ao problema do erro da medicação, que pode estar relacionado a 

diversos fatores, dentre eles, o fracionamento, a baixa escolaridade, a conservação inadequada 

dos medicamentos e problemas cognitivos e/ou visuais (HUGHES, 2004). 

O baixo grau de adesão pode afetar negativamente a evolução clínica do paciente e a 

sua qualidade de vida o que pode trazer consequências pessoais, sociais e econômicas. Estudo 

recente sugere que a melhoria da adesão proporciona uma diminuição nas consultas de 

emergência e internações e reduz os custos médicos, promovendo um maior bem estar dos 

pacientes (ADA, 2004). 

O alto consumo de medicamentos é demonstrado e discutido por diversos estudos, 

despertando preocupação em profissionais e autoridades de saúde. De modo semelhante, a 

questão da não-adesão ao tratamento medicamentoso prescrito também tem tomado 

importância nas últimas décadas e está sendo incluída na lista de preocupações dos 

profissionais de saúde, juntamente com outros fatores que influem sobre uso racional de 

recursos terapêuticos. Sabe-se que com o uso de muitos medicamentos de uso contínuo, existe 

uma grande dificuldade em aderir à prescrição médica, principalmente entre as pessoas de 

idade avançada (LEITE; VASCONCELLOS, 2003) 

Para o sucesso da adesão, são necessários três níveis diferentes de comprometimento. 

O primeiro está relacionado ao serviço: exames laboratoriais, especialidades, agendamentos 

facilitados, vínculo e acolhimento (eficiente, eficaz e resolutivo). O segundo se relaciona com 

a qualidade de assistência prestada pelo profissional, no seu empenho em ouvir, interagir, 

conscientizar, adequar sua linguagem, etc. Por fim, temos o papel do paciente, que precisa 

conhecer, compreender e aceitar o tratamento proposto, aderindo às estratégias para o 

autocuidado, orientações alimentares, uso correto das medicações, exercícios físicos com o 
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objetivo de aumentar a qualidade de vida, entre outras (COLOMBRINI; LOPES; 

FIGUEIREDO, 2006). 
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2  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

O diabetes mellitus configura-se hoje como uma pandemia, traduzindo-se em grande 

desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a 

urbanização crescente e a adoção de estilos de vida como sedentarismo, dieta inadequada e 

obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do diabetes.  

As consequências humanas, sociais e econômicas são devastadoras, onde quatro 

milhões de mortes por ano relativas ao diabetes e suas complicações (com muitas ocorrências 

prematuras), o que representa 9% da mortalidade mundial. O grande impacto econômico 

ocorre notadamente nos serviços de saúde, como consequência dos crescentes custos do 

tratamento da doença e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular, a diálise 

por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores 

(BRASIL, 2006). 

A adesão ao tratamento depende, entre outros fatores, da provisão de métodos, 

ferramentas e incentivos específicos e, especialmente, do grau de envolvimento do paciente e 

do cuidador no desenvolvimento do plano terapêutico e na compreensão da sua importância. 

É fundamental que no acompanhamento os profissionais de saúde considerem as necessidades 

e singularidades socioculturais apresentadas pelas pessoas. 

Atualmente é enorme o arsenal de fármacos adotados no estabelecimento de uma 

normoglicemia em diabéticos. Contudo, todo esse cenário se anula diante da não aderência 

desses clientes a essas drogas. Diante desta realidade, a adesão farmacológica de diabéticos 

coloca-se como uma temática relevante de saúde pública. 

De acordo com o exposto acima, percebe-se a importância do desenvolvimento de 

estudos acerca do diabetes, englobando a polifarmácia e a adesão medicamentosa, visto que a 

cronicidade da doença, associada às características do regime terapêutico, podem interferir na 

adesão dos pacientes diabéticos. Tais dados possivelmente contribuirão para o alcance dos 

objetivos terapêuticos necessários para o controle adequado desta enfermidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar a prevalência de polifarmácia, suas características e possível associação com o 

perfil de adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes com diabetes tipo 2 atendidos na 

rede pública de saúde no município de Fortaleza, Ceará. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar o perfil sócio-demográfico e clínico das pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2 atendidas na rede pública de saúde no município de Fortaleza; 

 Determinar os esquemas de tratamento medicamentoso mais frequentemente 

utilizados pelas pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2; 

 Classificar a polifarmácia entre os portadores de diabetes mellitus tipo 2; 

 Correlacionar os parâmetros laboratoriais com a polifarmácia; 

 Determinar os padrões de adesão a diferentes esquemas terapêuticos em pessoas 

com diabetes mellitus tipo 2 atendidas na rede publica de saúde no município de 

Fortaleza; 

 Comparar o perfil de adesão dessas pessoas com diabetes mellitus tipo 2 em 

diferentes esquemas terapêuticos; 

 Avaliar a relação entre polifarmácia e adesão ao tratamento medicamentoso; 
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4 MÉTODOS 

 

4.1  Natureza do estudo 

 Trata-se de um estudo transversal e exploratório, descritivo no qual foram investigadas 

as características populacionais da amostra, bem como da adesão terapêutica e sua correlação 

com a polifarmácia, em portadores de diabetes mellitus tipo 2, atendidos na rede pública de 

saúde no município de Fortaleza, Ceará.  

 

4.2  Local e período do estudo 

 O estudo foi realizado no município de Fortaleza - CE, em duas unidades de saúde, na 

área de abrangência da Secretaria Executiva Regional (SER III). As unidades selecionadas 

foram o Centro de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório do Serviço de 

Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC-UFC), sendo 

executado no período de Agosto a Dezembro, no ano de 2010. O CSAM é uma unidade mista, 

da rede municipal de Fortaleza - CE, prestando atendimento de nível primário e secundário. 

Além disso, possui convênio com a Universidade Federal do Ceará (UFC), vinculando-se a 

atividades acadêmicas dessa instituição. Nessa unidade, são prestados atendimentos por três 

equipes de Saúde da Família. Como policlínica, o CSAM também disponibiliza assistência 

ambulatorial em diversas especialidades, dentre elas: otorrinolaringologia, oftalmologia, 

dermatologia, endocrinologia, endocrinologia pediatra, urologia, cardiologia e ginecologia. 

No CSAM, a rotina de assistência no serviço ocorre da seguinte forma: os pacientes 

são atendidos numa pré consulta de enfermagem, na qual é verificado o peso, pressão arterial 

e glicemia capilar e, após a consulta médica, rotineiramente são atendidos numa pós consulta 

de enfermagem para orientação sobre o tratamento. Os pacientes em uso de insulina são 

cadastrados no serviço e todos recebem glicosímetro para o automonitoramento glicêmico. 

Assim, mensalmente, os pacientes são orientados a levar o diário de glicemia e o glicosímetro 

para análise pela equipe de enfermagem e recebimento de novas fitas para teste. O retorno é 

agendado de acordo com a necessidade do paciente, variando de dois a quatro meses. Por se 

tratar de uma unidade mista e prestar assistência a pacientes com DM, foi selecionada para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 
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A segunda unidade de saúde selecionada foi o ambulatório do Serviço de 

Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC-UFC). Trata-se 

de um centro de referência terciaria integrada ao SUS para a assistência ao DM e suas 

comorbidades, exercendo além da assistência a situações de maior complexidade, papel 

importante na formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisas nessa área.  

A rotina de assistência à pessoa com diabetes mellitus tipo 2 nesse serviço ocorre da 

seguinte forma: os pacientes são atendidos em pré consulta de enfermagem, onde são 

verificados o peso e a glicemia capilar. Após a consulta médica, quando necessário, são 

encaminhados para a pós consulta de enfermagem, onde um dos objetivos é a orientação sobre 

o tratamento. Os pacientes também são encaminhados para a equipe de fisioterapia e nutrição 

quando há necessidade. O agendamento das consultas varia de retornos semanais e a cada três 

meses, de acordo com o controle metabólico do paciente. Por se tratar de uma unidade de 

atenção especializada no atendimento ao paciente com DM, foi selecionada para 

desenvolvimento do presente estudo. 

4.3 População e amostra do estudo 

4.3.1 População 

  Pessoas com diabetes mellitus tipo 2 acompanhadas no Centro de Saúde Anastácio 

Magalhães (CSAM) ou no Ambulatório de Diabetes do HUWC. 

4.3.2 Critérios de inclusão 

 Indivíduos adultos (≥18 anos) com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 em 

acompanhamento nos referidos locais, que aceitaram participar do estudo por meio da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 foi definido mediante análise dos prontuários, baseado em critérios clínicos 

(peso, sintomas, necessidade de insulina, exames laboratoriais) e definido pela equipe medica 

assistente. 

4.3.3 Critérios de exclusão 

 Pacientes com diagnóstico de diabetes gestacional, com diagnostico de diabetes 

mellitus tipo 1, portadores de condições clinicas que pudessem interferir na obtenção dos 

dados, uso de drogas ilícitas ou que não aceitaram participar do estudo. 
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4.3.4 Amostra do estudo 

  Foram selecionados, de forma sequenciada, a partir do atendimento medico semanal 

nos referidos locais.  

4.4 Variáveis do estudo 

4.4.1 Variáveis sócio-demográficas 

a) Idade: foram considerados anos completos; 

b) Gênero; 

c) Estado civil: foram considerados solteiro, casado, divorciado, viúvo e união estável 

d)  Escolaridade: foram classificados a partir dos anos de estudo (menos que 5 anos de 

estudo, entre 5 e 9 anos, entre 9 e 12 anos e acima de 12 anos de estudo); 

e) Renda familiar: foram classificados em menor de um salário mínimo, um salário 

mínimo, dois a três salários, três a cinco salários e mais de cinco salários mínimos. 

Considerando a renda total obtida em um mês e em salários mínimos, calculados com 

base no salário mínimo vigente – R$ 510,00, sob a lei nº 11.944, de 28 de maio de 

2009, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2010; 

f) Ocupação: foram considerados aposentado, estudante, empregado doméstico,  do lar, 

desempregado, trabalhador assalariado, profissional liberal autônomo, pensionista e 

outros; 

g)  Instituição em que faz acompanhamento para o DM: foram consideradas Unidades 

Básicas de Saúde, Unidade Básica Distrital de Saúde, consultório particular, centro de 

especialidades da SMS, Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) e 

Ambulatório de Diabetes do HUWC; 

h) Número de consultas/ano na unidade de atendimento principal: foi considerado o 

número de vezes que o paciente era consultado durante o ano na unidade de saúde. 

