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1. RESUMO 

Para o controle do DM, além das medidas não farmacológicas, o uso de 

medicamentos para controle da glicemia ainda tem sido a opção terapêutica mais 

utilizada em virtude da sua relação custo-efetividade. No entanto, a baixa adesão 

aos esquemas terapêuticos torna-se a principal razão do baixo índice de beneficio 

terapêutico e seu impacto sobre qualidade de vida dos pacientes com DM. Em face 

ao exposto, o presente trabalho teve como objetivos avaliar o nível de adesão ao 

tratamento medicamentoso e os fatores condicionantes desta prática em pacientes 

com DM assistidos por duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) da 

cidade de Araxá-MG. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de corte transversal, 

com abordagem quali e quantitativa, realizada no período de maio a dezembro de 

2013, na área de abrangência do ESF de dois bairros do município de Araxá-MG. A 

proposta de pesquisa obedeceu todos os preceitos da ética em pesquisa com seres 

humanos, de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, sendo executada após autorização do gestor municipal de saúde do 

município de Araxá e aprovação pelo Colegiado de Ética em Pesquisa do 

UNIARAXÁ. O instrumento de coleta de dados era composto por questões fechadas 

para levantamento dos dados sócio-demográficos (gênero, idade e escolaridade), 

além de questões relacionadas à avaliação da adesão a terapia medicamentosa 

(Escala Morisky), à farmacoterapia, o número de medicamentos utilizados e a forma 

de aquisição dos mesmos (se exclusivamente ou parcialmente através do Sistema 

Único ou por recursos próprios) e as motivos para não adesão. Os dados foram 

obtidos por meio de entrevista na ocasião da visita do agente comunitário da saúde. 

Foram entrevistados 200 pacientes com DM assistidos por duas equipes de ESF em 

dois bairros da cidade de Araxá-MG, sendo 100 em cada, distribuídos 

equitativamente entre as microáreas atendidas por cada ESF. Os resultados obtidos 

na população estudada permitem sugerir que o nível de adesão à terapia 

medicamentosa por pacientes diabéticos é afetada pela faixa etária, escolaridade e 

forma de aquisição dos medicamentos utilizados, uma vez que se observou uma 

dependência destas variáveis sobre o nível de adesão, principalmente quando estes 

pacientes estão inseridos num contexto socioeconômico mais desfavorável. 

 

2. INTRODUÇÃO 



O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias 

heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação 

da insulina (World Health Organization, 1999). É reconhecido como um sério 

problema de saúde pública em vários países, independente do seu grau de 

desenvolvimento socioeconômico. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, em 

2012, a prevalência nacional da doença era de 9,04%, sendo maior que a 

prevalência mundial (8,3%). 

As complicações agudas e crônicas do DM causam alta morbimortalidade, 

acarretando altos custos para os sistemas de saúde. Gastos relacionados ao 

diabetes mundialmente, em 2010, foram estimados em 11,6% do total dos gastos 

com atenção em saúde (International Diabetes Federation, 2012 apud Brasil, 2013). 

Dados brasileiros sugerem valores semelhantes (Rosa, 2008; International Diabetes 

Federation, 2012 apud Brasil, 2013). Estudo realizado pela OMS mostrou que os 

custos governamentais de atenção ao DM variam de 2,5% a 15% dos orçamentos 

anuais de Saúde, e os custos de produção perdidos podem exceder, em até cinco 

vezes, os custos diretos de atenção à saúde (Organização Mundial da Saúde, 2003). 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de corte transversal, realizada no período de 

junho a dezembro de 2013, na área de abrangência do Programa Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) de dois bairros do município de Araxá (MG). 

Reconhecendo a importância da atenção básica na abordagem dos agravos á 

saúde, desde 2001, o Ministério da Saúde, por meio Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica e ao Diabetes Mellitus, estabeleceu o 

modelo de atenção programática denominado HIPERDIA (Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos), possibilitando o 

desenvolvimento de ações contínuas. Essa proposta sugere que o cuidado ofertado 

deve ir além do binômio queixa-conduta, de modo que permita identificar portadores 

assintomáticos, monitorar o tratamento, estabelecer vínculos entre equipe de saúde-

pacientes-cuidadores e realizar educação em saúde, incorporando a realidade social 

do paciente a esse processo (Assis et al., 2012). 

