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Resumo
O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica comum no mundo todo. Os antidiabéticos
orais são os principais medicamentos utilizados no controle da doença. No entanto, o uso da
terapia farmacológica continua sendo um desafio para os pacientes que, frequentemente, não
aderem aos medicamentos prescritos, podendo, dessa forma, gerar uma série de
complicações provenientes da doença. O objetivo da pesquisa foi descrever quais são os
principais problemas enfrentados pelos diabéticos perante o uso de antidiabéticos orais e
avaliar a influência dos mesmos na adesão ao tratamento. Através de publicações anteriores
foi possível identificar que há grande dificuldade na adesão ao tratamento do diabetes
mellitus, sendo que os principais fatores relacionados a isso são classificados como
Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs), tais como o alto custo e o baixo acesso às
medicações, interações causadas entre medicamentos utilizados pelos pacientes, reações
adversas e a dificuldade em realizar o tratamento de forma correta, devido à complexidade
do esquema terapêutico para o controle da doença. É de grande importância a presença do
profissional farmacêutico na realização de intervenções que visam monitorar a ocorrência
destes PRMs para que se possa identificar precocemente as dificuldades que os pacientes
enfrentam durante o tratamento farmacológico e impedir a não adesão ao tratamento e as
prováveis complicações causadas pelo não tratamento ou tratamento inadequado da doença.

Palavras-chave: Problemas relacionados a medicamentos. Antidiabéticos orais. Adesão ao
tratamento.
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1. Introdução

O Diabetes mellitus é um distúrbio metabólico que apresenta deficiência absoluta ou
relativa de insulina, onde as complicações da doença são caracterizadas por alterações
metabólicas, complicações vasculares e neuropáticas, e apresenta, como principal efeito, a
hiperglicemia. O principal objetivo do tratamento do paciente diabético é a prevenção dessas
complicações crônicas, pois a doença não é curável e sim controlável (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2011 apud BONETTI, 2014:27).
O DM2 é o tipo mais comum de DM, apresentando-se de 90 a 95% dos casos e ocorre
geralmente em adultos. O diagnóstico é feito geralmente a partir dos 40 anos, embora cada
vez mais frequente em jovens (LYRA, 2006 apud CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011:03).
Uma das complicações secundárias características da doença é a doença
cardiovascular. (ASSUNÇÃO, 2002:01), sendo essa a principal causa dos óbitos que
envolvem a doença (MATOS e BRANCHTEIN, 2006:01).
O diabetes mellitus tipo 2 é controlável com alta estimativa de vida quando se adota
hábitos saudáveis e se adere à farmacoterapia. Todavia, os diabéticos representam cerca de
30% dos pacientes que se internam em unidades coronarianas intensivas com dor precordial,
sendo a sexta causa mais frequente de internação hospitalar, a principal causa de amputações
de membros inferiores e de cegueira adquirida, além de responder por cerca de 26% dos
pacientes que ingressam em programas de diálise (SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DIABETES, 2003:08).
O envelhecimento da população associado a mudanças no estilo de vida contribuem
para o aumento da incidência e prevalência do diabetes mundialmente (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2011 apud ALINE NEVES BONETTI, 2011:26).
O diabetes mellitus é uma doença muito estudada e apresenta diagnóstico bem
definido. No entanto, o tratamento se torna complexo, já que o controle da doença envolve
mudança nos hábitos de vida dos pacientes e ainda a terapia medicamentosa (ASSUNÇÃO et
al., 2002:01).
Diante dos aspectos que caracterizam a doença é necessário que se realize o controle
glicêmico, aliado ao tratamento de outros fatores de risco como hipertensão e dislipidemia,
contribuindo então para a prevenção da doença cardiovascular nesses casos (UKPDS,
1998:837).
O objetivo principal do tratamento é diminuir as oscilações da glicemia e apresentar
níveis normais de hemoglobina glicada. Para o tratamento, os recursos medicamentosos são
empregados em um segundo momento da terapêutica, quando houver dificuldade no controle
da glicêmia através da dieta e da prática de exercícios físicos (ALAD, 2000 apud
ASSUNÇÃO, et al, 2002:01).
Quando houver insucesso do controle glicêmico através da mudança de hábitos, os
tipos de medicamentos que podem ser adotados no tratamento do DM2, como primeira
escolha são utilizados os antidiabéticos orais (American Diabetes Association, 2006:30).