4.4.2 Variáveis Clínicas 

a) Tempo de diagnóstico: foi considerado o tempo em anos; 

b) Situação clínica no momento do diagnóstico: foram classificados em presença de 

sintomas clássicos do diabetes mellitus, assintomático, apresentando alguma complicação 

decorrente da doença, durante uma internação de urgência em cetoacidose ou como 

hiperosmolar diabético ou durante uma internação por outros motivos; 
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c) Emergência e/ou hospitalização: foram consideradas as emergências e/ou 

hospitalizações por hipoglicemia, hiperglicemia, pé diabético ou não houve internação. 

Considerou-se também o número de internações desde a época do diagnóstico da doença; 

d) Complicações referentes ao diabetes: foram consideradas as complicações: 

retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético e alterações cardíacas; 

e) Comorbidades: foram consideradas as comorbidades referidas pelos pacientes, tais 

como: obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia, cardiopatia, doença vascular periférica, 

úlcera em extremidades, amputação, HIV/AIDS, tabagismo, etilismo, insuficiência renal, 

acidente vascular cerebral (AVC) e outros; 

f) Tratamento utilizado: foi considerado o uso de antidiabético oral e insulina, estes 

últimos confirmados pelo receituário médico e/ou prontuário do paciente; 

g) Tratamento medicamentoso para outras doenças: foram considerados o uso de 

medicamentos contínuos para outras patologias, além do diabetes, confirmadas pelo 

receituário médico e/ou prontuário do paciente. 

h) Exame físico: As medidas antropométricas foram realizadas em ortostase. Os 

parâmetros avaliados foram: 

1) Peso 

2) Estatura 

3) Cálculo do IMC a partir do peso e estatura. O estado nutricional foi definido de 

acordo com o valor do IMC, em consonância com a OMS (1995), considerando: 

baixo peso: IMC < 18,5 kg/m2; 

peso normal: IMC = 18,5 a 24,9 kg/m2; 

sobrepeso: IMC = 25,0 a 29,9 Kg/m2; 

obesidade grau I: IMC = 30,0 e 34,9 Kg/m2; 

obesidade grau II: IMC = 35,0 a 39,9 Kg/m2; 

obesidade grau III: IMC ≥ 40,0 Kg/m2. 

4) Circunferência abdomina: medida no ponto médio entre a última costela e a espinha 

ilíaca anterior, com fita métrica calibrada a cada 0,1cm, numa posição paralela ao chão. Foi 
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considerada medida de CA aumentada os pontos de corte adotados pelo NCEPATPIII (2002), 

quais sejam: CA > 102 em homens e > 88 cm em mulheres; 

5) Circunferência do quadril: medida na região de maior perímetro da região glútea 

(ao nível do trocânter maior), com fita métrica calibrada a cada 0,1cm, numa posição paralela 

ao chão. Foi considerada RCQ (relação cintura/quadril) aumentada os pontos de corte de 0,90 

para homens e 0,85 para mulheres (OMS, 1999); 

6) Circunferência cervical (CC): medida ao nível da margem superior da cartilagem 

tireóide (média), na base do pescoço (inferior) e na região submentoniana (superior), com 

uma fita métrica calibrada a cada 0,1cm. Foi considerada uma CC ≥ 37cm para os homens e ≥ 

34cm para as mulheres como ponto de corte (BEN-NOUN; SOHAR; LAOR, 2001); A 

pressão arterial foi mensurada duas vezes por método auscultatório, com instrumento validado 

e adequadamente calibrado, com manguito de tamanho adequado (balão do manguito 

envolvendo, no mínimo, 80% do braço), realizada com os pacientes sentados tranquilamente, 

por no mínimo cinco minutos, em uma cadeira, com os pés apoiados no chão e o braço 

apoiado ao nível do coração. A glicemia capilar foi realizada no próprio serviço onde os 

pacientes eram atendidos, e considerados os valores em jejum < 110mg/dl e pós-prandial < 

140mg/dl (ADA, 2010). 

j) Exames laboratoriais: foram analisados os últimos exames realizados pelos 

pacientes, coletados a partir da análise dos prontuários. Os exames considerados foram: 

Glicohemoglobina A1c (%), glicose em jejum e pós-prandial, colesterol total, colesterol LDL, 

HDL-colesterol, triglicerídeos, ureia e creatinina. Foram seguidas as recomendações da 

American Diabetes Association (2010), como critérios de bom controle metabólico e 

tratamento do DM para avaliar se os pacientes atingem os objetivos do tratamento prescrito. 

(Tabela 2) 

4.4.3 Variáveis relacionadas ao tratamento 

a) Tipo da medicação: Foram considerados os medicamentos referidos pelos pacientes 

para o controle do diabetes e confirmados pelo receituário médico e/ou prontuário; 

b) Número de comprimidos: Considerado o número de comprimidos referidos pelo 

paciente de cada medicamento em uso para o controle do diabetes, hipertensão arterial e 

dislipidemia; 

c) Polifarmácia: Baseada na distribuição e na média do uso de medicamentos, além de 

serem levados em consideração os estudos referentes a esse assunto, sendo definida como o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sohar%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11500527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11500527
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uso de 2 ou mais medicamentos. E classificada em polifarmácia baixa – 2 a 3 medicamentos, 

moderada – 4 a 5 medicamentos e alta – maior que 5 medicamentos (VEEHOI; STEWART; 

HAAIJER, 2000). 

d) Dificuldades para atingir as metas do tratamento: Considerado o número de 

comprimidos/dia, tamanho dos comprimidos, esquecimento, horário das medicações, 

múltiplos ou complexos esquemas de tratamento, achar que o medicamento não faz efeito, 

achar que não precisa de medicação, não vê melhora no tratamento, custo do tratamento, falta 

de medicamento nas unidades, difícil compreensão sobre o tratamento, ocorrência ou medo de 

hipoglicemia, efeitos colaterais ou não enfrenta dificuldades; 

4.4.4 Variáveis relacionadas à adesão 

a) Adesão à terapêutica medicamentosa: Foram consideradas as respostas sempre, com 

frequência, às vezes, raramente ou nunca para cada tipo de medicamento utilizado. Dessa 

forma, avaliou-se o grau de regularidade/adequação de cada medicamento; 

b) Adesão ao uso de Insulina: Para os pacientes com prescrição medica para insulina, 

as seguintes respostas foram avaliadas: sim – uso regular, sim – uso irregular ou não faz uso 

da insulina. Sendo analisada especificamente para cada tipo de insulina; 

4.5  Método de mensuração da adesão ao tratamento medicamentoso 

Para mensurar a frequência da adesão ao tratamento medicamentoso do diabetes, foi 

empregado o método do autorrelato em uma entrevista. Duas categorias de adesão ao 

tratamento foram estabelecidas, a primeira diz respeito a terapia oral: (1) adesão ao 

tratamento: quando o paciente fizesse uso de pelo menos 90% do tratamento proposto; e (2) 

não adesão: quando o paciente fizesse uso de menos de 90% do tratamento.  

Para determinar a adesão dos pacientes com DM tipo 2 a terapia medicamentosa, 

utilizou-se a seguinte pergunta: O senhor toma esse medicamento diariamente de acordo com 

a prescrição medica? Para cada medicamento seguiram-se as seguintes respostas, com seus 

respectivos percentuais: sempre (uso de 100% do medicamento), com frequência (90% de uso 

do medicamento), às vezes (50% de uso do medicamento), raramente (20% de uso do 

medicamento) e a resposta nunca correspondia a 0%, ou seja, o paciente não fazia uso da 

medicação prescrita. Após obtenção dos dados, as respostas de cada item foram somadas e 

divididas pelo total de medicamentos tomados pelo paciente. A partir do valor obtido após 

esse procedimento, considerou-se adesão ao tratamento, quando o paciente fizesse uso de pelo 

menos 90% do tratamento proposto, referente às respostas sempre e com frequência e não 
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adesão, quando o paciente fizesse uso de menos de 90% do tratamento, correspondendo as 

respostas as vezes, raramente e nunca. 

A segunda categoria de adesão relaciona-se a insulinoterapia: A medida de adesão foi 

verificada a partir da seguinte pergunta: O senhor administra diariamente a insulina de 

acordo com a prescrição medica? Considerou-se a resposta Sim/Regular, como Adesão ao 

tratamento e Sim/Irregular ou Não, como não adesão. 

4.6 Coleta de dados 

Os dados relacionados às variáveis sócio-demográficas, clínicas, terapia 

medicamentosa e adesão ao tratamento foram obtidos a partir da entrevista dirigida pelo 

pesquisador e cinco alunas acadêmicas de enfermagem. Os participantes foram entrevistados 

antes da consulta médica de rotina e cada entrevista teve uma duração média de 25 minutos.  

Os resultados dos exames laboratoriais foram obtidos a partir da análise dos 

prontuários em um segundo momento na unidade de saúde onde o paciente era acompanhado 

(CSAM ou Ambulatório de Diabetes do HUWC) e os dados dos valores antropométricos 

foram coletados por meio do exame físico após a entrevista. Para padronização dos dados e 

alcance da amostra, foram treinados cinco entrevistadores para aplicação do TCLE e 

instrumento de coleta de dados. Reuniões para avaliação da aplicação do instrumento foram 

realizadas periodicamente. 

4.7 Organização e análise dos dados 

Para a organização dos dados, foi criado, primeiramente, um banco de dados no 

programa Excel, os quais foram posteriormente transportados para o programa Stata. Os 

dados foram analisados estatisticamente tomando por base as variáveis de interesse para o 

estudo e organizados em Tabelas, Quadros e Gráficos.  

Realizou-se uma análise estatística descritiva, quando foram calculadas as médias ± 

desvio padrão para distribuição normal dos dados. As diferenças entre as médias das variáveis 

contínuas foram analisadas pelo teste t de Student utilizando-se o software GraphPad Prism 

(La Jolla, CA, EUA). Para todas as análises inferenciais, foi considerado estatisticamente 

significante quando valor de p < 0,05. 
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4.8 Aspectos éticos da pesquisa 

Os princípios éticos foram seguidos em todas as fases do estudo, em consonância com 

o que preconiza a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Ao longo da pesquisa, 

foram observados os pressupostos básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, 

beneficência e justiça. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará – COMEPE, dentro das normas que regulamentam a pesquisa 

com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde.  