Por se tratar de uma doença crônica não transmissível associada a várias 

complicações e comorbidades, é importante a realização de seu adequado controle 

para reduzir a ocorrência de gastos com produtos e serviços de saúde, bem como o 

número de mortes. Para o controle do DM, além das medidas não farmacológicas, o 



uso de medicamentos para controle da glicemia ainda tem sido a opção terapêutica 

mais utilizada em virtude da sua relação custo-efetividade. No entanto, a baixa 

adesão aos esquemas terapêuticos torna-se a principal razão do baixo índice de 

beneficio terapêutico e seu impacto sobre qualidade de vida dos pacientes com DM. 

Diante deste contexto, é importante que a adesão à terapêutica medicamentosa seja 

avaliada com vistas a nortear ações para a promoção, proteção e a recuperação da 

saúde, principalmente em nível de atenção básica. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Este estudo visou avaliar o nível de adesão ao tratamento medicamentoso e os 

fatores condicionantes desta prática em pacientes com DM assistidos por duas 

equipes de Estratégia Saúde da Família da cidade de Araxá-MG. 

 

Objetivos específicos 

- Verificar a proporção de pacientes classificados como aderentes e não aderentes 

ao tratamento medicamentoso; 

- Verificar a dependência e a correlação do nível de adesão com as variáveis: 

gênero, faixa etária, escolaridade, número de medicamentos utilizados e forma de 

aquisição dos medicamentos; 

- Verificar as principais motivos para a não adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, de corte transversal, com abordagem quali e 

quantitativa. O estudo foi realizado no período de maio a dezembro de 2013, na área 

de abrangência do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) de dois bairros 

do município de Araxá-MG, um no do setor norte e outro no setor sul. Os critérios de 

inclusão para participação do estudo foram: ter 18 anos ou mais, ter condições 

cognitivas de responder ao instrumento de coleta de dados e aceitar os termos de 

participação na pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados era composto por questões fechadas para 

levantamento dos dados sócio-demográficos (gênero, idade e escolaridade), além 

de questões relacionadas à avaliação da adesão a terapia medicamentosa, à 

farmacoterapia, o número de medicamentos utilizados e a forma de aquisição dos 



mesmos (se exclusivamente ou parcialmente através do Sistema Único ou por 

recursos próprios) e as razões para não adesão. 

Para a avaliação da adesão a terapia medicamentosa, foi utilizada a Escala de Morisky 

(Morisky et al., 1986), método desenvolvido e validado, composto por quatro perguntas 

fechadas. Para estas perguntas, as respostas foram categorizadas em sim ou não, 

sendo dado o valor de zero para cada resposta negativa e um para as afirmativas. Na 

Escala de Morisky o escore zero indica nível de adesão alto, um e dois indica moderado 

nível de adesão, três e quatro baixo nível de adesão à terapia medicamentosa. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Colegiado de Ética do Centro Universitário do 

Planalto de Araxá através do Parecer Consubstanciado número 41344/57 de 2013. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A amostra foi constituída por 200 pacientes com DM assistidos por duas equipes de 

Estratégia Saúde da Família (ESF) de dois bairros da cidade de Araxá-MG, sendo 100 

em cada, distribuídos equitativamente entre as microáreas atendidas por cada ESF. 

Um bairro está localizado no setor SUL da cidade, sendo mais próximo dos serviços 

de saúde disponibilizados na cidade (unidades básicas, pronto atendimento e 

farmácia municipal), enquanto que o outro bairro localiza-se no setor NORTE, estando 

mais afastada de tais serviços. Além disso, a população do bairro do setor NORTE é 

majoritariamente de menor renda quando comparada ao bairro do setor SUL. 

A coleta de dados foi iniciada após autorização do gestor municipal de saúde do 

município de Araxá e aprovação pelo Colegiado de Ética em Pesquisa do 

UNIARAXÁ. A pesquisa seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

196/96) e incorporou em seu contexto os quatro referenciais da bioética: autonomia, 

não maleficência, beneficência e justiça. 

