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MENSAGEM 

A formação de um cientista é cheia de desafios, incertezas e perguntas sem respostas. A 

busca pelo novo conhecimento motivou-me e deprimiu-me ao mesmo tempo. Embora tenha vivido 

e não passado pela pós-graduação, saio transformado e motivado a continuar trabalhando pelo 

desenvolvimento da ciência sempre na busca de fazer as melhores perguntas ao invés de 

adivinhar as respostas. Partindo dessa premissa, deixo abaixo a mensagem do Prof. Dr. Luiz 

Cláudio Correia que explica perfeitamente a diferença entre cientista e pesquisador. 

Pesquisador persegue a certeza. Cientista é deslumbrado com a incerteza.  

Pesquisador tenta explicar o mundo.  Cientista tenta entender o mundo.  

Pesquisador tende ao dogmatismo.  Cientista tende ao ceticismo.  

Pesquisador pensa de forma determinística. Cientista pensa de forma probabilística.  

Pesquisador é presunçoso. Cientista é humilde em reconhecer a incerteza de suas crenças.  

Pesquisador persegue resultados positivos. Cientista persegue a verdade.  

Pesquisador é cartesiano. Cientista é apaixonado pelo acaso.  

Pesquisador pensa em valor de P. Cientista pensa em intervalo de confiança.  

Pesquisador usa gravata. Cientista quase nunca.  

Pesquisador se frustra quando suas expectativas são contrariadas. Cientista se deslumbra com o 

inusitado. 

Pesquisador produz artigos. Cientista produz conhecimento. 

Pesquisador usa “comparar" ou “correlacionar” na descrição do objetivo da pesquisa. Cientista 

usa “testar a hipótese”. 

Pesquisador canta Maria Betânia em Gabriela, “Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo 

assim, vou ser sempre assim”. Cientista canta Lulu Santos, “Nada do que foi será.” 

E a maior distinção de todas: o pesquisador procura as respostas certas, enquanto o cientista 

procura perguntas certas. 

E você conhece mais pesquisadores ou cientistas?  

Eu Heverton, conheço muitos pesquisadores e poucos cientistas e estou na jornada para me 

tornar um cientista. 

Prof. Dr. Luiz Cláudio Correia (Universidade Federal da Bahia) 
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RESUMO 

Fatores associados com a não adesão à farmacoterapia em pacientes 

com diabetes atendidos em uma unidade básica de saúde 

Introdução: Atualmente, o diabetes mellitus (DM) é uma doença onerosa para os cofres 

públicos, devido às complicações micro e macrovasculares usualmente devido a não 

adesão à terapêutica. Tornando importante identificar novas variáveis que influenciam a 

não adesão à farmacoterapia, principalmente na atenção primária, onde os estudos no 

Brasil são escassos. Objetivo: Avaliar os fatores que influenciam a adesão a 

farmacoterapia em pacientes com diabetes tipo 1 (DM1) e diabetes tipo 2 (DM2) 

atendidos em uma unidade básica de saúde. Métodos: Esse é um estudo transversal 

realizado em pacientes com DM1 e DM2 com idades entre 18 a 90 anos, usuários de 

insulina e agentes anti-diabéticos orais selecionados de uma unidade básica de saúde do 

município de Franca - SP. Os instrumentos MedTake (MT), Morisky Green Teste (MGT), 

Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT), Índice de Complicações do Diabetes 

(ICD) e Teste Auto-Compliance (TAC) foram aplicados em todos pacientes por um único 

pesquisador do estudo. Os pacientes foram divididos em DM1 e DM2 com pontuações no 

(MGT >80 para o grupo aderente e (MGT ≤80 para o grupo não aderente. Uma análise de 

regressão logística foi realizada para avaliar o efeito das variáveis na adesão ao 

tratamento, assim usamos como variável dependente o MGT  e as variáveis 

independentes foram: clínicas, sociodemográficas, relacionadas aos medicamentos, ICD 

e TAC. Esse modelo produziu odds ratio (OR) com medidas de associação com seus 

respectivos intervalos de confiança (IC). Os IC que não incluíram 1 foram considerados 

estatisticamente significantes (p<0.05). Para controlar os possíveis efeitos de confusão do 

sexo, idade e tempo de diagnóstico, o modelo de regressão logística múltipla produziu OR 

ajustadas. Resultados: Houve forte associação entre depressão e não adesão a 

farmacoterapia nos pacientes com DM1 nas faixas etárias de 41-60 anos, OR=4.6(1.4-

14.2) fato que não ocorrem nas outras faixas etárias. A insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) foi associada a não adesão à farmacoterapia em pacientes com DM2 OR=2.3(1.1-

5.1).  
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Conclusão: Equipes multidisciplinares, gestores e formuladores de políticas públicas de 

saúde devem considerar a depressão e ICC no manejo dos pacientes com DM em 

relação a não adesão à farmacoterapia.   

Palavras-Chave: Diabetes, adesão, insulina, controle glicêmico. 
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ABSTRACT 

Factors associated with non-adherence pharmacotherapy in the patients with 

diabetes served in a basic health unit 

Introduction: Currently, diabetes is disease onerous to public safes due to micro and 

macrovasculares complications and non-adherence to therapeutic. In this sense, is crucial 

to identify new variables that influence the non-adherence to pharmacotherapy, mainly in 

the primary care, where the studies in Brazil are scared. Objective: To evaluate the 

factors that influence the adherence to pharmacotherapy in patients with type 1 diabetes 

(T1DM) and type 2 diabetes (T2DM) attended in the  a primary health care unit. Methods: 

This is a cross-sectional study in patients with T1DM and T2DM aged 18-90 years, insulin 

and oral anti-diabetic drugs users selected from a primary health care unit in Franca-SP. 

The MedTake (MT), Morisky Medication Adhrence Scale 4 (MMAS-4), Pharmaco-

Complexity Index (CPI), Diabetes Complication Index (CDI) and Self-Compliance Test 

(ACT) instruments were applied in all patients by a single study investigator. Patients were 

divided into T1DM and T2DM with scores in the MMAS-4 > 80 for the adherent group and 

MMAS-4 ≤ 80 for the non-adherent group. A logistic regression analysis was performed to 

evaluate the effect of the variables on the adherence to the treatment, so we used as a 

dependent variable the MMAS-4 and the independent variables were: clinical, 

sociodemographic, drug related, CDI and Auto-Compliance. This model produced odds 

ratios (OR) with measures of association with their respective confidence intervals (CI). 

The CI that did not include 1 were considered statistically significant (p <0.05). To control 

the possible confounding effects of gender, age and time of diagnosis, the multiple logistic 

regression model produced adjusted OR. Results: There was a strong association 

between depression and non-adherence to pharmacotherapy in patients with T1DM in the 

age groups of 41-60 years, OR = 4.6 (1.4-14.2), a fact that does not occur in other age 

groups. Congestive heart failure (CHF) was associated with non-adherence 

pharmacotherapy in patients with T2DM OR = 2.3 (1.1-5.1).  
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Conclusions: Multidisciplinary teams, managers and formulators of public health policies 

should consider depression and CHF in the management of patients with DM in relation to 

non-adherence to pharmacotherapy. 

 
Keywords: Diabetes; Adherence; Insulin; Glycemic control; Pharmaceutical care 
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DIABETES MELLITUS: MAGNITUDE DO PROBLEMA 

Atualmente, uma epidemia de DM está em desenvolvimento devido à prevalência de 

obesidade, sedentarismo, crescimento e envelhecimento populacional além da maior 

sobrevida dos pacientes com DM. Estima-se que o DM alcance 471 milhões em 2035 e os 

países em desenvolvimento têm maior intensidade de DM com crescente proporção em 

grupos etários mais jovens. Estimar e quantificar o predomínio de DM no futuro é 

fundamental na alocação e planejamento dos recursos públicos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2016; PERES et al., 2017). 

As diferenças de prevalência do DM entre vários países e grupos étnicos são 

marcantes. O Brasil ocupa o quarto lugar na prevalência de DM no mundo. Nos Estados 

Unidos a prevalência atinge quase metade da população (EKOÉ et al., 2010). Em censo 

realizado na década de 80, a prevalência de DM no Brasil era de 7,6% na população 

adulta (MALERBI D; FRANCO LJ, 1992) e acredita-se que essa prevalência vem 

aumentando, segundo estimativa da IDF (International Diabetes Federation) a prevalência 

no Brasil é de 11% (IDF, 2014). De fato, observa-se um aumento progressivo na 

prevalência de DM no país, o que pode ser objetivamente confirmado pelos dados dos 

estudos de prevalência na cidade de Ribeirão Preto, o primeiro realizado na década de 90 

foi observado prevalência de 12,1% e dados de 2010 apontaram taxas maiores, em torno 

de 15%  (TORQUATO et al, 1997; MORAES et al., 2010). Dados do estudo ELSA-Brasil 

feito em 2014 em seis capitais brasileiras com servidores públicos na faixa etária de 35 a 

74 anos com medidas laboratoriais mais robustas reportaram uma prevalência de 20% 

(SCHMIDT et al., 2014). Para a faixa etária de 20 a 79 anos, estimou-se em 2014 que 

existissem quase 12 milhões de pessoas com DM no Brasil, com perspectiva de chegar a 

20 milhões em 2035 (GUARIGUATA et al., 2014). Quanto à escolaridade, observou-se 

uma maior taxa de DM (9,6%) entre pacientes sem escolaridade ou com ensino 

fundamental incompleto. As taxas de DM em relação à idade variam de 0,6% para a faixa 

etária de 18-29 anos chegando a quase 20% para idade de 65-74 anos. Não houve 

diferenças significativas entre brancos, negros e pardos (IBGE, 2014). 
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CLASSIFICAÇÃO  

O DM é classificado de acordo com a etiologia e não com o tipo de tratamento, sendo 

definido como um grupo de distúrbios metabólicos caracterizado pela hiperglicemia 

resultante de defeitos na ação e secreção da insulina, ou em ambas com alta morbidade e 

mortalidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS), American Diabetes Association 

(ADA) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) incluem as seguintes classes clínicas 

como formas de classificação do DM, DM1, DM2, diabetes gestacional e outros tipos 

específicos de DM. As categorias pré-diabetes que são a tolerância à glicose diminuída e 

a glicemia de jejum alterada não são entidades clínicas, porém são considerados fatores 

de risco para o desenvolvimento de DM e doenças cardiovasculares (DCV).  

