
0 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E FARMÁCIA 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Suellen Rosa da Silveira 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM 

PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA 

EM RIO PARDO - RS 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2017 



1 

Suellen Rosa da Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM 

PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA 

EM RIO PARDO - RS 

 

 

 

 

Trabalho de Curso apresentado ao Curso de  

Farmácia da Universidade de Santa Cruz do  

Sul para obtenção do título de bacharel em  

farmácia. 

 

Orientador: Ana Paula Helfer Schneider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz do Sul 

2017 

 



2 

RESUMO 

 

O diabetes mellitus e a hipertensão arterial são doenças crônicas prevalentes e que mais 

causam complicações. No controle tanto do diabetes mellitus como da hipertensão arterial, a 

falta de adesão ao tratamento por parte do paciente é um grande problema encontrado pelos 

profissionais de saúde. É de extrema importância que se conheça os fatores que podem 

interferir na adesão do paciente, para que possa ser proposto um esquema terapêutico de 

acordo com o perfil de cada paciente, com o objetivo de obter resultados positivos quanto ao 

tratamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso em 

pacientes diabéticos e hipertensos usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS, analisando 

também o perfil socioeconômico, comportamental e de saúde destes pacientes, estabelecendo 

a relação entre estes fatores com a adesão ao tratamento medicamentoso, com o propósito de 

promover a melhor adesão ao tratamento e aumentar a efetividade terapêutica. Foi realizado 

um estudo transversal, onde foram realizadas entrevistas com 100 pacientes portadores de 

diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial, maiores de 18 anos, atendidos em uma Farmácia 

em Rio Pardo que estão em tratamento medicamentoso e que aceitaram participar do estudo. 

Foram estatisticamente associados a não adesão ao tratamento medicamentoso, à realização 

de consultas nos últimos seis meses 47,9%, pacientes com reumatismo/artrite/artrose 69,2% 

associada com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, reações adversas provocadas por 

alguns medicamentos 83,3%, também estão relacionadas com a adesão, diabéticos e 

hipertensos que referiram ter dificuldade para: ler a embalagem do medicamento 60,6%, para 

ler a prescrição 51,1%, para lembrar-se de tomar o medicamento 83,3%, para conseguir o 

medicamento 50% e para tomar muitos comprimidos ao mesmo tempo 80%. Conclui-se que 

40% dos participantes são não aderentes ao tratamento medicamentoso, observou-se também 

em relação ao perfil dos participantes que os pacientes não aderentes possuem faixa etária 

mais avançada. Percebe-se uma grande prevalência de fatores de risco modificáveis com 

associação significativa com a não adesão. É fundamental que os profissionais de saúde 

forneçam subsídios ao paciente para facilitar sua compreensão quanto ao tratamento adequado 

para sua condição clínica, para que assim o medicamento necessário possa ser eficaz e efetivo 

para o paciente e o mesmo possa ter uma boa adesão ao regime terapêutico, garantido assim 

um bom controle de sua doença e evitando o aparecimento de complicações, devido à falta de 

adesão. O profissional farmacêutico é de extrema importância neste processo. 

 

Palavras-chave: Adesão. Tratamento Medicamentoso. Hipertensão Arterial. Diabetes 

Mellitus. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus and hypertension are chronic diseases that are prevalent and cause more 

complications. In the control of diabetes mellitus and hypertension, the lack of adherence to 

the treatment by the patient is a big problem found by health professionals. It is extremely 

important to know the factors that can interfere with the patient's adherence, so that a 

therapeutic scheme can be proposed according to the profile of each patient, in order to obtain 

positive treatment results. The objective of this study was to evaluate the adherence to drug 

treatment in diabetic and hypertensive patients using a pharmacy in Rio Pardo, RS, besides 

analyzing the socioeconomic, behavioral and health profile of these patients, establishing the 

relationship between these factors and adherence to treatment with the goal of promoting 

better adherence to treatment and increasing therapeutic efficacy. A cross-sectional study was 

carried out in which 100 patients with diabetes mellitus and / or hypertension, aged 18 years 

or older, attended the Pharmacy in Rio Pardo who were undergoing drug treatment and who 

accepted to participate in the study. Patients with rheumatism / arthritis / arthritis 69.2% were 

associated with hypertension and / or diabetes mellitus, adverse reactions caused by certain 

medications 83.3%, are also related to adherence, diabetics and hypertensives who reported 

having difficulty reading the packaging of the drug 60.6%, read the 51.1% prescription, to 

remember to take the medicine 83, 3%, to get the medicine 50% and to take many tablets at 

the same time 80%. It was concluded that 40% of the participants do not adhere to the drug 

treatment, it was also observed in relation to the participants' profile that the non-adherent 

patients have a more advanced age group. There is a high prevalence of modifiable risk 

factors with a significant association with nonadherence. It is essential that health 

professionals provide patient subsidies to facilitate understanding of the appropriate treatment 

for their clinical condition, so that the necessary medication can be effective and effective for 

the patient and can have a good adherence to the therapeutic regimen. ensuring good control 

of their disease and avoiding the appearance of complications due to lack of adherence. The 

pharmacist is extremely important in this process. 

 

Keywords: Accession. Medicinal Treatment. Arterial hypertension. Diabetes Mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente nas cidades brasileiras, as doenças crônicas não transmissíveis estão 

causando um grande número de óbitos, dentre estas doenças estão o diabetes mellitus e a 

hipertensão arterial. No Brasil, aproximadamente 60 a 80% dos casos de diabetes e 

hipertensão podem ser tratados na rede primária de saúde. Quando se tem a colaboração dos 

pacientes, medidas preventivas e de promoção da saúde são suficientes, não sendo necessários 

tratamentos mais complexos (CARVALHO et al., 2012). 

O diabetes mellitus e a hipertensão arterial são considerados doenças de baixa 

gravidade, porém por serem doenças crônicas e por não apresentarem sintomas específicos, 

muitas vezes podem ser confundidos com os sintomas de outras doenças, levando o paciente a 

descobrir a doença tardiamente, também pelo fato de serem fatores de risco para várias 

morbidades cardiovasculares, o controle destas doenças se torna um grande problema para o 

sistema público de saúde, gerando grandes danos socioeconômicos para o país (BRASIL, 

2002). 

Para a resolutividade das doenças cardiovasculares, que são os principais problemas 

gerados pelo diabetes mellitus e pela hipertensão arterial, simples medidas de prevenção, já 

são suficientes. Para o paciente ter adesão ao esquema terapêutico proposto pelo profissional 

da saúde, o mesmo deve estar consciente sobre sua condição clínica e também empenhado em 

cumprir o tratamento que lhe foi prescrito, já os profissionais de saúde que acompanham este 

paciente devem sempre esclarecer as dúvidas que vão surgindo, bem como incentiva-los a 

cumprir o tratamento de forma correta e o apoio por parte dos familiares também é 

fundamental para garantir uma boa adesão (KLEIN; GONÇALVES, 2005). 

A adesão é conceituada de diferentes formas entre os autores, mas na maioria dos casos 

é considerada como o uso em pelo menos 80% dos medicamentos prescritos, considerando 

também os horários de administração, e se a dose e o tempo de tratamento estão sendo 

obedecidos pelo usuário (LEITE; VASCONCELOS, 2003). 

A problemática da não adesão é considerável mundialmente, pois causa danos ao 

tratamento do paciente, piorando os resultados terapêuticos. Quando o paciente não adere ao 

tratamento, o mesmo não obtém os resultados necessários para o tratamento da sua condição 

de saúde e com isto aumentam-se os custos para os sistemas de saúde, que terão que investir 

mais no tratamento. Nas doenças crônicas, muitos estudos indicam que os pacientes 

abandonam o tratamento, ou muitas vezes não o iniciam devido ao aparecimento de reações 
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adversas que consideram desagradáveis ou por não considerarem que o tratamento traga 

algum beneficio (GRANT, 2003; LEITE, 2003). 

Os métodos indiretos para avaliar a adesão ao tratamento são considerados fáceis e de 

baixo custo e por isso tem sido utilizados para verificar o comportamento dos pacientes frente 

às recomendações prestadas pelos profissionais de saúde. O teste de Morisky-Green é um dos 

mais utilizados mundialmente para avaliar a adesão de várias doenças crônicas, dentre elas a 

hipertensão e o diabetes (MORISK et al., 1986). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a adesão ao tratamento 

medicamentoso e os fatores que a influenciam em pacientes diabéticos e hipertensos usuários 

de uma farmácia em Rio Pardo, RS, analisando também o perfil socioeconômico, 

comportamental e de saúde destes pacientes, estabelecendo a relação entre estes fatores com a 

adesão ao tratamento medicamentoso. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes diabéticos e hipertensos 

usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar a adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes diabéticos e hipertensos 

usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS. 

- Analisar o perfil socioeconômico, comportamental e de saúde dos pacientes diabéticos 

e hipertensos usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS. 

- Avaliar a relação entre os fatores socioeconômicos, comportamentais e de saúde dos 

pacientes com a adesão ao tratamento medicamentoso. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Hipertensão arterial sistêmica 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica que pode ser causada por vários 

fatores e é caracterizada por níveis altos e mantidos de pressão arterial, ou seja, considera-se 

uma pessoa hipertensa quando a pressão arterial se mantem igual ou maior que 140 mmHg 

para a pressão sistólica e maior ou igual a 90 mmHg para pressão diastólica. A elevação da 

pressão arterial faz com que o sangue percorra pelos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) com maior pressão, causando lesões, e comprometendo tanto a 

funcionalidade como a estrutura dos mesmos e elevando assim a possiblidade de ocorrer 

infarto, acidente vascular encefálico, lesão nos rins, entre outros (SBC; SBH; SBN, 2010). 

Em países desenvolvidos e em desenvolvimento cerca de um terço dos adultos estão 

diagnosticados com hipertensão. Destes pacientes hipertensos, a maioria possui outros fatores 

de risco associados, como: anormalidades lipídicas, obesidade, diabetes, histórico familiar de 

eventos cardiovascular precoce e tabagismo. A hipertensão arterial possui abordagens bem 

definidas tanto para o diagnóstico da doença, quanto para o tratamento, porém menos da 

metade dos hipertensos fazem o controle adequado da pressão arterial, comprometendo assim 

o sucesso do tratamento (WEBER et al., 2014). 

Em um estudo conduzido por Mengue et al. (2016), a prevalência de hipertensão 

autorreferida para o Brasil foi de 23,7% e a faixa etária com maior prevalência foi a de 60 

anos ou mais. Das pessoas que referiram hipertensão, 93,8% possuíam indicação médica para 

o tratamento farmacológico da doença. Destas pessoas, no momento da entrevista 94,6% 

faziam uso dos medicamentos. Com o aumento da idade cresceu o uso de medicamentos. Nas 

regiões Norte e Nordeste a frequência de uso de medicamentos foi menor, ao contrário das 

regiões Sudeste e Sul. 

A hipertensão arterial sistêmica é diagnosticada através de uma média aritmética, onde 

são feitas três verificações, cada uma em dias diferentes, com intervalo mínimo de uma 

semana entre as medidas, após soma-se as três verificações e divide-se por três, sendo 

constatada hipertensão arterial sistêmica quando a média apresentar valor igual ou superior a 

140/90 mmHg. Nos casos de estresse físico, dor, ansiedade, luto, deve-se evitar a verificação 

da pressão arterial, pois estas situações podem resultar em um valor de pressão arterial 

elevado (BRASIL, 2013). 
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A tabela 1 apresenta a relação entre os valores de pressão arterial obtidos em consultório 

com a classificação com que cada valor corresponde, podendo ser classificada como, 

normotensão, PA limítrofe e hipertensão arterial sistêmica.  