Os dados foram obtidos por meio de entrevista na ocasião da visita do agente 

comunitário da saúde. Os pacientes foram informados pelos pesquisadores sobre os 

objetivos, os procedimentos e as condições para a participação da pesquisa, e aqueles 

que concordaram em participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando programa estatístico BioEstat versão 

5.0, para avalição da dependência (Qui-Quadrado de Pearson) e a correlação 

(Correlação de Pearson) entre o nível de adesão e as variáveis: gênero, faixa etária, 

escolaridade, número de medicamentos utilizados e forma de aquisição dos 



medicamentos. Foram considerados significantes os valores de p ≤ 0,05, sendo os 

valores entre 0,05 e 0,10 considerados como tendência a significância estatística. 

Os dados são apresentados como frequência do nível de adesão em função das 

variáveis analisadas, na forma de tabelas ou gráficos elaborados utilizando-se os 

programas Microsoft Word e Microsoft Excel 2010, respectivamente. 

 

6. RESULTADOS 

Por meio da aplicação da Escala de Morsiky, foi possível verificar que 69% dos 

inquiridos do bairro do setor Sul são aderentes ao tratamento medicamentoso, 

enquanto que 57% o são no bairro do setor Norte. Além disso, é notória a elevada 

frequência (30%) de baixo nível de adesão no bairro do setor Norte. Estes achados 

podem indicar uma deficiência na orientação dos pacientes do setor Norte por parte 

da equipe da Estratégia de Saúde da Família sobre a importância da adesão ao 

tratamento medicamentoso. 

Tabela 1: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky a pacientes com Diabetes mellitus em um bairro do setor Sul e outro do 

setor norte da cidade de Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

Nível de adesão 
Frequência do nível de adesão (%) 

Bairro setor Sul Bairro setor Norte 

Baixo 5 30 

Moderado 26 13 

Alto 69 57 

 

Na figura 1, observa-se que a frequência do nível de adesão não difere entre os 

gêneros nos dois bairros, e confirma-se uma maior frequência de baixo nível de 

adesão no bairro do setor Norte tanto entre homens quanto mulheres. Pela análise 

de Qui-Quadrado de Pearson, não há dependência entre gênero e nível de adesão 

nos dois bairros (p= 0,5197 para o bairro do setor Sul e p= 0,9055 do setor Norte). 

 



 

Figura 1: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky em relação ao gênero de pacientes com Diabetes mellitus em um bairro do 

setor Sul e outro do setor norte da cidade de Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

 

A figura 2 apresenta os dados relacionados a frequência do nível de adesão em 

função da faixa etária dos inquiridos. 

 

Figura 2: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky em relação a faixa etária de pacientes com Diabetes mellitus em um bairro do 

setor Sul e outro do setor norte da cidade de Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

 

Em relação à faixa etária, foi observado no bairro do setor SUL um aumento da 

frequência de alto nível de adesão, concomitante a uma queda da frequência de 

moderado nível, com aumento da faixa etária, indicando que os pacientes com mais 

idade são mais aderentes que os mais jovens. Pela análise de Qui-Quadrado de 

Pearson, não há dependência entre faixa etária e nível de adesão neste bairro (p= 

0,2777) e também não há correlação entre estas variáveis segundo a análise de 
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Correlação de Pearson (p= 0,7454 e R2= 0,0011). Por outro lado, no bairro do setor 

NORTE, observou-se uma queda na frequência alta adesão e um aumento da 

frequência de baixa adesão com aumento da idade. A análise de Qui-Quadrado de 

Pearson indicou uma dependência entre faixa etária e nível de adesão neste bairro 

(p= 0,0424), mas segundo a análise de Correlação de Pearson não há correlação 

entre estas variáveis (p= 0,0909 e R2= 0,0289). Estes dados apontam para a 

necessidade de implantação de estratégias voltadas à população com mais idade, 

principalmente, entre idosos e/ou seus cuidadores, sobre os benefícios da adesão a 

terapia medicamentosa. 

 

Figura 3: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky em relação à escolaridade de pacientes com Diabetes mellitus em um bairro do 

setor Sul e outro do setor norte da cidade de Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

 

No que concerne à escolaridade (figura 3), no bairro do setor SUL verificou-se uma 

significativa frequência de alto e moderado nível em todos os níveis de escolaridade. 