DIABETES MELLITUS TIPO 1 

A destruição das células beta leva a uma deficiência de insulina caracterizando o 

DM1, que é subdividido em tipos 1A e 1B. O Diabetes mellitus tipo 1A está presente em 

5% a 10% dos casos de DM sendo o resultado da destruição imunomediada das células 

beta pancreáticas com consequente deficiência de insulina. Além disso, a taxa de 

destruição das células beta é variável, porém é mais rápida entre as crianças. Pacientes 

com T1DM dependem de insulina exógena para sobreviver e apresentam sintomas como 

poliúria, polidpsia, polifagia, astenia e perda de peso. Alguns anticorpos como anti-

insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico, antitirosina fosfatase e antitransportador 

de zinco são marcadores de autoimunidade podendo estar presentes meses ou anos 

antes do diagnóstico clínico em até 90% dos pacientes quando se detecta hiperglicemia 

em pacientes com T1DM (PALMER et al., 1983 e BAEKKESKOV et al., 1990). Genes do 

sistema HLA (antígeno leucocitário humano) apresentam intensa associação com o T1DM 

e alelos desse gene podem proteger ou desencadear a doença no indivíduo (TODDY et 

al., 1999 e ERLICH et al., 2008). 

Os fatores genéticos e ambientais estão envolvidos na fisiopatologia do DM tipo 1A 

que é uma condição poligênica onde os principais genes estão no sistema HLA (antígeno 

leucocitário humano) classe II. De fato, os alelos podem proteger o organismo contra 

T1DM tipo 1A ou suscitar o desenvolvimento da doença. As infecções virais, a introdução 

precoce do leite bovino e deficiência de vitamina D são fatores ambientais que contribuem 
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para o desencadeamento da autoimunidade em indivíduos geneticamente predispostos 

(TODD et al.,1997; ERLICH et al., 2008). Para o T1DM tipo 1B ou idiopático não há uma 

etiologia conhecida e corresponde à minoria dos casos caracterizando-se pela ausência 

de marcadores de autoimunidade contra as células beta. Os pacientes desse grupo 

podem desenvolver cetoacidose além de apresentarem graus variáveis de deficiência de 

insulina. 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Os defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da produção hepática de 

glicose caracterizam o DM2, que é verificado em 90-95% dos casos. A hiperglicemia 

crônica, a resistência insulínica e a progressiva perda da função nas células beta com 

conseqüente deficiência de insulina estão presentes no DM2. O DM2 pode ocorrer em 

qualquer idade, mas geralmente é diagnosticado após os 40 anos sendo causado por 

uma interação de fatores ambientais e genéticos. Algumas variantes genéticas foram 

associadas ao DM2, entretanto uma grande proporção da herdabilidade ainda é 

desconhecida. Os fatores ambientais incluem obesidade, dietas ricas em produtos 

embutidos e industrializados, sedentarismo e histórico familiar de diabetes. Os pacientes 

com DM2 apresentam sobrepeso ou obesidade e a cetoacidose raramente se desenvolve 

espontaneamente, ocorrendo apenas quando associada a outras infecções. As doenças 

cardiovasculares, oftálmicas, renais e neurológicas estão associadas ao controle 

inadequado do DM2 causando deficiência física e morte prematura. Pacientes com DM2 

podem necessitar de insulina para obter um controle metabólico adequado, porém não 

dependem de insulina exógena para sobreviver (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2017). 

 A hiperglicemia ocorre quando os níveis de glicose não estão controlados podendo 

levar o paciente a complicações macrovasculares (como a doença arterial coronariana, 

doença arterial periférica e acidente vascular encefálico) e as complicações 

microvasculares (como a retinopatias e  neuropatia diabética). É crucial aos profissionais 

de saúde e gestores de saúde entender esta relação entre o DM e as doenças 

cardiovasculares, devido ao aumento da prevalência do DM (FOWLER, 2008). As 

complicações micro e macrovasculares do DM2 sobrecarregam ainda mais os cofres 
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públicos dos Sistemas Públicos de Saúde mundiais, devido aos exames médicos, gastos 

com medicamentos e hospitalizações (International Federation Diabetes, 2018).  

ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: UM DESAFIO DIÁRIO 

A OMS define a adesão como o comportamento de um indivíduo-seguir uma dieta, 

usar medicamentos ou executar mudanças de estilo de vida de acordo com as 

informações acordadas com o profissional de saúde qualificado (OMS,2003). Um dos 

principais problemas de saúde pública é não-adesão a terapêutica, e estima-se que 50% 

dos pacientes com doenças crônicas, são não aderentes ao esquema terapêutico 

prescrito (OMS,2003). Os motivos para a não adesão ao tratamento farmacológico são 

multifatoriais destacando-se os esquemas terapêuticos complexos, insatisfação do 

paciente com os serviços de saúde, tratamento das doenças assintomáticas, aspectos 

socioeconômicos e crenças dos pacientes (OSTERBERG & BLASCHKE, 2005; 

ODERDARD & GRAY, 2008; OBRELI NETO et al.,2010). Os métodos para avaliar a 

adesão a farmacoterapia prescrita subdividem-se em diretos e indiretos. Os métodos 

diretos são feitos por meio de testes laboratoriais analíticos que estimam se o 

medicamento foi usado em frequência e dose adequada, e os métodos indiretos são 

fundamentados por informações fornecidas pelo próprio pacientes (BRAWLEY & CULOS-

REED, 2000, MÁRQUEZ-CONTRERAS, 2008). 

Para alcançar as metas glicêmicas e reduzir o desenvolvimento das complicações 

micro e macrovasculares no DM, a adesão ao tratamento farmacológico é crucial, 

entretanto, a baixa adesão à terapêutica medicamentosa ainda é comum principalmente 

nos pacientes atendidos nas UBS sendo um desafio para os profissionais de saúde. Nos 

pacientes com DM2 a adesão ao tratamento é de 36-93% e para T1DM é 63%(CRAMER 

et al.,2004). O crescente número de pacientes com DM1 e DM2 associado ao controle 

glicêmico inadequado produz custos elevados para sociedade com desfechos clínicos 

negativos como as hospitalizações e complicações das doenças.  

A baixa adesão ao tratamento é um problema multifatorial causado por fatores 

relacionados à condição do paciente, sistema de saúde, fatores socioeconômicos e tipo 

de farmacoterapia prescrita (OMS 2008; PERES et al., 2018).  A pedra angular no manejo 
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dos pacientes com DM é composta por terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas 

como a atividade física regular, alimentação adequada, mudança no estilo de vida e 

adesão ao tratamento médico prescrito. Entretanto, vários estudos encontrados na 

literatura reportam taxas de não adesão à farmacoterapia em pacientes com DM entre 15-

88% (DAVIES et al.,2013; PEYROT et al.,2012). Vários estudos no mundo inteiro estão 

analisando os fatores que contribuem para aumentar a adesão ao tratamento em 

pacientes com T1DM e T2DM (PERES et al., 2017; AHMED et al., 2014; VIEIRA et al., 

2015), entretanto, poucos estudos em pacientes atendidos no SUS (Sistema Único de 

Saúde) foram feitos atualmente. Alguns fatores associados com a baixa adesão ao 

tratamento como o conhecimento sobre a terapêutica, complexidade da farmacoterapia, 

drug load ainda são pouco estudados nesses pacientes. 

JUSTIFICATIVA PARA FINALIDADE DO ESTUDO 

No Brasil, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 71% 

da população procura uma UBS para atendimento (IBGE, 2015). No modelo médico atual, 

os médicos prescrevem mais medicamentos ou aumentam a dosagem dos medicamentos 

para alcançar o controle glicêmico. Deste modo, há um aumento da sobrecarga de 

medicamentos (drug load) individual, aumento da complexidade da farmacoterapia e 

baixa adesão ao tratamento. Além disso, a prevalência dos pacientes com DM não 

aderentes a farmacoterapia e os fatores associados a ela ainda são pouco estudados nas 

UBS, dado que é crucial para o alcance das metas glicêmicas.  Sabendo que a maioria 

dos pacientes procura as UBS para o controle do DM, nosso grupo elaborou a seguinte 

pergunta: Qual é o perfil dos pacientes atendidos em uma UBS de Franca-SP e quais os 

reais fatores associados com a baixa adesão a farmacoterapia? Deste modo, nosso grupo 

desenhou este estudo para avaliar os fatores que contribuem para baixa adesão a 

farmacoterapia em pacientes com DM1 e DM2 considerando como hipótese verdadeira 

que os pacientes com melhor conhecimento sobre a terapêutica têm melhor adesão ao 

tratamento e controle da doença. Deste modo, nosso estudo pode ajudar a compreender 

melhor os fatores que influenciam na baixa adesão a farmacoterapia e fornecer hipóteses 

para futuros estudos para ajudar os pacientes com DM. 
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O presente estudo é descrito como estudo transversal. Os estudos transversais 

produzem informações instantâneas da situação da saúde de uma população com base 

na avaliação individual de cada um dos membros do grupo (ROUQUAYROL MG; 

GURGEL M, 2012). Os estudos transversais apresentam três características essenciais: 

a) as mensurações são feitas num único momento do tempo, b) são úteis para 

descreverem variáveis e seus padrões de distribuição, c) possibilita identificar a 

prevalência de um fenômeno de interesse. Os estudos transversais são econômicos, pois 

permitem investigar inúmeras variáveis ao mesmo tempo e possibilitam comparar 

subgrupos. Esses estudos fornecem informações sobre o consumo de medicamentos, 

quem os consome, como e para qual finalidade, produz resultados úteis para o 

planejamento das políticas de assistência farmacêutica e promove o uso racional de 

medicamentos. Além disso, é possível identificar os grupos populacionais mais 

vulneráveis ao uso inadequado de medicamentos e as classes terapêuticas usadas de 

modo inadequado, sejam por marketing da indústria farmacêutica, erros de posologia e 

contraindicações (ROZENFELD, S E VALENTE J, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 



23 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar a influência das variáveis clínicas, sociodemográficas, conhecimento sobre a 

terapêutica e complexidade da farmacoterapia na adesão do tratamento farmacológico em 

pacientes com diabetes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Traçar o perfil clínico, socioeconômicas e farmacoterapêutico dos pacientes com DM 

atendidos em uma UBS. 

❖ Verificar o conhecimento do paciente sobre a terapêutica e correlacionar com a adesão 

terapêutica. 