Este foi aprovado sob o número de protocolo 163/10 (Anexo), em 06 de agosto de 

2010. Os participantes do estudo foram orientados sobre o anonimato, natureza, objetivos e 

benefícios da pesquisa. Além disso, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A) para o estudo, após uma explanação verbal e escrita, podendo retirar 

sua anuência no momento que o desejassem. Para a pessoa que não sabia ler e 

escrever,realizou-se a leitura do TCLE para o entrevistado e para uma testemunha, apostando-

se a digital do participante no termo. Mediante a assinatura do TCLE, os referidos voluntários 

permitiram que se efetuasse a coleta de seus dados. Para a coleta dos dados nos locais de 

desenvolvimento do estudo, foram encaminhadas solicitações e síntese do projeto de pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características da população de estudo, segundo as variáveis sócio-demográficas e 

clínicas 

Dos 235 pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães - CSAM 

(116/235) e Ambulatório de Diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC 

(119/235), 68,9% eram do sexo feminino e 31,1% do sexo masculino. Relativamente a idade 

da amostra, o valor médio foi de 59,3 anos (± 12,7), sendo o valor mínimo de 28 anos e o 

máximo de 88 anos. Da distribuição por grupos etários, pode-se verificar que a maioria (34%) 

tinha idade entre 50 e 60 anos, seguido do grupo entre 60 e 70 anos (25%). Quanto ao estado 

civil, 51,9% eram casados, com 5 a 9 anos de estudo (48,4%), renda média de um salário 

mínimo (49,5%) e com apoio familiar na condução do tratamento (62%), como exposto na 

Tabela 3. 
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Tabela 3. Características da população de estudo, de acordo com as variáveis sócio-

demográficas e econômicas. Fortaleza, Ceará, 2012. 

 

Variáveis Categorias Percentuais 

  

n % 

Gênero 

Feminino 12 68,9 

Masculino 73 31,1 

Idade 

28-40 13 5,0 

40-50 34 14,0 

50-60 79 34,0 

60-70 58 25,0 

70-80 33 14,0 

80-90 18 8,0 

Estado civil 

Casado 122 51,9 

Solteiro 39 16,6 

Viúvo 37 15,7 

Divorciado 27 11,4 

União Estável 10 4,2 

Ocupação 

Aposentado 98 41,7 

Do lar 39 16,6 

Autônomo 31 13,1 
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*Valores calculados com base no salário mínimo vigente – R$ 510,00, sob a lei nº 11.944, de 28 de mai o de 2 

009, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2010. 

 

Trabalhador assalariado 24 10,2 

Pensionista 16 6,8 

Empregado doméstico 3 1,2 

Desempregado 15 6,3 

Outros 9 3,8 

  n                           % 

Anos de estudo <5 anos 14 5,9 

5 – 9anos 114 48,4 

9 – 12 anos 71 30,2 

>12 anos 16 6,8 

Não determinado 20 8,5 

Renda familiar* < 1 salário 23 9,7 

1 salário 93 39,5 

2 – 3 salários 90 38,3 

3 – 5 salários 20 8,5 

> 5 salários 9 3,8 

Rede de apoio  Sim 145 61,7 

Não 90 38,3 
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A partir da tabela de diagnóstico inicial de diabetes, 45,1% (n=106) não apresentavam 

sintomas, sendo detectado a partir de exames de rotina, seguidos por 35,3% (n=83) que 

apresentaram os sintomas clássicos do DM, 14,0% (n=33) descobriram a doença, devido 

internações hospitalares por outros motivos, 2,9% (n=7) já apresentavam complicações antes 

do diagnostico e 2,5% (n=6)  após internação por cetoacidose. 

Todos os entrevistados eram diagnosticados com DM tipo 2, porém 61,7% (n=145) 

não souberam informar pela falta de conhecimento sobre o diagnóstico da doença e apenas 

38,3% (n=90) especificaram seu tipo de diabetes.  

Quanto às instituições em acompanhamento para controle do DM, obteve-se que 

64,6% (n=152) eram acompanhados também na Unidade Básica de Saúde, 31% (n=73) 

faziam acompanhamento no hospital terciário, 2,1% (n=5) em uma Unidade Básica Distrital 

de Saúde, CIDH, 1,7% (n=4) e apenas uma pessoa realizava consulta particular 0,4% (n=1). 

Em relação ao número de consultas médicas ao ano, os pacientes apresentaram uma 

média de 4,7 consultas.  

Em relação às emergências e/ou hospitalizações decorrentes do diabetes, a 

hiperglicemia foi a principal causa referida, tendo 20,8% (n=49) dos pacientes sido 

hospitalizados por esse motivo, em seguida tem-se a hipoglicemia com 10,2% (n=24), 

problemas nos pés com 6,3% (n=15) e 62,5 % (n=147) dos entrevistados relataram não ter 

ocorrido nenhuma hospitalização em decorrência do DM, de acordo com a Tabela 4. 
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Tabela 4. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo o quadro inicial do diagnóstico de 

diabetes e ocorrência de emergência e/ou hospitalizações devido à doença. Fortaleza, Ceará, 

2012. 

 

Variáveis  Resultados 

  n % 

Situação clínica 

no diagnóstico 

Assintomático 106 45,1 

Presença de 

sintomas clássicos 
83 35,3 

Durante internação 

por outros motivos 
33 14,0 

Apresentam 

alguma complicação 
7 2,9 

Internação de 

urgência por cetoacidose 
6 2,5 

Emergências 

e/ou 

Hospitalizações 

Hiperglicemia 49 20,8 

Hipoglicemia 24 10,2 

Pé diabético 15 6,3 

Não Houve 147 62,5 

 

Com relação às complicações crônicas, a mais incidente foi a retinopatia, com 36,5% 

(n=86) dos casos, seguida de neuropatia com 34,0% (n=80), a ocorrência de nefropatia foi 

constatada em 14,0% (n=33), o pé diabético em  10,2% (n=24) e a cardiopatia em 8,9% 

(n=21) dos pacientes. Constatou-se que 42,9% (n=101) não apresentavam complicações. 

Quanto ao numero de complicações por pessoa, 27,2% apresentavam uma complicação, 
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17,2% apresentavam duas e 12,3%  três  ou mais. Quanto ao tempo de doença, a maioria dos 

pacientes (50,2%) tinham entre 1 e 10 anos de doença, conforme Tabela 5. 

Tabela 5. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo número de complicações crônicas, 

tipos de complicações e tempo de doença. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Variáveis Categorias  Resultados 

 

  n % 

N
o
 de complicações 

Nenhuma 101  42,9 

1 64  27,2 

2 41  17,4 

3 ou mais 29  12 

Complicações crônicas 

Retinopatia 86 36,5 

Neuropatia 80 34,0 

Nefropatia 33 14,0 

Pé diabético 24 10,2 

Cardiopatia 21 8,9 

Sem complicações 101 42,9 

Tempo de doença 

< 1 ano 15  6,3 

1 – 10 anos 118  50,2 

10 – 20 anos 77  32,7 

20 – 30 anos 17  7,2 

> 30 anos 8  3,4 
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Na análise referente à existência de comorbidades associadas ao DM2, verificou-se 

que a hipertensão arterial sistêmica foi a mais prevalente, com 30% (n=158) de 

acometimentos, após a hipercolesterolemia com 27% (n=142), doença vascular periférica com 

14% (n=75), cardiopatia relatada por 8% (n=43), seguida de insuficiência renal 5% (n=4) e 

acidente vascular cerebral 4% (n=2), conforme observado na Figura 2.  

Figura 2. Comorbidades diagnosticadas dos pacientes atendidos no Centro de Saúde 

Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC. Fortaleza, Ceará, 2012. 
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5.2 Tratamento medicamentoso utilizado pelos pacientes com DM Tipo 2 

Com relação ao tratamento medicamentoso prescrito aos indivíduos da pesquisa, 

observou-se que os antidiabéticos orais foram referidos em sua maioria, com predomínio das 

biguanidas e sulfonilureias. Em que 71,0% (n=167) utilizavam metformina, 22,1% (n=52) 

usava a glibenclamida, 13,1% (n=31) a glicasida, 0,8% (n=2) a glimepirida e 0,4% (n=1) 

usava a acarbose.  Foi verificado também o uso de insulinas de ação longa e ultrarrápida para 

o controle glicêmico, onde 48,9% (n=115) administra a NPH e 34,4% (n=81) utilizam a 

insulina regular, como poder ser visto  na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo tratamento para o diabetes. 

Fortaleza, Ceará. 

Medicamentos*                    Resultados 

 n % 

Antidiabéticos orais    

Metformina  167  71,0  

Glibencamida  52  22,1  

Glicazida  31  13,1  

Glimepirida  2  0,8  

Acarbose  1  0,4  

Tipos de Insulinas    

NPH  115  48,9 

Regular  81  34,4 

Não utilizam insulina  118  50,2 

*As categorias não são mutuamente exclusivas 
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 No que refere-se a monoterapia, 25,5% (n=58) da população utilizava apenas 

antidiabéticos orais e 18,7% (n=44) fazia uso exclusivo de insulina. A metformina como 

monoterapia foi verificada em 19,2% (n=43), seguida pelas sulfoniluréias com 6,3% (n=15).  

As associações medicamentosas foram verificadas em 53% dos entrevistados, em que 

a associação da metformina com algum tipo de insulina foi mais frequente com 23,4% (n=55), 

seguindo-se com 22,9%, (n=55) da associação entre metformina e sulfonilureia. 

Em relação ao uso de ADO’s associados à insulina, verificou-se que 5,9% (n=14) dos 

pacientes utilizavam a combinação da insulina com a sulfoniluréia e metformina e apenas 

0,4% (n=1) associavam a insulina com acarbose e metformina, como apresentado na Tabela 

7.   
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Tabela 7. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo tratamento medicamentoso para 

Diabetes. Fortaleza, Ceará. 