A análise de Qui-Quadrado de Pearson mostrou que não há dependência entre a 

escolaridade e o nível de adesão neste bairro (p= 0,9704) e segundo a análise de 

Correlação de Pearson também não há correlação entre estas variáveis (p= 0,4149 

e R2= 0,0068). Em contraponto, no bairro do setor NORTE verificou-se uma queda 

da frequência de baixo nível de adesão em indivíduos de maior escolaridade e uma 

elevada frequência de alto nível de adesão entre os não escolarizados. A análise de 
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Qui-Quadrado de Pearson mostrou dependência entre a escolaridade e o nível de 

adesão neste bairro (p= 0,0424), mas segundo a análise de Correlação de Pearson 

não há correlação entre estas variáveis (p= 0,3081 e R2= 0,0106). Em conjunto estes 

dados indicam uma influência da escolaridade sobre a adesão ao tratamento 

medicamentoso entre os participantes desta pesquisa. 

 

Figura 4: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky em relação o número de medicamentos utilizados por pacientes com 

Diabetes mellitus em um bairro do setor Sul e outro do setor norte da cidade de 

Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

 

Observa-se na figura 4 que a adesão ao tratamento medicamentoso independe do 

número de medicamentos utilizados nas duas populações de pacientes diabéticos 

estudadas. Verificou-se uma elevada frequência de alto nível de adesão 

independente do número de medicamentos utilizados e uma considerável (cerca de 

30%) frequência de moderado nível de adesão entre os participantes do bairro do 

setor SUL. A análise de Qui-Quadrado de Pearson mostrou que não há dependência 

entre o número de medicamentos utilizados e o nível de adesão para os dois bairros 

(p>0,05) e também não correlação entre estas variáveis segundo a análise de 

Correlação de Pearson (p>0,05). 

No que diz respeito à forma de aquisição dos medicamentos utilizados (figura 5), 

observou-se que entre os pacientes do bairro do setor SUL há uma elevada 

frequência de alto nível de adesão independe da forma de aquisição, enquanto que 
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no bairro do setor NORTE a frequência de alto nível de adesão é maior entre 

pacientes que adquirem seus medicamentos parcialmente no SUS ou com recursos 

próprios. Além disso, observou-se neste bairro que há uma queda na frequência de 

baixo nível de adesão entre pacientes que adquirem seus medicamentos 

parcialmente no SUS ou com recursos próprios. A análise de Qui-Quadrado de 

Pearson mostrou que não há dependência entre a forma de aquisição de 

medicamentos e o nível de adesão no bairro do setor SUL (p= 0,6492), enquanto 

que no bairro do setor NORTE há esta dependência entre as variáveis (p= 0,0001). 

Estes dados sugerem que o nível de adesão pode ser influenciado pelo custeio dos 

medicamentos por parte de seus usuários. 

 

Figura 5: Frequência do nível de adesão de acordo com a aplicação da Escala de 

Morisky em relação a forma de aquisição dos medicamentos utilizados por pacientes 

com Diabetes mellitus em um bairro do setor Sul e outro do setor norte da cidade de 

Araxá-MG participantes desta pesquisa. 

 

Cerca de 30% dos inquiridos apontaram o esquecimento de dose como a principal 

razão para a não adesão ao tratamento nos dois bairros, sendo que o custo elevado 

dos medicamentos e o desabastecimento do serviço público de Assistência 

Farmacêutica são alegados apenas no bairro do setor NORTE. Este bairro é 

constituído por uma população com menor poder aquisitivo, o que reforça os dados 

sobre a dependência da forma de aquisição dos medicamentos sobre o nível de 

adesão ao tratamento medicamentoso. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante dos resultados obtidos com esta pesquisa, é possível sugerir que na 

população estudada o nível de adesão à terapia medicamentosa por pacientes 

diabéticos é afetada pela faixa etária, escolaridade e forma de aquisição dos 

medicamentos utilizados, uma vez que se observou uma dependência destas 

variáveis sobre o nível de adesão, principalmente quando estes pacientes estão 

inseridos num contexto socioeconômico mais desfavorável. 

Visto que o controle do DM é resultado de diversos fatores e condições que 

propiciam o acompanhamento dos pacientes, para que os resultados esperados 

possam ir para além do controle da glicemia. Para atingir estes objetivos, é 

imperativo o desenvolvimento de ações de saúde em DM para controlar a glicemia 

e, com isso, em longo prazo, reduzir morbimortalidade causada por essa patologia. 

Portanto, fazer uma intervenção educativa sistematizada e permanente com os 

profissionais de Saúde é um aspecto fundamental para mudar as práticas atuais em 

relação a esses problemas de saúde. 
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