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RESUMO 

 

O diabetes mellitus é considerado um dos males endócrino-metabólico mais 
importante do mundo. Segundo o MS, a causa do DM é o defeito na secreção de 
insulina, caracterizado por diabetes tipo 1, e/ou defeito na ação da insulina, 
caracterizada por diabetes tipo 2. O paciente se alimenta, recebe uma carga de 
glicose no sangue, mas as células não conseguem captá-lo, mantendo a glicemia 
elevada constantemente. Com a migração populacional condicionada pela 
industrialização verificada em nosso país, principalmente a partir da segunda metade 
do século XX, cresceu o risco para o desenvolvimento clínico do diabetes. Com o 
êxodo rural e urbanização progressiva, o brasileiro sofreu profundas modificações 
nos seus hábitos e estilo de vida, fomentando os fatores desencadeantes do 
diabetes nas pessoas geneticamente predispostas. Este trabalho apresenta a 
problematização da importância de aderir ao tratamento do Diabetes Mellitus. Não 
realizar o tratamento adequadamente prejudica a qualidade de vida do paciente, 
tanto na evolução da doença como no relacionamento com o médico. Tendo como 
objetivo geral discutir a questão da adesão do tratamento em pacientes com 
diabetes mellitus. O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando artigos 
científicos que encaixassem nos requesitos do tema.  A adesão ao tratamento está 
presente na maioria dos portadores de DM, que enfatizam a importância de realizar 
tratamentos não farmacológicos para melhora da adesão. Visa-se a importância de 
realizar estudos mais profundos deste caso, pois há muitos pacientes sem o 
conhecimento da doença. 
 

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Adesão ao tratamento; Grupo diabético. 
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ABSTRACT 

 

 

Diabetes mellitus is considered one of the most important endocrine-metabolic 
diseases in the world. According to MS, the cause of DM is the defect in insulin 
secretion, characterized by type 1 diabetes, and / or defect in insulin action, 
characterized by type 2 diabetes. The patient feeds, receives a load of glucose in the 
blood, but the cells fail to catch it, keeping blood glucose constantly high. With the 
population migration conditioned by the industrialization verified in our country, 
mainly from the second half of the twentieth century, the risk for the clinical 
development of diabetes increased. With the rural exodus and progressive 
urbanization, the Brazilian suffered profound changes in his habits and lifestyle, 
fomenting the triggers of diabetes in genetically predisposed people. This work 
presents the problematization of the importance of adhering to the treatment of 
Diabetes Mellitus. Failure to perform the treatment adequately impairs the patient's 
quality of life, both in the course of the disease and in the relationship with the 
physician. With the general aim of discussing the issue of adherence of treatment in 
patients with diabetes mellitus. The work is a bibliographical review using scientific 
articles that fit the requirements of the theme. Adherence to treatment is present in 
most DM patients, who emphasize the importance of performing non-
pharmacological treatments to improve adherence. It is important to carry out more 
detailed studies of this case, since there are many patients without the knowledge of 
the disease 
 
 

Key-words: Diabetes mellitus; Adherence to treatment; Diabetic group. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 A incidência e prevalência de doenças crônicas são relativamente extensas, 

como o índice de morte causado por elas (MIRANZI et al., 2014). Dentro dessas 

doenças crônicas, o diabetes é um dos principais problemas de saúde no Brasil, 

definida como uma disfunção metabólica da produção de insulina (ASSUNÇÃO; 

URSINE, 2007). A prevalência dos altos índices de óbitos causados por doenças 

crônicas são acarretadas devida a mudança demográfica que o Brasil está 

passando, resultando no envelhecimento populacional. (MIRANZI et al., 2014) 

Pacientes portadores da doença crônica têm muita dificuldade em utilizar a 

medicação prescrita. Muitos relatam abandonar o tratamento, ou até mesmo nem o 

começa, devido ao seu alto custo, aos efeitos adversos dos medicamentos, e em 

alguns casos, acreditam que não há necessidade em tomá-los pelo caráter 

assintomático da doença (GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2008). 

 Não realizar o tratamento adequadamente prejudica a qualidade de vida do 

paciente, tanto na evolução da doença como no relacionamento com o médico. 