 

Monoterapia   n              %  

Metformina  43  19,2 

Sulfoniluréia  15                 6,3 

Insulina  44                18,7 

Subtotal 102 44,2 

Associações*    

Metformina + Sulfoniluréia  54              22,9 

Metformina + Insulina  55             23,4 

Sulfoniluréia + Insulina  1             0,4 

Metformina + Sulfoniluréia + Insulina  14          5,9 

Acarbose + Metformina + Insulina  1            0,4 

Subtotal 125 53 

Outras  1            0,4  

Não fazem uso das medicações citadas  7          2,9 

Total 235 100 

*As categorias não são mutuamente exclusivas 

 

Quanto ao tratamento medicamentoso para doenças associadas ao DM 2,  destaca-se o 

uso dos antihipertensivos, especificamente a classe dos inibidores da ECA com 42,9% 

(n=101), seguidos pelos diuréticos com 28,9% (n=68), 16,9% (n=40) utilizavam bloqueadores 
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os bloqueadores dos receptores da angiotensina e os simpaticolíticos de ação central foram 

utilizados por 2,5% (n=6). A utilização dos antilipêmicos totalizou 42% (n=99) e 43,3% 

(n=102) faziam uso de antiagregante plaquetário, como demonstrado na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo tratamentos para patologias 

associadas ao diabetes. Fortaleza, Ceará. 

Medicamentos orais* n  %  

Diuréticos  

  

Hidrocloritiazida  51 21,7 

Furosemida  17 7,2 

Subtotal 68 28,9 

Bloqueadores β  

  

             Atenolol  12 5,1 

Propranolol 19 8,0 

Subtotal 31 13,1 

Simpaticolítico de Ação Central  

  

Metildopa  6 2,5 

Bloqueadores de Canais de Cálcio  

  

Anlodipina  35 14,8 

Nifedipina  5 2,1 

Subtotal 40 16,9 
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Inibidores de ECA  

  

Captopril 84 35,7 

Enalapril  17 7,2 

Subtotal 101 42,9 

Bloqueadores dos receptores Angiotensina  

  

Losartan 24 10,2 

Inibidores de HMG-CoA redutase  

  

Sinvastatina  70 29,7 

Atorvastatina  29 12,3 

Subtotal 99 42,0 

 

Inibidor não seletivo da Cicloxigenase    

Ácido Acetil Salicílico  102 43,3 

*As categorias não são mutuamente exclusivas 
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5.3 Caracterização da Polifarmácia 

 Dos 235 pacientes, 88,4% (n=210) faziam uso de mais de dois medicamentos, 

enquanto que 11,6% (n=25) utilizavam apenas um medicamento, conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Utilização da Polifarmácia nos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio 

Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC. Fortaleza, Ceará, 2012. 
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 Dos 210 pacientes que realizavam polifarmácia, 64,6% (n=152) eram do sexo 

feminino e 24,7% (n=58) do sexo masculino. Quanto ao estado civil, 47,2% (n=111) eram 

casados. A maioria eram aposentados 38,0% (n=89), com 5 a 9 anos de estudo 44,7% (105), 

renda média de 1 salário mínimo 36,2% (n=85) e com apoio familiar na condução do 

tratamento 56,2% (n=132). Com relação aos pacientes que não realizavam polifarmácia, 

60,0% (n=15) pertenciam ao sexo masculino, eram casados 40,0% (n=10), aposentados 36,0% 

(n=9), com 5 a 9 anos de estudo 36,0% (n=9), renda média de 2 a 3 salários mínimos 36,0% 

(n=9) e com apoio familiar na condução do tratamento 52,0% (n=13), como verificado na 

Tabela 9. 
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Tabela 9. Características da população de estudo, segundo as variáveis sócio-demográficas 

correlacionada com a utilização ou não da polifarmácia. Fortaleza, Ceará. 

Variáveis  Categorias  Com Polifarmácia Sem Polifarmácia 

    n  %  n  %  

Gênero  Feminino  152 
a
 72,4  10 40,0 

Masculino  58 
a
 27,6 15  60,0 

Estado civil Casado  111  52,8 11  40,0 

Solteiro  33  15,7 6  24,0 

Viúvo  34  16,2 3  12,0  

Divorciado  25  12,0 2  8,0 

União Estável  7  3,3  3  12,0 

Ocupação Aposentado  89 
b
 42,4  9  36,0  

Do lar  38 
b
 19,0  1  4,0  

Autônomo  25 
b
 12,0  6  24,0  

Trabalhador 

assalariado  

20 
b
 9,5 4  16,0  

Pensionista  15 
b
 7,1  1  4,0  

Empregado 

doméstico  

3 
b
 1,4  0  0  

Desempregado 13
b
  6,2  2  8,0  

Outros 7 
b
 3,3 2  8,0  

Anos de <5 anos  14
 NS

 6,7 0  0  
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estudo  
5-9 anos  105 

NS
 50,0  9  36,0 

9-12 anos  61 
NS

 29,0  10  40,0 

>12 anos  12 
NS

 5,7  4  16,0 

Não 

determinado  

18 
NS

 8,6 2  8,0 

Renda 

familiar 

< 1 salário  16 
NS

 7,6  3  12,0 

1 salário  85 
NS

 40,5 8  32,0  

2 – 3 salários  81 
NS

 38,6  9  36,0  

3 – 5 salários  16 
NS

 7,6 4  16,0 

> 5 salários  8 
NS

 3,8  1  4,0  

Rede de apoio  Sim  132 
NS

 62,9 13  52,0 

Não  78 
NS

 37,1 12  48,0 

 Total  210 100 25 100 

(a) p=0,0022 vs pacientes que não utilizavam Polifarmácia. Teste Qui Quadrado. 

(b) p=0,033 vs pacientes que não utilizavam polifarmácia. Teste T student. 

       (NS) Não apresetmaram diferença estatisticamente significante. 

 

 

Com relação a classificação da polifarmácia, pela qual constatou-se que 9,3% (n=22) 

realizavam polifarmácia alta, 40,4% (n=95), moderada, 33,6% (n=79) baixa e 16,5% (n=39) 

não realizavam nenhuma modalidade de polifarmácia, como demonstrado na Tabela 10. 
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Tabela 10. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo a classificação da Polifarmácia. 

Fortaleza, Ceará. 

 

Classificação da Polifarmácia Resultados 

   n % 

Alta 50 21,3 

Moderada  72 30,6 

Baixa  88 37,5 

Sem polifarmácia  25 10,6 

Total 235 100 

 

 Na análise da quantidade de comprimidos, utilizados diariamente, demonstrou-se que 

o número de comprimidos variou de 1 a 20, em um total de 19 medicamentos prescritos. A 

média global por pessoa foi de 7,5 comprimidos. Os pacientes que realizavam polifarmácia 

alta utilizavam em média 10 comprimidos, os que realizavam a moderada, utilizavam em 

media 8,1 comprimidos e os que realizavam a baixa, tomavam 4,8 comprimidos. Pacientes 

que não realizam Polifarmácia utilizavam em media 1,3 comprimidos. Todos os 

medicamentos analisados foram prescritos pelo médico, como apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11. Quantidade de comprimidos utilizados dos pacientes atendidos no Centro de 

Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, segundo 

classificação da Polifarmácia. Fortaleza, Ceará. 

 

Classificação da Polifarmácia Média Desvio Padrão 

Alta (n=50)  10 3,5 

Moderada (n=88)  8.1 3,3 

Baixa (n=72)  4.8 2,5 

Sem polifarmácia (n=25)  1.3 1,3 
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5.3.2 Dificuldades mencionadas para seguimento do tratamento medicamentoso 

 Dentre as principais dificuldades referidas ao tratamento medicamentoso, observou-se 

que a falta de medicamentos no posto foi relatada por 61% dos entrevistados, seguido pelo 

custo do tratamento 37%. O numero de comprimidos ingeridos por dia foi mencionado por 

31% dos pacientes, múltiplos ou complexos esquemas de tratamento com 25%, tamanho dos 

comprimidos e horário das medicações foram relatados por 23% cada, de acordo com Tabela 

12. 

 

Tabela 12. Dificuldades mencionadas pelos pacientes no seguimento do tratamento 

medicamentoso. Fortaleza, Ceará. 

Dificuldades n % 

Número de comprimidos/dia 74 31 

Múltiplos ou complexos esquemas de tratamento 60 25 

Tamanho dos comprimidos 55 23 

Horário das medicações 55 23 

Difícil compreensão sobre o tratamento 50 21 

Falta de medicamentos no posto 143 61 

Custo do tratamento 88 37 
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5.3.3 Parâmetros laboratoriais metabólicos  

 Abaixo estão demonstrados os valores antropométricos, bem como os valores dos 

parâmetros laboratoriais avaliados nos indivíduos da pesquisa. Dos pacientes que realizavam 

Polifarmácia, a massa corporal média foi de 70,6 kg, IMC médio de 28,6, a circunferência 

abdominal, quadril, cervical e escapular, foram respectivamente, 105,3 cm, 102,3 cm, 37,0 cm 

e 99,1 cm. A média da pressão sistólica e diastólica foi 131,2 mmHg e 80,2 mmHg, 

respectivamente. Dos resultados das glicemias, a média pós prandial foi de 193,9 mg/dl e de 

jejum de 179,3 mg/dl. Com relação a glicohemoglobina A1c, a media foi  de 8,2 %. Quanto 

ao colesterol, o HDL foi de 41,5 mg/dl, LDL de 100,8 mg/dl e triglicerídeos de 212,7 mg/dl. 

A media das determinações de ureia e creatinina foram de 37,0 e 1,1 mg/dl, respectivamente. 