Porém, um dos fatores responsáveis pela dificuldade no controle glicêmico dos pacientes é a
não adesão farmacológica. Uma pesquisa americana percebeu que o aumento de 10% no
índice de adesão aos antidiabéticos orais esteve associado estatisticamente a uma diminuição
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de 0,1% na hemoglobina glicada (ROZENFELD, et al., 2008 apud FREITAS, 2010:12).
O tratamento inicial utilizando antidiabéticos orais dependerá do grau da doença, a
idade, a presença de patologias associados e o uso concomitante de outros medicamentos
(TORRE et al, 2010:32).
Atualmente existem vários fármacos que podem ser adotados para o controle do
diabetes. Porém, mesmo com todo o arsenal de medicamentos disponíveis, ainda se observa
casos de não adesão ao tratamento de muitos pacientes a esses medicamentos (ARAÚJO et
al., 2010:362 apud GRANT et al., 2007:362).
Há muitos fatores que podem influenciar na não adesão do portador de diabetes
mellitus tipo 2 a esses medicamentos e não há consenso sobre qual desses fatores têm maior
influência (FARIA, 2008 apud FREITAS, 2010:14).
Os problemas relacionados a medicamentos (PRMs) são fatores que podem prejudicar
a adesão e geralmente estão relacionados à reações adversas a medicamentos (RAM), as quais
são consideradas inevitáveis e irão sempre causar algum dano ao paciente (AIZENSTEIN,
2011:171).
Alguns PRMs podem ser consequência de uma reação adversa particular de um
paciente e não evitável como por exemplo os casos das reações de hipersensibilidade que
alguns medicamentos podem causar. Os PRMs podem prejudicar o tratamento do paciente e a
melhor maneira de evitar a necessidade de correção de um PRM, seria a prevenção do mesmo
(AIZENSTEIN et al, 2011:170).
Dados da OMS nos países desenvolvidos revelam que 50% dos usuários não aderem
aos medicamentos de forma correta. Nesses casos é muito comum a não aderência ao
tratamento prescrito ou ainda o aparecimento de reações adversas devido a interações
medicamentosas, doses inadequadas e outros problemas farmacoterapêuticos que podem
prejudicar o tratamento farmacológico. (OMS, 2003 apud BORGES, 2008 apud FARHAT,
2012:01).
Existem vários fatores relacionados ao uso de antidiabéticos orais que são
responsáveis pela não adesão ao tratamento da doença. A não adesão ao tratamento do
diabetes torna-se um problema de saúde pública relevante e devido à necessidade de se
elaborar medidas de educação em saúde, considerando que a adesão ao tratamento
medicamentoso é um fator de extrema importância para o controle da doença, justifica-se
então a realização deste trabalho, baseado em levantamentos bibliográficos.

2. Objetivos

O objetivo deste estudo foi descrever os principais PRM's (Problemas Relacionados a
Medicamentos) de antidiabéticos orais utilizados no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e
avaliar se os mesmos podem interferir na adesão ao tratamento da doença.

3. Métodologia
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Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através do levantamento de
dados encontrados na literatura já existente. A pesquisa foi realizada utilizando periódicos,
artigos, teses e livros que tratam do assunto referente a adesão e os principais problemas
relacionados ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2, em casos determinados, com o intuito
de avaliar os estudos de diferentes fontes e perspectivas. Foram utilizadas as bases de dados
online LILACS, PUBMED e Scielo. Os termos selecionados para estratégia de busca foram:
Antidiabéticos orais, diabetes mellitus, reações adversas, adesão e problemas relacionados a
medicamentos. Esta pesquisa bibliográfica foi realizada no período de abril a agosto de 2014.

4. Antidiabéticos orais e a adesão ao tratamento farmacológico

A utilização de hipoglicemiantes começou em 1954 com a introdução da sulfoniluréia.
No entanto, em decorrência de efeitos adversos causados pela medicação, surgiram alguns
medicamentos de segunda geração, mais potentes e seguros (KIMMEL e INZUCCHI,
2005:65).
A maioria dos problemas, que surgem durante o tratamento do diabetes, são associados
ao uso de hipoglicemiantes. Problemas tais como o controle inadequado da hiperglicemia pósprandial, ganho de peso e perda progressiva de eficácia. (LASERI e SOUZA, 2007:54).