Assim, verifica a necessidade de realizarem mais estudos referentes aos fatores que 

influenciam na adesão terapêutica ao tratamento de doenças crônicas, como o 

diabetes (FARIA et al., 2013). 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi discutir sobre a importância da 

adesão ao tratamento de Diabetes Mellitus, para isso utilizou-se como objetivos 

específicos: a) Apontar os tipos de tratamentos para diabetes mellitus; b) Abordar os 

fatores associados à adesão ao tratamento dos pacientes com diabetes mellitus; c) 

Elencar quais estratégias que poderão ser utilizadas na melhora da adesão ao 

tratamento. 

Esse trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica, onde foram 

utilizados livros, artigos provenientes de sites encontrados no Google acadêmico, 

que se encaixassem nos critérios do estudo realizado. 
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1 DIABETES MELLITUS 

 

 1.1 Conceito e classificação 

 

O diabetes mellitus é um dos males endócrino-metabólico considerado mais 

importante no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

estimativa é de alcançar 350 milhões de pessoas em 2025. Ressalta que o diabetes 

acomete mais países pobres e em desenvolvimento e atinge pessoas na fase 

produtiva, levando a um ciclo da pobreza e exclusão social (BRASIL, 2006). 

Para amenizar complicações pela DM, os portadores, juntamente com sua 

família e profissionais da saúde, buscam obter um controle glicêmico e metabólico, 

além de mudar comportamentos alimentares saudáveis e aderir ao tratamento 

medicamentoso proposto (FARIA et al., 2013). 

O MS (2006) define diabetes como um grupo de doenças metabólicas 

caracterizada por hiperglicemia e atribui complicações com vários órgãos. Tem como 

causa o defeito na secreção de insulina e/ou defeito na ação da insulina (BRASIL, 

2006). 

O DM é classificado em tipo 1, onde há deficiência absoluta de insulina; tipo 

2, onde há deficiência relativa de insulina e gestacional, diagnosticada na gravidez, 

podendo reverter no período de pós-parto, mas retornando anos depois na maioria 

dos casos (BRASIL, 2006). 

A prevalência é do tipo 2, atingindo 90% dos casos na população, seguindo 

pelo tipo 1, que acomete 8% da população diabética. Outros tipos de diabetes são 

mais raros, mas vale ressaltar a importância da diabetes gestacional, pois causa 

impacto na saúde da gestante e feto (ADA, 2017). 

O ADA constata que crianças e adolescentes são acometidas mais pela DM 

tipo 1, e que cada ano que passa este índice aumenta. Estima-se que em 2030, a 

média será de 200 crianças diagnosticadas com diabetes por dia. O mesmo vale 

para o Brasil, um estudo realizado no país, prevê uma estimativa de incidência de 

312 diagnósticos novos no ano (LASERI; SOUZA, 2007). 
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 1.2 Diagnóstico e complicações 

 

O DM apresenta sintomas característicos denominados “quatro P’s”: poliúria, 

polidpsia, polifagia e perda inexplicada de peso (BRASIL, 2013). O MS (2006) 

ressalta que diabetes é assintomático, podendo levantar suspeita quando já há uma 

complicação tardia (BRASIL, 2006). O quadro 1 apresenta os sinais e sintomas 

clássicos e os sintomas menos específicos intercorrentes do diabetes mellitus.  

 

Quadro 1. Sinais e sintomas apresentados pelo diabetes mellitus. 

Sinais e sintomas clássicos 

Poliúria 

Polidipsia 

Perda inexplicada de peso 

Polifagia 

Sintomas menos específicos 

Fadiga, fraqueza e letargia 

Visão turva 

Prurido vulvar ou cutâneo balanopostite 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Dados de prevalência de diabetes são menos frequentes que os de 

hipertensão, pois seu diagnóstico requer exame de sangue e teste de tolerância à 

glicose (SCHMIDT et al., 2006). O quadro 2 mostra os exames laboratoriais 

necessários para diagnóstico da doença em questão. 

 

Quadro 2. Exames laboratoriais exigidos no diagnóstico de diabetes mellitus.  

Categoria Glicemia de 

jejum 

TTG: duas 

horas após 

75g de 

glicose 

Glicemia 

Casual 

Hemoglobina 

glicada 

(HbA1C) 

Glicemia 

normal 

<110 <140 <200  

Glicemia >110 e <126    
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alterada 

Tolerância 

diminuída á 

glicose 

 ≥ 140 e < 200   

Diabetes 

Mellitus 

<126 ≥200 200 (com 

sintomas 

clássicos) 

>6,5% 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

De acordo com os critérios de diagnóstico do DM, o indivíduo terá que 

apresentar sinais e sintomas ou fatores de risco e também alterações nos valores 

dos exames mencionados na tabela 2. Para diagnosticar, o valor do teste de 

glicemia em jejum terá que ser maior que 120 mg/dl, e se houver alterações nos 

demais testes é necessário realizar o de glicemia em jejum para confirmar (ORTIZ; 

ZANETTI, 2001). 