❖ Medir a adesão terapêutica e correlacionar com as variáveis clínicas e sociodemográficas. 
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LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Realizamos um estudo transversal em uma UBS na cidade de Franca-SP chamada de 

Casa do Diabético, local especializado para o atendimento de pacientes com DM. Este 

local foi escolhido por atender maior de número de pacientes com DM na cidade. 

Atualmente, o município de Franca conta com 344 mil habitantes de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016 (IBGE, 2016), 14 UBS, 05 

PSFs (Programa Saúde da Família), além de unidades de atendimentos ambulatoriais e 

de especialidades (NGA 16 – Núcleo de Gestão Assistencial, Ambulatório de Saúde 

Mental Adulto e Infantil, e Centro Oftalmológico), (CDI – Centro de Diagnóstico por 

Imagem e Laboratório) e pronto-atendimento (Pronto Socorro Adulto e Infantil, Raio-X). 

Toda a rede de saúde descrita acima é gerida pelo SIGS (Sistema Integrado de Gestão 

em Saúde) que além de auxiliar a Secretaria de Saúde de Franca, contempla outros 

serviços de apoio como a UAC (Unidade de Auditoria e Controle), Serviço de Remoção e 

APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade). 

Para realização deste estudo seguimos o STROBE (Statement the Reporting of 

observational studies in Epidemiology). O STROBE é o padrão ouro para estudos 

observacionais em epidemiologia. Foram incluídos pacientes com T1DM e T2DM em uso 

de hipoglicemiantes orais, metformina e insulina com idades de 18 a 90 anos atendidas 

nos meses de Julho a Agosto de 2016.  Todos os pacientes que frequentaram a UBS 

nesse período foram incluídos. Pacientes sem níveis de hemoglobina glicada anotados 

nos prontuários, gestantes e pacientes com doenças cognitivas foram excluídos do 

estudo. Os pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 1). 

ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão de Preto-Universidade de São Paulo (FMRP-USP) sob o Parecer 

nº049698/2015 e CAEE 45668815.9.0000.5440 (ANEXO 2)  
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INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Para evitar vieses os dados foram coletados por um único pesquisador. Um 

questionário foi desenvolvido e validado durante o estudo para a coleta das variáveis 

clínicas e demográficas (Anexo 3). Para validar o questionário, fizemos um estudo piloto 

com 20 voluntários e esses voluntários foram excluídos da análise final. A coleta foi 

realizada no horário de funcionamento da UBS das 07:00 as 16:00 enquanto o paciente 

aguardava para ser atendido. Em uma sala separada, recrutamos e aplicamos o 

questionário para a coleta das variáveis sociodemográficas (sexo, idade, raça/cor), 

socioeconômicos (escolaridade, renda per capita, estado civil) tempo de diagnóstico em 

DM e variáveis clínicas (glicemia em jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada). 

Junto com o questionário foi perguntado ao paciente os nomes dos medicamentos em uso 

e anotado (Anexo 4).  

O conhecimento dos pacientes com DM sobre o terapêutica foi avaliada pelo teste 

Med Take (anexo 5) descrito por RAEHL et. al., (2002). O instrumento é baseado no 

conhecimento do paciente sobre a medicação hipoglicemiante, forma de uso e interações 

medicamentosas. No momento da entrevista, o paciente apresenta a medicação que faz 

uso e o pesquisador registra a descrição das informações relativas à medicação prescrita. 

O pesquisador avalia o conhecimento acerca da dose, indicação, interação com alimentos 

e escala de tomada dos medicamentos apresentados pelo paciente. Assim, o 

conhecimento relativo a cada medicamento prescrito é avaliado e recebe um escore de 0 

a 100%. Consideramos, um escore de 100% para os pacientes que respondem 

corretamente às quatro perguntas, e escore <70% pacientes respondem apenas 3 

perguntas corretas.  

A adesão ao tratamento farmacológico do DM foi avaliada através do teste Morisk-

Green (TMG). O TMG é o instrumento composto por seis perguntas que buscam 

identificar atitudes e comportamentos frente ao uso de medicamentos (Anexo 5). 

Consideramos aderente ao tratamento, o paciente que responde não a todas as 

perguntas somando quatro pontos e o paciente que obtém três pontos ou menos é 

considerado não aderente (MORISKY & GREEN, 1986).  
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O TMG é composto pelas seguintes perguntas: 1) Você, alguma vez esquece-se de 

aplicar a insulina e tomar seus medicamentos para o DM? 2) Você às vezes é descuidado 

quanto ao horário de aplicar a insulina e tomar seus medicamentos? 3) Quando está se 

sentindo melhor, você deixa de aplicar a insulina e tomar seus medicamentos? 4) Às 

vezes, se você se sentir mal ao aplicar a insulina e tomar os medicamentos, você para de 

tomá-la? Os pacientes que erraram uma questão do TMG foram acrescentados mais duas 

questões: 5) Você sabe dos benefícios a longo para tomar seus medicamentos? 6) As 

vezes, você esquece de repor seus medicamentos a tempo?  

A complexidade do tratamento farmacológico foi avaliada pelo Índice de 

Complexidade da Farmacoterapia (ICFT). Este instrumento foi descrito por GEORGE et 

al., (2004) com o nome de Medication Complexity Regimen (MRCI) e traduzido e validado 

por MELCHIORS; CORRER; FERNÁNDEZ-LLIMOS, (2007) com o nome ICTF. O ICFT 

(anexo 6) é um instrumento que se divide em três seções: A, B e C. A seção A 

corresponde às informações sobre formas de dosagens; a seção B, às informações sobre 

as freqüências de doses; e a seção C corresponde às informações adicionais, como por 

exemplo, horários específicos, partir ou triturar o comprimido e uso com alimentos. Cada 

seção é pontuada a partir da análise da farmacoterapia do paciente relatada em entrevista 

e conferida nos prontuários médicos em caso de dúvidas (Anexo 7). O índice de 

complexidade é obtido pela soma dos pontos (escores) das três seções (Melchiors et 

al.,2007). Quanto maior a soma dos pontos, maior a complexidade da farmacoterapia. Na 

análise de regressão logística, utilizamos com ponto de corte a pontuação ≤10 para baixa 

complexidade >10 para alta complexidade. 

O drug load foi calculado usando o sistema ATC/DDD (Anatomical Therapeutic 

Chemical/defined daily dose) que serve como uma ferramenta para a pesquisa da 

utilização de medicamentos, a fim de melhorar a qualidade do uso de medicamentos. A 

base desse sistema é a apresentação e comparação de estatísticas de consumo de 

drogas em níveis internacionais e outros. Quando o paciente toma mais de um 

medicamento, os valores da relação ATC/DDD são aumentados.  
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O índice de complicações do Diabetes (CDI) é um instrumento que agrega as 

principais complicações do DM permitindo o entendimento da inter-relação entre as 

complicações do Diabetes, cuidados ao paciente e a qualidade de vida. O CDI reflete a 

avaliação clínica e o auto-relato do paciente e este instrumento, é composto de 17 

questões e avalia as seguintes complicações relacionadas ao Diabetes: Doença Arterial 

Coronariana (5 questões), doença cérebro vascular (3 questões), doença vascular 

periférica (2 questões), neuropatia (2 questões), problemas nos pés (3 questões) e 

problemas de visão (2 questões).  As questões são formuladas de maneira análogas às 

questões usadas na avaliação clínica, porém são utilizados dois tipos diferentes de 

questões para identificar as complicações, por exemplo, primeiro é perguntado ao 

paciente se o médico lhe disse ele/ela tem alguma das complicações relacionadas ao DM 

que o instrumento avalia, segundo é perguntado sintomas característicos das 

complicações do DM que estão sendo avaliadas para certificação da primeira resposta, o 

que permite a identificação da complicação. Este instrumento foi desenvolvido por 

(FINCKE et al., 2005). 

 O número de aplicações de insulina ignorados no mês anterior foi avaliado pelo 

instrumento Auto-Compliance. Este instrumento mede de acordo com o auto-relato a 

dificuldade do paciente de tomar a medicação usando as seguintes perguntas: 1) Você 

teve alguma dificuldade em aplicar a insulina? 2) Quantas vezes você deixou de tomar a 

insulina no último mês?   

O instrumento Auto-Compliance usa a seguinte fórmula: 

Total do número de injeções de insulina no mês (-) as doses ignoradas     x 100 

Total do número de injeções de insulina no mês 

Os pacientes que afirmaram que aplicam mais de 80% do número total das injeções de 

insulina serão considerados cumpridores com a aplicação de insulina e os pacientes com 

valores inferiores a 80% serão considerados não cumpridores com a aplicação de insulina 

(Cramer, 2004). Este instrumento foi desenvolvido por (Haynes et al., 1976). 
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COLETA DOS DADOS CLÍNICOS  

 Os dados antropométricos IMC (Índice de Massa Corpórea) e CA (Circunferência 

Abdominal) foram coletados com os pacientes descalços em uma balança eletrônica com 

capacidade para 150 kg e precisão de 100 gramas. Para medir a altura, usamos um 

estadiômetro portátil com precisão de 0,1 cm. A medida da CA foi realizada com uma fita 

métrica inextensível, e os pontos de corte foram preconizados de acordo com o grau de 

risco para doenças cardiovasculares: CA> 80 cm para mulheres e CA> 94 cm em homens 

e risco muito aumentado para mulheres com CA>88 e para homens CA>102 cm (ABESO, 

2016). O IMC foi obtido dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em 

metros usando a seguinte fórmula (IMC = peso (kg) / altura2 cm).  Os valores de IMC 

foram classificados de acordo com a Organização Mundial de Saúde: IMC<18,5 kg/m² 

(baixo peso); IMC de 18,5-24,9kg/m² (normal); IMC de 25-29,9 (sobrepeso) e IMC≥30 

kg/m² (obesidade). A coleta dos dados acima ocorreu na mesma sala onde foi aplicado o 

questionário.  