Dentre os principais antidiabéticos orais podemos citar as sulfonilureias, as quais
apresentam como principais efeitos adversos a hipoglicemia, comprometimento da função
hepática e renal, náuseas, vômitos, anemias e icterícia colestática. A metformina apresenta
como principais efeitos adversos a diarréia, desconforto abdominal, náuseas e gosto metálico
na boca em até 20% dos pacientes. Em relação as tiazolidinedionas, a maioria dos pacientes
apresenta anemia, ganho de peso, edema e expansão do volume plasmático (GOODMAN &
GILMAN, 2010:1052, 1053 e 1054). Já a clorpropamida tem meia-vida longa podendo causar
hipoglicemia prolongada e ainda há o risco de causar síndrome da secreção inadequada do
hormônio antidiurético (NÓBREGA e KARNIKOWSKI, 2005:311).
Um estudo evidenciou que a hipoglicemia e o ganho de peso são os efeitos adversos
mais comuns em ligação com a utilização das sulfaniluréias. Já o ganho de peso e edema
periférico são comuns em pacientes tratados com TZD (tiazolidinedionas), enquanto o uso da
metformina geralmente causa efeitos gastrointestinais. Em pacientes tratados com metformina
ou sulfaniluréias o aparecimento de efeitos adversos foi mais frequente com a adição de outro
medicamento. A troca do tratamento para um outro foi mais frequente em pacientes que
tiveram efeitos adversos associados ao uso de metformina. Os doentes tratados com
metformina que apresentaram efeitos adversos foram 91% mais propensos a mudar de terapia
em comparação com indivíduos sem efeitos adversos. Os pacientes tratados com sulfaniluréia
e que tiveram efeitos adversos foram 37% mais propensos a receber uma outra droga em
combinação à terapia, enquanto que em indivíduos que sofreram efeitos adversos no
tratamento com tiazolidinedionas, mudanças na terapia não eram mais comuns do que em
pacientes que não apresentaram efeitos adversos (ASCHE et al., 2008:01).
Outro estudo detectou que os pacientes relataram apresentar efeitos adversos como
ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

Avaliação da adesão ao tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 em pacientes que apresentam PRM's
utilizando antidiabéticos orais
Julho/2015

hipoglicemia, reações de hipersensibilidade, náuseas, vômitos. Além disso a maioria dos
pacientes relatou usar a medicação quando lembra. Devido a isso, 48,1% dos pacientes
diabéticos mostraram-se pouco aderentes a terapia prescrita (SANTOS et al., 2010:352),
considerando que o aparecimento de reações adversas pode interferir na adesão
medicamentosa, sendo que o medo do paciente apresentar essas reações, pode levá-lo a
desistir do tratamento (ROCHA et al., 2008:705).
Sobre os fatores associados a desistência dos pacientes ao tratamento do diabetes
mellitus, os estudos revelaram que há falta de compreensão em relação ao autocuidado e
pouco entendimento sobre a condição de doente crônico (SOARES et al., 2014:94).
Segundo ROCHA et al., (2008:01) a maioria dos entrevistados (33,3%) esquece de
tomar os medicamentos. Outros trabalhos analisados sugeriram que o esquecimento foi o
motivo da não adesão ao tratamento farmacológico. (DOBBELS, 2005 apud BERNARDO e
BECKER, 2013:06).
A grande maioria dos pacientes apresentou dificuldades referentes ao uso de
medicamentos, levando em consideração a existência de dúvidas quanto à forma correta de
usar. Também considerou-se dificuldades na realização do tratamento devido ao fato de que a
maioria dos pacientes se recusava a utilizar o medicamento prescrito ou por esquecimento da
administração do mesmo. (ZANETTI et al., 2006 apud SOARES et al., 2014:93). Sendo que
segundo ARAÚJO et al., (2010:365) cerca de 55% referiu ser descuidado com o horário de
tomar seus medicamentos hipoglicemiantes.
Um estudo utilizando depoimentos de pacientes diabéticos demonstrou que o uso
frequente e continuo dos medicamentos não foi considerado difícil por alguns pacientes. No
entanto, eles referiram haver dificuldades para a utilização dos medicamentos e o relato de
que os comprimidos fazem mal. Alguns depoimentos mostraram que há dúvidas quanto aos
horários em que se deve tomar os medicamentos, quanto a necessidade ou não de jejum e
ainda quanto ao tempo de jejum caso este devesse ser feito (PÉRES et al., 2007:5 e 6).