O surgimento de complicações decorrente do diabetes não é altamente 

esclarecido, geralmente são classificados como microvasculares e macrovasculares, 

responsáveis por taxas de mortalidade e perda expressiva da qualidade de vida 

(BRASIL, 2006). 

Segundo Falcão et. al. (2008), a complicação mais frequente é retinopatia 

diabética, deixando clara a importância do diagnóstico precoce e do 

acompanhamento médico. Relata que em seu estudo, 11,4% dos pacientes 

apresentaram retinopatia diabética, observando que a frequência era de pacientes 

idosos e do sexo feminino (FALCÃO et al., 2008). 

Outra complicação importante, e que está diretamente relacionada ao 

diabetes é o pé diabético, causado por uma infecção grave que pode levar a 

amputação parcial ou total do órgão. Portanto, vale ressaltar que para um paciente 

chegar a esta ou demais complicações, no mínimo ele apresenta fatores de riscos 

ou não houve um tratamento adequado (MORAIS et al., 2009). O quadro 3 ilustra os 

fatores de riscos sistêmicos e locais. 
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Quadro 3. Distribuição dos pacientes diabéticos de acordo com os fatores de 
risco e sistêmicos e locais. 

 Fonte: MORAIS et. al., 2009.   

 

Como expõem no quadro acima, os fatores de risco mais encontrados nos 

pacientes diabéticos são, idade acima de 40 anos, hipertensão arterial, retinopatias 

e o pé diabético (MORAIS et al., 2005). 

 

  

Fatores de risco sistêmicos 

Idade > 40 anos 90% 

Hipertensão arterial 45% 

Retinopatias 45% 

Idade > 10 anos 31% 

Ex-tabagista 27% 

Nefropatias 22% 

Obesidade 22% 

Etilista 22% 

Tabagista 18% 

Ex-etilista 18% 

Dislipidemias 18% 

Doenças cardiovasculares 13% 

Fatores de risco locais 

Usa sapato aberto  81% 

Cortas as unhas corretamente 54% 

Têm acuidade visual diminuída 45% 

Presença de rachaduras ou calos 27% 

Movimentos da articulação diminuídos 22% 

Anda descalço 18% 

Sensibilidade diminuída 18% 

Usa sapato fechado 18% 

Presença de fissuras ou úlceras prévias 9% 

Deformidade ou áreas de pressão 9% 
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 1.3 Tratamento para Diabetes Mellitus 

 

Um tratamento bem-sucedido é realizar o controle da glicemia, para isso, é 

essencial ter mudanças alimentares e fazer atividades físicas, não somente terapia 

medicamentosa. O controle glicêmico recomendado é apresentar glicemia de jejum 

menor que 126 mg/dL e hemoglobina glicolisada menor que 7% (BRASIL, 2006). 

Segundo Chacra e Lerário, o início do tratamento para diabetes é 

exclusivamente uma mudança no estilo de vida. De acordo com os autores, este 

tratamento pode ser colocado da seguinte forma: estádio I, dieta hipocalórica e 

prática de exercícios físicos; estádio II, terapia com medicamentos antiobesidade e 

antidiabéticos orais, além das orientações do estádio I; estádio III, insulinoterapia 

como monoterapia e orientações do estádio I; estádio IV, intensificação do 

tratamento com insulina, juntamente com as orientações do estádio I (CHACRA; 

LERÁRIO, 1998). 

O MS (2013) traz como tratamento para DM I, a administração de insulina, 

três a quatro doses ao dia, ajustada pelo teste de glicemia capilar, realizada três 

vezes ao dia. Ainda contem esquema intensivo e acompanhamento com terapias 

não medicamentosas (BRASIL, 2013). 

O quadro 4 apresenta os tipos existentes de insulina, que possuem ação 

rápida ou intermediária. 

 

Quadro 4. Tipos de insulinas disponíveis no Brasil. 

Insulinas Início Pico Duração Posologia Aspecto 

Ação rápida 

Regular 30-60min 2-3h 8-10h 30 min antes das 

refeições 1-3x dia 

Cristalino 

Ação intermediária 

NPH  2-4h 4-10h 12-18h Dose noturna às 22h Turvo 

Fonte: BRASIL, 2013. 