 Os valores de glicemia capilar e hemoglobina glicada (HbA1c) foram verificados no 

prontuário do paciente considerando a média entre os seis últimos exames anteriores e 

durante o período do estudo. Os valores de glicemia capilar para o grupo controle são 

≤200 mg/dl e HbA1c ≤7% e no grupo de pacientes não controlados, os valores ≥200 mg/dl 

para glicemia e ≥7% para HbA1c (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015-2016). 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados coletados foram tabulados utilizando o software SPSS versão 17.0. Os 

pacientes foram separados em dois grupos, sendo um grupo aderente ao TMG com 

scores > 80 e outro não aderente ao TMG com scores ≤ 80. Em seguida, separamos os 

pacientes em DM1 e DM2 e as variáveis contínuas foram reportadas como média e 

desvio padrão e as variáveis categóricas como frequência e porcentagem. Uma regressão 

logística foi realizada para avaliar o efeito das variáveis na adesão ao tratamento, assim 

usamos como variável dependente o TMG e as variáveis independentes foram: clínicas, 

socioeconômicas, relacionadas aos medicamentos, CDI e Auto-Compliance.  
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Esse modelo produziu odds ratio (OR) com medidas de associação com seus 

respectivos intervalos de confiança (IC). Os IC que não incluíram 1 foram considerados 

estatisticamente significantes (p<0.05). Para controlar os possíveis efeitos de confusão do 

sexo, idade e tempo de diagnóstico, o modelo de regressão logística múltipla produziu OR 

ajustadas. Um nível de significância de 5% foi considerado em todas as análises. 
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Nosso estudo selecionou 301 pacientes com DM. O grupo DM1 foi composto por 

158 (100%) pacientes, sendo 63% (100/158) aderentes e 37% (58/158) não aderentes. 

No grupo aderente, houve predominância do sexo masculino (54%), cor da pele branca 

(47%), idade média de 58 (DP=15.5) anos, escolaridade de 0-8 anos (62%), estado civil 

solteiro/divorciado (55.2%) e renda per capita de R$ 593.50 (DP=249). O tempo de 

diagnóstico foi de 207 (DP=110) meses  e o número de comorbidades foi de 3.9 (DP=2.2). 

As principais comorbidades relacionadas ao DM foram hipertensão (67%), dislipidemia 

(46%), e tireoidopatias (47%). Em relação às complicações crônicas destacou-se a 

retinopatia (23%). Encontra-se sobrepesos os pacientes de ambos os grupos, com 

predominância no grupo aderente 29.4kg/m2 (DP=5.7). O grupo aderente teve níveis de 

glicemia em jejum (150.6±70 vs. 173.7±80) e pós-prandial (210.9±99.6 vs. 231±90.9) 

menores comparados ao grupo não aderente e para os valores de Hb1Ac (8.5±2.1 vs. 

9.8±2.1, p.<0.03*), houve diferença significativa (Tabela 1). 

Tabela 1: Dados clínicos e demográficos dos pacientes não aderentes e aderentes com DM1 

Variáveis Não aderentes 
(n=58) 

Aderentes 
(n=100) 

OR(IC) P 

Sexoa     

Masculino 33(56.8) 54(54.0) 1.1(0.5-2.1) 0.72 

Feminino 25(43.2) 46(46.0)   

Cor da pelea     

Branco 28(48.0) 47(47.0) 0.6(0.2-1.5) 0.28 

Negro 11(18.9) 11(11.0)   

Pardo 19(33.1) 42(42.0) 2.2(0.8-5.9) 0.11 

Estado Civila     

Casado 26(44.8) 56(56.0) 0.6(0.3-1.2) 0.17 

Solteiro/Divorciado/Viúvo 32(55.2) 44(44.0)   

Escolaridade (anos)a     

0-8 36(62.0) 61(61.0) 1(0.5-2) 0.89 

9-12 22(38.0) 39(39.0)   

Dados Clínicosb     

Idade(anos)  

Tempo de diagnóstico 

(meses) 

54.6±19 

205±112 

58±15.5 

207±110 

 0.19 

0.88 

Número de comorbidades 4±2.2 3.9±2.2  0.72 

Renda per capita 559.5±263 593.5±249.2  0.43 

Índice de Massa Corpórea 

(kg/m2) 

28.6±6 29.4±5.7  0.36 
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Glicose em jejum (mg/dl) 173.7±80 150.6±70  0.09 

Glicose pós-prandial(mg/dl) 231±90.9 210.9±99.6  0.24 

HbA1c (%) 9.8±2.1 8.5±2.1    0.03* 

Drug load 1.8±1 1.6±0.7  0.14 

Número de medicamentos 5.3±2.8 5.2±2.5  0.85 

Tempo de atendimento 

(minutos)  

12.2±5.4 10.8±4.1  0.10 

MT 57.6±19.4 60.5±20  0.47 

ICFT 18±7 16.9±9.3  0.32 

CDI 2.7±1.2 2±1.4  0.00* 

Auto-Complicance 96.7±6.5 99.3±2.7  0.01* 

 

Farmacoterapiaab 

    

Insulina NPH (unidades) 55.7±24.7 52.3±25  0.40 

Insulina regular (unidades)  15.4±10.6 14.6±7.7  0.60 

Losartana  19(18.6) 26(16.1)   

Sinvatatina  15(14.7) 25(15.6)   

Levotiroxina 14(13.7) 23(14.3)   

Ácido Acetilsalicílico 23(22.8) 36(22.4)   

Carvedilol 8(7.8) 13(8.0)   

Anlodipina 11(10.7) 2(1.2)   

Omeprazol 7(6.8) 12(7.5)   

Enalapril 5(4.9) 24(14.9)   

Legenda: a= frequência e porcentagem, b=média e desvio padrão,  MT=Medtake, ICFT=Índice de 
Complexidade da Farmacoterapia, CDI=Índice de Complicações do Diabetes,  

* valor p<0.05. 

Nas variáveis relacionadas aos medicamentos, o grupo aderente teve valores 

menores comparado ao grupo não aderente nas seguintes variáveis: drug load 

1.6(DP=0.7), ICFT 16.9 (DP=9.3) e para a variável CDI (2±1.4 vs.2.7±1.2, p<0.00) e Auto 

Compliance (99.3±2.7 vs. 96.7±6.5,p.<0.01), houve diferenças significativas. As 

pontuações no Medtake, instrumento que avalia o conhecimento do paciente sobre a 

terapêutica em uso foram maiores no grupo aderente comparado ao grupo não aderente 

(60.5±20 vs. 57.6±19.4). Em relação à farmacoterapia, o grupo aderente usa menos dose 

de insulina NPH (52.3±25 vs.55.7±24.7) e regular (15.4±10.6 vs.14.6±7.7) comparada ao 

grupo não aderente. Para o tratamento das comorbidades, os medicamentos mais usados 

em ambos os grupos foram: Enalapril, Omeprazol, Hidroclorotiazida,Losartana, 

Sinvastatina , Carvedilol  e Ácido Acetilsalicílico (Tabela 1)  . 
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Na regressão logística, não foi observado diferenças entre os grupos em relação às 

variáveis avaliadas com exceção da depressão onde o modelo múltiplo mostrou um OR 

ajustado maior que o bruto para a presença de depressão (2.0 versus 2.8) (tabela 2). 

Dessa maneira, para melhor avaliar esse efeito fizemos outra análise apenas com as 

variáveis: idade e depressão para identificar a causa. Assim, descobrimos que há uma 

forte associação (OR=4.6; IC=1.4 – 14.2) entre depressão e os pacientes com faixa etária 

de 41-60 anos com a não adesão a farmacoterapia, fato que não acontece com as demais 

faixas etárias. A tabela completa com todas as variáveis do modelo múltiplo da regressão 

logística pode ser consultada no anexo 9. 

Tabela 2: Regressão logística da variável TMG com a idade e depressão dos pacientes com T1DM. 

  T1DMNA 

(n = 58) 

 T1DMA 

(n = 100) 

 

Idade (anos) Depressão n %  n % OR (IC 95%) 

        

≤40 Não 12 92.3  13 100.0 Reference 

 Sim 1 7.7  0 - - 

        

        

41 – 60 Não 8 38.1  28 73.7 Reference 

 Sim 13 61.9  10 26.3 4.6 (1.4 – 14.2)* 

        

        

61 – 70 Não 9 75.0  22 81.5 Reference 

 Sim 3 25.0  5 18.5 1.4 (0.2 – 7.5) 

        

>70 Não 10 83.3  17 77.3 Reference 

 Sim 2 16.7  5 22.7 0.6 (0.1 – 4.2) 
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O grupo DM2 foi composto por 143 pacientes, sendo 58% (83/143) aderentes e 42% 

(60/143) não aderentes. No grupo aderente, houve predominância do sexo masculino 

(68.6.%), cor da pele branca (49.6%), idade média de 64 (DP=8.9) anos, escolaridade  de 

0-8 anos (81.9%), estado civil casado (56.6%) e renda per capita de R$ 541.60 (DP=254). 

O tempo de diagnóstico foi de 205 (DP=111) meses e o número de comorbidades foi de 

3.9 (DP=1.9). As principais comorbidades relacionadas ao DM foram hipertensão (80.7%), 

dislipidemia (49.4%), e tireoidopatias (15.7%). Em relação às complicações crônicas 

destacou-se a retinopatia (43.4%). Encontra-se obesos os pacientes de ambos os grupos, 

com predominância no grupo aderente 31.3kg/m2 (DP=5.8). O grupo aderente teve níveis 

de glicemia em jejum (153±63 vs.183±81,p<0.03), glicemia pós-prandial (219.8±93 vs. 

241.4±96) e Hb1Ac (8.7±1.5 vs. 9.2±2) menores comparados ao grupo não aderente 

(Tabela 3). 

Nas variáveis relacionadas aos medicamentos, o grupo aderente teve valores menores 

comparados ao grupo não aderente nas seguintes variáveis: drug load 2.2(DP=0.7), e CDI 

2.3 (DP=1.4). Houve diferença significativa nas pontuações no Medtake no grupo 

aderente comparado ao grupo não aderente (65.8±20 vs. 58.6±19,p.<0.02). No teste 

Auto- Compliance, as pontuações aderente foram maiores comparada ao outro grupo e 

com diferença significativa (99.2±3.5 vs. 94.7±8.3,p<0.00).  Em relação à farmacoterapia, 

o grupo aderente usa menor dose de insulina NPH (45.9±20 vs.48.7±25) e regular 

(14.4±8.8 vs.16.8±9.7) comparada ao grupo não aderente. Para o controle glicêmico a 

farmacoterapia mais prevalente foi a combinação de insulina NPH+Regular e Metformina 

e insulina NPH + Metformina em ambos os grupos (Tabela 3). 

Na análise de regressão logística foi encontrada uma associação entre insuficiência 

cardíaca congestiva e não aderência a farmacoterapia dos pacientes com T2DM2. Não 

fizemos outra análise, pois o OD ajustado foi semelhante ao OD bruto (tabela 4). A tabela 

4 completa com a regressão logística está no anexo 10. 