Com relação aos que não realizavam Polifarmácia, a massa corporal média foi de 70,2 

kg, IMC médio de 26,4, a circunferência abdominal, quadril, cervical e escapular, foram 99,1 

cm, 100,6 cm, 37,2 cm e 98,3 cm, respectivamente. A media da pressão sistólica e diastólica 

foi, 119,2 mmHg e 76,4 mmHg, respectivamente. Dos resultados das glicemias a média pós 

prandial foi de 83,5 mg/dl e de jejum de 190 mg/dl. Com relação à glicohemoglobina A1c, a 

media foi de 7,5%. Com relação ao colesterol, o HDL foi de 41,2 mg/dl, LDL de 112 mg/dl e 

triglicerídeos de 162,4 mg/dl. A média da uréia e creatinina foi de 36,5 e 1,3 mg/dl, 

respectivamente. Os dados estão apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13. Comparação dos parâmetros antropométricos e laboratoriais dos pacientes 

atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do 

HUWC, a partir dos grupos com polifarmácia e sem polifarmácia. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Variáveis estudadas   
Com Polifarmácia 

n = 210 

Sem polifarmácia 

n=25 
p 

Massa Corporal(Kg)  70,6±14,2  70,2±15,4  0.901
NS

  

IMC 28,6±5,1  26,4±5,4  0.050
*
 

Circunferência (cm) 

   

Abdominal 105,3±70,8  99,1±18,5  0.308
NS

  

Quadril  102,3±10,5  100,6±10,2  0.433
 NS

  

Cervical 37,0±5,9  37,2±4,6  0.842 
NS

 

Escapular  99,1±12,4  98,3±12,9  0.768 
NS

 

Pressão Arterial (mm Hg) 

   

Sistólica  131,2±19,5  119,2±15,2  <0.001
**

 

Diastólica  80,2±12,1  76,4±13,1  0.168 
NS

 

Glicemias (mg/dl)  

   

Pós Prandial  193,9±97,7  83,5±38,5  <0.001
***

 

Jejum 179,3±87,9  190±84,6  0.552  

HbA1C 8,2±2,3  7,5±1,7 0.06
 NS

 

Colesterol (mg/dl) 

   

HDL 41,5±10,1  41,2±9,3  0.880 
NS

 

LDL 100,8±36,8  112,0±44,7  0.229 
NS
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Triglicerídeos  212,7±151,2  162,4±117,3  
0.

05  

Uréia (mg/dl) 37,0±18,0  36,5±19,4  
0.

902 
NS

 

Creatinina (mg/dl) 1,1±1,2  1,3±1,9  
0.

608 
NS

 

*, ** e *** Valores calculados pelo teste T student / (NS) Não apresentou diferença estatisticamente significante. 
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Os dados da polifarmácia em comparação aos valores de glicohemoglobina registrados 

em prontuarios podem ser visualizados na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Comparação dos valores de glicohemoglobina A1c entre os pacientes atendidos no 

Centro de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, a 

partir classificação da Polifarmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicohemoglobina A1c Polifarmácia 

 

Alta 

(n=41) 

Moderada 

(n=57) 

Baixa 

(n=72) 

Sem 

(n=20) 

 

n % n %  n % n % 

<7 9,0 22,0 26,0 46,0 25,0 34,7 7,0 35,0 

≥7 32,0 78,0 31,0 54,0 47,0 65,3 13,0 65,0 
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Quanto a glicemia de jejum, 26,2% dos pacientes que realizavam polifarmácia, 

obtiveram glicemia normal e 73,8% apresentaram glicemia alterada. Dos pacientes que não 

realizavam polifarmácia, 12,0% apresentaram glicemia normal e 88,0% alterada, como visto 

na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Comparação dos valores de Glicemia de Jejum dos pacientes atendidos no Centro 

de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, de acordo 

com a Classificação da Polifarmácia. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Variáveis Categorias 
Com 

Polifarmácia 

Sem 

Polifarmácia 

 

  

n % n % p 

Glicemia de 

Jejum 

Normal 54 6,2 3 12,0 0,119
 NS

 

Alterada 152 3,8 22 88,0  

NS - Não apresentou diferença estatisticamente significante. 
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Abaixo estão demonstrados os valores relacionados ao índice de massa corporal, 

avaliado nos indivíduos da pesquisa, de acordo com a realização de polifarmácia. Dos 

pacientes que realizavam Polifarmácia, o maior percentual foi de pacientes com sobrepeso 

34,5%, 20,9% dos pacientes apresentavam peso normal, tendo ainda obesidade I, II e III os 

valores de 22,6%; 9,4% e 1,3%, respectivamente. De acordo com a Tabela 16. 

 

Tabela 16. Comparação dos valores de Índice de Massa Corporal dos pacientes atendidos no 

Centro de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, de 

acordo com a classificação da Polifarmácia. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Variáveis Categorias Com 

Polifarmácia 

Sem Polifarmácia 

  n % n % 

IMC Baixo peso
NS

 2 0,9 2 8,0 

Peso Normal
NS

  49 23,0 7 28,0 

Obesidade grau I
NS

 53 22,6 5 2,2 

Obesidade grau 

II
NS

  

22 9,4 1 0,4 

Obesidade grau 

III
NS

  

3 1,3 0 0 

Sobrepeso
NS

  81 34,5 10 4,3 

NS ( p=0,140) 
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5.4 Adesão ao tratamento medicamentoso 

Na análise referente à adesão ao tratamento do diabetes tipo 2, a adesão foi 

considerada adequada em 88,2% dos pacientes avaliados e a não adesão em 11,8%, conforme 

a Figura 4.  

 

Figura 4.  Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, de acordo com a adesão ao tratamento do 

diabetes tipo 2.  
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No tratamento medicamentoso, 92,5% (n=187) que utilizavam ADO’s aderiram ao 

tratamento, enquanto que 7,4% (n=15) não aderiram. 84,3% (n=167) aderiram ao uso dos 

antihipertensivos/antilipêmicos, enquanto 15,6% não aderiram. Do uso de insulina, 88,9% 

(n=104) aderiram e 11,1% (n=13) não aderiram ao tratamento. Os dados podem ser vistos na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17. Frequência de adesão aos medicamentos utilizados para tratamento de DM 2, 

entre os pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães (CSAM) e 

Ambulatório de Diabetes do HUWC. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Fármacos em uso  Adesão Não Adesão 

 

n % n % 

ADO’s  187 92,5 15 7,4 

Antihipertensivos/Antilipêmicos 167 84,3 31 15,6 

Insulina 104 88,9 13 11,1 

Geral 201 88,2 27 11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Com relação a Polifarmácia alta, 94% (n=47) dos pacientes aderiram ao tratamento 

medicamentoso, enquanto que 6,0% (n=3)  não aderiram. Na moderada, 81,8% (n=72) 

aderiram e 18,2% (n=16) não aderiram. Na baixa, 84,5% (n=60) aderiram e 15,5% (n=11) não 

aderiram. Dos pacientes que não realizavam Polifarmácia, 84,6% (n=22) aderiram ao 

tratamento proposto e 14,5% (n=4) não aderiram, como verificado na Tabela 18.  

 

Tabela 18. Distribuição dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Anastácio Magalhães 

(CSAM) e Ambulatório de Diabetes do HUWC, a partir da Polifarmácia em comparação a 

adesão medicamentosa. Fortaleza, Ceará, 2012. 

Polifarmácia Adesão Não Adesão p 

 n % n %  

 

 

p=0,266* 

Alta 47 94,0 3 6,0 

Moderada 72 81,8 16 18,2 

Baixa 60 84,5 12 15,5 

Sem polifarmácia 22 84,6 3 15,4 

Total 201 85,5 34 14,5 

* Valor obtido através do teste de Qui Quadrado. 
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6 DISCUSSÃO 

  

Na análise da população do estudo, verificou-se, que 68,9% eram do gênero feminino 

e 31,1% do gênero masculino. De acordo com estudo realizado por FU e cols. em 2004, a 

utilização dos serviços de saúde aparentemente é maior dentre as mulheres em comparação 

aos homens.  Durante a última década foram investigadas intensivamente diferenças entre 

homens e mulheres com diabetes mellitus tipo 2, revelando uma baixa qualidade de vida nas 

mulheres em comparação aos homens, bem como uma menor taxa de sobrevida, após o 

infarto agudo do miocárdio (UNDEN et al., 2008). O controle glicêmico e o tratamento das 

complicações relacionadas ao diabetes estão associados a utilização dos serviços de saúde, 

que necessitam ser utilizados continuamente, com objetivo de diminuir as comorbidades 

(VEGDA et al., 2009).  

 Observou-se também, independente dos gêneros, que o intervalo de idade foi entre 28 

e 88 anos, com média e DP de 59,3 ± 12,7 anos, respectivamente. Nesse sentido, Veras (2003) 

afirma que a percepção de saúde e a procura pelos serviços de saúde aumentam com o 

envelhecimento populacional. Os dados obtidos quanto à idade estão em consonância com a 

literatura, em que a idade do paciente com condição crônica de saúde tem influência na 

adesão ao tratamento medicamentoso, uma vez que os pacientes mais jovens apresentaram 

menor prevalência de adesão (GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2009). 

Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) mostram que as taxas de 

mortalidade por diabetes apresentam acentuado aumento com o progredir da idade, variando 

de 0,58 para a faixa etária de 0 a 29 anos ate 181,1 para faixa de 60 anos ou mais, ou seja, um 

gradiente superior a 300 vezes. 

Quanto ao estado civil e a presença de rede de apoio, a população foi constituída em 

sua maioria por casados 51,9%. Trabalhos de Blanski e Lenardt (2005) afirmam que os 

familiares podem contribuir para que a adesão e implantação das terapias sejam aceitas pelos 

participantes. E quanto a rede de apoio, verificou-se que 61,7% possuíam rede de apoio, 

enquanto 38,3% não possuíam. Os familiares podem auxiliá-los a administrar os 

medicamentos, minimizando erros e reduzindo os fatores de risco para a não adesão. Dessa 

forma, a elevada taxa de indivíduos com acompanhamento, possivelmente, justifique o 

incentivo a busca de atendimento.    
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Com relação a ocupação, 41,7% eram aposentados. Esse dado deve ser considerado, 

uma vez que a pessoa que se mantém ativa, pode obter satisfação pessoal, maior interação 

social, favorecendo a saúde física e mental, o que pode contribuir para redução do estresse e 

depressão (KINDER et al., 2002). A presença de doença crônica associada ao processo de 

envelhecimento é frequente no Brasil, sendo que entre os idosos a grande maioria (mais de 

85%) apresenta pelo menos uma enfermidade crônica e cerca de 15% convivem com cinco 

dessas doenças, como a hipertensão e o diabetes (BRASIL, 2002). Dados de Silva e Lima 

(2002), em estudo relacionado à caracterização dos usuários de um serviço de atenção a 

saúde, a pacientes com diabetes, encontrou que a maioria dos usuários eram casados e 

aposentados.  