  

A insulina regular é geralmente associada com a insulina NPH no período de 

30 minutos antes das refeições, e tem como objetivo de reduzir o pico de glicemia 

pós-prandial. Além dessas insulinas, encontra-se uma terceira classe: análogos de 
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insulina basal ou insulina de longa duração. Esta apresenta início de ação entre 1 a 

2 horas, pico de 4 a 6 horas e duração de 20 a 24 horas. A sua vantagem é sua 

longa duração, evitando várias perfurações no dia (PIRES; CHACRA, 2008). 

O DM tipo 2 necessita de um tratamento conforme a evolução da doença, 

ingerindo antidiabético oral associada, muitas vezes, com insulina uma a duas doses 

ao dia. Acomete a maioria dos pacientes diabéticos, possui esquemas complexos, 

além de terapia não medicamentosa. (BRASIL, 2013). 

 O MS (2006) traz algumas recomendações para auxiliar na escolha do 

hipoglicemiante: glicemia alta e/ou presença de infecção: utilizar insulina para 

regularizar, após retorna ao tratamento com medicamentos orais; pacientes obesos 

IMC ≥ 30 kg/m²: perda de peso e prescrição de metformina; pacientes muito obesos 

IMC ≥ 35 kg/m²: cirurgia bariátrica (BRASIL, 2006). 

No quadro abaixo são apresentados os fármacos existentes para o tratamento 

da hiperglicemia do diabetes tipo 2. 
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Quadro 5. Hipoglicemiantes orais, anti-hiperglicemiantes e sensibilizadores 

da ação da insulina disponíveis: apresentação, duração de ação e dose máxima. 

Classe Drogas Apresentação Duração de 

ação 

Dose máxima 

Biguanidas Metformina 500 e 850mg 9-12h 2500mg 

Fenformina 50mg 4-6h 150mg 

Inibidores da 

alfa-glucosidase 

Arcabose 50 e 100mg 4h 300mg 

Migitol 25, 50 e 

100mg 

2-4h 300mg 

Tiazolidinedionas Rosiglitazona 4 e 8mg 12-24h 8mg 

Pioglitazona 15, 30 e 45mg 16-24h 45mg 

Sulfoniluréias Clorpropamida 250mg >36h 500mg 

Glibenclamida 5mg Ate 24h 20-30mg 

Glicazida 80mg 6-12h 240mg 

Glimeprida 1, 2 e 4mg 16-24h 8mg 

Glipizida 5mg 6-12h 20mg 

Metiglinida Repoginida 1 e 2mg 4h 8mg 

Nateglinida Nateglinida 60, 120 e 

180mg 

1,6h 720mg 

Fonte: ARAUJO; BRITTO; CRUZ, 2000. 

 

Esses medicamentos mostrados na tabela são indicados para DM tipo 2, mas 

vale enfatizar que neste tipo de diabetes a prioridade é a perda de peso. Caso isso 

não ocorra, o recomendado é utilizar a terapia com essas drogas (ARAÚJO; 

BRITTO; CRUZ, 2000). A figura 1 apresenta um fluxograma de sugestão na escolha 

do fármaco na hora de tratar o DM tipo 2. 
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Figura 1. Fluxograma para tratamento de diabetes mellitus tipo 2

 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Para escolher o medicamento correto, o médico deverá levar em conta o 

estado geral do paciente, os valores dos testes de glicemias, idade, peso e 

interações medicamentosas, bem como as reações adversas que podem acontecer 

(DIRETRIZES SBD, 2014-2015). 
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2 ADESÃO AO TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS 

 

Entende-se como adesão ao tratamento aquele que apresenta 

comportamento adequado com a indicação médica, por exemplo, o uso de 

medicamentos prescritos e mudanças nos hábitos alimentares e de vida (VILLAS 

BOAS; FREITAS; PACE, 2014). Agir de forma contrária afeta drasticamente a 

evolução clínica do paciente, podendo trazer complicações graves, como pode 

afetar sua qualidade de vida (BARROS; ROCHA; HELENA, 2008). 

Ainda em relação a conceitos, vale ressaltar que há diferença em 

descontinuar e não aderir ao tratamento. Descontinuar é interromper o tratamento, 

ou seja, parar de usá-lo. Já a não adesão pode-se continuar a terapia, uma vez 

esquecida permanentemente ou temporária (ROCHA et al., 2007). 