 

Tabela 1: Classificação da pressão arterial para maiores de 18 anos. 

CLASSIFICAÇÃO PRESSÃO SISTÓLICA 

(mmHg) 

PRESSÃO DIASTÓLICA 

(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130 - 139 85 - 89 

Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Fonte: SBC;SBH;SBN, 2010 

 

Quando o paciente apresenta pressão arterial ótima, ou seja, menor que 120/80 mmHg, 

deverá ser feita novamente uma verificação em até dois anos. (BRASIL, 2006).  Quando a 

pressão arterial está com valores entre 130/85 mmHg, as pessoas são classificadas como 

normotensas e uma vez por ano deve ser feita aferição, com exceção aos pacientes portadores 

de diabetes mellitus, que devem realizar a verificação da pressão arterial em todas as 

consultas realizadas (SBC; SBH; SBN, 2010). 

Quando a pressão arterial apresentar valores entre 130/85 a 139/89 mmHg, deve ser 

feita avaliação do paciente para identificação de outros fatores de risco de doenças 

cardiovasculares. Quando forem identificados estes fatores, deverá se estratificar o risco 

cardiovascular, bem como se deve verificar a pressão arterial deste paciente em mais duas 

ocasiões, com intervalo de 7 a 14 dias. Quando o paciente não apresenta fator de risco de 

doença cardiovascular, o mesmo deverá realizar nova verificação de pressão arterial em um 

ano. Quando o paciente apresenta pressão arterial classificada como limítrofe, este apresenta 

grande risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, portanto, deve adotar hábitos 

saudáveis (BRASIL, 2013). 

 

3.2 Tratamento medicamentoso da hipertensão arterial 

 

Para a decisão do inicio do tratamento com medicação anti-hipertensiva, deve ser 

levado em consideração à preferência do paciente, bem como sua motivação para mudança 

dos aspectos comportamentais, seu níveis pressóricos e também quanto ao risco 

cardiovascular que ele apresenta (BRASIL, 2013). 
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Para o tratamento medicamentoso são utilizadas várias classes de fármacos que são 

escolhidos conforme a necessidade de cada pessoa e é feita avaliação da presença de outras 

patologias, lesão em órgãos-alvo, histórico familiar, idade e gravidez. Pelo fato da doença 

apresentar característica multifatorial, seu tratamento utiliza-se de associação entre dois ou 

mais fármacos anti-hipertensivos (BRASIL, 2010).       

 Qualquer fármaco que faça parte dos grupos de anti-hipertensivos pode ser utilizado 

para o tratamento da hipertensão arterial, desde que se leve em consideração suas indicações e 

contraindicações. Estudos com conclusão clinicamente significantes demonstram redução de 

morbidade e mortalidade em estudos com diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina II e com bloqueadores 

de canais de cálcio, embora seja utilizada associação de anti-hipertensivos na maioria dos 

estudos (SBC; SBH; SBN, 2010).  

Em uma pesquisa realizada por Mion et al. (2001) com médicos, 62%, ou seja a maioria 

informou que recomenda o tratamento com medidas não farmacológicas para 25% dos 

pacientes e apenas 17% dos médicos, recomendam este tipo de tratamento para todos os 

pacientes. As condutas recomendadas pelos médicos para o tratamento não farmacológico 

foram: dieta hipossódica (55%) e perda de peso (29%), enquanto a prática de exercícios 

físicos foi recomendada por apenas 8%. Para o tratamento farmacológico foram indicados 

pelos médicos os seguintes fármacos: diuréticos (53%) e inibidor da ECA (24%). Em 

hipertensos leves e moderados o tratamento farmacológico é iniciado com a utilização de 

apenas um fármaco, em 88% das vezes. Quando a monoterapia não é eficaz, 55% dos 

médicos indica associação de fármacos com diferentes mecanismos de ação e 33% optam pelo 

aumento da dose da medicação que já faz uso.  

A estratégia de tratamento farmacológico inicial para hipertensão arterial estágio 1 e 

com risco cardiovascular baixo a moderado, é a monoterapia, e as classes de fármacos 

preferenciais para esta estratégia são: diuréticos, betabloqueadores; bloqueadores dos canais 

de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor AT1. 

Quando a monoterapia não apresentar resultado, deve-se aumentar a dose do medicamento, 

quando a dose máxima não apresentar efeito, o medicamento deve ser substituído, e se mesmo 

assim o efeito não for o esperado, deve ser feita a associação com dois ou mais fármacos 

(SBC; SBH; SBN, 2010). 

Pessoas que estão com a pressão arterial classificada como estágio 2, ou seja, 

apresentam um grande risco cardiovascular, devem iniciar o tratamento medicamentoso desde 

o diagnóstico de hipertensão arterial, além de buscar medidas não farmacológicas, para que 
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tenham um estilo de vida saudável, para atingirem a meta pressórica (BRITISH 

HYPERTENSION SOCIETY, 2008). 

É imprescindível manter a adesão continuada ao tratamento. Por mais que se tenham 

várias abordagens para a adesão ao tratamento, nem sempre o resultado esperado é obtido. A 

atuação do farmacêutico, em colaboração com os demais profissionais da saúde, oferecendo 

orientações quanto ao uso correto dos medicamentos, pode ser útil para que se tenha 

efetividade e segurança no tratamento (CASTRO et al., 2006). 

São consideradas modificações comprovadas de redução da pressão arterial: redução do 

peso corporal, da ingestão do sal e do consumo de bebidas alcoólicas e prática de exercícios 

físicos com frequência (CHOBANIAN et al., 2003). Estas práticas possuem baixo custo para 

sua realização e o risco é mínimo, além de reduzirem os níveis pressóricos, controlam 

também os fatores de risco, proporcionam uma maior eficácia do tratamento medicamentoso e 

diminuem o risco de eventos cardiovasculares (SEGA et al., 2005). 

 

3.3 Diabetes mellitus 

 

O termo “diabetes mellitus” relaciona-se a um transtorno do metabolismo de origem 

heterogênea, identificado por níveis elevados de glicose no sangue e alterações no 

metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, a qual é causada por defeitos na ação ou 

na secreção de insulina ou em ambas, impedindo a entrada da glicose nas células para sua 

metabolização (WHO, 1999). 

O diabetes mellitus tem grande relevância, devido sua alta e crescente prevalência e 

frequentemente está associada à dislipidemia, hipertensão arterial e á disfunção endotelial. O 

acompanhamento adequado do diabetes no nível de atenção básica reduz os números de 

hospitalizações, bem como a mortalidade e também as doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares (ALFRADIQUE, 2009). 

O diabetes é uma doença complexa e crônica que requer cuidados médicos contínuos 

com estratégias multifatoriais de redução de riscos além do controle glicêmico. O contínuo 

acompanhamento e autogestão do paciente são fundamentais para prevenir complicações 

agudas e reduzir o risco de complicações em longo prazo (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2015). 

O diabetes mellitus tipo 2 compreende aproximadamente 90% dos casos de diabetes na 

população, já o diabetes mellitus tipo I corresponde cerca de 8%. Além desses dois tipos, 
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existe ainda o diabetes gestacional, que se apresenta como um fator de risco na saúde da 

gestante e do feto (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). 

 

3.3.1 Diabetes mellitus tipo 1 

 

A diabetes mellitus é classificada como “tipo 1” quando ocorre a destruição das células 

beta que leva a deficiência total de insulina.  Este tipo de diabetes é subdivido nos tipos 1A e 

1B.  Quando a destruição das células beta é causada por processo autoimune, a mesma é 

classificada como tipo 1A, também conhecida como diabetes mellitus autoimune, que pode 

ser detectado por autoanticorpos anti-ilhota ou antígenos específicos da ilhota onde fazem 

parte os anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico, antitirosina-

fosfatases e antitransportador de zinco. Nos fatores ambientais responsáveis pela 

autoimunidade em pessoas com predisposição genética, estão algumas infecções virais, 

fatores relacionados à alimentação, e também deficiência de vitamina D. A destruição das 

células beta é variável, acometendo preferencialmente e de forma mais rápida crianças e de 

forma lenta e contínua os adultos. Em menor proporção a causa do diabetes mellitus tipo 1 é 

desconhecida, sendo classificada como tipo 1B, também conhecida como diabetes mellitus 

idiopático. Neste tipo os marcadores de autoimunidade contra as células beta não estão 

presentes. Os indivíduos portadores deste tipo de diabetes são susceptíveis a desenvolver 

cetoacidose e o nível de deficiência a insulina varia (SBD, 2016; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DE SAÚDE, 2010). 

 

3.3.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

O diabetes mellitus tipo 2 costuma aparecer vagarosamente, aos poucos sem apresentar 

sintomas específicos. Acomete na grande maioria adultos que apresentam excesso de peso e 

que apresentam histórico familiar de diabetes mellitus tipo 2. A expressão “tipo 2” refere-se 

há um estado de resistência da ação da insulina, associado a uma falha na sua secreção. 

Depois que é feito o diagnóstico, a doença pode progredir por vários anos antes de ser 

necessária a utilização da insulina para controle. A utilização de insulina neste tipo de 

diabetes tem como objetivo obter o controle da hiperglicemia que evolui de forma lenta, 

podendo não apresentar sintomas durante muitos anos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2010). 
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3.3.3 Diabetes mellitus gestacional 

 

O diabetes gestacional é uma condição caracterizada por aumento dos níveis de glicose 

no sangue que é reconhecida pela primeira vez durante a gravidez, este tipo de diabetes não é 

tão grave quanto o diabetes tipo 1 e 2.  Geralmente, o diabetes gestacional se cura logo após o 

parto, mas pode retornar anos depois (SBD, 2016). 

Na grande maioria dos casos a hiperglicemia é revertida após a gravidez, porém cerca 

de 10 a 63% das mulheres apresentam risco de desenvolverem diabetes mellitus tipo 2 no 

período de 5 a 16 anos após o parto (KIM et al., 2002).      

 A identificação do diabetes gestacional deve ser feita já na primeira consulta de pré-

natal da gestante (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010).    

 As gestantes no primeiro trimestre de gestação, que na primeira consulta pré-natal já 

preencham os requisitos para diabetes fora da gestação, serão classificadas como diabetes 

mellitus tipo 2. Assim como o diabetes mellitus tipo 2, o diabetes mellitus gestacional 

também pode estar associado com a resistência a insulina e também com a diminuição das 

células beta (SBD, 2016). 

 

3.4 Tratamento medicamentoso do diabetes mellitus 

 

O tratamento do diabetes mellitus tipo 1 correto envolve manter uma vida saudável e o 

controle da glicemia, através da administração de insulina, que deve ser prescrita em um 

esquema intenso, de três a quatro doses diárias, divididas em insulina basal, que é a insulina 

que cobre as necessidades do organismo entre as refeições e durante a noite e a insulina 

prandial que é administrada nas refeições em doses fixas ou variáveis de acordo com a 

quantidade de carboidratos de cada refeição, as doses são reguladas conforme os valores da 

glicemia capilar, que é realizado pelo menos três vezes ao dia. Esse esquema tem o intuito de 

evitar possíveis complicações da doença, quando comparado ao esquema tradicional de 

dosagem diária de insulina (THE DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS 

RESERCH TRIAL GROUP, 1993). 

No diabetes mellitus tipo 2, quando as medidas não farmacológicas não são suficientes 

para o paciente atingir o objetivo glicêmico que são os valores que a equipe médica determina 

junto com paciente para os períodos diferentes do dia (antes e após as refeições, antes de 

dormir e durante a madrugada), o tratamento farmacológico inicial de escolha é a metformina. 