Quanto à escolaridade, 48,4% afirmaram possuir entre 5-9 anos de estudo, o que pode 

contribuir para o elevado índice de adesão ao tratamento medicamentoso verificado, devido a 

um melhor entendimento da prescrição médica e maior facilidade para segui-la de maneira 

adequada. Para Belestre et al. (2007), uma maior compreensão dos usuários sobre a 

terapêutica pode ajudá-los a obter melhor controle de tal situação e possivelmente, menor 

risco para o desenvolvimento de complicações tardias do DM.  

A baixa escolaridade pode dificultar o tratamento, pois, à medida que aumenta a 

complexidade da terapêutica, o paciente necessita de habilidades intelectuais mais complexas 

para compreender o tratamento medicamentoso instituído e aderir a ele, mantendo, assim, o 

seu controle glicêmico (GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2009). 

O desenvolvimento do diabetes independe da escolaridade e pode acometer pessoas de 

todos os níveis socioeconômicos, mas a baixa escolaridade pode levar o paciente a não adesão 

a terapêutica medicamentosa, devido a dificuldade para ler e compreender a prescrição 

medica, aumentando assim, os riscos para saúde (FARIA, 2008). 

O estudo de Almeida e cols. em 2002 aponta que os indivíduos com diabetes com 

menos de 3 anos de estudo e analfabetos apresentaram as maiores taxas de internação, 13 e 

15,2,% respectivamente. A alta frequência de internação e de restrição das atividades entre os 

indivíduos com menos escolaridade pode estar relacionado a diversos fatores. As condições 

de vida desfavoráveis, a ocorrência de doenças e a dificuldade em manter hábitos saudáveis. 

Acrescenta-se que os diagnósticos são estabelecidos em uma etapa mais avançada da doença, 

na qual podem estar presentes algumas complicações, visto que o diabetes e uma doença 

insidiosa e silenciosa. 
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Quanto à renda familiar, os dados demonstraram que 77,8% tinham renda mensal entre 

1 e 3 salários. Estudos demonstram que os sujeitos com renda familiar menor que cinco 

salários mínimos apresentaram escores de adesão mais baixos quando comparados àqueles 

com renda superior (SCHECTMAN; NADKARNI; VOSS, 2002). 

A evolução para o diabetes mellitus tipo 2 ocorre ao longo de um período de tempo 

variável, passando por estágios intermediários, tais estágios seriam decorrentes de uma 

combinação de resistência à ação insulínica e disfunção de células β (SBD, 2006). Ao 

investigar o quadro inicial de diagnostico, detectou-se que 45,1% da amostra, não 

apresentaram sintomas ao diagnostico, sendo diagnosticados a partir de exames de rotina. 

Nossos dados demonstram que a hiperglicemia foi responsável por 20,8% das 

internações hospitalares por DM. No entanto, 42,9% não apresentaram nenhuma complicação 

até a coleta dos dados, corroborando com o achado de que 50,2% haviam sido diagnosticados 

em um período compreendido de 1 a 10 anos. 

Observou-se que a hipertensão arterial foi a comorbidade mais frequente, afetando 

30% dos participantes, seguidos de hipercolesterolemia (27%) e doença vascular periférica 

(14%), em consonância com os achados recentes na literatura. Verificou-se que o captopril 

(35,7%) e a hidroclorotiazida (21,7%), foram os medicamentos mais utilizados para o 

tratamento desta enfermidade. A prevalência de hipertensão arterial em pacientes diabéticos é 

pelo menos duas vezes a da população geral (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2007). 

Dados publicados recentemente demonstram que a hipertensão arterial comumente 

ocorre como comorbidade associada ao diabetes e essa combinação está associada com 

importantes alterações fisiológicas que levam a uma série de eventos vasculares que podem 

ser mortais ou conferir sérias complicações, incluindo acidente vascular encefálico, doença 

arterial coronariana, doença vascular periférica, nefropatia e ainda retinopatia (KRENTZ; 

CLOUGH; BYRNE, 2007).  

Cerca de 75% dos indivíduos com diabetes apresentam pressão arterial elevada (> 

130/80 mmHg) sendo dessa forma, a hipertensão arterial, uma das comorbidades mais 

comuns (SOWERS et al., 2003).  O controle da pressão arterial é importante em pacientes em 

qualquer idade, no entanto, no idoso é especialmente importante, principalmente naqueles que 

têm diabetes. Dados da Comissão Mista Nacional de Prevenção e Detecção e Avaliação do 

Tratamento de hipertensão de 2003, recomendam uma meta de valores para a pressão arterial 
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de <130/80mmHg pacientes com diabetes ou doença renal, enquanto a recomendação em 

pessoas sem diabetes ou doença renal é <140/90 mmHg (CHOBANIAN et al., 2003). 

No diabetes tipo 2, a hipertensão arterial associa-se comumente a outros fatores de 

risco cardiovascular, tais como dislipidemia, obesidade, hipertrofia ventricular esquerda e 

hiperinsulinemia. (BARTUCI et al., 2002; GUSMÃO, 2006). Nesses pacientes, o tratamento 

não-medicamentoso (atividade física regular e dieta apropriada) é obrigatório. O controle do 

nível glicêmico, por sua vez, contribui para a redução do nível de pressão (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007). 

Ao investigar o tratamento medicamentoso especifico para o diabetes tipo 2, verificou-

se que a metformina foi a medicação mais utilizada 71%, seguido das sulfoniluréias (36,4%). 

No que refere-se a monoterapia, 25,5% da população utilizava apenas antidiabéticos orais e 

18,7% fazia uso exclusivo de insulina. A metformina como monoterapia foi verificada em 

19,2% dos pacientes, seguida pelas sulfoniluréias (6,3%). As associações medicamentosas 

foram verificadas em 53% dos entrevistados, em que a associação da metformina com algum 

tipo de insulina foi mais frequente com 23,4%, seguindo-se com 22,9% da associação entre 

metformina e sulfonilureia. O estudo de Ciechanowski et al. (2001) mostrou que 52,6% dos 

pacientes realizavam o tratamento somente com antidiabético oral, 19,1% somente com 

insulina, seguido por 11,7% com antidiabético associado a insulina. Já no estudo de Guedes 

em 2007, a porcentagem de pacientes com diabetes que fazia uso somente de antidiabéticos e 

insulina, foi de 30,9% e 11,8%, respectivamente. Esses resultados assemelham-se aos dados 

obtidos em nosso estudo, quanto a utilização de antidiabéticos orais e insulina.  

 No diabetes o uso isolado de metformina diminui a glicemia em 25%, ou 60 a 70 

mg/dl e a hemoglobina glicosilada em 1,5 a 2%. Foi demonstrado, também, que a eficácia do 

controle glicêmico pela metformina é similar à da sulfoniluréia, além de estar associada à 

redução ponderal, tão importante no DM2. O estudo multicêntrico do UKPDS em diabéticos 

mostrou que o controle intensivo da glicemia pelo uso de metformina diminuiu 

significativamente os riscos de doença cardiovascular e a mortalidade relacionada ao DM, 

associado com menor ganho de peso e sem a inconveniência das hipoglicemias induzidas pelo 

tratamento com insulina ou sulfoniluréias (BRITTO; ARAUJO; CRUZ, 2000). A variedade e 

combinações de medicamentos anti-hipertensivos, antilipêmicos e antidiabéticos, neste estudo 

foi elevada, predominando a associação de captopril, hidroclorotiazida, metformina e 

sinvastatina. 
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A utilização de apenas dois medicamentos antidiabéticos associados, ocorreu em 

23,4% das prescrições dos diabéticos em politerapia. A politerapia é recomenda pelo 

Ministério da Saúde quando as associações forem adequadas e, portanto devem ser prescritas 

de maneira racional conforme necessidade de cada indivíduo (ESPOSITO, 2001).  

Nesse sentido de associação de fármacos, a polifarmácia é uma consequência natural 

no cuidado médico, em decorrência do surgimento de complicações no diabetes tipo 2. 

Normalmente, esquemas com vários fármacos são necessários para controlar a hiperglicemia 

e o risco metabólico, associado as comorbidades, como hipertensão e hiperlipidemia. A 

adesão do paciente à prescrição médica é crucial para o objetivo de alcançar controle 

metabólico (ADA, 2001). 

Pesquisas anteriores sobre adesão à medicação no diabetes tipo 2, tem concentrado-se  

principalmente na adesão à hipoglicemiantes/insulinas e controle glicêmico, necessitando-se 

mais estudos sobre a adesão à medicação no cenário da polifarmácia (MURRAY, 2001). 

Ao analisar o tratamento medicamentoso na amostra, verificou-se que 88,4% dos 

participantes realizavam a polifarmácia, em que a maioria (40,4%), utilizava entre 4 e 5 

medicamentos, sendo  a média de comprimidos 7,5 por pessoa. Em consonância com Santos 

et al, 2010, onde este demonstrou em seu estudo, que o uso de politerapia foi comum entre os 

diabéticos, sendo que 11,5% utilizavam um a dois medicamentos, 36,6%, de três a cinco e 

51,9 %, mais de cinco. 

Reconhece-se que a terapia medicamentosa no tratamento do DM depende de diversos 

fatores, tais como as características individuais: idade, nível socioeconômico, valores de 

hemoglobina glicosilada, glicemia de jejum e pós-prandial, presença de obesidade, 

complicações e comorbidades, ação anti-hiperglicemiante do medicamento, entre outros. 

Portanto, o consenso acerca de um tratamento medicamentoso ideal depende da combinação 

desses fatores. 

O acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, particularmente o diabetes, 

representa um desafio para os profissionais de saúde. Principalmente no que refere-se a 

terapia medicamentosa, em que os obstáculos perpassam desde a aceitação, adaptação e 

adesão a terapia instituída.  

Neste estudo, ao investigar a adesão ao tratamento medicamentoso, verificou-se que 

88,2% dos pacientes aderiram ao tratamento e 11,8% não aderiram ao esquema terapêutico 

proposto. Ao investigar a adesão e a persistência aos agentes anti-hiperglicemicos em 
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pacientes com diabetes, nos Estados Unidos, Dailey, Kim e Lian (2001), encontraram taxa de 

adesão aos antidiabéticos orais menores que 50%, tanto no primeiro como no segundo ano de 

seguimento. 