Segundo Almeida et al. (1995:149) foi constatado que a informação que os pacientes
recebem sobre os antidiabéticos orais é variável, pois se lembram apenas de algumas partes
dela. Seu estudo também apontou que somente metade dos grupos investigados respondem,
de maneira adequada, às questões sobre a utilização dos antidiabéticos orais.
Outro fator que dificulta a adesão ao tratamento farmacológico de pacientes diabéticos
são os custos na aquisição dos medicamentos (ARY, 1986 apud BERNARDO & BECKER,
2013:06). Sendo que ainda a maioria dos pacientes, ao tentar obter o medicamento na
Unidade Básica de Saúde, enfrenta algumas dificuldades como, por exemplo, filas e a demora
no atendimento. A falta de adesão à medicação é um dos mais sérios problemas enfrentados
pelos pacientes que necessitam de tratamento medicamentoso de longa duração. Em relação a
isso, o paciente pode enfrentar consequências graves a curto prazo, tais como hipoglicemias e
hiperglicemias, levando ao coma e, em longo prazo, complicações crônicas, como macroangiopatias. Muitos pacientes diabéticos deixam de tomar a medicação por considerarem que
estão bem ou por não apresentarem sintomas da doença. Cerca de 32,2% dos entrevistados
não sabiam o nome da medicação utilizada e 51,6% dos pacientes tomavam o medicamento
em horário inadequado. Os resultados apresentados por este estudo refletem a falta da
educação em saúde de pacientes diabéticos e mostram a necessidade de uma abordagem que
promova a adesão primária e secundária para o seguimento terapêutico (GIMENES et al.,
2006:322). Têm se evidenciado que o fornecimento gratuito de medicamentos
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hipoglicemiantes melhora significativamente a adesão a terapia medicamentosa (LERMAN,
2005 apud BERNARDO & BECKER, 2013:06). No estudo realizado por Brand et al.
(1977:75), o principal fator descrito como causa de não aderência ao tratamento por idosos foi
o alto custo do medicamento. Isso foi evidenciado devido ao custo mensal que, nas
prescrições dos pacientes não-aderentes, era em média o dobro do custo mensal das
prescrições dos pacientes aderentes.
Foi ainda relatada a não adesão à terapia farmacológica devido ausência de sintomas
ou o fato do tratamento farmacológico apresentar reações adversas e devido a isso o paciente
sentir-se melhor sem a realização do tratamento prescrito (BERNARDO e BECKER,
2013:07). Além disso o tratamento de doenças crônicas, como o diabetes, geralmente têm
menor adesão, já que o tratamento acaba sendo de longa duração. Levando em conta ainda
que o esquema terapêutico da doença é de grande complexidade, exigindo muito empenho do
paciente (ROCHA et al., 2008:705).
Outras dificuldades encontradas na terapêutica se caracterizam pelo número de
medicamentos utilizados pelos pacientes diabéticos, que geralmente apresentam efeitos
adversos, além do alto custo, e ainda há problemas referentes ao grau de instrução dos
pacientes, que limita o acesso a informações e à compreensão. Além disso o caráter
assintomático da doença faz com que os pacientes, na maioria das vezes, não reconheçam a
importância do tratamento medicamentoso. Levando em conta a dificuldade para conseguir
que os pacientes sigam o plano alimentar, atividade física e terapêutica medicamentosa
percebe-se que a adesão ao tratamento é baixa (ZANETTI et al., 2006 apud SOARES, et al.,
2014:93).
Segundo Marini e Estancial (2013:33), o esquecimento é a principal causa de não
adesão ao tratamento encontrada em sua pesquisa, já que 56% dos pacientes referem, em
algum momento, ter esquecido de tomar seus medicamentos.
Identificou-se também que a dificuldade na utilização de hipoglicemiantes orais tem
como as principais causas a quantidade de medicamentos utilizados pelo diabético, os efeitos
adversos, o caráter assintomático da doença e o grau de instrução dos pacientes, que acaba
limitando o acesso à informação e à compreensão (ZANETTI et al., 2006 apud SOARES, et
al., 2014:93).