A escolha da metformina como tratamento farmacológico inicial se dá devido ao fato deste 
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fármaco apresentar-se seguro durante um longo período, além de ter um efeito neutro, 

auxiliar, na redução de peso, não causar, hipoglicemias e reduzir, eventos macrovasculares. A 

metformina pode reduzir a ocorrência de infarto agudo do miocárdio em 36% e mortalidade 

em 32% dos casos (HOLMAN et al., 2008). 

Em paciente com diabetes mellitus tipo 2 na grande maioria dos casos é necessária à 

combinação de mais de um tipo de fármaco, visto que a hiperglicemia neste tipo de diabetes é 

gradual (NATHAN, 2009).         

 Aproximadamente metade das pessoas que alcançam o controle da glicemia com apenas 

um fármaco, necessitam a administração de mais um fármaco após dois anos. Em nove anos, 

75% precisam administrar mais de uma medicação para o controle da glicemia (POLONSKY 

et al., 2011). 

Quando o objetivo glicêmico não é atingido após três a seis meses de utilização de 

metformina, as sulfonilureias podem ser incluídas ao tratamento farmacológico. Quando o 

paciente apresenta perda de peso e valores mais elevados de glicemia, o que indica que está 

sendo insuficiente a secreção da insulina, as sulfonilureias podem ser utilizados como 

primeira opção de tratamento inicial (BRASIL, 2010). 

A diabetes mellitus gestacional é tratada inicialmente com a reeducação alimentar, que 

irá permitir o ganho de peso correto e o controle metabólico. No diabetes mellitus gestacional 

é fundamental que a gestante acompanhe sua glicemia capilar de 4 a 7 vezes ao dia tanto no 

período pré como no pós-prandial. Se a glicemia continuar elevada, após duas semanas de 

dieta (jejum ≥ 95 mg/ dl e 1 h pós-prandial ≥ 140 mg/dl, ou 2 h pós-prandiais ≥ 120 mg/dl), o 

tratamento farmacológico deve ser iniciado (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2000).  

Em geral no tratamento farmacológico do diabetes mellitus gestacional são associadas 

às insulinas humanas de ações intermediária e rápida (SBD, 2016). 

 

3.5 Adesão ao tratamento medicamentoso 

 

A adesão é compreendida como o nível de compatibilidade das ações seguidas pelos 

pacientes quanto ao seu tratamento com as recomendações e prescrições que foram propostas 

pelo profissional de saúde (HAYNES et al., 2007). 

Para aumentar a taxa de adesão dos pacientes ao seu tratamento é necessário identificar 

em cada paciente não aderente os fatores que levam ao não seguimento das recomendações e 
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prescrições feitas pelos profissionais de saúde, para que se possam realizar intervenções com 

o objetivo de aumentar a taxa de adesão (FREITAS et al., 2015).   

No estudo realizado por Tavares et al. (2016), os resultados obtidos indicaram que é 

baixa a adesão ao tratamento medicamentoso para doenças crônicas no Brasil, e que se tem 

necessidade de ações multidisciplinares para o enfrentamento desta questão.   

 A adesão ao tratamento medicamentoso de forma incorreta deve ser identificada pelos 

profissionais de saúde objetivando tomar conhecimento dos fatores que a provocaram para 

que possam se realizar medidas adequadas, e para que os profissionais de saúde possam 

alertar os pacientes sobre a necessidade do seguimento de forma correta ao tratamento 

prescrito, para que assim possam obter os resultados esperados. Quando os medicamentos são 

administrados de forma incorreta, ou seja, em desacordo com a posologia prescrita, os 

benefícios dos medicamentos são reduzidos, aumentando assim o risco ao que o paciente fica 

exposto, o que pode levar a aumento dos custos dos serviços de saúde (FREITAS et al., 

2015). 

 

3.6 Métodos para avaliação da adesão 

 

Os fatores interferentes a adesão ao tratamento são complexos, o que prejudica a 

elaboração de métodos para avaliar a adesão, que sejam práticos, abrangentes e que possuam 

baixo custo. Existem duas possibilidades para fazer a avaliação, através dos métodos diretos 

ou dos métodos indiretos. Os métodos classificados como indiretos, que são realizados através 

de entrevista clínica, onde se baseiam em perguntas sobre o grau de adesão, são os mais 

recomendados. Entretanto este método é dependente da habilidade do entrevistador em fazer 

as perguntas e também na identificação na prática clínica de indivíduos que se beneficiaram 

de estratégias realizadas para aumentar a adesão ao tratamento (FREITAS, 2015). 

 

3.6.1 Métodos diretos 

 

Os métodos diretos buscam a confirmação da ingestão ou não ingestão do medicamento. 

Existem duas formas para a realização deste método, sendo elas análise biológica e a adição 

de um composto traçador associado ao medicamento administrado (OIGMAN, 2006).  

 Uma das limitações dos métodos diretos é o fato de não possibilitarem a avaliação da 

conduta do paciente entre os intervalos de coleta dos fluídos biológicos para a realização das 

análises, pois estes métodos analisam somente a utilização recente do fármaco, portanto pode 
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sofrer a interferência do comportamento do paciente, pois este perto da realização da coleta 

para posterior análise pode administrar os medicamentos prescritos cumprindo o regime 

terapêutico proposto pelo médico, o que pode levar a um resultado de falsa adesão (OBRELI-

NETO et al., 2012). 

A análise biológica busca quantificar o fármaco ingerido, no sangue, ou através de seus 

metabólitos na urina. Este método é vantajoso pelo fato de determinar a concentração do 

medicamento, porém a realização da análise laboratorial possui custo elevado, além de 

requerer amostras de diferentes fluidos do organismo e ainda pode sofrer interferência de 

diversos fatores biológicos, como por exemplo, a capacidade do fármaco administrado se ligar 

as proteínas plasmáticas. Devido estes fatores este tipo de análise não está disponível em 

prática diária (OIGMAN, 2006). 

Os métodos diretos que estão baseados em marcadores bioquímicos, não são práticos, e 

a analise e interpretação dos resultados é complicada, muitos fármacos não podem ser 

analisados por este método (DELGADO; LIMA, 2001). 

A adição de um composto traçador associado ao medicamento que está sendo utilizado, 

utiliza-se de um traçador que é composto por uma substância inofensiva ao organismo e que 

permite a sinalização do fármaco no mesmo. Através deste método realiza-se uma análise 

semi-quantitativa de como o medicamento está agindo e seu local de ação. Este método 

também apresenta desvantagens como o fato de requerer fluidos corporais e possui um custo 

elevado para sua execução. Quando o paciente utiliza vários fármacos, como é o caso do 

paciente hipertenso e diabético a execução deste método também é dificultada (OIGMAN, 

2006). 

 

3.6.2 Métodos indiretos 

 

Existem vários métodos indiretos para avaliação da adesão ao tratamento, como: relato 

do paciente, avaliação do médico, diário do paciente, contagem de comprimidos, 

reabastecimento de comprimidos, monitorização eletrônica da medicação, resposta clínica e 

entrevista clínica (DELGADO; LIMA, 2001). 

 

3.6.3 Entrevista clínica 

 

Vários testes estão incluídos neste tipo de método, dentre eles: Teste de Haynes 

eSackett, Teste de Batalla, Teste de Morisky, Green e Levine, Teste de Hermes, Breve 
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Questionário de Medicamentos (BMQ), Medida de Adesão ao Tratamento (MAT), Teste de 

Herrera Caranza, Teste de Aderência (SMAQ), Questionário de Adesão a Medicamentos - 

Qualiaids (QAM-Q – QUALIAIDS) e Escala de Adesão aos Medicamentos de Morisky 

(MMAS-8). Estes testes são os mais utilizados, pois apresentam baixo custo para sua 

execução e são fáceis de aplicar com um grande número de pessoas, representam o 

comportamento do paciente em relação à conduta terapêutica que lhe foi prescrita (CINTRA, 

2010). 

No Brasil o teste de Morisky e Green é o mais utilizado, pois é uma ferramenta simples 

para determinar a adesão ao tratamento de hipertensos e também pode ser utilizado para 

avaliar a adesão de pacientes que tenham outras doenças crônicas (BASTOS-BARBOSA et 

al., 2012). 

O Teste de Morisky e Green tem o objetivo de conhecer e avaliar os obstáculos que 

impedem o paciente de ter uma adesão adequada. Inicialmente o teste pode ser utilizado para 

verificar o grau de adesão do paciente ao regime terapêutico e também seus hábitos de adesão 

(RAYMUNDO; PIERIN, 2014). 

 

3.7 Fatores que influenciam a adesão ao tratamento medicamentoso 

  

Os fatores que podem interferir na adesão ao regime terapêutico, são divididos em cinco 

grupos (WHO, 2003). 

 

3.7.1 Fatores sociais, econômicos e culturais 

 

Neste grupo se incluem características do indivíduo como grau de escolaridade, situação 

profissional, apoio social, condições da moradia, valor do transporte e medicamentos e 

também as desigualdades sociais. Para Carvalho et al. (2012), e Silva et al. (2013), o grau de 

escolaridade do paciente não apresenta correlação com a adesão, já para Girotto et al. (2013), 

se o indivíduo apresenta um grau de escolaridade maior, também terá maior adesão ao seu 

tratamento. Quanto à profissão, para Alves, Calixto (2012) os pacientes já aposentados 

apresentam um nível de adesão maior do que os que ainda trabalham. 

 

3.7.2 Fatores relacionados com os serviços e os profissionais de saúde 

 

Nestes fatores estão presentes os níveis de desenvolvimento dos serviços de saúde, o 
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processo de distribuição dos medicamentos, a acessibilidade a esses medicamentos e também 

se inclui o conhecimento por parte dos profissionais quanto às doenças crônicas. No que se 

refere à aquisição dos medicamentos, para Cintra et al. (2010), Carvalho Filha et al. (2011), 

Alves, Calixto (2012), quando o paciente tem dificuldades para conseguir sua medicação o 

seu grau de adesão ao tratamento diminui. 

No tratamento de pacientes diabéticos e hipertensos, é muito importante que o 

profissional da saúde tenha um bom relacionamento com o paciente, pois quando a interação 

entre profissional e paciente, não é adequada, isto se torna um interveniente negativo no 

processo de adesão, pois o paciente se sente insatisfeito e desmotivado a seguir as orientações 

que a ele foram prestadas. A falta de resolução nos atendimentos, também é um fator 

negativo, pois o paciente perde a credibilidade naquele serviço de saúde e acaba procurando 

outro a fim de conseguir o resultado que deseja (SOARES et al., 2014). 

 

3.7.3 Fatores relacionados com a doença de base e comorbidade 

 

Está incluída a severidade dos sintomas, a incapacidade física, psicológica, social e 

profissional, o grau de risco que o próprio paciente atribui à doença. Para Sanchez et al. 

(2004), Lima et al. (2010) e Carvalho et al. (2012) quando o paciente apresenta outras 

doenças associadas a doença de base aumenta as taxas de não adesão.   

 

3.7.4 Fatores relacionados com o tratamento 

 

Nestes fatores estão incluídos a complexidade, a duração do tratamento, ausência de 

melhora dos sintomas de forma imediata, e os efeitos causados pela medicação. Para Lima et 

al. (2010) e Bastos-Barbosa et al. (2012) quando a medicação utilizada pelo paciente não lhe 

causa tantos efeitos adversos, sua adesão ao tratamento será maior. Guedes et al. (2011) e 

Daniel, Veiga (2013) afirmam que o uso diário das medicações causa diminuição das taxas de 

adesão.       