A prevalência da adesão de 88,2%, verificada neste estudo, foi semelhante a 

encontrada por Schectman, Nadkarni e Voss (2002), em uma população de pacientes com 

diabetes em uso de terapia medicamentosa (79,7%). Dados de Grant et al. (2003), relatam a 

análise de 128 pacientes com DM tipo 2, submetidos a múltiplas medicações,  em seu estudo 

foi demonstrado uma prevalência de 95,7% de adesão medicamentosa em pacientes com 

diabetes tipo 2. 

Correlacionando a polifarmácia a adesão, observou-se que em media 86,7% dos 

pacientes que realizavam polifarmácia aderiram ao tratamento. Grant el al, 2003, verificou um 

alto índice de adesão, na utilização de 7 medicações por dia. Além disso, não foi encontrada 

associação entre um maior numero de medicamentos prescritos e não adesão. Ao contrario, 

Penteado et al, 2002 destaca que o elevado número de variedade e frequência de 

medicamentos utilizados também contribui para falhas no seguimento correto da terapia 

medicamentosa.  

A falta de adesão ao tratamento para o controle do diabetes e a principal causa para o 

desenvolvimento de complicações agudas, crônicas e redução da qualidade de vida. 

Representam custo individual, social, econômico para o paciente, família, instituições de 

saúde e sociedade (OMS, 2003). 

O cumprimento do esquema posológico condiciona-se diretamente a eficácia 

terapêutica, sendo de primordial importância a adesão a terapia, que se traduz na observância 

das instruções verbais e escritas por um profissional de saúde em relação ao tratamento 

farmacológico.  Com esse objetivo, a história clínica do paciente deve ser tomada de forma 

criteriosa, para ajudar identificar qual o melhor modelo de polifarmácia, além de investigar 

questões sobre interação medicamentosa, que são particularmente importantes (MILLER et 

al., 2008). 

Na tentativa de maximizar os benefícios de polifarmácia pode-se envolver 

combinações adequadas de medicamentos, o que pode diminuir os sintomas da doença e 

torná-la de lenta progressão, com a redução do surgimento de complicações e melhoria da 

qualidade de vida (QoL) (BUSHARDT et al., 2008). No entanto a polifarmácia precisa ser 

controlada de forma eficaz, pois, o seu incorreto estabelecimento pode predispor sérios riscos 
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a saúde do paciente. Os riscos e terapêuticas inadequadas devem ser considerados e 

balanceados com os benefícios de terapias com múltiplos fármacos. 

Nossos dados demonstraram que embora os pacientes tenham referido uma adesão 

satisfatória, o controle metabólico não foi atingido. Comparando os parâmetros 

antropométricos e laboratoriais dos indivíduos que realizavam a polifarmácia e os que não 

realizavam, percebe-se uma tendência ao melhor controle metabólico, os pacientes que 

tomavam apenas 1 medicamento, sendo estatisticamente significativo o índice de massa 

corporal, a  pressão arterial sistólica e a glicemia capilar de jejum.  

Dentre as principais causas da morbimortalidade do diabetes estão às complicações 

macrovasculares que podem começar bem antes de diabetes é diagnosticado. O mecanismo 

exato de como a hiperglicemia pós-prandial contribui para a patogênese da doença 

cardiovascular não está completamente elucidado, mas pode ser resultado de efeitos diretos 

sobre o sistema vascular. Vários estudos epidemiológicos têm sugerido que a exposição a 

glicemias elevadas, especialmente a hiperglicemia pós-prandial, apresenta-se como sendo um 

fator de risco para a doença macrovascular. Estudos ainda demonstram indícios de que essa 

associação também está presente no estado pré-diabéticos. Dados sobre terapias dirigidas a 

hiperglicemia pós-prandial mostraram reduções em eventos cardiovasculares em pacientes 

com intolerância à glicose, sendo ainda medidas como, refeições adequadas e 

automonitorização da glicose no sangue importantes medidas de controle glicêmico eficaz 

(GERICH, 2005). 

Os parâmetros laboratoriais são importantes marcadores no acompanhamento dos 

pacientes com DM2, pois é através desses parâmetros que é possível saber a evolução da 

terapêutica bem como da doença. Ao analisar os exames laboratoriais, verificou-se que as 

medias de exames das glicemias pós-prandial, de jejum e HbA1c, nos pacientes que 

realizavam polifarmácia  foi de 193,9±97,7, 179,3±87,9 e 8,2±2,3, respectivamente. Os dados 

demonstram que os pacientes que não realizavam polifarmácia, apresentavam controle 

estatisticamente significante em comparação ao grupo que realizava polifarmácia, de 

parâmetros como por exemplo, a glicemia pós prandial com valores de 193,9±97,7 e 83±38,5 

mg/dl (p<0.001). Outras determinações como a hemoglobina glicosilada com valores de 

8,2±2,3 e 7,5±1,7mg/dl (p=0,06) e os triglicerídeos 212,7±151,2 e 162,4±117,3mg/dl 

(p=0,05) não apresentaram diferença estatística, no entanto, observou-se uma tendência a 

redução no grupo que não realizava polifarmácia.  
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Mediante estudos clínicos, controlados e randomizados, está provado que o controle 

rigoroso da glicemia pode realmente reduzir o risco tanto para alterações microvasculares 

como para as macrovasculares características do DM. Esses estudos mostram que os níveis de 

HbA1c abaixo de 7,0% podem adiar ou prevenir complicações microvasculares e 

neuropáticas dos pacientes diabéticos (SUMITA, 2008) 

Ao comparar os valores referentes à glicohemoglobina, percebeu-se um melhor 

controle entre os pacientes realizam a polifarmácia moderada, em que 46% dos pacientes 

tinham hemoglobina < 7%. Já ao analisar a media dos pacientes referente a polifarmácia, 

verifica-se que 65,3% dos pacientes que realizavam polifarmácia, estavam com taxas acima 

de 7%, em contrapartida,  34,6% dos que não realizavam, estavam com taxa acima de 7%.  

A necessidade da polifarmácia no diabetes está relacionada ao controle metabólico 

inadequado do diabético, levando a necessidade de implementação de mais medicamentos na 

terapia. Devido à natureza progressiva do DM, uma gama de comorbidades e complicações 

tais como: a hipertensão, neuropatia, dislipidemia e depressão podem surgir, levando à 

administração de  vários medicamentos. O portador diabetes mellitus tipo 2 associado à 

comorbidades em alguns casos pode tomar até 10 comprimidos/ dia (WILLEY, 2006). 

O risco de polifarmácia reside também na existência dos efeitos adversos que às vezes, 

são confundidos com novas condições médicas que requerem tratamentos extras, aumentando 

assim o problema da polifarmácia. No cenário atual, com a participação de mais profissionais, 

atuando de forma integrada, aliados aos cuidados da saúde, tais, como farmacêuticos, 

nutricionistas e enfermeiros, o risco de polifarmácia diminui, em associação com a avaliação 

dos medicamentos sendo feita regularmente (TINNETT; BOARDUS; AGOSTINI, 2004). 

Estes riscos são bem conhecidos, no entanto, os potenciais benefícios das combinações de 

medicamentos são discutidos com uma menor frequência, incluindo a utilização de esquemas 

de combinação com pílula única.  

Foi mencionado como maior dificuldade na adesão terapêutica, a falta de 

medicamento no posto (61%) e o custo do tratamento (37%). A falta de medicamento 

ocasiona a necessidade da aquisição particular dos medicamentos, porem as condições 

econômicas dos pacientes não permite esta aquisição, levando ao não seguimento terapêutico, 

culminando com o surgimento precoce de algumas complicações, onerando o serviço publico 

de saúde em possíveis internações hospitalares futuras. Sendo ainda citada como dificuldade a 

adesão, o numero de comprimidos (31%), múltiplos/complexos esquemas (25%), tamanho 

dos comprimidos (23%), horários (23%) e difícil compreensão sobre o tratamento (21%). 
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Segundo Cipolle, Strand e Morley (2004), o fato de o portador desconhecer a 

importância do uso contínuo dos medicamentos para o controle do DM pode refletir em não 

adesão à terapia implantada, resultando em agravo da doença. Salienta-se ainda ser essencial 

que os portadores conheçam as características da sua doença, considerando as particularidades 

de cada situação. 

A falta de adesão ao tratamento é algo cada vez mais destacado, especialmente entre 

os portadores de enfermidades crônicas, nas quais se insere o diabetes mellitus tipo 2. 

Conforme verificado por estudo denominado “Diabetes na América Latina”, 78% dos 

diabéticos avaliados apresentavam um controle glicêmico inadequado, caracterizado por 

glicemia venosa de jejum (STEWART et al., 2007). 

Estudo realizado entre pacientes com diabetes, mostrou que mais de um terço dos 

pacientes não soube referir o nome do medicamento utilizado para o controle do diabetes, 

51,6% dos pacientes tomavam antidiabéticos orais em horário incorreto e 71% responderam 

de forma insatisfatória quanto à finalidade e propósito dos medicamentos utilizados. Esses 

resultados apontam que a falta de conhecimento em relação ao uso racional dos medicamentos 

é um dos componentes que devem ser fortalecidos nos programas de educação em diabetes 

(GIMENES et al., 2006). 

A utilização incorreta do medicamento pode decorrer, entre outros fatores, da falta de 

conhecimento em relação à terapia medicamentosa, ou seja, o desconhecimento quanto ao 

nome do medicamento utilizado, a dose prescrita, o horário correto de ingestão, o número 

correto de comprimidos e número de vezes ao dia. Assim, o paciente que conhece e 

compreende seu tratamento medicamentoso pode utilizá-lo corretamente, embora isso não 

assegure necessariamente a utilização correta. Saber como deve ser utilizado o medicamento 

não garante que o paciente faça a opção por utilizá-lo de forma correta, pois o uso adequado 

envolve vários outros fatores (OTERO; ZANETTI; OGRÍZIO, 2008). 