Através de outros estudos realizados anteriormente evidenciou-se que os pacientes
com doenças crônicas frequentemente param de tomar seus medicamentos porque as
consideram ineficazes ou por causa de seus efeitos adversos, tais como crises de
hipoglicemia, reações de hipersensibilidade, náuseas e vômitos. Ainda foram relatadas
potenciais interações medicamentosas, medicamento-medicamento de intensidade moderada,
que podem levar a alterações de efeito ou toxicidade dos medicamentos. Em relação à adesão
a terapia medicamentosa, quase 50% dos pacientes diabéticos mostraram-se pouco aderentes à
terapia prescrita. Estes resultados podem estar relacionados ao esquecimento, à falta de
entendimento da terapia pelos pacientes, aos efeitos adversos, a permanência dos sintomas e à
polifarmácia (SANTOS, 2010:354).
Um estudo, ao avaliar as razões da não adesão, identificou que 30% dos pacientes não
tomavam os medicamentos por esquecimento, 11% tomavam a dose menor do que a prescrita,
9% alegavam falta de informações e 7% não utilizavam seus medicamentos e não realizavam
tratamento por fatores emocionais (CRAMER, 2004 apud FREITAS, 2010:20).
Uma pesquisa identificou que 50,8% dos investigados faziam uso do álcool e,
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concluíram que há um risco maior de não adesão ao tratamento para o diabetes entre os
pacientes que bebem. A não adesão também esteve associada estatisticamente com a glicemia
capilar, logo os pacientes não cumpridores do tratamento com antidiabéticos orais desta
pesquisa foram os que apresentaram maiores alterações na glicemia capilar (ALVES,
KARTER e LIU, 2006 apud FREITAS, 2010:70).
A complexidade da farmacoterapia também tem sido um fator relacionado a não
adesão. Há vários problemas a cerca da complexidade da farmacoterapia, alguns envolvendo
o número de doses por dia, outras incluindo o número de diferentes medicações. De modo
geral a complexidade da farmacoterapia consiste de uma associação de múltiplos fatores, bem
como o número de medicações no esquema terapêutico, forma farmacêutica, vias de
administração, o número de doses por dia, o número de unidades por dose além de instruções
sobre a administração dos medicamentos, tais como se administrar perto das refeições ou não
ou se o medicamento deve ser dissolvido ou não (MELCHIORS; CORRER; FERNÁNDEZLLIMOS, 2007 apud FREITAS, 2010:69).
Relatou-se que 32,2% dos pacientes entrevistados não souberam referir o nome do
antidiabético oral que utilizavam em seu tratamento e 13,2% mencionou, de modo incorreto o
nome do medicamento utilizado. Em relação ao horário de administração dos antidiabéticos
orais, a mesma pesquisa verificou que 51,6% tomavam os medicamentos em horário
incorreto. No que se refere ao conhecimento sobre a finalidade e propósito da utilização dos
antidiabéticos orais, 71,0% dos pacientes responderam de forma insatisfatória. Referente a
isso é importante ressaltar, ao paciente, o mecanismo de ação dos antidiabéticos orais
utilizados, já que alguns podem retardar a absorção pós-prandial da glicose que aumentam a
secreção de insulina e os que reduzem a resistência à insulina, para que desta forma o paciente
saiba que para se ter o efeito desejado deve-se obedecer ao horário correto de administração
(GIMENES et al., 2006:321).
Ainda outro PRM constatado através de um estudo são as interações medicamentosas.
Pacientes que utilizam antidiabéticos orais estão suscetíveis a interações medicamentosas com
outras drogas. Dentre as interações medicamentosas que podem aumentar a toxicidade dos
antidiabéticos orais, as mais comuns são as associações com cloranfenicol (50%), cimetidina
(34%), propranolol (34%), anti-inflamatório não esteroidal (34%) e inibidores da
monoaminoxidase (34%). Dentre os que diminuem a eficácia dos antidiabéticos orais, os
corticosteroides e diuréticos são as interações medicamentosas mais relatadas (ARAÚJO et
al., 2013:01).
Então, entende-se que a dificuldade na adesão ao tratamento está relacionada a vários
fatores, bem como as dificuldades na aquisição dos medicamentos prescritos, e ainda ao
comportamento do paciente após a aquisição dos mesmos (MOSCATI; PERSANO;
CASTRO, 2000 apud GIMENES et al., 2006:322).
Observou-se também uma redução do PRM relacionado à ocorrência de reações
adversas ao medicamento, provavelmente devido à melhora no esquema de administração dos
medicamentos e da intervenção para preveni-las. Os fatores que mais influenciam na
capacidade de aderir ao tratamento farmacológico são os fatores relacionados aos próprios
pacientes e incluem a percepção do paciente sobre a doença e de como se relacionam com seu
tratamento (FARHAT, 2012:03).