 

 2.1 Fatores que afetam a adesão 

 

Um estudo realizado por Barros, Rocha e Helena (2008), constata que 56 a 

79% dos pacientes diabéticos têm aderido ao tratamento. De acordo com Ware 

(1983) a ocorrência da adesão pode ser influenciada pelos serviços prestados pela 

saúde, alertando que pacientes em atendidos apresentam melhor avaliação de 

aderência ao tratamento. 

A adesão medicamentosa pode apresentar em baixo grau, Villas Boas et al. 

(2014) relata que pessoas portadoras de doenças crônicas assintomáticas tem 

tendência a não aderir o tratamento, como no caso do diabetes. 

Groff, Simões e Fagundes (2011) ao analisarem a adesão à terapia dos 

pacientes, observaram que há menor adesão ao tratamento em pacientes idosos, 

pois muitos não conhecem a origem da doença e nem a forma de tratá-la. 

 Outros fatores que influenciam no grau de adesão, foram às dificuldades de 

adquirir os medicamentos, seguir rigorosamente a dieta e mudar o estilo de vida, 

pois envolve também a rotina da família (RUBIN; AZZOLIN; MULLER, 2011). 

Gimenes, Zanetti e Haas (2008) justifica a maior adesão encontrada nos 

homens, do que nas mulheres, pelo fato de envolver problemas emocionais, como 

depressão. Mulheres são mais atingidas, pois presenciam mais estresse cotidiano. 
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Pacientes que apresentam maior tempo de diagnóstico da doença, pode estar 

associada à baixa adesão ao tratamento. O autor relata que pessoas com mais de 

cincos anos de diagnóstico, tem maiores chances de não aderir o tratamento 

(VILLAS BOAS; FREITAS; PACE, 2014). 

Gimeses, Zanetti e Haas (2008) relata que idade e escolaridade influenciam 

na taxa de adesão ao tratamento. Os dados obtidos quanto à idade apresentam que 

a prevalência da não adesão está presente nos pacientes mis jovens. Referente a 

escolaridade, mostra-se que pessoas com mais anos de estudos, tem tendência ao 

aderir tratamento, pois requer conhecimento da doença e compreensão da 

terapêutica medicamentosa para o diabetes. 

Neste mesmo estudo os autores apontam uma peça importante para adesão 

da terapia, a crença. Relatam que os pacientes que acreditam na melhora dos 

sintomas utilizando a medicamentação obtinha uma maior taxa de aderência ao 

tratamento. 

O exercício físico e a dieta hipocalórica têm grande relevância no tratamento 

contra diabetes, fica claro a sua importância no controle glicêmico. Além disso, 

Rocha et. al. afirma que os pacientes aptos a estas terapias não medicamentosas, 

têm mais facilidade ao aderir o tratamento medicamentoso (ROCHA et al., 2007). 

Programas realizados pelo SUS, no acompanhamento de diabéticos, tem 

relação à aderência medicamentosa, por terem motivação. Para isso, o papel de um 

profissional da saúde é indispensável, possibilita que o paciente tenha conhecimento 

da doença, das mudanças que ela acarreta e dos autocuidados que precisam ter 

(ASSUNÇÃO; URSINE, 2007). 

Em suma, ressaltamos que a não aderência ao tratamento medicamentoso 

pode prejudicar a evolução da doença, podendo ter consequências fatais, além de 

gerar custos que não seriam necessários (ROCHA et al., 2007). 

 

 

 2.2 Métodos de avaliar a adesão 

 

Avaliar a adesão não implica somente em cumprir a recomendações médicas, 

mas nos da o poder de verificar as atitudes que seriam cabíveis em relação ao 
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tratamento adequado, apresenta alta complexidade e está longe de ser uma 

realidade atualmente (PONTIERI; BACHION, 2007). 

Dentro dos métodos de avaliação da adesão terapêutica temos: controle 

sérico dos fármacos, contagem de comprimidos, observação de manifestação de 

reações adversas, avaliação das prescrições e questionários (SANTOS; OLIVEIRA; 

COLET, 2010). Os quadros 6 e 7 listam os principais métodos de avaliação de 

aderência ao tratamento, como também as vantagens e desvantagens de cada 

procedimento. 

 

Quadro 6. Métodos indiretos da medida da aderência com a medicação. 

Método Vantagem Desvantagem 

Relatório do paciente Fácil, indícios sobre barreira de 

aderência. 

Reprodução limitada, 

superestima a taxa real de 

aderência. 

Opinião do médico Fácil, barata e alta 

especificidade. 

Baixa sensibilidade 

superestima aderência total. 