 

3.7.5 Fatores relacionados com a pessoa doente 

 

Fazem parte destes fatores os conhecimentos do paciente quanto sua doença, as suas 

atitudes em relação ao seu tratamento e também as suas condições psicológicas para lidar com 
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a doença. Marques et al.(2010) afirma que quando o paciente apresenta falta de percepção da 

doença diminui a adesão. 

Em um estudo conduzido por Soares et al. (2014) os fatores relacionados aos serviços 

de saúde, ao paciente e ao seu estilo de vida e conhecimento do tratamento como fundamental 

na terapêutica da hipertensão e diabetes foram considerados fatores interferentes ao processo 

de adesão, conforme o relato dos próprios pacientes. Este fato mostra que a adesão depende 

tanto da terapêutica, quanto dos serviços de saúde e do próprio paciente. Portanto para o 

controle da hipertensão e do diabetes é necessário melhorar o processo de adesão destas 

doenças. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa e descritiva, através de estudo observacional 

transversal. O estudo envolveu pacientes portadores de diabetes mellitus e/ou hipertensão, 

com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, que estão em tratamento medicamentoso e que são 

usuários da farmácia onde foram realizadas as entrevistas. 

 

4.2 População e amostra 

 

O estudo foi realizado na Farmácia do Povo em Rio Pardo, localizada na Rua Andrade 

Neves, 294, Rio Pardo, RS, inscrita no CNPJ: 95.116.000/0001-68. A população alvo foi 

formada por 100 pacientes portadores de diabetes mellitus e/ou pacientes com hipertensão 

arterial, com idade superior a 18 anos em tratamento medicamentoso, que retiram seus 

medicamentos na Farmácia em questão.  

 

4.3 Considerações éticas 

 

Primeiramente foi solicitada a autorização do proprietário da Farmácia para ser efetuada 

a pesquisa. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (CAAE 70681517.7.0000.5343) atendendo a resolução 

466/12, Conselho Nacional de Saúde. Os participantes foram esclarecidos quanto a seus 

direitos e compromissos antes da pesquisa, com a concordância, os mesmos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi assegurado completamente o sigilo das 

informações coletadas.  

 

4.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

4.4.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo 100 pacientes portadores de diabetes mellitus e/ou 

hipertensão arterial, maiores de 18 anos, usuários de uma Farmácia em Rio Pardo que estão 
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em tratamento medicamentoso e que aceitarem participar do estudo. Os pacientes 

selecionados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo portadores com incapacidade mental, ou qualquer outro tipo 

de deficiência que limite a comunicação verbal e que não possuiam idade superior a 18 anos. 

 

4.5 Riscos e Benefícios 

 

4.5.1 Riscos 

 

O preenchimento dos questionários expos os participantes a riscos mínimos como 

cansaço, desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário, e ao relembrar 

algumas sensações diante do vivido com situações altamente desgastantes.  

 

4.5.2 Benefícios 

 

Os benefícios para os integrantes da pesquisa foram indiretos, pois as informações 

coletadas fornecerão subsídios para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa 

temática, bem como os resultados encontrados são fatores que devem ser considerados pelos 

profissionais de saúde para promoção da adesão ao tratamento e aumento da resolutividade 

terapêutica e da qualidade de vida desses pacientes. 

 

4.6 Coleta de dados 

 

As entrevistas foram realizadas uma única vez, sendo os dados coletados através de um 

questionário estruturado (ANEXO C). Foram abordados os usuários que foram até a farmácia 

para retirar sua medicação para diabetes e/ou hipertensão e foram convidados a participar de 

forma voluntária do estudo. Os participantes foram informados da existência da pesquisa, dos 

objetivos e esclarecidos que possuíam total liberdade de escolha e que a rejeição não 

implicará em nenhum dano. Os usuários que aceitaram participar do estudo preencheram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, uma via ficou para o entrevistado 

e a outra para a pesquisadora. As características socioeconômicas observadas foram as 
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seguintes: idade, sexo, estado civil, número de pessoas que residem na casa do usuário, grau 

de escolaridade e renda familiar. Entre as características relacionadas à doença e ao 

tratamento, observaram-se: a doença apresentada, os fatores de risco (tabagismo, alcoolismo e 

sedentarismo), as informações sobre o medicamento prescrito e a orientação sobre o uso 

correto da medicação. O questionário foi aplicado pela pesquisadora que fez a leitura das 

questões para o entrevistado, e que este as respondeu, obtendo-se assim as informações sem 

qualquer influência da pesquisadora. A adesão dos usuários foi avaliada pelo teste de 

Morisky-Green, que é composto por quatro perguntas e mensura adesão por meio das atitudes 

do paciente quanto à utilização dos medicamentos. 

 

4.7 Estudo piloto 

 

O estudo piloto foi realizado para testar a viabilidade e detectar possíveis falhas nos 

questionários que foram utilizados para o levantamento dos dados. O estudo visou analisar os 

cinco primeiros questionários aplicados nos pacientes para  observar se as questões abordadas 

estavam de forma clara no que diz respeito aos aspectos bem como o entendimento do 

mesmo, tanto pelo entrevistado, quanto pelo entrevistador.  Os questionários aplicados para 

este teste não foram utilizados para as análises dos dados.  

 

4.8 Análise dos dados 

 

A entrada e análise dos dados foram realizadas no software SPSS versão 20.0 

(StatisticalPackage for the Social Sciences 20.0). Foram realizadas análises descritivas e 

univariadas. Para isto, foram aplicados os testes de Chi-quadrado de Pearson, associação 

linear. 

 

4.9 Divulgação dos resultados 

 

Através deste estudo, os resultados obtidos foram divulgados no trabalho de conclusão 

de curso e artigo, que foi elaborado a partir do projeto de pesquisa para posterior publicação.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão deste estudo serão apresentados na forma de um artigo, 

apresentado a seguir, que será posteriormente submetido à publicação no periódico  “ Scientia 

Médica”.  As normas do periódico encontram-se no Anexo B. 

 

Avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes diabéticos e hipertensos 

usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS. 

 

Suellen Rosa da Silveira¹, Ana Paula Helfer Scheneider² 

 

¹ Departamento de Farmácia da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Rio 

Pardo, RS, Brasil. 

² Doutora em Saúde Coletiva, Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Santa Cruz 

do Sul, RS, Brasil. 

 

RESUMO                          

                                                                                      

Objetivos: Avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e os fatores que a influenciam em 

pacientes diabéticos e/ou hipertensos usuários de uma farmácia em Rio Pardo, RS, analisando 

também o perfil socioeconômico, comportamental e de saúde destes pacientes.                                                                                                                         

Métodos: Estudo observacional transversal com cem pacientes diabéticos e/ou pacientes 

hipertensos, com idade superior a 18 anos em tratamento medicamentoso, que retiram seus 

medicamentos na Farmácia em questão. Foi aplicado um questionário estruturado para avaliar 

as características socioeconômicas como: idade, sexo, estado civil, número de pessoas que 

residem na casa do usuário, grau de escolaridade e renda familiar. Entre as características 

relacionadas à doença e ao tratamento, observaram-se: a doença apresentada, os fatores de 

risco (tabagismo, alcoolismo e sedentarismo), as informações sobre o medicamento prescrito 

e a orientação sobre o uso correto da medicação. A adesão foi avaliada pelo Teste de 

Morisky-Green. Para análise estatística aplicou-se o teste Chi-quadrado de Pearson, 

associação linear, com nível de significância de (p < 0,05).                                                                                                    
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Resultados:  Foram estatisticamente associados a não adesão ao tratamento 

medicamentoso, à realização de consultas nos últimos seis meses 47,9%, pacientes com 

reumatismo/artrite/artrose 69,2% associada com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, 

reações adversas provocadas por alguns medicamentos 83,3%, também estão relacionadas 

com a não adesão, diabéticos e hipertensos que referiram ter dificuldade para: ler a 

embalagem do medicamento 60,6%, para ler a prescrição 51,1%, para lembrar-se de tomar o 

medicamento 83,3%, para conseguir o medicamento 50% e para tomar muitos comprimidos 

ao mesmo tempo 80%.                                                                               

Conclusão: Conclui-se que 40% dos participantes são não aderentes ao tratamento 

medicamentoso, observou-se também que os pacientes não aderentes possuem faixa etária 

mais avançada. Percebe-se uma grande prevalência de fatores de risco modificáveis com 

associação significativa com a não adesão. É fundamental que os profissionais de saúde 

forneçam subsídios ao paciente para facilitar sua compreensão quanto ao tratamento adequado 

para sua condição clínica, para que assim o medicamento necessário possa ser eficaz e efetivo 

para o paciente e o mesmo possa ter uma boa adesão ao regime terapêutico, garantido assim 

um bom controle de sua doença e evitando o aparecimento de complicações, devido à falta de 

adesão. O profissional farmacêutico é de extrema importância neste processo. 

DESCRITORES: adesão; tratamento medicamentoso; hipertensão arterial; diabetes mellitus. 

 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To evaluate the adherence to the drug treatment and the factors that influence it 

in diabetic patients and / or hypertensive users of a pharmacy in Rio Pardo, RS, also analyzing 

the socioeconomic, behavioral and health profile of these patients.                            
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Methods: A cross-sectional observational study with 100 diabetic patients and / or 

hypertensive patients, over 18 years of age undergoing drug treatment, who withdraw their 

medications from the Pharmacy in question. A structured questionnaire was applied to 

evaluate socioeconomic characteristics with: age, sex, marital status, number of people 

residing in the user's home, educational level and family income. Among the characteristics 

related to the disease and the treatment were: the presented disease, the risk factors (smoking, 

alcoholism and sedentary lifestyle), the information about the prescribed medication and the 

orientation on the correct use of the medication. Adhesion was assessed by the Morisky-

Green Test. Statistical analysis was performed using the Chi-square test of Pearson, linear 

association, with significance level of (p <0.05).                                                              

Results: There were statistically associated with non-adherence to medication treatment, 

consultations in the last six months 47.9%, patients with rheumatism / arthritis / arthrosis 

69.2% associated with hypertension and / or Diabetes mellitus, 83.3%, are also related to non-

adherence, diabetics and hypertensives who reported difficulty in: reading the medicine 

package 60.6% to read the prescription 51.1% %, to remember to take the medicine 83.3%, to 

get the medicine 50% and to take many tablets at the same time 80%.  

Conclusion: It is concluded that 40% of the participants are not adherent to the drug 

treatment, it was also observed that the non-adherent patients have a more advanced age 

group. There is a high prevalence of modifiable risk factors with a significant association with 

non-adherence. It is essential that health professionals provide subsidies to the patient to 

facilitate their understanding of the appropriate treatment for their clinical condition, so that 

the necessary medication can be effective and effective for the patient and it can have a good 

adherence to the therapeutic regimen, thus ensuring good control of their disease and avoiding 

the onset of complications due to lack of adherence. The pharmacist is extremely important in 

this process.                                                                                                                                      
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INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus, são considerados doenças crônicas não 

transmissíveis e no Brasil, estas doenças possuem prevalência elevada e crescimento 

constante, portanto são prioridades na área da saúde [1].                

 Nos dias de hoje, as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis pela principal 

causa de morte e pela incapacitação definitiva de pessoas em idade produtiva, causando uma 

sobrecarga na procura por serviços assistenciais, devido a grande demanda e assim gerando 

grandes gastos econômicos para vários países [2].       

 A hipertensão arterial apresenta gastos médico-hospitalares elevados, devido 

principalmente às complicações as quais são causadas pelo mau controle da doença, como 

danos ao cérebro, danos às artérias, danos ao coração, entre eles: doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca e danos aos vasos sanguíneos dos olhos [3].    