Diante disso, a baixa adesão ao tratamento medicamentoso pode afetar a evolução
clínica e a qualidade de vida do paciente (SHAW, 2003 apud FREITAS, 2010:13). Além da
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falta de acesso aos medicamentos, outros fatores implicados na não adesão ao tratamento
medicamentoso estão relacionados à relação profissional-paciente, as reações adversas a
medicamentos, ao esquema terapêutico e à doença (LEITE e VASCONCELOS, 2003:778).
Sabe-se ainda da dificuldade em aderir corretamente a um tratamento farmacológico,
considerando que a doença possui características de ausência de sintomas e a necessidade de
um longo período de tratamento, já que se trata de uma patologia crônica (LEITE e
VASCONCELOS, 2003:778). Os pacientes podem prejudicar a adesão ao tratamento de
várias maneiras, tais como não utilizar a quantidade de medicamentos prescrita, não seguir
corretamente os intervalos entre as doses, não tomar os medicamentos pelo tempo em que
foram prescritos e ainda tomar medicamentos que não foram prescritos (REBOLHO, 2002
apud FREITAS, 2010:15).
Perante as complicações que a não adesão ao tratamento podem causar, é
imprescindível que os portadores de DM tenham conhecimento sobre os riscos relacionados a
sua doença e a necessidade do uso contínuo dos medicamentos. Por isso é necessário orientar
os pacientes sobre o uso correto dos medicamentos, principalmente em relação aos que
apresentam algum tipo de dificuldade na adesão ao tratamento medicamentoso (OLIVEIRA et
al., 2010:226).
A falta de adesão ao tratamento é algo cada vez mais frequente, principalmente entre
os portadores de doenças crônicas, como é o caso do diabetes mellitus tipo 2. Um estudo
verificou que 78% dos diabéticos avaliados na pesquisa apresentavam controle glicêmico
inadequado (ARAÚJO et al., 2010:366)
Através de um estudo, percebeu-se que o aparecimento de efeitos colaterais causados
pela terapia medicamentosa é um fator prejudicial para a adesão. Esses fatores, normalmente
identificados ao medicamento, estão relacionados à decisão do paciente de mudar seu ritmo
de vida ou aceitar certos efeitos adversos. (MOSCATI; PERSANO; CASTRO, 2000 apud
LEITE e VASCONCELOS, 2003:778)
De um modo geral tem se relatada baixa aderência aos medicamentos considerando o
desenvolvimento de complicações, as hospitalizações evitáveis e a progressão da doença
(DIMATTEO, 2004). Por isso deve-se dar ênfase a importância dos profissionais de saúde em
garantir que exista a educação em saúde necessária para que haja aceitação do paciente quanto
ao tratamento, uma vez que a baixa adesão está relacionada à resistência às mudanças nos
hábitos de vida e na dificuldade de se adaptar ao tratamento medicamentoso (ZANETTI et al.,
2006 apud SOARES, et al., 2014:93). A não-adesão não deve ser vista apenas como uma
incapacidade do paciente em seguir seu tratamento de maneira adequada, mas também deve
ser vista como uma falha do sistema de saúde em prestar os cuidados adequados aos pacientes
(MOOSA, JEENAH E KAZADI, 2007 apud FREITAS, 2010:20).
Deve-se ressaltar que o DM deve ser tratado adequadamente, impedindo o
aparecimento dos sintomas e o agravamento da doença que é caracterizada pela manifestação
de problemas cardíacos e visuais, lesões de difícil cicatrização, acidente vascular cerebral,
insuficiência renal dentre outras complicações (MILECH & PEIXOTO, 2004 apud
OLIVEIRA, 2010:223).
Vários estudos refletem que o paciente não tem acesso ao medicamento, que os efeitos
adversos dificultarão a adesão ao tratamento dependendo da percepção que o paciente tem
disso. Estes estudos admitem também que a própria doença é um fator interferente
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dependendo da forma como o paciente a enfrenta e de que forma enfrenta também seus
sintomas. O profissional de saúde influenciará de forma positiva na adesão ao tratamento
desde que consiga atingir o universo cultural do paciente e estabelecer com este uma boa
comunicação e relacionamento efetivos, ressaltando sempre que a adesão a terapia sempre
possibilitará benefícios em relação à saúde do paciente e seu bem-estar (LEITE e
VASCONCELOS, 2003:781)
É de grande importância que exista confiança depositada pelo paciente na prescrição,
na equipe de saúde que o atende e no profissional, em particular. Essa confiança e o bom
relacionamento e interação entre profissional e paciente é fundamental para um bom
cumprimento da terapia medicamentosa (LEITE e VASCONCELOS, 2003 apud FREITAS,
2010:22).