Diário do paciente Permite simples correlação com 

eventos externos e/ou efeito do 

remédio. 

Nem sempre é possível obter a 

cooperação do paciente com a 

documentação completa e 

consistente. 

Contagem de comprimidos Fornece taxa média de 

aderência. 

Fácil de o paciente subverter os 

dados por manipulação. 

Colaboração em trazer os 

frascos de volta. 

Reabastecimento de 

comprimidos 

Fornece taxa média de 

aderência. 

Trabalhoso, requer programa 

de computação e de 

centralização dos registros e 

das farmácias. 

Resposta clínica Fácil e barata Não pode ser baseada apenas 

na aderência 

Monitorização eletrônica da 

medicação  

Avalia tanto a taxa média 

quanto a dinâmica da 

aderência, não está sujeita a 

manipulação pelo paciente 

Muito cara, requer o retorno 

pelo paciente dos frascos 

especiais e análise pelo 

computador dos dados 

acumulados. 

Fonte: OIGMAN (2006). 
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Estes métodos não há confirmação que o paciente tenha tomado a 

medicação, porém, são os mais utilizados (OIGMAN, 2006). 

 

Quadro 7. Métodos diretos de medida da aderência com a medicação. 

Método Vantagem Desvantagem 

Análise biológica Permite a determinação 

da concentração do 

medicamento 

Análise quantitativa nem 

sempre disponível, 

dispendiosa, requer 

amostras de diferentes 

fluídos do organismo, 

pode ser afetada por 

fatores biológicos. 

Composto traçador Permite análise semi-

quantitativa do estado fixo 

do medicamento 

Nem sempre é fácil de 

combinar o traçador com a 

índex da medicação, 

requer amostras de fluídos 

corporais. 

Fonte: OIGMAN (2006). 

  

Diferentemente dos métodos indiretos, estes são métodos que procuram 

confirmam se realmente houve a ingestão de medicamentos (OIGMNA, 2006). 

Rocha et al. (2007) aponta como método mais preciso o controle sérico dos 

fármacos dosado no sangue e na urina, neste não há possibilidade de o doente 

mentir, mas é de difícil utilização e custo alto. Mostra-se também que os métodos 

indiretos de adesão não podem ser utilizados sozinhos, pois contém somente relato 

do paciente. Essas metodologias são mais práticas e mais usadas. 

Para realizar a avaliação por meio da contagem de comprimidos, é feito uma 

comparação da quantidade que o paciente levou da farmácia com a quantidade que 

trouxe para consulta. Para facilitação deste método, em alguns países a própria 

embalagem do medicamento possui um contador de comprimidos (ROCHA et al., 

2007). 

A desvantagem do método de contagem de comprimidos é a possibilidade de 

haver mentiras ou esquecimento da parte do paciente. Piñeiro et al. (1997), ressalta 
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estratégias para não haver este erro, uma delas é a realização de contagem de 

comprimidos à domicílio do paciente, como elemento surpresa. 

Neste mesmo estudo, é apontado um método de avaliação de aderência mais 

avançado, o uso de um dispositivo eletrônico inserido na tampa da embalagem do 

medicamento, que permite registrar os intervalor terapêuticos feitos pelo paciente. 

Apesar de ser uma metodologia mais progredida não elimina as chances de 

possíveis falhas no tratamento, além disso, na nossa realidade é difícil acesso a este 

método (PIÑEIRO et al., 1997). 

A avaliação da percepção de reações adversas não se encontra implantada 

em todos os serviços farmacêuticos, mas também pode ser um indicativo de adesão 

à terapia (ROCHA et al., 2007). 

O questionamento direto ao paciente é o mais utilizado para avaliação da 

adesão medicamentosa. Este possui baixo custo e fácil aplicação, composto por 

quatro perguntas em que os pacientes responderá somente com sim ou não. O 

mesmo foi estudado durante três anos pelo pesquisador Morisky (ROCHA et al., 

2007). No quadro 8 mostra as questões utilizadas no teste de Morisky e Green, em 

relação aos medicamentos hipoglicemiantes.  

 

Quadro 8. Questionário dos usuários de hipoglicemiantes orais, segundo o 

teste de Morisky e Green. 

Variáveis  Número % 

Descuidado no horário da medicação 

Sim 43 54,5 

Não 36 45,5 

Esquece-se de tomar medicamento 

Sim 27 34 

Não 52 66 

Sente-se mal ao deixar de tomar o medicamento 

Sim 11 14 

Não 68 86 

Sente-se bem ao deixar de tomar o medicamento 

Sim 8 10 

Não 71 90 
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Resultado do teste  

Adere ao tratamento 36 45,5 

Não adere ao tratamento 43 54,4 

Fonte: ARAUJO et al., 2010. 