O gráfico 1 mostra a associação da depressão com a não-adesão ao tratamento dos 

pacientes com T1DM e o gráfico 2 mostra a associação da ICC com a não adesão ao 

tratamento dos pacientes T2DM. 
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Tabela 3: Dados clínicos e demográficos dos pacientes não aderentes e aderentes com T2DM 

Variáveis   Não aderentes 

(n=60) 

   Aderentes 

   (n=83) 

OR(IC) P 

Sexoa     

Masculino 38(63.3) 57(68.6) 0.8(0.4-1.6) 0.50 

Feminino 22(36.7) 26(31.4)   

Cor da pelea     

Branco 27(45.0) 39(46.9) 0.7(0.2-2) 0.51 

Negro 8(13.3) 8(9.7)   

Pardo 25(41.7) 36(43.4) 1.4(0.4-4.3 0.51 

Estado Civila    

Casado 31(51.6) 47(56.6) 0.8(0.4-1.6) 0.55 

Solteiro/Divorciado/Viúvo 29(48.4) 36(43.4)   

Escolaridade (anos)a     

0-8 45(75.0) 68(81.9) 0.6(0.3-1.4)         0.31 

9-12 15(25.0) 15(18.1)   

Dados Clínicosa 

Idade(anos) 

Tempo de diagnóstico (meses) 

 

63±10.5 

186±100 

 

64±8.9 

205±111 

 

 

 

0.50 

0.30 

Número de comorbidades 4.6±1.8 3.9±1.9   

Renda per capita 592.5±233 541.6±254.6  0.22 

Índice de Massa Corpórea 

(kg/m2) 

30.9±5.8 31.3±5.8  0.68 

Glicose em jejum (mg/dl) 183±81 153±63  0.03* 

Glicose pós-prandial (mg/dl) 241.4±96 219.8±93  0.18 

HbA1c (%) 9.2±2 8.7±1.5  0.11 

Drug load 2.3±0.8 2.2±0.7  0.47 

Número de medicamentos 6.6±2.2 6.6±2.4  0.95 

Tempo de atendimento 

(minutos)  

10±4.9 10.8±4  0.34 

MT 58.6±19 65.8±14.8  0.02* 

ICFT 20±5.2 20±6  0.86 

CDI 2.6±1.3 2.3±1.4  0.29 

Auto-Compliance  94.7±8.3 99.2±3.5  0.00* 

 

 

Farmacoterapiaa-b 

    

Insulina NPH (unidades) 

Insulina regular (unidades)  

48.7±25 

16.8±9.7 

45.9±20.4 

14.4±8.8 

 0.47 

0.28 

Metformina (mg) 1.276±724 1280±626  0.97 

Captopril  2(1.5) 8(4.1)   

Hidroclorotiazida  17(13) 27(14.0)   

Losartana 21(16) 31(16.0)   

Sinvatatina 24(18.3) 34(17.3)   

Levotiroxina 8(6.1) 17(8.6)   

Ácido Acetilsalicílico 23(17.5) 37(18.8)   

Carvedilol 7(5.4) 7(3.5)   
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Anlodipina 6(4.6) 9(4.5)   

Omeprazol 9(6.9) 13(6.6)   

Enalapril 14(10.7) 13(6.6)   

Legenda: a=frequência e porcentagem, b=média e desvio padrão, MT=Medtake, ICFT=Índice de Complexidade da 

Farmacoterapia, CDI=Índice de Complicações do Diabetes 
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Gráfico 1: Adesão ao tratamento dos pacientes com T1DM. 

 

Gráfico 2:Adesão ao tratamento dos pacientes com T2DM. 

 

 

 

 

OR 4.6; IC 1.4-14.2 

OR 2.3 IC 1.1-5.1 
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Nossos dados contribuem clinicamente para a literatura por descrever uma 

associação entre a depressão e não adesão à farmacoterapia em pacientes com DM1 nas 

faixas etárias de 41-60 anos. Para os pacientes com DM2, nós encontramos uma 

associação entre a insuficiência cardíaca congestiva e não adesão à terapêutica. Níveis 

menores de glicemia em jejum, glicemia pós-prandial e Hb1Ac foram encontrados nos 

pacientes aderentes com DM1 e DM2. Nas variáveis relacionadas aos medicamentos, o 

grupo aderente com DM1 e DM2teve melhor escolaridade, melhor pontuação no MT, 

Auto-Compliance, baixa pontuação no ICFT e drug load, além de usar menor dose de 

insulina.  

Na luta para aumentar a adesão ao tratamento dos pacientes com DM, o 

farmacêutico inserido dentro das equipes multidisciplinares de saúde, tem um papel 

relevante. Ele se compromete junto com o paciente por meio do Cuidado Farmacêutico 

(CF), a priorizar todas as necessidades relacionadas ao esquema terapêutico prescrito 

(PERES & PEREIRA, 2016). Vários estudos encontrados na literatura relatam que o CF 

em pacientes com DM, reduz os níveis de glicose em jejum, hemoglobina glicada, 

colesterol, triglicérides e melhora o conhecimento do paciente sobre a doença (AQUINO 

et al.,2019;OBRELI-NETO et al.,2015; MOURÃO et.al,2013). 

A boa adesão à terapêutica resulta em melhor controle glicêmico reduzindo as 

complicações do DM e custos para os cofres públicos (SBD, 2018). Do ponto de vista 

clínico, os achados de nosso estudo contribuem para identificar características individuais 

e aspectos clínicos relacionados à adesão e não adesão dos pacientes que freqüentam a 

atenção primária. Compreender a não adesão direciona os profissionais de saúde sobre 

quais variáveis influenciam no manejo dos pacientes com DM, pois este nicho de 

pacientes precisa de apoio contínuo para o alcance das metas glicêmicas além da 

educação em diabetes (PERES et al.,2018; BAPTISTA et al.,2015; OBRELLI-NETO et 

al.,2015). 

Em nosso estudo, não encontramos nenhuma diferença significativa entre as 

variáveis clínicas e sociodemográficas com a adesão e não adesão à farmacoterapia. Em 

relação ao sexo, os resultados encontrados estão de acordo com a literatura, onde as 

mulheres aderem melhor ao tratamento farmacológico comparado aos homens, porém 
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sem evidência significativa (BAILEY et al.,2012; SHOENTHALER et al.,2012). As 

variáveis preditoras relacionadas a não adesão se comportam de formas distintas em 

homens e mulheres, sendo que a baixa qualidade de vida, problemas de sentimentos 

negativos e enfrentamento da doença são frequentes em mulheres contribuindo para não 

adesão ao tratamento (SHOENTHALER et al.,2012).  

Em relação à idade, os estudos encontrados na literatura sustentam os achados 

dessa investigação (BAILEY et al.,2012; BROADBENT et al., 2011). Boa parte dos 

pacientes do grupo não aderentes com DM1 são mais velhos e os pacientes DM2 são 

idosos, que tem particularidades relativas à idade podendo favorecer a não adesão ao 

tratamento. A polifarmácia, somado a baixa escolaridade e as baixas pontuações no MT 

são preditores para a não adesão a farmacoterapia nesse grupo de pacientes (Peres et 

al.,2017). 

Quanto à escolaridade, nossos dados estão em consonância com os estudos da 

literatura que não encontraram evidências afirmando que a escolaridade está associada a 

não adesão à farmacoterapia (ADA, 2013; PARK et al.,2010). Todavia, um estudo de 

coorte brasileiro realizado com pacientes com DM1 reportou uma associação entre maior 

escolaridade e melhor controle glicêmico (GOMES et al.,2017).  É digno de nota que o 

grupo aderente tem maior escolaridade e melhor conhecimento sobre a doença 

comparado ao grupo não aderente. Embora não encontramos associação entre 

escolaridade e não adesão, ela merece atenção dos pesquisadores e profissionais de 

saúde, pois contribui para o planejamento das atividades educativas e avaliação dos 

usuários do serviço de saúde (DEEPALI et al.,2017; CHAVANT et al. ,2015). Melhorar o 

conhecimento do paciente sobre a doença, especialmente em pacientes não aderentes, é 

crucial para atingir a adesão e alcançar as metas glicêmicas, pois assim o paciente 

compreende as recomendações oferecidas pela equipe multiprofissional de saúde.  

Sobre o tempo de diagnóstico, nossos dados estão de acordo com os estudos da 

literatura, onde o paciente com maior tempo de diagnóstico pode ter maior conhecimento 

sobre diabetes tornando-se mais seguro e autoconfiante em relação à terapêutica 

proposta (TIV et al.,2012). Por outro lado, os pacientes com DM em início de tratamento e 

com menor tempo de diagnóstico são não aderentes a farmacoterapia. Ao longo do tempo 
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pode ocorrer negligência com o acompanhamento do tratamento devido à falta de 

motivação e percepção de resultados efetivos, ausência do apoio familiar, questões 

culturais e comorbidades (ZHU et al.,2011; KACEROVSKY-BIELESZ et al.,2009). Neste 

ponto, o cuidado farmacêutico aos pacientes recém-diagnósticos aumenta a adesão a 

farmacoterapia e reduz os problemas relacionados aos medicamentos como as interações 

medicamentosas e efeitos adversos (PERES & PEREIRA, 2016). Nessa direção, é crucial 

investigar as crenças e percepções do paciente que comprometem o acompanhamento 

do tratamento e adesão das recomendações feitas pela equipe multidisciplinar. Aos 

pacientes com maior tempo de doença é imperativo avaliar o grau de motivação e as 

limitações que dificultam a adesão à terapêutica. 

É sabido que, o maior número de comorbidades aumenta as complicações do DM 

contribuindo a não adesão e controle glicêmico inadequado (PERES et al., 2018). 

Comorbidades como a depressão e ICC em pacientes com DM1 e DM2 foram associadas 

a não adesão à farmacoterapia em nosso estudo respectivamente. É digno de nota que 

no grupo não aderente é composto por 32% de pacientes com depressão, que é uma 

forte variável preditora para não adesão à terapêutica em pacientes no DM1 e T2DM 

(POWER, 2017; GONZALEZ et al., 2008). Nós encontramos uma forte associação entre a 

depressão e não adesão nos pacientes com DM1 na faixa etária de 41-60 anos, fato que 

não aconteceu com as outras faixas etárias. É crucial que a depressão seja considerada 

como uma complicação onerosa no DM1 e DM2 garantindo a atenção contínua de 

médicos e profissionais de saúde, além de chamar a atenção de pesquisadores e 

formuladores de política de saúde.  