Alguns parâmetros estão identificados como essenciais no aumento da adesão à 

terapêutica, como por exemplo, prescrever o menor número de medicamentos possível; evitar 

prescrições em dias alternados; evitar o fracionamento de comprimidos; explicar para que 

servem os medicamentos prescritos; pensar nos efeitos secundários sobre outra doença pré-

existente; adequar as formas farmacêuticas às capacidades de deglutição do doente; utilizar 

rótulos legíveis e compreensíveis; aconselhar doentes analfabetos ou com problemas de 

esquecimento, de visão e de audição, a solicitarem a colaboração de algum familiar ou 
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cuidador; e ainda, esclarecer sobre esquemas posológicos e outras dúvidas, importantes na 

administração da medicação (GALVÃO, 2006). 

De modo geral, o cumprimento do tratamento farmacológico representa uma complexa 

interação entre três pilares: fatores sociais, fatores relativos ao paciente e fatores relativos aos 

profissionais de saúde. Aspectos como condição socioeconômica e cultural, idade, sexo, 

estado civil (fatores sociodemográficos), tipo de fármaco prescrito, quantidade de 

comprimidos por dia (fatores relativos ao tratamento medicamentoso), tempo de doença, 

enfermidades e medicamentos associados (fatores clínicos) e orientações recebidas dos 

profissionais de saúde se relacionam com o êxito ou fracasso da adesão a regimes 

farmacológicos (APÓSTOLO et al., 2007). 

Algumas limitações foram verificadas neste estudo, como a grande diversidade nos 

pontos de corte do nível de adesão adotado e período de tratamento avaliado, tornando difícil 

a comparação dos resultados entre os diversos estudos. Observou-se também uma falta de 

consenso padrão sobre o que constitui uma adesão adequada para pessoas com DM tipo 2, 

alem de um modelo definido de Polifarmácia. Os exames laboratoriais foram coletados a 

partir de dados secundários. Dessa maneira, é necessário o desenvolvimento de estudos mais 

aprofundados com metodologias que busquem elucidar e sugerir ferramentas que possibilitem 

o acompanhamento desses pacientes, para que obtenha-se os reais benefícios e limitações da 

polifarmácia e adesão medicamentosa. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A prática da polifarmácia foi evidenciada entre os pacientes diabéticos, em que a 

frequência da tomada diária de medicamentos não configurou-se como fator de não adesão.  

Embora sendo verificado, um alto nível de adesão à terapia prescrita para o controle 

do diabetes mellitus, observou-se um controle metabólico insatisfatório. 

A população foi constituída em sua maioria por mulheres, casadas, com baixa 

escolaridade, renda familiar baixa, com media de 10 anos de diagnostico e a maioria sem 

complicações. 

A polifarmácia esta associada com riscos e benefícios, o que deve ser considerado, no 

contexto do indivíduo levando em consideração as variações biológicas de cada paciente. A 

combinação da terapêutica de modo racional pode maximizar o controle dos parâmetros alvos, 

juntamente com o controle glicêmico controlando ajudando a controlar os riscos, reduzindo as 

chances de surgimento e desenvolvimento de comorbidades e ainda possibilitando menores 

gastos  dos serviços saúde com esses pacientes bem como maximizando os benefícios da 

polifarmácia em aumentando a qualidade de vida dos pacientes. 

Espera-se que os resultados apresentados no presente estudo ofereçam subsídios para 

repensar as estratégias de intervenção utilizadas nos serviços de atenção básica à saúde, 

quanto ao uso racional dos medicamentos utilizados durante o tratamento para o controle do 

diabetes mellitus. É preciso avançar na construção do processo de reorientação da atenção ao 

paciente, pois não basta oferecer os medicamentos, mas é preciso também avaliar 

sistematicamente a forma como vêm sendo utilizados pela população, bem como os resultados 

do enorme investimento que o Ministério da Saúde vem fazendo, tendo em vista a 

consolidação das políticas públicas adotadas em relação ao acesso aos medicamentos. 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados 

 

 

Unidade Básica de Saúde: _________________________________________________ 

Data da entrevista: _____/_____/_____ Entrevistador: ______________________ 

Nome do paciente: _________________________________Telefones: ____________ 

 

Parte I – Variáveis Sócio Demográficas 

1) Idade: ___________ (anos completos) 

 

2) Sexo: 1. Feminino 2. Masculino 

 

 

3) Estado civil: 1. Solteiro 2. Casado 3. Divorciado4. Viúvo 5. União estável 

 

4) Escolaridade: 1. Não-Alfabetizado 

                           2. Alfabetizado 

                           3. Ensino Fundamental Incompleto 

                           4. Ensino Fundamental completo 

                           5. Ensino Médio Incompleto 

                           6. Ensino Médio Completo 

                           7. Nível superior 

 

4) Renda Familiar: 1. < de 1 salário mínimo 

                               2. 1 salário mínimo 

                               3. 2 a 3 salários mínimos 

                               4. 3 a 5 salários mínimos 

                               5. + de 5 salários 

 

5) N° de pessoas que moram no domicílio atualmente: 

Adultos: ____________ Crianças: ____________ 

Algum deles tem diabetes?___________________ Quem? ______________ 

 

6) Rede de apoio: 1. Pai 2. Mãe 3. Irmãos 4. Cônjuge 5. Filhos 

6. Não tem 7.Outros: __________________________ 

 

7) Ocupação: 1. Aposentado 

                       2. Estudante 

                       3. Empregado doméstico 

                       4. Do lar 

                       5. Desempregado 

                       6. Trabalhador assalariado 

                       7. Profissional liberal autônomo 

                       8. Pensionista               9. Outros: ______________________________ 

8) Qual(is) as instituições que o Sr. faz acompanhamento para o diabetes? 

 

                                                                                                             SIM                 NÃO 



96 

 

 

1. Unidade Básica de Saúde                                                                                   

 

 

2. Unidade Básica Distrital de Saúde                                                                     

 

 

3. Consultório Particular                                                                                         

 

4. Centro de Especialidades da SMS                                                                      

5. Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão                                                       

 

6.Hospital terciário_________________________________________________ 

Qual a Principal? _____________________________________________________ 

Nome da unidade: ________________________________________________ 

Número de consultas/ano em cada local: ___________________________________ 

 

 

Parte II – Variáveis Clínicas 

 

9) Qual é o tipo de diabetes que o Sr tem? 

1. Tipo 1 2. Tipo 2 3. Outro________ 4. Não sabe 

 

10) Há quanto tempo o Sr é diabético? 

______________________ (anos completos) 

 

11) Quadro inicial ao diagnostico de diabetes: 

 

1. Presença de sintomas clássicos (poliúria, polifagia, polidpsia, perda de peso) 

2. Assintomático (detectado por exame de rotina) 

3. Apresentando alguma complicação decorrente da doença 

4. Internação de urgência em cetoacidose ou coma hiperosmolar diabético 

5. Durante uma internação por outros motivos 

 

 

12) Emergência ou hospitalização por complicações do diabetes: 

                                                                                         SIM           NÃO 

1. Hipoglicemia                                                                                                       
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2. Hiperglicemia                                                                                                      

3. Pé diabético                                                                                                           

4. Não houve internação                                                                                       

Número de internações/ano: ________________ 

 

13) O Sr possui complicações decorrentes do diabetes? 

                                                                                             SIM        NÃO 

1. Nos olhos (Retinopatia) 

2. Nos rins (Nefropatia) 

3. Nos nervos (Neuropatia) 

4. Nos pés 

5. No coração 

 

14) O Sr. possui algum outro problema de saúde além do diabetes? 

                                                                                             SIM                        NÃO 

1. Obesidade 

2. Pressão alta (Hipertensão arterial) 

3. Hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia 

4. Cardiopatia Qual: ___________ 

5. Circulação (Doença vascular periférica) 

6. Úlcera em extremidades 

7. Amputações 

8. HIV/AIDS 
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9. Tabagismo 

10. Alcoolismo 

11. Insuficiência Renal 

12. Acidente vascular cerebral 

13. Outros:__________________________________________________________ 

 

15) Quantos eventos de hipoglicemia o Sr.  costuma ter durante a semana?__________ 

 

16) Exame Físico: 

Peso: ___________________ Altura: ________________ IMC:______________ 

PA: ____________________ 

Circunferência abdominal : __________________ 

Circunferência quadril: _________________________ 

Circunferência cervical: ________________________ 

Circunferência escapular: _______________________ 

 

17) Exames Laboratoriais: 

Glicemia venosa (laboratório): jejum _____________ mg/dl Data: ____________ 

Pós-alimentar _________________ Data: ____________________ 

Glicemia capilar: ___________________mg/dl ( ) jejum; ( ) pós-alimentar (há quanto 

tempo) 

_______________. Tomou junto medicação p/DM ( ) sim; ( ) não 

HbA1c: _______________________________________ Data: _______________ 

Colesterol total:___________________ Triglicerídeos: ____________________ 

HDL: __________________________ LDL: _____________________________ 

Ureia/Creatinina:__________________________ 

 

Parte III – Variáveis relacionadas ao tratamento medicamentoso 

18) Medicamentos prescritos e usados para DM/HAS/SM (verificar prescrição médica) 
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19) Como adquire os medicamentos prescritos? 

                                                                               SIM         NÃO 

1. Farmácia da rede pública 

2. Recursos próprios 

3. Hospital público 

4. Outros: __________________________  

20) Enfrenta dificuldades para adquirir os medicamentos prescritos? 

1. SIM                 2. NÃO 

Se sim, quais dificuldades?__________________________________________ 

21) O Sr.  compreende a receita médica (prescrição dos medicamentos) com clareza? 
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1. SIM                 2. NÃO 

 

22) O Sr  enfrenta alguma dessas dificuldades para atingir as metas do tratamento? 

                                                                                     SIM                   NÃO 

1. Número de comprimidos /dia 

2. Tamanho dos comprimidos 

3. Esquecimento 

4. Horários das medicações 

5. Múltiplos ou complexos esquemas de tratamento 

6. Acha que o medicamento não faz efeito 

7. Acha que não precisa da medicação 

8. Não vê melhora no tratamento 

9. Custo do tratamento 

10. Falta de medicamentos nos postos 

11. Difícil compreensão sobre o tratamento 

12. Ocorrência ou medo de hipoglicemia 

13. Efeitos colaterais: 

Se sim, Quais?____________________________________________________ 

14. Outras dificuldades: _______________________________________________ 

15. Não enfrenta dificuldades 
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 