 Por se tratar de uma doença com grande taxa de indivíduos portadores e por ter alta 

mortalidade, seu controle é fundamental, para diminuir as complicações decorrentes, portanto 

a adesão ao tratamento do paciente portador é de extrema importância [4].    

O diabetes mellitus é o nome dado a um conjunto de distúrbios metabólicos que 

resultam em altos níveis séricos de glicose, pode ser resultado da falta de produção de insulina 

ou por um mau funcionamento na ação da mesma, e em alguns casos, podem ocorrer os dois 

problemas. Quando a doença não é controlada de forma adequada, em longo prazo pode 

favorecer ao aparecimento de várias complicações, como lesão nos rins, problemas nos olhos, 

problemas cardíacos e neuropatia diabética [5].        
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No controle das doenças crônicas não transmissíveis, o tratamento farmacológico é 

uma das principais ferramentas utilizadas pelos médicos, sendo indicado para mais de 80% 

dos pacientes adultos e idosos, com a finalidade de controlar a doença base e também evitar as 

complicações causadas pelo tratamento incorreto [6].       

Os medicamentos utilizados na terapêutica dos pacientes com doenças crônicas, nem 

sempre se apresentam eficazes. A falta de adesão do paciente ao tratamento é muito 

questionada pelos profissionais de saúde, e também gera grandes problemas para saúde 

pública, pois leva ao consumo de recursos financeiros e assistências, sem que o paciente 

consiga de fato controlar a doença [7,8].         

A administração dos pacientes quanto à adesão ao tratamento, torna-se cada vez mais 

importante no dia a dia dos serviços de saúde, pois o seguimento correto da terapêutica 

proposta garante um bom controle da doença, bem como previne que o paciente venha a 

sofrer alguma complicação dela decorrente [9].       

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a adesão ao tratamento 

medicamentoso e os fatores que a influenciam em pacientes diabéticos e hipertensos usuários 

de uma farmácia em Rio Pardo, RS, analisando também o perfil socioeconômico, 

comportamental e de saúde destes pacientes, estabelecendo a relação entre estes fatores com a 

adesão ao tratamento medicamentoso.                                                                           

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo foi do tipo observacional transversal, o qual se avaliou a adesão ao 

tratamento medicamentoso em pacientes hipertensos e/ou diabéticos usuários de uma 

farmácia em Rio Pardo, RS.            
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A população alvo foi formada por 100 pacientes diabéticos e/ou pacientes hipertensos, 

com idade superior a 18 anos em tratamento medicamentoso, que retiram seus medicamentos 

na Farmácia em questão.            

As entrevistas foram realizadas uma única vez, sendo os dados coletados através de 

um questionário estruturado. Foram abordados os usuários que retiram suas medicações para 

diabetes e/ou hipertensão na Farmácia, onde foi realizado o estudo, e os mesmos foram 

convidados a participar de forma voluntária da pesquisa.        

Os participantes foram informados da existência da pesquisa, dos objetivos e 

esclarecidos que possuíam total liberdade de escolha e que a rejeição não implicaria em 

nenhum dano. Os usuários que aceitaram participar do estudo preencheram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, onde uma via ficou de posse da 

pesquisadora e a outra com o participante.         

As características socioeconômicas observadas foram as seguintes: idade, sexo, estado 

civil, número de pessoas que residem na casa do usuário, grau de escolaridade e renda 

familiar. Entre as características relacionadas à doença e ao tratamento, observaram-se: a 

doença apresentada, os fatores de risco (tabagismo, alcoolismo e sedentarismo), as 

informações sobre o medicamento prescrito e a orientação sobre o uso correto da medicação. 

 O questionário foi aplicado pela pesquisadora que fez a leitura das questões para o 

entrevistado, e que este as respondeu, obtendo-se assim as informações sem qualquer 

influência da pesquisadora.           

A adesão dos usuários foi avaliada pelo teste de Morisky-Green que é composto por 

quatro perguntas e mensura adesão por meio das atitudes do paciente quanto à utilização dos 

medicamentos.             

Foi realizado um estudo piloto para testar a viabilidade e detectar possíveis falhas nos 

questionários que foram utilizados para o levantamento dos dados. O estudo visou analisar os 
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cinco primeiros questionários aplicados nos pacientes para observar se as questões abordadas 

foram feitas de forma clara no que diz respeito aos aspectos bem como o entendimento do 

mesmo, tanto pelo entrevistado, quanto pelo entrevistador. Os questionários aplicados para 

este teste não foram utilizados para as análises dos dados.        

A entrada e análise dos dados foram realizadas no software SPSS versão 20.0 

(StatisticalPackage for the Social Sciences 20.0). Foram realizadas análises descritivas e 

univariadas. Para isto, foram aplicados os testes de Chi-quadrado de Pearson, associação 

linear, com nível de significância de (p <0,05).         

Os riscos que os pacientes poderiam ter sido expostos, foram mínimos e ficou restrito 

a cansaço, desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário, e ao relembrar 

algumas sensações diante do vivido com situações altamente desgastantes.    

Quanto aos benefícios para os integrantes desta pesquisa foram indiretos, pois as 

informações coletadas fornecerão subsídios para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre 

essa temática, bem como os resultados encontrados são fatores que devem ser considerados 

pelos profissionais de saúde para promoção da adesão ao tratamento e aumento da 

resolutividade terapêutica e da qualidade de vida desses pacientes.                                                                                  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

de Santa Cruz do Sul (CAAE 70681517.7.0000.5343), os participantes foram informados a 

respeito dos objetivos do trabalho, foi garantido aos usuários o sigilo das informações obtidas.   

 

RESULTADOS  

 

Dos 100 pacientes participantes da pesquisa, 74% eram do sexo feminino e 26% do 

sexo masculino, de cor branca 86%. A faixa etária variou de 48% participantes com até 59 

anos a 52% com 60 anos ou mais.  Na variável escolaridade, verificou-se que, 88% sabiam ler 

e escrever, enquanto 6% só assinavam o nome, 35% tinham de zero a quatro anos de estudo, 
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enquanto 65% tinham cinco ou mais anos. A maioria dos pacientes, 66%, relatou ter um 

companheiro. Quanto à forma de obtenção de renda, 33% não possuíam trabalho remunerado, 

41% se mantinham com a aposentadoria. Já à renda mensal, 65% recebiam mais que um 

salário mínimo, enquanto 32% se mantinham com apenas um salário mínimo. Dentre os 

entrevistados, 75% referiram não ingerir bebida alcoólica, 56% eram fumantes e 30% eram 

ex-fumantes. Em relação à alimentação, 98% relataram consumir frutas e 97% relataram 

consumir verduras e 56% eram praticantes de algum tipo de atividade física (Tabela 1). 

 Na tabela 2 estão dispostas as variáveis relacionadas à saúde dos pacientes diabéticos e 

hipertensos. Dos pacientes entrevistados, 94% relataram ter hipertensão arterial, enquanto 

24% relataram ter diabetes mellitus e 19% relataram ter as duas doenças.  Em relação à saúde, 

52% possuíam plano de saúde, 71% haviam consultado nos últimos seis meses e quanto à 

conduta do médico na última consulta 25% relataram que o médico somente fez a renovação 

da receita e 17% relataram a alteração da farmacoterapia, com inserção de um novo 

medicamento, retirada ou substituição de algum fármaco.                         

 As comorbidades mais frequentes encontradas foram: depressão 45%, problemas 

vasculares 30%, colesterol alto 28%, reumatismo/artrite/artrose 26%, osteoporose 23%, 

problemas de coração 18%, asma/bronquite 11% e câncer 5%. Em relação à autopercepção de 

saúde, apenas 1% considerava sua saúde excelente, 49% consideravam muito boa ou boa e 

50% regular ou ruim.                             

 A prevalência de não adesão ao tratamento, avaliada pelo teste de Morisky-Green foi de 

40% (Tabela 3).                                              

 A tabela 4 apresenta as variáveis referentes à farmacoterapia dos entrevistados. Dos 

entrevistados 95% relatou não precisar de supervisão para tomada dos medicamentos, 13% 

referiram ter tido algum problema causado por um medicamento de uso contínuo, 92% 

tomavam até três medicamentos para hipertensão e/ ou diabetes, enquanto 8% utilizavam mais 
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que três medicamentos anti-hipertensivos e/ou antidiabéticos, sendo classificado então como 

polifarmácia, 33% referiram dificuldade para ler a embalagem do medicamento, 47% 

apresentaram dificuldade quanto à leitura da prescrição, 12% possuíam dificuldade para 

lembrar-se de tomar o medicamento, 12% disseram ser difícil conseguir o medicamento e 5% 

referiram dificuldade para tomar muitos comprimidos ao mesmo tempo.  

 Foram estatisticamente associados a não adesão ao tratamento medicamentoso, à 

realização de consultas nos últimos seis meses 47,9%, pacientes com 

reumatismo/artrite/artrose 69,2% associada com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, 

reações adversas provocadas por alguns medicamentos 83,3%, também estão relacionadas 

com a não adesão, diabéticos e hipertensos que referiram ter dificuldade para: ler a 

embalagem do medicamento 60,6%, para ler a prescrição 51,1%, para lembrar-se de tomar o 

medicamento 83,3%, para conseguir o medicamento 50% e para tomar muitos comprimidos 

ao mesmo tempo 80%.   

        

DISCUSSÃO 

 

 A prevalência de não aderentes registrada neste estudo 40% se assemelha com os 

resultados obtidos por Medtler e Perassolo [10], onde ao avaliarem a adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo e antidiabético em um grupo populacional no município de Lucena, RS, pelo 

método de Morisky-Green encontraram que 50% dos participantes do estudo, eram 

classificados com não aderentes à terapia medicamentosa.  No presente estudo, no grupo dos 

não aderentes ao tratamento medicamentoso, observou-se um predomínio de pacientes do 

sexo masculino com idade igual ou superior a 60 anos.                 

 Em um estudo transversal realizado com pacientes a nível ambulatorial, observou-se em 

relação à idade que pacientes com  idade superior a 68 anos, tiveram uma baixa taxa de 
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adesão ao tratamento farmacológico, este dado coincide com o encontrado no presente 

trabalho, já em relação ao sexo, diferentemente do resultado encontrado, o predomínio foi de 

pacientes do sexo feminino [11].          

 Pacientes do sexo feminino, portadoras de doenças crônicas como a hipertensão arterial 

e o diabetes mellitus, possuem maior informação sobre a doença, portanto, sendo cientes dos 

riscos de um tratamento inadequado, são mais preocupadas em seguir o tratamento de forma 

adequada, sendo mais eficazes em controlar e tratar a doença, em relação aos homens [12,13].

 Nas doenças crônicas a idade pode ser considerada como um empecilho para a adesão 

ao tratamento, o que justifica o resultado encontrado. Com o aumento da idade, o 

entendimento das informações passadas pelo profissional de saúde, fica comprometido, 

comprometendo também a capacidade física e a capacidade para o autocuidado, ou seja, o 

paciente diminui a busca por medidas de prevenção e controle da doença [14].  

  Referente à escolaridade, foi possível verificar que pacientes analfabetos e com menos 

anos de estudo, tiveram uma maior taxa de não adesão, embora não tenha tido associação 

significativa com a não adesão. Resultados semelhantes foram encontrados por Araújo e Silva 

[15], onde observaram que dos 326 participantes da pesquisa para avaliar a adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo, 91,11% eram analfabetos ou com ensino fundamental 

incompleto.              

 A escolaridade é um fator que deve ser considerado por toda equipe multiprofissional 

que acompanha o paciente, pois permite ao profissional planejar estratégias para estimular a 

adesão do paciente, considerando o grau de aprendizagem de cada paciente. Quando o 

paciente compreende a necessidade de seguir as orientações prestadas referentes ao 

tratamento, o mesmo se torna mais aderente ao tratamento [16].      