A literatura propõe alguns mecanismos fisiológicos para depressão em paciente com 

DM1. Pacientes com DM1 tem mudanças metabólicas profundas que ocorrem devido à 

privação de insulina. Entre elas, destacam-se o aumento de gasto de energia basal e 

redução da atividade mitocondrial. Além disso, o metabolismo proteico é 

significantemente aumentado durante a privação de insulina. Assim, há um aumento 

maior na degradação da proteína do corpo inteiro do que a síntese de proteínas, 

contribuindo para perda de proteína (HEBERT, SADIE & SREEKUMARAN, 2010). Deste 

modo, o leito esplâncnico que possui uma alta concentração de proteína, explica o 
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aumento total na síntese protéica no corpo inteiro, enquanto o músculo está em estado 

catabólico (HEBERT, SADIE & SREEKUMARAN, 2010). Alguns estudos sugerem que  há 

uma deficiência no hipotálamo de serotonina, que metaboliza a dopamina e a etiologia 

possível é uma deficiência do aminoácido triptofano, que não metaboliza em 5-

hidroxitriptofano, que não metaboliza serotonina, podendo levar a depressão 

(PELLEGRINI et al., 2017;HEBERT, SADIE & SREEKUMARAN, 2010). Outro ponto que 

merece ser destaque é o fato de que pacientes com T1DM apresentam inflamação no 

trato digestivo e bactérias intestinais, que tem padrões diferentes dos indivíduos que não 

tem DM ou doença celíaca. Nos intestinos, o triptofano é metabolizado por bactérias 

intestinais, tanto na Niacina (B3) quanto na 5-HTP, entretanto se as bactérias intestinais 

estão erradas, não há metabolismo de 5-HTP podendo levar à depressão (PELLEGRINI 

et al., 2017).  

Para a associação entre a não adesão a farmacoterapia e ICC nos pacientes com 

DM2, alguns pontos devem ser destacados. Pacientes com DM2 com doenças 

cardiovasculares  são não aderentes à terapêutica contribuindo para as complicações do 

DM e aumentando os custos para os cofres públicos. A ICC é uma forma de doença 

cardiovascular onde há uma anormalidade da função cardíaca (detectável ou não) 

fazendo com que o coração não consiga bombear o sangue de maneira adequada. Dados 

da literatura apóiam que há uma forte correlação entre diabetes e doenças 

cardiovasculares, sendo que 68% dos pacientes idosos com DM morrem de alguma forma 

de doença cardíaca (ADA, 2019 & SBD, 2018). O DM é um dos sete fatores de risco 

modificáveis para as doenças cardiovasculares e os adultos com DM têm de duas a 

quatro vezes mais chances de morrer de doença cardíaca comparada a pacientes sem 

DM. O risco de doenças cardiovasculares é aumentado em pacientes com DM2 devido à 

hipertensão, dislipidemia, obesidade e falta de atividade física (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2017), fato encontrado no grupo T2DM não aderente.  

Assim, o grupo não aderente com DM2 teve 26,6%(16/60) de pacientes com 

depressão, dado que corrobora com os achados da literatura, sendo que pacientes com 

depressão e ICC têm 2.3 vezes mais chances de serem propensas a não adesão (Tang et 

al., 2014). A não adesão a farmacoterapia no paciente com ICC é um forte preditor a 
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readmissão hospitalar, sendo ela um dos grandes fardos para os cofres públicos (LEE et 

al., 2015;WU et al.,2013). Dados do I Brazilian Registry of Heart Failure (BREATHE) 

corroboram com nossos achados demonstrando que a maioria dos pacientes com ICC 

são idosos, e o principal fator para a descompensação da doença é a má adesão à 

terapêutica e não seguimento dos guidelines atuais, dado que contribui com a alta 

mortalidade e custos econômicos relacionados a essa patologia clínica (ALBUQUERQUE 

et al.,2015). Dados do estudo multicêntrico REACT feito no Brasil, reportaram que o DM 

confere um alto risco para grandes eventos clínicos em um período curto de tempo 

(SCHAAN et al., 2017). 

Não encontramos nenhuma associação ao analisar a relação entre o controle 

glicêmico e não adesão à farmacoterapia. É notável que o grupo aderente tivesse 

menores níveis de Hb1Ac  comparado ao grupo de não aderentes corroborando com os 

dados de literatura, onde há a não adesão está associada a níveis mais elevados de 

Hb1Ac (ZHU et al.,2011; ROZENFELD et al.,2008). Em nosso estudo, embora a redução 

nos níveis de Hb1Ac entre os grupos seja pequena 1.3% (9.8-8.5) para DM1 e 0.5% para 

DM2 (9.2-8.7), elas contribuem para reduzir as complicações micro e macrovasculares do 

DM ao longo do tempo. Comparando esses dados com a literatura, uma coorte 

retrospectiva feita em 2015, reportou que pacientes com DM1 e DM2 com mais de 10 

anos de duração da doença não atingem as metas glicêmicas (BAPTISTA et al.,2015).  

Recentemente, o estudo multicêntrico Brazilian Type 1 Diabetes Study Group demonstrou 

em 1698 pacientes com DM1, que a adesão a insulina reduz os níveis de Hb1Ac (GOMES 

et al.,2017). Aumentar a adesão em 10% diminui os níveis de Hb1Ac em 0,1% 

(ROZENFELD et al., 2008) e adesão a dieta adequada reduziu Hb1Ac média em 1.1% 

(DAVISON et al., 2014). 

Interessantemente, nosso trabalho reporta que o tempo médio de atendimento médico 

chega a ser de 12 minutos. Além disso, a dose de insulina está acima da recomendada 

pelas diretrizes, embora o grupo aderente use menos insulina. Recentemente, nosso 

grupo demonstrou que aumentar a dose de insulina ou dos medicamentos em uso sem 

intervenções não farmacológicas, não resolve o problema, aumentando os efeitos 

adversos e a complexidade da terapêutica (PERES, FREITAS & PEREIRA, 2017). Assim, 
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o uso prolongado de altas doses de insulina contribui para o ganho de peso, mas não está 

associado com os efeitos deletérios na pressão arterial ou lipídeos (Yadgar-yalda et 

al.,2016; RUSSELL-JONES D & KHAN R, 2007). Embora todos os pacientes estejam 

sobrepesos e obesos, não encontramos associação entre o IMC e adesão a 

farmacoterapia. 

 

A alta complexidade da farmacoterapia aumenta a sobrecarga de medicamentos ao 

paciente e pode influenciar a não adesão à terapêutica. Entretanto, não encontramos 

associação entre a variável ICFT e adesão a farmacoterapia. Há escassez de estudos na 

literatura sobre essa temática em pacientes com T1DM e T2DM, entretanto há estudos na 

literatura em pacientes com hipertensão e pacientes idosos (BARRETO et al.,2014; 

ALVES-CONCEIÇÃO et al.,2017) e os dados reportados nesses estudos são 

semelhantes ao nosso estudo. Esperamos encontrar mais estudos no futuro abordando 

essa questão. Conhecer a população no manejo do DM pode fornecer subsídios para os 

possíveis fatores que levam os pacientes a não adesão, pois estes fatores são de 

diferente natureza e se apresentam de várias maneiras de acordo com a terapêutica e a 

população estudada. Estudos com outros tipos de delineamento devem ser estimulados 

para melhor entendimento dessa temática.  

Este estudo teve algumas limitações. Nosso estudo foi conduzido somente em uma 

unidade básica de saúde(Casa do Diabético), de modo que a generalização de nossos 

achados deve ser feita com cautela. Uma limitação do (TMG) é que esse teste avalia 

apenas a adesão ao tratamento farmacológico, não levando em conta a adesão ao 

tratamento não farmacológico. A adesão a farmacoterapia real provavelmente foi um 

pouco menor que observarmos, pois o auto relato produz estimativas infladas de adesão. 

Embora, o auto relato seja criticado como uma abordagem tendenciosa para adesão à 

terapêutica, os achados de Aikes e Piette fortalecem seu uso no paciente com DM (AIKES 

& PIETTE, 2013). 
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Nosso estudo fornece informações relevantes sobre farmacoterapia, conhecimento 

do paciente sobre a doença e complexidade da farmacoterapia em pacientes com DM1 e 

DM2 atendidos na atenção primária e explorou os fatores associados com a baixa e alta 

adesão à terapêutica medicamentosa.  

Quanto às variáveis clínicas, socioeconômicas, conhecimento sobre a terapêutica e 

complexidade da farmacoterapia, não houve associação para adesão e não adesão ao 

tratamento nos pacientes com DM1 e DM2. 

Entretanto, as comorbidades depressão e ICC apresentaram associação com a não 

adesão a farmacoterapia nos pacientes com diabetes. A depressão deve ser enfrentada 

pelas equipes multidisciplinares como um forte preditor a não adesão a farmacoterapia, 

especialmente em pacientes com DM1 nas faixas etárias de 41-60 anos.  

 Aumentar o conhecimento do paciente e dos familiares com DM1 e DM2 nos 

pacientes não aderentes é imperativo para as equipes multidisciplinares.  
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ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Diabetes: Fatores relacionados ao controle glicêmico 

Pesquisador responsável: Heverton Alves Peres 

O presente projeto tem o objetivo de investigar quais são os principais fatores que contribuem para o 

controle glicêmico no paciente diabético usuário de insulina na Casa do Diabético de Franca - São Paulo. 

Para o desenvolvimento do projeto, você será convidado a participar do estudo como voluntário após 

preencher os critérios de inclusão sendo necessário um pequeno tempo para responder as perguntas. Você 

será submetido a uma entrevista com o pesquisador responsável em uma sala separada do balcão de 

retirada de medicamentos, a fim de coletar dados sociodemográficos (idade, sexo, escolaridade) clínicos 

(glicemia e hemoglobina glicada, índice de massa corpórea, circunferência abdominal),nutricionais (ingestão 

de frutas e verduras) e medicamentos em uso. Durante a coleta de dados, você pode sentir um pequeno 

desconforto devido à fita métrica. Após a coleta dos dados, serão fornecidos aos participantes orientações 

corretas em relação ao uso dos medicamentos. As informações coletadas serão mantidas em sigilo pelo 

pesquisador responsável. 