 

De acordo com este teste, o paciente é considerado aderente quando a 

maioria das respostas é não (BLOCH; MELO; NOGUEIRA, 2008).  

Resumidamente, a taxa de adesão pode varia entre 13% a 93%, conforme o 

método utilizado e o grupo pesquisado (ROCHA et al., 2007). 
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3 ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O TRATAMENTO 

  

 3.1 Atividades educativas 

 

 Não ter conhecimento da doença, tanto na parte do portador quanto dos 

cuidadores, afeta diretamente a aderência terapêutica (COSTA et al., 2008). 

Mesmo que já existam práticas educativas para pacientes com DM, há grande 

dificuldade por parte deles para compreender a doença, sendo necessárias 

novas técnicas de ensino e diferentes ferramentas nos métodos educacionais 

(RUBIN; AZZOLIN; MULLER, 2011). Costa et al. (2008), cita a necessidade de 

incorporar atividade que motivam os portadores de DM, e a adoção de novos 

hábitos e estilos de vidas. 

 Um estudo feito por Rubin, Azzolin e Muller (2011) mostra que os 

pacientes se sentem mais seguros quando há explicação da equipe de 

enfermagem, onde foram abordados temas como: controle de glicemia capilar, 

rodízio de aplicação de insulina dieta entre outros. 

 Azarini et al. (2002) relata que os pacientes portadores de diabetes 

mellitus gostam de informar sobre a doença, participando de grupos, onde há 

sugestão de administração de palestras, explicações em vídeo, relato de 

complicações da doença e troca de experiência entre os portadores. 

 Costa et al (2008) cita as principais causas de alguns portadores de DM 

não participarem das atividades educativas. Algumas delas são: dificuldade 

financeira e de transporte, horários inadequados e falta de interesse. Os 

pacientes também responderam que não vê atividade educativa como uma 

aliada ao tratamento. Mas, por outro lado, pacientes que frequentam os grupos 

de diabéticos relatam gostar da prática e do alívio da tensão que a mesma 

proporciona. 

 Os autores ainda relatam que o paciente diabético necessita de uma 

atenção especial por um longo tempo, pois a evolução do tratamento é lenta, 

sendo que o apoio dos profissionais e da família muito importante para 

enfrentar as dificuldades que surgirão. 
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 O objetivo dos grupos educacionais é a conscientização por parte do 

paciente, alertando-lhes sobre a doença associando a dieta e prática de 

exercícios físicos na promoção da saúde (COSTA et al., 2008). 

 Para diminuir a incidência de DM, Mercuri e Arrechea (2006) citam que é 

importante obter um programa incluindo exercícios físicos, dieta equilibrada, 

assistência médica, atividades educativas e equipe sanitária.  

 

 

 3.2 Exercícios físicos e dieta alimentar 

 

 

 Costa et al. (2008) aponta que os pacientes que participam de grupos de 

apoio são motivados a realizar exercícios físicos e a aderir uma dieta 

adequada, podendo reduzir o risco de complicações da doença. E, ainda, 

Mercuri e Arrechea (2006) ressalta que o aumento do ICM pode aumentar o 

risco de DM, e realizando atividades físicas, esse risco diminui 

significativamente. 

 A figura 2 descreve as características dos exercícios físicos que 

pacientes diabéticos deveriam seguir. 

  

 Figura 2. Características dos exercícios físicos. 
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Fonte: MERCURI; ARRECHEA, 2006. 

  

 Portanto, o tipo de exercício ideal para portadores de DM é do tipo 

aeróbico, onde são analisadas a frequência, duração e intensidade da prática. 

Devendo sempre se possível respeitar os gostos e interesses do paciente, pois 

assim facilitará a sua adesão ao programa. 

 O beneficio da atividade física em curto prazo, é que o músculo 

consome glicose como fonte de energia baixando assim o nível no sangue. 

Auxiliando assim o controle da glicemia. Fica evidenciada então a prescrição 

de exercícios físicos para pacientes portadores de DM. 

 O gráfico 1 demonstra a diminuição da glicemia após exercício físico. 

  

  

 Gráfico 1. Médias pré-teste e pós-teste da glicemia jejum e da glicemia 

capilar do grupo. 