Os profissionais da saúde devem prestar as informações necessárias para o
conhecimento do paciente sobre a sua doença, durante o acompanhamento do tratamento.
Estes profissionais devem promover o máximo de interação com o portador de diabetes
informando-lhe sobre as características e peculiaridades da sua doença, assim como os
principais sinais e sintomas, o tratamento medicamentoso e não medicamentoso, os nomes
dos medicamentos que serão utilizados no tratamento, e imprescindivelmente os efeitos
adversos que podem surgir durante o tratamento farmacológico. Todas essas informações
apresentadas ao paciente possibilitarão uma maior chance de adesão (GIMENES et al.,
2006:322).
Diante disso, o desenvolvimento da Atenção Farmacêutica na avaliação da adesão ao
tratamento medicamentoso pode beneficiar significativamente a saúde dos portadores de
doenças crônicas, como o diabetes mellitus tipo 2, considerando que esses pacientes
precisarão utilizar medicamentos por toda vida, e a adesão a esses medicamentos é
fundamental para o sucesso da terapia farmacológica. O acompanhamento farmacoterapêutico
tem por objetivo avaliar a rotina do usuário dos medicamentos, acompanhar seu tratamento,
compreender como ele enfrenta a doença e, quando preciso, intervir na identificação,
prevenção e resolução dos problemas relacionados aos medicamentos buscando resultados
satisfatórios (BORGES, 2008 apud FARHAT, 2012:01).

5. Conclusão

Considerando que o tratamento do diabetes mellitus tem por objetivo manter o
controle glicêmico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e que, para alcançarmos este
objetivo, é imprescindível que o paciente realize o tratamento medicamentoso de forma
adequada para minimizar problemas durante a terapia e impedir o agravamento do quadro da
doença e provenientes complicações da mesma. Entretanto, o que se tem observado é que os
pacientes diabéticos que fazem uso de antidiabéticos orais não aderem ao tratamento
medicamentoso de forma eficaz, tornando-se, assim, vulneráveis às complicações da doença.
A partir dos dados obtidos foi possível identificar que há dificuldades na adesão ao
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tratamento do diabetes mellitus tipo 2 por pacientes que utilizam, como tratamento, os
antidiabéticos orais, levando em conta que a maioria dos pacientes diabéticos apesentam
problemas relacionados a medicamentos (PRMs) bem como a falta de informações relevantes
sobre a doença, a dificuldade de acesso aos medicamentos e fatores como o surgimento de
reações adversas a medicamentos, interações medicamentosas e ainda o fato de alguns
pacientes esquecerem de administrar seus medicamentos. Esses, dentre outros, fatores
relacionados ao tratamento do diabetes dificultam a adesão ao tratamento e consecutivamente
prejudicam a qualidade de vida dos pacientes.
Para que os pacientes se conscientizem da importância da terapia medicamentosa, é
necessário que hajam programas de educação em saúde efetivos, e que os profissionais
farmacêuticos que compõem a equipe auxiliem os pacientes a obterem informações
indispensáveis para efetuar o tratamento de maneira adequada, sempre realizando
acompanhamento terapêutico e monitoração de problemas relacionados a terapia, para a
correção dos mesmos, e quando necessário, intervir da maneira apropriada, impedindo a
desistência do tratamento por parte do paciente.
É importante conhecer os pacientes que não aderem ao tratamento com antidiabéticos
orais, para identificar os fatores envolvidos na não adesão aos antidiabéticos. É preciso
enfatizar a importância dos profissionais de saúde diante da falta de adesão do paciente
diabético à terapêutica medicamentosa, uma vez que o tratamento é de grande complexidade e
apresentam dificuldades quanto ao esclarecimento em relação a doença e a importância da
realização do tratamento de maneira adequada. Além disso existem problemas na
comunicação entre profissionais de saúde e o paciente. A participação de vários profissionais
da área da saúde, com abordagem multiprofissional e multidisciplinar ao paciente diabético,
facilitam a adesão à terapêutica medicamentosa para o controle do diabetes e
consequentemente contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes.
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