O presente estudo será realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica, do 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) sob a 

orientação dos Professores Dra.Maria Cristina Foss, Dr. Leonardo Leira Pereira e Dra Regina C. G.de 

Andrade.  

Após ler o parágrafo acima eu__________________________________________________ concordo 

em participar da pesquisa “Diabetes: Fatores relacionados ao controle glicêmico”  e estou ciente dos 

objetivos da pesquisa e participo voluntariamente do estudo. Fui orientado(a) pelo pesquisador do estudo 

sobre minha participação estando ciente de minha contribuição Após ler e receber explicações sobre a 

pesquisa, eu tenho meus direitos de: 

1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, benefícios 
e outros relacionados à pesquisa; 

2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 
3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à 

privacidade. 
4. procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no telefone 16 3602-1000 ou cep@hcrp.fmrp.usp.br, 
e com o pesquisador responsável através do telefone 99215-4036 ou haperes@usp.br.  

 
ASSINATURA DO PESQUISADOR:             ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO: 
_______________________                          _________________________ 

Heverton Alves Peres 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@hcrp.fmrp.usp.br
mailto:haperes@usp.br
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ANEXO 2: Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO 3: QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS DOS PACIENTES 

Paciente nº___________ número sistema CDF___________ 

Nome: _________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ 

1) Data de Nascimento: ______   Idade:_____ 

2) Sexo:  Masculino (    )   Feminino (   ) 

3) Escolaridade: ____________________________ 

4) Estado civil: (  ) solteiro (    ) casado/união estável  (   ) separado/divorciado (    ) 

amigado 

5) Você considera ter qual raça? ____________(negro, pardo, branco, etc) 

6) Dados socioeconômicos 

Número de pessoas que residem em sua casa______ 

Possui casa própria: (  )sim (  ) não 

7) Dados clínicos 

Peso ____Kg     Altura:_____cm    IMC____   Circunferência abdominal:_____cm 

Tempo de diagnóstico de Diabetes: _____anos ou _____meses 

Valores de hemoglobina glicada_______    Data do último exame:____/____/____ 

Valores dos níveis de glicose em jejum______mg/dl     Data do último exame: 

____/_____/______ 

Valores dos níveis de glicose______ Data do último exame: _____/______/_______ 

Valores de insulina______ 

8) Comorbidades                                                                     

Risco cardiovascular Sim Não 

Tabagismo   

História familiar de doença 

cardiovascular mulheres<65anos 

e homens<55 anos. 
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Problemas de Saúdes Sim Não 

Hipertensão   

Dislipidemia 

(colesterol/triglicérides) 

 

  

Insuficiência cardíaca   

Histórico de infarto   

Histórico de AVC   

Depressão   

Obesidade   

Retinopatias   

Insuficiência renal   

 

ANEXO 4 FARMACOTERAPIA EM USO 

 

Medicamentos 

 

Sim 

 

Não 

 

Posologia/Forma 

Farmacêutica 

Nº comp/mês ou 

nºinsulina/mês 

Insulina NPH     

Insulina R     

Metformina     

Glibenclamida     
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ANEXO 5 TESTE MEDTAKE 

Nome e descrição de 
como o paciente 
 toma a medicação 

Dose 
 
(1=correto, 
0=incorreto) 
(25%) 

Indicação 
 
(1=correto, 
0=incorreto) 
(25%) 

Interações 
com 
alimento 
(1=correto, 
0=incorreto) 
(25%) 

Escala de 
tomada 
 
(1=correto,  
0=incorreto) 
(25%) 

Escore 
para 
 cada  
medicação 
 
0-100% 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Escore da prescrição --- --- --- --- 
Calcular a 
média da 
coluna 
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ANEXO 6:TESTE MORISKY-GREEN 

 Sim Não 

1)Você, alguma vez esquece de aplicar a insulina e tomar seus  

medicamentos para o DM? 

  

2) Você às vezes é descuidado quanto ao horário de aplicar a insulina 

 e tomar seus medicamentos? 

  

3) Quando está se sentindo melhor, você deixa de aplicar a insulina e seus 

medicamentos? 

  

4) Às vezes, se você se sentir mal ao aplicar a insulina e tomar os 

medicamentos, você para de tomá-la?  

  

5) Você sabe dos benefícios em longo prazo de tomar seus remédios conforme 

orientação  

médica? 

 

  

6) Às vezes você se esquece de repor seus remédios prescritos em tempo?   
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ANEXO 7: ÍNDICE DE COMPLEXIDADE DA FARMACOTERAPIA (ICFT) 

 

Paciente: ______________________________________________________________ 

Data: ____/_____/______ 

Número total de medicamentos (incluindo os medicamentos de uso contínuo ou 

esporádico usados se necessário) _________ 
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ANEXO 8: Índice de Complicações do Diabetes 
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ANEXO 9: Tabela 2 completa 

Tabela 1:Regressão logística da variável TMG com as variáveis sociodemográficas e clínicas dos 
pacientes com DM1 

  DM1NA 

(n = 58) 

 DM1A 

(n = 100) 

 

OR bruto 

(95% IC) 

 

OR ajustado(a) 

(95% IC)   n %  n % 

         

Sexo Masculino 33 56.9  46 46.0 Ref. Ref. 

 Feminino 25 43.1  54 54.0 0.6 (0.3 – 1.2) 0.6 (0.3 – 1.3) 

         

Idade (anos) ≤40 13 22.4  13 13.0 Ref. Ref. 

 41 – 60 21 36.2  38 38.0 0.5 (0.2 – 1.4) 0.4 (0.1 – 1.3) 

 61 – 70 12 20.7  27 27.0 0.4 (0.1 – 1.2) 0.3 (0.1 – 1.3) 

 >70 12 20.7  22 22.0 0.5 (0.1 – 1.5) 0.7 (0.1 – 3.1) 

         

Raça Branco 28 48.3  47 47.0 Ref. Ref. 

 Negro 11 19.0  11 11.0 1.6 (0.6 – 4.4) 1.7 (0.6 – 4.8) 

 Pardo 19 32.8  42 42.0 0.7 (0.3 – 1.6) 0.8 (0.3 – 1.7) 

         

Estado Civil Solteiro 12 20.7  12 12.0 Ref. Ref. 

 Casado 26 44.8  56 56.0 0.4 (0.1 – 1.2) 0.4 (0.1 – 1.3) 

 Separado 15 25.9  17 17.0 0.8 (0.3 – 2.5) 0.8 (0.2 – 2.9) 

 Viúvo 5 8.6  15 15.0 0.3 (0.1 – 1.2) 0.3 (0.1 – 1.6) 

         

Escolaridade 

(anos) 

0 – 8 36 62.1  61 61.0 Ref. Ref. 

 8 – 12 17 29.3  23 23.0 1.2 (0.5 – 2.7) 0.8 (0.3 – 2.0) 

 >12 5 8.6  16 16.0 0.5 (0.1 – 1.6) 0.4 (0.1 – 1.2) 
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Tempo de 

diagnóstico  

<120 12 20.7  23 23.0 Ref. Ref. 

(meses) 120 – 240 19 32.8  30 30.0 1.2 (0.4 – 3.0) 1.4 (0.5 – 3.7) 

 >240 27 46.6  47 47.0 1.1 (0.4 – 2.6) 1.4 (0.5 – 3.5) 

         

Renda per capita <400 27 46.6  33 33.0 Ref. Ref. 

 400 – 600 9 15.5  26 26.0 0.4 (0.1 – 1.1) 0.4 (0.1 – 1.1) 

 > 600 22 37.9  41 41.0 0.6 (0.3 – 1.4) 0.7 (0.3 – 1.5) 

         

IMC (kg/cm2) ≤25 14 24.1  22 22.0 Ref. Ref. 

 (25 -30) 22 37.9  30 30.0 1.1 (0.4 – 2.7) 1.8 (0.6 – 5.4) 

 (31-35) 17 29.3  32 32.0 0.8 (0.3 – 2.0) 1.2 (0.4 – 3.5) 

 >35 6 8.6  16 16.0 0.4 (0.1 – 1.6) 0.7 (0.1 – 2.8) 

         

Hipertensão Não 21 36.2  33 33.0 Ref. Ref. 

 Sim 37 63.8  67 67.0 0.8 (0.4 – 1.7) 1.1 (0.5 – 2.6) 

         

Dislipidemia Não 33 56.9  54 54.0 Ref. Ref. 

 Sim 25 43.1  46 46.0 0.9 (0.4 – 1.7) 1.0 (0.5 – 2.2) 

         

Insuficiência 

Cardíaca 

Congestiva  

Não 43 74.1  75 75.0 Ref. Ref. 

 Sim 15 25.9  25 25.0 1.1 (0.4 – 2.2) 1.2 (0.5 – 2.7) 

         

Acidente vascular 

cerebral 

Não 50 86.2  83 83.0 Ref. Ref. 

 Sim 8 13.8  17 17.0 0.7 (0.3 – 1.9) 0.7 (0.2 – 2.0) 
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Infarto 

 

Não 

 

55 

 

94.8 

  

89 

 

89.0 

 

Ref. 

 

Ref. 

 Sim 3 5.2  11 11.0 0.4 (0.1 – 1.7) 0.4 (0.1 – 1.7) 

         

Depressão Não 39 67.2  80 80.0 Ref. Ref. 

 Sim 19 32.8  20 20.0 2.0 (0.9 – 4.1) 2.8 (1.2 – 6.5)* 

         

Retinopatia Não 28 48.3  53 53.0 Ref. Ref. 

 Sim 30 51.7  47 47.0 1.2 (0.6 – 2.3) 1.4 (0.6 – 3.1) 

         

Tireoiodopatias  Não 44 75.9  77 77.0 Ref. Ref. 

 Sim 14 24.1  23 23.0 1.1 (0.4 – 2.3) 1.2 (0.5 – 2.7) 

         

Glicose em jejum 

(mg) 
≤100 9 18.0  22 25.9 Ref. Ref. 

 100 – 125 7 14.0  12 14.1 1.4 (0.4 – 4.8) 1.4 (0.4 – 5.0) 

 >125 34 68.0  51 60.0 1.6 (0.6 – 4.0) 1.7 (0.4 – 4.4)  

         

Glicose pós-

prandial (mg) 
≤140 8 14.3  21 22.6 Ref. Ref. 

 >140 48 85.7  72 77.4 1.8 (0.7 – 4.3) 1.8 (0.6 – 4.4) 

         

HbA1c (%) ≤7 6 12.5  20 24.1 Ref. Ref. 