Tipo 

Duração 

Atividade física aeróbica 
Exemplo: 
caminhar, 

correr, 
nadar. 

Características 

Frequênica Intensidade 

Todos os dias ou 3 
a 4 vezes/semana 

20-30 minutos diários 
ou 45-60 minutos (3 
ou 4 vezes/semana) 

Moderada 50 a 80% da 
frequência cardíaca 
máxima segundo a 

condição física, idade e 
grau de treinamento  
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Fonte: SILVA; LIMA, 2002. 

  

 O paciente tem os níveis de glicemia menores após uma sessão de 

exercícios físicos, nota-se isso nos testes de glicemia em jejum e glicemia 

capilar, coletado antes e após a prática (SILVA; LIMA, 2002). 

 É indicado que a prática de exercícios físicos deve ser orientada 

individualmente, observando o perfil do paciente. Assim, antes de iniciar as 

atividades, faz - se necessário realizar exames gerais e cardiovasculares para 

evitar riscos e aperfeiçoar benefícios (MERCURI; ARRECHEA, 2006). 

 Ciolac e Guimarães (2004) constatou que o efeito de exercício físico 

sobre os níveis de glicemia tem demonstrado de 12 a 48 horas após a prática, 

porém os níveis voltam a aumentar por volta de três a cinco dias após o 

exercício físico, por isso reforça a necessidade de praticar atividade física 

regularmente. 

 Neste mesmo estudo verificaram que a prática regular de exercícios 

físicos é uma forma preventiva do diabetes mellitus do tipo 2. O fato demonstra 

diminuir as chances de desenvolver a doença tanto em homens quanto em 

mulheres, mesmo contendo histórico familiar, sobrepeso, fatores 

cardiovasculares, tabagismo e hipertensão. Com apenas quatro horas 
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semanais de atividade física, o risco de adquirir DM diminui 70%, comparando 

ao estilo de vida sedentário.  

 Para uma melhora no perfil lipídico, nos riscos de doenças 

cardiovasculares e no controle da glicemia, é indicada a associação de uma 

dieta adequada ao tratamento. Sendo essa, uma dieta diferenciada das dietas 

normais, contendo alimentos com alto teor de fibras, onde está diretamente 

envolvida na absorção da glicose, melhorando o controle glicêmico e no perfil 

lipídico. 

 Também há indicações de redução de gorduras saturadas e trans, para 

prevenção de complicações cardiovasculares que podem ocorrer ao paciente 

diabético, diminuindo os fatores de risco, contribuindo para a normalização da 

pressão arterial, e aumento da circulação colateral. 

 Em um estudo realizado em Ribeirão Preto, Costa et al.  (2008) mostra 

uma dificuldade por parte das mulheres  em conseguir se adequar e se 

comprometer à uma dieta , sendo que a maioria delas preparam alimentos 

“proibidos” ao cardápio e normalmente sentem vontade de ingerir doces. 

 Outro fator que dificulta a execução da dieta balanceada, é a ausência 

de sintomas da doença, motivando pensamentos aos pacientes que não há 

necessidade de continuar a dieta, com isso prejudica a resposta do paciente 

frente ao tratamento proposto. 

 Por fim, vale ressaltar que os estudos apontam que o serviço de saúde 

não está preparado para melhor orientar o paciente diabético quando se trata 

de dieta nutricional e mudança de estilo de vida, pois esses profissionais 

precisam intensificar as atividades educativas em grupo, de modo a 

assegurarem que a pessoa possa adquirir conhecimentos e habilidades para 

cuidar de si mesmas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O diabetes mellitus é considerado um dos males endócrino-metabólico 

mais importante do mundo. Atualmente, os estudos apontam que suas 

complicações são um grave problema mundial. Para amenizar essas 

complicações, o envolvimento da família produz um papel fundamental na 

adesão ao tratamento farmacológica da doença. 

 Os fatores mais relevantes ao índice de adesão foram o deslocamento 

até a instituição onde realizam acompanhamento da equipe profissional, o alto 

custo do tratamento e as dificuldades de manter a dieta, pois inclui mudanças 

no cardápio de toda a família. 

 As estratégias que mais apresentam sucesso na adesão foram: 

motivação com o tratamento, participação de grupos diabéticos, conhecimento 

sobre a doença e a realização de exercícios físicos.  

 Portanto, conclui-se que ainda, a necessidade de mais estudos que 

avaliem os possíveis fatores que podem influenciar na adesão ao tratamento 

do diabetes mellitus. 
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