 Quanto à renda a maioria dos entrevistados 65% relatou ganhar mais que um salário 

mínimo. Embora com pouca diferença de prevalência, os entrevistados que referiram ganhar 
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apenas um salário mínimo, apresentaram menor adesão.     

 Estudos nacionais realizados com  idosos tem demostrado que a falta de entendimento 

sobre a doença e a dificuldade em ter acesso aos serviços de saúde é menor em indivíduos 

com menores condições financeiras, e com  isto a adesão ao tratamento medicamentoso fica 

comprometida [17,18].            

 Em relação ao estado civil dos entrevistados, embora sem associação significativa, foi 

possível perceber que os indivíduos separados possuem um menor grau de adesão em relação 

aos demais estados civis analisados. Este resultado está em concordância com os resultados 

encontrados por Daniel e Veiga [19] que encontraram uma maior taxa de não aderentes nos 

indivíduos solteiros, quando comparados com casados e viúvos.     

 A literatura científica destaca que a família, ou o cônjuge, são fundamentais para o 

individuo ter uma boa adesão ao tratamento medicamentoso, pois incentivam o paciente 

quanto às mudanças necessárias para o bom controle da doença [20].   

 Souza et al. [21] observou em seu estudo, que os fatores socias e econômicos, bem 

como, o etilismo, tabagismo, e a compreensão da importância da realização de atividade física 

e alimentação saudável, são aspectos importantes e que devem ser considerados no momento 

da avaliação da adesão dos indivíduos. Nos resultados encontrados, a maioria dos 

entrevistados referiu ter uma alimentação saudável, com o consumo de frutas e verduras.

  Em relação a pratica de atividade física, a maior parte dos entrevistados 56%, informou 

não realizar nenhum tipo de atividade física. A realização de atividade física de forma branda 

e constante, em torno de 30 minutos ou mais, ajuda a diminuir os índices de doenças crônicas 

não transmissíveis, e esta pratica deve ser sempre incentivada por toda equipe de profissionais 

de saúde [22].             

 Este estudo identificou também, pacientes não aderentes com uma porcentagem de ex-

fumantes de 30% e 11% de fumantes. Em um estudo realizado por Demoner et al. [23] com 
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150 participantes, apresentou taxa de 77% de não adesão ao tratamento medicamentoso em 

pacientes fumantes.           

 Doenças como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus tem sua prevalência 

aumentada pela falta de prática de atividade física, ou seja, pela vida sedentária que muitos 

indivíduos possuem. No sedentarismo, os músculos esqueléticos são os principais afetados, 

pois causa a atrofia das fibras musculares, deixando de exercer sua função, devido à falta de 

atividade física [24].            

 O etilismo é um grande fator de risco para várias doenças, principalmente na 

Hipertensão Arterial, uma das principais causas de morte nos pacientes alcoólatras morte são 

as complicações cardiovasculares [25].         

 A dificuldade de adesão apresentada por muitos portadores de diabetes e hipertensão, 

também está condicionada a presença de outras comorbidades presentes nos idosos, pois o 

paciente terá que fazer uso de uma maior quantidade de medicamentos e juntamente com a 

falta de conhecimento que muitos apresentem quanto ao tratamento, repercute portanto na 

adesão do mesmo, que ficará comprometida [26].       

 Foi verificado que a maioria dos entrevistados possui Hipertensão Arterial, e que o 

número daqueles com a comorbidade hipertensão arterial e diabetes mellitus também é 

elevado 19%. A associação entre essas duas doenças é comum. Estudos apontam que 

pacientes com hipertensão arterial possuem um risco de até 2,5 vezes maior de desenvolver 

diabetes mellitus, a diabetes quando associada leva a um risco de morte de até 7,2 vezes, 

sendo as causas cardiovasculares as mais comuns [27].      

 A associação significativa encontrada neste estudo entre reumatismo/artrite/artrose com 

a não adesão, pode se dar pelo fato de que a hipertensão arterial é prevalente em pacientes que 

apresentam doenças reumáticas. Estas doenças não apenas podem incapacitar como podem 

piorar muito a qualidade de vida de seus portadores. A inflamação crônica associada a muitas 
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doenças denominadas doenças reumáticas também pode levar a uma elevação do surgimento 

de complicações cardíacas [28].          

 O resultado encontrado nesse estudo pode estar relacionado com este fato, pacientes que 

não aderem ao tratamento medicamentoso para hipertensão e/ou diabetes, não controlam a 

doença e, portanto apresentam grande risco de desenvolverem outras comorbidades como, por 

exemplo, o reumatismo. Também pode se dar pelo fato de que pacientes que apresentam 

reumatismo, que também é uma doença de caráter crônico, fazem uso de múltiplos 

medicamentos, o que pode acabar dificultado à adesão do mesmo, prejudicando assim o 

tratamento de uma das doenças crônicas que apresenta.      

 A maioria dos entrevistados relatou ter consultado com o médico nos últimos seis 

meses, e este fato apresentou associação significativa com a não adesão ao tratamento 

medicamentoso. Este fato pode ser explicado, pela conduta do medico nas ultimas consultas, 

dos 17% que relataram que foi alterado a farmacoterapia na ultima consulta, tiveram uma 

prevalência de não adesão de 59%.          

 Nas intervenções realizadas pelos médicos, a adição de medicações e o aumento das 

doses necessárias para o tratamento dos pacientes se tornam cada vez mais habitual, devido ao 

aumento elevado de doenças crônicas que acometem a população [29,30,31].   

 A adesão ao tratamento farmacológico e as alterações como adição de um novo 

medicamento, suspensão, ou mudança da medicação, não pode estar restrito apenas as 

consultas médicas. É preciso uma abordagem multiprofissional desde a adoção de medidas de 

promoção até o atendimento do paciente [32].        

 A maneira como o profissional da saúde se relaciona com o paciente, também está 

diretamente relacionada ao grau de adesão. Quando o paciente sente-se insatisfeito com o 

serviço prestado pelo profissional, seja pela falta de informação sobre seu tratamento, ou pela 

falta de resolutividade no atendimento prestado, acaba resultando na não adesão do paciente 
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[33].              

 Quanto às respostas às perguntas do teste de Morisky-Green, observa-se que o descuido 

quanto ao horário das medicações 31% foi o fator que apresentou maior prevalência, seguido 

do esquecimento em tomar as medicações. Quanto às questões que avaliam se o paciente 

deixa de usar a medicação se está se sentindo bem ou aumenta a quantidade quando se sente 

mal, respectivamente foram as que tiveram menor percentual de positividade, portanto, o 

paciente não deixa de utilizar o fármaco nesses casos.      

 De acordo com alguns autores, o teste de Morisky-Green é um dos mais utilizados para 

avaliar a adesão ao tratamento em pacientes com doenças crônicas, por ser considerado fácil 

de ser aplicado, apresentar baixo custo e ser relativamente de rápida execução, porem, no 

momento da entrevista o entrevistado pode acabar omitindo algum fato em relação ao seu 

tratamento medicamentoso, ou até mesmo esquecendo-se de alguma informação relevante, o 

que pode levar a falha no processo de avaliação [34].       

 No presente estudo, quando os entrevistados foram questionados quanto ao 

aparecimento de problemas causados pelos medicamentos, os que responderam ter algum tipo 

de problema causado pelo uso de um medicamento 13%, apresentaram grande prevalência de 

não adesão ao tratamento 83,3%, apresentando uma associação significativa com a não 

adesão. Quando o paciente apresenta efeitos adversos com a utilização da medicação, para 

Lima et al. [35]  e Bastos-Barbosa et al. [36], menor será sua adesão a terapêutica proposta. 

Os efeitos colaterais diminuem em ate sete vezes a adesão do paciente [37].    

 Um dado relevante, porém sem associação significativa, foi ao que se refere à 

necessidade de supervisão para tomada de medicamentos, relatada por 5% dos entrevistados, 

e destes 86% apresentou não adesão. Fato este que segundo Saraiva et al. [38] aponta que o 

conhecimento dos familiares em relação a condição de saúde dos pacientes e sobre o esquema 

farmacológico prescrito para o paciente, é insuficiente e pode acabar prejudicando o 
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tratamento bem como influenciando na adesão ao tratamento medicamentoso.  

 Outro dado relevante, porém, sem associação significativa, foi quanto à autopercepção 

de saúde, paciente com autopercepção ruim 5% apresentaram 60% de não adesão, resultado 

este que é compatível com o encontrado por Tavares et al. [39].      

 Em uma metanálise realizada foi possível perceber que pacientes que percebem sua 

saúde como muito boa ou boa, consequentemente aderem melhor ao tratamento, diminuindo 

assim as interferência causadas pelo não seguimento adequado ao tratamento, principalmente 

em indivíduos com doenças crônicas com a hipertensão e o diabetes [40].   

 No presente estudo, foram relevantes as associações entre as dificuldades apresentadas 

pelos entrevistados quanto à medicação utilizada para controle da doença, como a dificuldade 

para ler a embalagem do medicamento e a prescrição médica, o difícil acesso ao 

medicamento, também prejudica a adesão e aqueles que encontram dificuldades para lembrar-

se de tomar a medicação, também não aderem corretamente ao tratamento medicamentoso, 

bem como os pacientes que tomam muitas medicações ao mesmo tempo.    

 Em relação à dificuldade apresentada por parte dos entrevistados, em tomar muitos 

comprimidos ao mesmo tempo, em um estudo realizado por Ilbanez et al. [41], a necessidade 

de tomar mais de um medicamento ou grande quantidade de comprimidos diariamente foi 

apontada como um fator que dificulta o cotidiano dos pacientes, e consequentemente a adesão 

ao tratamento.             

 Para Tacon et al. [42], o esquecimento da tomada dos medicamentos e também o custo 

elevado, são responsáveis por interrupções do tratamento.      

 Quanto à dificuldade para ler a prescrição, em um estudo prospectivo realizado com 

1.227 pacientes, os resultados mostraram que todas as prescrições eram realizadas de forma 

manual e somente 24% delas os nomes dos medicamentos estavam escritos de forma legível, 

este fato pode levar o paciente a erros graves quanto à medicação [43]. Para Marques et al. 
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[44] e Bastos-Barbosa et al. [36], quanto maior a compreensão do paciente em relação a 

prescrição da medicação que irá seu utilizada no seu tratamento, maior será sua adesão à 

mesma.               

 Quanto ao esquecimento na tomada dos medicamentos Guedes et al. [45] e Dourado et 

al. [46], afirmam que quando o paciente esquece de tomar o medicamento de forma frequente, 

sua  adesão ao tratamento decresce na mesma proporção.     

 Conclui-se que 40% dos participantes são não aderentes ao tratamento medicamentoso, 

observou-se também que os pacientes não aderentes possuem faixa etária mais avançada. 

Percebe-se também uma grande prevalência de fatores de risco modificáveis com associação 

significativa com a não adesão, ou seja, fatores que são passiveis de ações que visam reduzir 

sua incidência, por meio de orientação ao paciente portador de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus, através de uma equipe multiprofissional, onde cada um possa contribuir de alguma 

forma, visando melhorar a compreensão do paciente em relação à terapêutica e também 

buscando melhorar a adesão do paciente frente ao seu tratamento.   

 Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde forneçam subsídios ao paciente 

para facilitar sua compreensão quanto ao tratamento adequado para sua condição clínica, para 

que assim o medicamento necessário possa ser eficaz e efetivo para o paciente e o mesmo 

possa ter uma boa adesão ao regime terapêutico, garantido assim um bom controle de sua 

doença e evitando o aparecimento de complicações, devido à falta de adesão.  