 >7 42 87.5  63 75.9 2.2 (0.8 – 6.0) 2.2 (0.8 – 6.3) 

         

Dose de insulina 

NPH (unidades) 
≤40 18 31.0  36 36.0 Ref. Ref. 

 >40 40 69.0  64 60.0 1.2 (0.6 – 2.5) 1.4 (0.6 – 3.0) 
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Dose de insulina 

regular (unidades) 
≤10 24 50.0  29 37.2 Ref. Ref. 

 >10 24 50.0  49 62.8 0.6 (0.2 – 1.2) 0.6 (0.3 – 1.4) 

         

Drug load ≤1 11 19.0  26 26.0 Ref. Ref. 

 >1 47 81.0  74 74.0 1.5 (0.6 – 3.3) 1.6 (0.6 – 3.8) 

         

Quantidade de  

medicamentos 
≤3 22 37.9  30 30.0 Ref. Ref. 

 >3 36 62.1  70 70.0 0.7 (0.3 – 1.4) 0.9 (0.4 – 1.9) 

         

Tempo de 

atendimento 

médico 

≤10 23 41.8  45 47.4 Ref. Ref. 

(minutos) >10 32 58.2  50 52.6 1.2 (0.6 – 2.4) 1.3 (0.6 – 2.6) 

         

MT ≤70 27 50.9  39 39.4 Ref. Ref. 

 >70 26 49.1  60 60.6 0.6 (0.3 – 1.2) 0.6 (0.3 – 1.2) 

         

CPI ≤10 2 2.5  5 5.1 Ref. Ref. 

 >10 55 96.5  92 94.9 1.5 (0.2 – 8.0) 1.4 (0.2 – 7.9) 

         

CDI ≤2 31 53.5  59 59.0 Ref. Ref. 

 >2 27 46.5  41 41.0 1.2 (0.6 – 2.4) 1.5 (0.7 – 3.2) 
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Auto Compliance ≤80 1 1.7 0 0 Ref. Ref. 

Test >80 57 98.3  10

0 

100.

0 

- - 

         

Legenda: (a) OR ajustado para sexo, idade e tempo de diagnóstico, MT=Medtake, ICFT=Índice de Complexidade da 

Farmacoterapia, CDI=Índice de Complicações do Diabetes. 
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ANEXO 10: Tabela 4 completa 

Tabela 4: Regressão logística da variável TMG com as variáveis sociodemográficas e clínicas dos 
pacientes com DM2 

  DM2NA 

(n = 60) 

 DM2A 

(n = 83) 

 

OR Bruto 

(95% IC) 

 

OR Ajustado (a) 

(95% IC)   n %  n % 

         

Sexo Masculino 22 36.7  26 31.3 Ref. Ref. 

 Feminino 38 63.3  57 68.7 0.8 (0.3 – 1.6) 0.8 (0.3 – 2.2) 

         

Idade (anos) ≤40 4 6.7  0 - - - 

 41 – 60 16 26.7  24 28.9 Ref. Ref. 

 61 – 70 26 43.3  38 45.8 1.0 (0.4 – 2.3) 1.2 (0.5 – 2.8) 

 >70 14 23.3  21 25.3 1.0 (0.3 – 2.5) 1.3 (0.4 – 3.4) 

         

Raça Branco 27 45.0  39 47.0 Ref. Ref. 

 Negro 8 13.3  8 9.6 1.4 (0.4 – 4.3) 1.4 (0.4 – 4.5) 

 Pardo 25 41.7  36 43.4 1.0 (0.4 – 2.0) 1.1 (0.5 – 2.3) 

         

Estado Civil Solteiro 4 6.8  5 6.0 Ref. Ref. 

 Casado 31 52.5  47 56.6 0.8 (0.2 – 3.3) 0.9 (0.2 – 4.0) 

 Separado 7 11.9  18 21.7 0.4 (0.1 – 2.4) 0.5 (0.1 – 3.0) 

 Viúvo 17 28.8  13 15.7 1.6 (0.3 – 7.3) 2.5 (0.4 – 12.4) 

         

Escolaridade 

(anos) 

0 – 8 45 75.0  68 81.9 Ref. Ref. 

 8 – 12 11 18.3  10 12.1 1.7 (0.6 – 4.2) 1.5 (0.5 – 4.0) 

 > 12 4 6.7  5 6.0 1.2 (0.3 – 4.7) 1.2 (0.2 – 4.9) 
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Tempo de 

diagnóstico 

<120 11 18.3  16 19.3 Ref. Ref. 

(meses) 120 – 240 28 46.7  30 36.1 1.3 (0.5 – 3.4) 1.3 (0.5 – 3.5) 

 >240 21 35.0  37 44.6 0.8 (0.3 – 2.1) 0.8 (0.3 – 2.2) 

         

Renda per capita <400 21 35.0  41 49.4 Ref. Ref. 

 400 – 600 10 16.7  8 9.6 2.4 (0.8 – 7.1) 2.8 (0.8 – 9.2) 

 > 600 29 48.3  34 41.0 1.7 (0.8 – 3.4) 1.9 (0.8 – 4.0) 

         

IMC (kg/cm2) ≤25 8 13.3  11 13.2 Ref. Ref. 

 (25 ,30] 23 38.3  31 37.4 1.0 (0.3 – 2.9) 0.9 (0.3 – 2.8) 

 (31, 35] 16 26.7  23 27.7 0.9 (0.3 – 2.9) 0.9 (0.3 – 2.9) 

 >35 13 21.7  18 21.7 1.0 (0.3 – 3.1) 0.9 (0.2 – 2.9) 

         

 

Hipertensão 

 

Não 

 

18 

 

 

30.0 

  

16 

 

19.3 

 

Ref. 

 

Ref. 

 Sim 42 70.0  67 80.7 0.5 (0.2 – 1.2) 0.5 (0.2 – 1.3) 

         

Dislipidemia  Não 26 43.3  42 50.6 Ref. Ref. 

 Sim 34 56.7  41 49.4 1.3 (0.6 – 2.6) 1.4 (0.7 – 2.8) 

         

Insuficiência 

Cardíaca 

Congestiva 

Não 39 65.0  67 80.7 Ref. Ref. 

 Sim 21 35.0  16 19.3 2.3 (1.1 – 

4.8)* 

2.3 (1.1 – 5.1)* 
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Acidente Vascular 

Cerebral 

Não 48 80.0  75 90.4 Ref. Ref. 

 Sim 12 20.0  8 9.6 2.3 (0.8 – 6.2) 2.3 (0.8 – 6.3) 

         

Infarto Não 56 93.3  74 89.2 Ref. Ref. 

 Sim 4 6.7  9 10.8 0.5 (0.1 – 2.0) 0.6 (0.1 – 2.4) 

         

Depressão Não 42 70.0  62 74.7 Ref. Ref. 

 Sim 18 30.0  21 25.3 1.3 (0.6 – 2.7) 1.3 (0.5 – 3.0) 

         

Retinopatia Não 34 56.7  47 56.6 Ref. Ref. 

 Sim 26 43.3  36 43.4 1.0 (0.5 – 2.0) 0.9 (0.4 – 2.0) 

         

Tireoidopatias Não 49 81.7  70 84.3 Ref. Ref. 

 Sim 11 18.3  13 15.7 1.2 (0.5 – 2.9) 1.2 (0.5 – 3.0) 

         

Glicose em jejum 

(mg) 
≤100 7 12.7  14 19.7 Ref. Ref. 

  100 – 125 8 14.6  10 14.1 1.6 (0.4 – 5.9) 1.7 (0.4 – 6.7) 

 >125 40 72.7  47 66.2 1.7 (0.6 – 4.6) 1.5 (0.4 – 4.5) 

         

Glicose pós-

prandial (mg) 
≤140 10 16.7  22 27.2 Ref. Ref. 

 >140 50 83.3  59 72.8 1.9 (0.8 – 4.3) 1.8 (0.7 – 4.2) 

         

HbA1c (%) ≤7 5 9.1  10 14.3 Ref. Ref. 

 >7 50 90.9  60 85.7 1.7 (0.5 – 5.2) 1.8 (0.5 – 5.8) 

         

Dose de insulina ≤40 24 40.0  38 45.8 Ref. Ref. 
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NPH (unidade) 

 >40 36 60.0  45 54.2 1.3 (0.6 – 2.5) 1.4 (0.7 – 2.9) 

         

Dose de insulina 

Regular (unidade) 
≤10 8 26.7  17 47.2 Ref. Ref. 

  >10 22 73.3  19 52.8 2.5 (0.8 – 7.0) 3.0 (0.9 – 9.4) 

         

Drug load ≤1 3 5.1  2 2.4 Ref. Ref. 

 >1 56 94.9  80 97.6 0.4 (0.1 – 2.9) 0.4 (0.1 – 3.2) 

         

Quantidade de 

medicamentos 
≤3 5 8.3  8 9.6 Ref. Ref. 

 >3 55 91.7  75 90.4 1.2 (0.3 – 3.8) 1.2 (0.3 – 3.9) 

         

Tempo de 

atendimento 

médico (minutos) 

≤10 27 45.0  31 38.7 Ref. Ref. 

 >10 33 55.0  49 61.3 0.7 (0.3 – 1.5) 0.7 (0.3 – 1.5) 

         

MT ≤70 33 55.0  33 39.8 Ref. Ref. 

 >70 27 45.0  50 60.2 0.5 (0.1 – 1.5) 0.5 (0.2 – 1.1) 

         

ICFT ≤10 1 1.7  2 2.4 Ref. Ref. 

 >10 59 98.3  81 97.6 1.4 (0.1 – 

16.4) 

1.7 (0.1 – 20.6) 

         

CDI ≤2 28 48.3  39 52.0 Ref. Ref. 

 >2 30 51.7  36 48.0 1.2 (0.5 – 2.3) 1.2 (0.6 – 2.5) 
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Auto Compliance 

 

 

≤80 

 

 

6 

 

 

10.0 

  

 

1 

 

 

1.2 

 

 

Ref. 

 

 

Ref. 

Test >80 54 90.0  82 98.8 0.1 (0.01 –

0.9)* 

0.1 (0.01 – 1.1) 

         

Legenda: (a) OR ajustado para sexo, idade e tempo de diagnóstico, MT=Medtake, ICFT=Índice de 

Complexidade da Farmacoterapia, CDI=Índice de Complicações do Diabetes 
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