 O farmacêutico é um profissional de extrema importância para garantir uma boa adesão 

ao tratamento medicamentoso dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, como o 

diabetes e a hipertensão.            

 Uma das formas de aumentar a taxa de adesão dos pacientes que apresentam alguma 

dificuldade no seguimento terapêutico é através do aconselhamento farmacêutico, onde o 

profissional troca informações com o paciente, ouvindo suas queixas, bem como suas 
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dificuldades e dúvidas referentes ao seu tratamento. O profissional farmacêutico contribui na 

melhoria da adesão através da orientação ao paciente em relação aos aspectos de cuidados 

com a saúde e do uso de seus medicamentos, visto que muitos pacientes carecem deste tipo de 

comunicação mais detalhada e humanizada, visto que os fatores modificáveis, como 

dificuldades cotidianas e a falta de informação, são os principais responsáveis pela não 

adesão.              

 Este contato entre profissional e paciente traz benefícios tanto para o paciente, que terá 

os subsídios necessários para reconhecer a necessidade dos medicamentos e de seu uso 

correto para o tratamento de sua condição de saúde, bem como fortalece o vinculo e 

estabelece uma relação de confiança entre o profissional e o paciente.     

 Desta forma a profissão farmacêutica se torna mais reconhecida por sua importância e o 

paciente melhora consideravelmente sua adesão, proporcionando-lhe não só um bom controle 

da doença, como também melhorando sua qualidade de vida. 
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Tabela 1. Distribuição dos usuários quanto às características socioeconômicas e comportamentais e 

prevalência de não adesão ao tratamento medicamentoso de hipertensos e/ou diabéticos. Rio Pardo, 

Rio Grande do Sul, 2017. 

 
Variável N Percentual 

(%) 

Não adesão 

N 

Percentual 

de não 

adesão 

(%) 

Valor de p* 

Sexo      

 Feminino 74 74 28 37,8 0,457 

 Masculino 26 26 12 46,2  

Faixa etária      

Até 59 48 48 18 37,5 0,624 

60 ou mais 52 52 22 42,3  

Cor da pele      

Não branca 14 14 4 28,6 0,535 

Branca 86 86 36 41,9  

Trabalho remunerado      

Não 4 4 1 25 0,868 

Sim 26 26 11 42,3  

Aposentados 41 41 15 36,6  

Dona de casa 29 29 13 44,8  

Renda mensal      

Até um salário mínimo 32 32 13 40,6 0,953 

Mais que um salário mínimo 65 65 26 40  

Não responderam 3 3 0 0  

Situação conjugal      

Casado ou com companheiro 66 66 27 40,9 0,916 

Solteiro 10 10 3 30  

Separado 9 9 4 44,4  

Viúvo 15 15 6 40  

Sabe ler e escrever      

Não 4 4 2 50 0,870 
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Continuação da Tabela 1...      

Sim 90 90 36 40  

Só assina o nome 6 6 2 33,3  

Anos de estudo      

0 - 4 anos de estudo 35 35 19 54,3 0,313 

5 a mais anos de estudo 65 65 20 31  

Realiza atividade física      

Não  56 56 25 44,6 0,285 

Sim 44 44 15 34,1  

Tabagismo      

Não 59 59 20 33,9 0,316 

Sim 11 11 5 45,5  

Ex-fumante 30 30 15 50  

Etilismo      

Não 75 75 32 42,7 0,306 

Sim 25 25 8 32  

Consumo de verduras      

Não 2 2 2 38 0,080 

Sim 98 98 38 38,8  

Consumo de frutas      

Não 3 3 2 66,7 0,338 

Sim 97 97 38 39,2  

*Chi- quadrado de Pearson.                                                                                              

†Associação significativa 
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Tabela 2. Distribuição quanto às características relacionadas à saúde dos hipertensos e/ou diabéticos. 

Rio Pardo, Rio Grande do Sul, 2017. 

 

Variável N Percentual 

(%) 

Não adesão 

N 

Percentual 

de não 

adesão 

(%) 

Valor de p* 

Plano de saúde      

Não 52 52 18 34,6 0,253 

Sim 48 48 22 45,8  

Consulta nos últimos seis meses      

Não 29 29 6 20,7 <0,05† 

Sim 71 71 34 47,9  

Conduta do médico na última 

consulta 

     

Renovou a receita 25 25 10 40 0,561 

Alterou a farmacoterapia 17 17 10 59  

Outro 29 29 14 48,3  

Autopercepção da saúde      

Excelente 1 1 0 0 0,482 

Muito boa 10 10 3 30  

Boa 39 39 13 33,3  

Regular 45 45 21 46,7  

Ruim 5 5 3 60  

Diabetes      

Não 76 76 27 35,5 0,104 

Sim 24 24 13 54,2  

Colesterol alto      

Não 72 72 27 37,5 0,413 

Sim 28 28 13 46,4  

Problemas de circulação      

Não 70 70 25 35,7 0,181 

Sim 30 30 15 50  

Oesteoporose      
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Continuação da Tabela 2      

Não 77 77 28 36,4 0,174 

Sim 23 23 12 52,2  

Bronquite/Asma      

Não 89 89 34 38,2 0,297 

Sim 11 11 6 54,5  

Reumatismo/Artrite/Artrose      

Não 74 74 22 29,7 <0,05† 

Sim 26 26 18 69,2  

Depressão      

Não 55 55 19 34,5 0,218 

Sim 45 45 21 46,7  

Problemas no coração      

Não 82 82 30 36,6 0,137 

Sim 18 18 10 55,6  

Hipertensão Arterial      

Não 6 6 3 50 0,606 

Sim 94 94 37 39,4  

Tumor ou câncer      

Não 95 95 39 41,1 0,349 

Sim 5 5 1 20  

 

*Chi- quadrado de Pearson.                                                                                              

†Associação significativa                                                              

                                                                               

Tabela 3.  Distribuição dos usuários que responderam afirmativamente aos questionamentos do Teste 

de Morisky-Green. Rio Pardo, Rio Grande do Sul, 2017. 

 

Variável N Percentual (%) 

Esquecem de tomar os medicamentos 25 25 

Descuidam quanto ao horário das medicações 31 31 

Deixam de tomar a medicação quando se sentem bem 5 5 

Aumentam a quantidade do medicamento quando se sentem 

mal 

9 9 
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Tabela 4. Distribuição quanto às características relacionadas à farmacoterapia dos hipertensos e/ou 

diabéticos dos pacientes e prevalência de não adesão ao tratamento medicamentoso. Rio Pardo, Rio 

Grande do Sul, 2017. 

 

Variável N Percentual 

(%) 

Não adesão 

N 

Percentual 

de não 

adesão 

(%) 

Valor de p 

Supervisão para tomada dos 

medicamentos de uso contínuo 

     

Não 95 95 37 38,9 0,349 

Sim 5 5 3 60  

Algum medicamento utilizado 

causa problemas 

     

Não 87 87 30 34,5 <0,05† 

Sim 13 13 10 83,3  

Polifarmácia      

Até 3 medicamentos 92 92 35 38 0,176 

Mais que 3 medicamentos 8 8 5 62,5  

Dificuldade para ler o que está 

escrito na embalagem 

     

Não 67 67 20 29,9 <0,05† 

Sim 33 33 20 60,6  

Dificuldade para ler a 

prescrição 

     

Não 53 53 16 30,2 <0,05† 

Sim 47 47 24 51,1  

Dificuldade para lembrar de 

tomar o medicamento 

     

Não 88 88 30 34,1 <0,05† 

Sim 12 12 10 83,3  

Dificuldade para conseguir o 

medicamento 

     

Não 88 88 34 38,6 <0,05† 

Sim 12 12 6 50  

Dificuldade para tomar todos os 

comprimidos ao mesmo tempo 

     

Não 95 95 36 37,9 <0,05† 

Sim 5 5 4 80  

 

*Chi- quadrado de Pearson. 

†Associação significativa  

                                                                      

     

 

 

 

 

 

 



49 

6  CONCLUSÃO 

A avaliação dos fatores socioeconômicos, comportamentais e de saúde associados à 

baixa adesão ao tratamento medicamento em pacientes que retiram suas medicações em uma 

farmácia em Rio Pardo, apresentou resultados significativos. Foi possível verificar que dos 

fatores associados significativamente com a não adesão, a maioria pertence aos fatores 

modificáveis, ou seja, fatores estes que através do auxilio dos profissionais de saúde, 

podem ser revertidos, e assim o paciente poderá ter uma boa adesão à terapêutica 

medicamentosa.              

 O conhecimento dos fatores interferentes na adesão do paciente, permite aos  

profissionais de saúde a realização de estratégias que estejam de acordo com as 

necessidades de cada paciente, tornando o atendimento mais direcionado, especifico e 

humanizado.             

 O Diabetes mellitus e a Hipertensão Arterial afetam grande parte da população e a 

associação das duas doenças é bem frequente, quando não controladas causam 

complicações que podem ser graves, portanto é importante reconhecer os pacientes que 

não aderem ao tratamento, para que possam ser realizadas ações que visam evitar  estas 

complicações.             

 O profissional farmacêutico assume uma papel de grande importância no contexto 

da adesão ao tratamento medicamentoso, atua informando, aconselhando sobre a melhor 

maneira de seguir o tratamento, monitorando o tratamento e identificando os casos de não 

adesão, para que assim possam ser realizadas ações que visam a conscientização do 

paciente quanta a importância do tratamento medicamentoso, para o controle e tratamento 

da sua condição clínica. 
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ANEXO A - Paracer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO C - Questionário 

 

 

AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO EM PACIENTES DIABÉTICOS 

E HIPERTENSOS USUÁRIOS DE UMA FARMÁCIA 

EM RIO PARDO - RS  

 

Nome:                                                                                         Telefone: Iniciais __ __ __ __ __ 

Coletador: Colet __ __ 

Data de coleta: _ _/_ _/_ _ _ _ Coldat _ _/_ _/_ _ _ _ 

1. Qual é sua idade?_ _ _ (anos completos) ID: __ __ __ 

2. Sexo (observar)         (1) Masculino (2) Feminino SEXO __ __ 

3. Cor ou raça (observar)(1)Branca (2) Preta (3) Parda (4) Amarela (5) 

Indígena 

COR: 

DADOS COMPORTAMENTAIS E DE SAÚDE 

<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre o(a) Sr(a)> 

4. O(A) Sr(a) sabe ler e escrever? (0) Não8 (1) Sim(2) Só assina o nome8 (9) IGN LER__ 

5. Até que série o(a) Sr(a) completou na escola? _____________ anos de estudo (9) IGN

  

ESCOLA __ __ 

6.Em relação a sua alimentação quantas vezes por semana o(a) Sr(a) costuma comer 

frutas ? 

(0) Nunca(1) 1 vez/ semana  (2) 2-3 vezes/semana  (3) 4-6 vezes/semana    (4) Sempre  (9) 

IGN 

FRU __ 

7. E quantas vezes por semana o(a) Sr(a) costuma comer verduras? 

(0) Nunca(1) 1 vez/ semana  (2) 2-3 vezes/semana    (3) 4-6 vezes/semana     (4) Sempre     

(9) IGN 

VERD __ 

8. O(a) Sr(a) realiza, regularmente, algum tipo de atividade física no seu lazer, tais 

como exercícios  físicos (ginástica, caminhada, corrida), esportes, ou artes marciais?    

(0) Não(1) Sim   

Se não: Tem interesse? (0) Não(1) Sim   

Se sim: Quantas vezes na semana? ___(0) Não  (1) Sim   

              Háquanto tempo o(a) Sr(a) realiza regularmente algum tipo de atividade 

física? __ __ anos 

AFISIC __ 

 

INTEAF__ 

VSAT __ 

TAFIS __ 

9.O(A) Sr(a) fuma ou já fumou? (0) Não(1) Sim    (2) Ex-fumante 

Se sim:               Há quanto tempo você fuma? _ _ anos (00 = se menos de 1 ano) 

Quantos cigarros por dia? _ _ 

Se ex-fumante: Háquanto tempo parou (há quantos anos)? _ _ (00 = se menos de 1 ano) 

FUMA __ 

 

FUMTEM __ __ 

CIGDIA __ __ 

FUMEX __ __ 

10. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma ingerir bebida alcoólica? 

(0) Não consome bebida alcoólica 15 

(1) Todos os dias     (2) 5 a 6 dias por semana(3) 3 a 4 dias por semana     (4) 1 a 2 dias por 

semana 

(5)Quase nunca      (9) IGN 

FREALCM __ 

11. Em um único dia o(a) Sr(a) chega a tomar mais do que 01 lata de cerveja ou mais 

do que 01 taça de vinho ou mais do que 01 dose de qualquer outra bebida alcoólica? 

(0) Não 20(1) Sim   (8) NSA  (9) IGN 

QUALCM __ 

12. No ultimo mês, o(a) Sr(a) chegou a consumir 05 ou mais doses de bebida alcoólica 

em um único dia?  (0) Não (1) Sim      (8) NSA(9) IGN 

QUADIA __ 

13. Como o (a) Sr(a) considera a sua saúde? 

(1) Excelente (2) Muito Boa (3) Boa (4) Regular (5) Ruim(8)NSA (9) IGN 

SAUD __ 

14. Algum médico já disse que o(a) 

senhor(a)tem: 

a) Açúcar no sangue ou Diabetes 

b) Colesterol alto ou gordura no sangue 

c) Problemas de circulação ou vasculares 

d) Fraqueza nos ossos ou Osteoporose 

e) Bronquite/Asma                                                

f) Reumatismo / Artrite / artrose                      

g) Depressão / ansiedade/ problema de 

 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

 

DIAB __ 

COL __ 

CIR __ 

OSTE __ 

ASM __ 

ART __ 

DEP __ 

COR1__ 
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nervos 

h) Problemas no coração                                      

i) Pressão alta ou HAS                                          

j) Tumor ou Câncer                                                                  

k) Outro __________________________ 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

 

HIP __ 

CAN__ 

 

 

15.O(a)  Sr(a) tem trabalho remunerado? (1)Sim 

                                                                            (2) Aposentado(3)Desempregado 

                                                                            (4) Encostado       (5) Dona de casa 

                                                                            (6) Estudante        

Outro:______________________ 

Há quanto tempo o(a) Sr(a) é <SITUAÇÃO OCUPACIONAL>? ___ ___ 

 

TRAB __  

 

 

 

TTRAB __ 

16. Qual a sua situação conjugal atual?  Ler opções 

(1) Casado(a) ou com companheiro(a)          (2) Solteiro(a) ou sem companheiro(a)  

(3) Separado(a)            (4) Viúvo(a) 

SITCONJ __ 

17. Quantas pessoas moram com o(a) Sr(a)? __ NMORA__ 

18. Pensando no ultimo mês qual foi a renda total mensal das pessoas que moram no 

seu domicílio, somando a sua e a de todos os outros, considerando todas as fontes, 

como salários, horas extras, aluguéis, bicos, pensões, aposentadorias, etc.? (Não incluir 

empregados domésticos) R$_ _._ _ _,_ _ 

RENDA __ __.__ 

__ __,__ __ 

DADOS SOBRE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre consultas ao médico> 

19. O(a) Sr(a) possui plano de saúde?  

(0) Não(1) Sim     (99)IGN 

PLANO __  

20. O o(a) Sr(a) mora em um região que recebe a visita da equipe de saúde da família: 

médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitária de saúde? 

(0) Não      (1) sim 

Se sim: Quanto tempo faz que o(a) Sr(a) recebeu a última visita?__ __ meses(9) IGN   

 

 

VISITA __ 

21.  Desde <SEIS MESES ATRÁS>o(a) Sr(a) consultou com médico por qualquer 

problema de saúde?  

(0) Não     (1) Sim          (9)IGN 

Se sim: Quantas vezes? ___(9)IGN 

              Quando foi a última vez? __________ (9)IGN 

Se não: Porque o(a) Sr(a) não consultou? 

      (1) não senti necessidade 

      (2 ) sentiu necessidade mas não foi por __________________________________ 

CON__ 

 

NCON __ 

 

TCON __ 

 

PQNCON__ 

22. Qual o principal motivo deste último atendimento? 

(11) Buscar medicamento, ou receita                      (17) Vacinação 

(12 ) Acidente ou lesão                                      (18) Problema odontológico 

(13) Atestado de saúde  

(14) Acompanhamento de doença crônica, reabilitação, rotina 

(15) Problema de saúde não crônico 

(20) outro ________________________________________________________ 

MOTCON__ 

23. Pensando neste último atendimento onde o(a) Sr(a) procurou atendimento em 

primeiro lugar? 

(11 ) ESF do seu bairro 

(12) Outro posto, centro de saúde, ESF 

(13) Clínica, ambulatório de empresa, sindicato, igreja 

(14) Ambulatório ou consultório de hospitais ou faculdades (públicos) 

(15) Ambulatório ou consultório de hospitais particulares 

(16) Clínica, consultório médico particular ou convênio 

(17) Consultório de outro profissional de saúde (psicólogo, fonoaudiólogo, etc.) 

(18) Pronto-socorro ou emergência  

(19) Hospital para internação 

(20) Farmácia 

(21) Outro ______________________________________________________ 

LOCALCON__ 

 

24. Neste último atendimento o médico: 

(1) Receitou algum novo remédio                   (4) Mudou ou trocou alguma 

medicação  

MEDCON __ 
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(2) Renovou a receita                                         (5) Outro 

_____________________________ 

(3) Suspendeu algum medicamento 

25. Como o(a) Sr(a) costuma obter seus medicamentos? 

(1) Ganha todos(2) Compra todos (3)Ganha ou compra parte    (9)IGN 

OBMED __ 

26. Com relação ao(s) remédio(s) que o(a) Sr(a) precisa utilizar continuamente  por 

indicação médica, isto é, precisa usar todos os dias (ou quase todos) sem data para 

parar, o(a) Sr(a): 

USOMED__ 

 

a) Toma sozinho                                                                 

b) Precisa de supervisão (incluindo supervisão à 

distância) para assegurar que lhe tome 

adequadamente seus medicamentos  

c) Os medicamentos são organizados em uma caixa 

semanalmente (preparada por outra pessoa)  

d) Alguém deve lhe trazer os medicamentos na hora 

certa 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

 

(0) Não(1)Sim   (9)IGN 

TOMAS __ 

 

SUPER__ 

CAIXA__ 

 

TRAZER__ 

Teste de Morisk 

<Agora eu gostaria que o(a) Sr(a) pensa-se em todos os remédios que precisa utilizar continuamente 

por indicação médica, isto é, precisa usar todos os dias (ou quase todos) sem data para parar> 

27. O(a) Sr(a)  alguma vez esquece de tomar os seus remédios?  (0) Não(1) Sim  ESQ __ 

28. O(a) Sr(a), as vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar os seus remédios? (0) Não       

(1) Sim 

DESC 

__ 

29. Algumas vezes, quando o(a) Sr(a)  se sente bem, deixa de tomar os seus remédios?  (0) 

Não(1) Sim 

BEM __ 

30. Algumas vezes, se o(a) Sr(a)  se sentiu mal, aumentou a quantidade de remédio a ser 

tomado? (0) Não(1) Sim 

MAL __ 

31. Teste de Morisky: respostas negativas: (0) zero adesão (1) ≥ 1 não adesão ADTMG 

__ 

RESPONDER O QUADRO DOS MEDICAMENTOS 

<Agora pensado em todos os seus remédios> 

32. Algum de seus remédios causa problemas para você? (0) Não(1)Sim 

Se sim:Qual(is) o(s) remédio(s) que causam problemas? E quanto eles incomodam? 

Medicamento__:_________________ (1) pouco(2)um Pouco (3) Muito  

Medicamento__:_________________ (1) pouco(2)um Pouco (3) Muito 

Medicamento__:_________________ (1) pouco(2)um Pouco (3) Muito 

Medicamento __:_________________ (1) pouco(2)um Pouco (3) Muito 

MEDPR __ 

33. Agora, citarei uma lista de problemas que as pessoas, às vezes, têm com seus 

remédios.  

<Quanto difícil é para você > 

a)   Abrir ou fechar a embalagem: (1) Muito difícil(2)Um pouco difícil (3) Não muito 

difícil   

Medicamento: 

b) Ler o que esta escrito na embalagem: (1) Muito difícil  (2)Um pouco difícil (3) Não 

muito difícil   

Medicamento: 

c) Lembrar de tomar todo o remédio: (1) Muito difícil  (2)Um pouco difícil (3) Não 

muito difícil   

Medicamento: 

d) Conseguir o medicamento: (1) Muito difícil(2)Um pouco difícil (3) Não muito difícil   

Medicamento: 

e) Tomar tantos comprimidos ao mesmo tempo: (1) Muito difícil(2)Um pouco difícil 

(3) Não muito difícil   

Medicamento: 

f) Ler o que está escrito na prescrição do médico: (1) Muito difícil(2)Um pouco 

difícil (3) Não muito difícil   

Medicamento: 

 

 

EMB__ 

 

LER__ 

 

LEM__ 

 

CON__ 

 

TOM__ 

 

 

LERPM__ 

34. Nos últimos quinze dias o(a) Sr(a) deixou de usar algum remédio receitado pelo 

médico?   

(0 ) Não (1) Sim 

NMED ___ 
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Se sim: Qual o motivo que deixou de usar? 

(1)Não quis (2)Esqueceu  (3) Não tinha no Posto de abrangência (4)  Não podia pagar  (5) 

Não tinha em outro posto, Farmácia do SUS  (6)Receita vencida        (7)Outro motivo ___ 

 
 

35. NÚMERO TOTAL DE MEDICAMENTOS RELATADOS: __ __  

 

NAOM__ 
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<Agora vamos falar somente sobre os remédios receitados por médico que o (a) Sr(a) utilizou nos últimos sete dias, ou seja, desde <DIA DA SEMANA  

ANTERIOR> 
36. Nos últimos SETE dias o(a) Sr(a) usou algum remédio receitado por médico para a <CITAR A DOENÇA QUE LEVOU A 

INTERNAÇÃO>? 

 (0 ) Não 46    (1) Sim  

Medic __ 

<Agora eu gostaria de saber o nome do(s) deste(s)remédio(s) receitados por médico que o(a) Sr(a) utilizou nos últimos sete dias> 

37. Medicamentos a.Dose 

(mg) 

(888 = 

NSA) 

b. 

Quantas 

vezes ao 

dia 

o(a)Sr(a) 

toma 

esse 

remédio? 

c. Nos 

últimos 

setes dias 

quantos 

dias você 

tomou o 

remédio? 

(9 = 

IGN)) 

d. 

Quantas 

vezes por 

dia 

o(a)Sr(a)  

tomou 

esse 

remédio? 

(9 = 
IGN) 

e. Quantos 

comprimidos 

o(a)Sr(a)   

tomou em 

cada vez? 

(9 = IGN) 
 

f. Quantas 

vezes 

o(a)Sr(a)  

esqueceu de 

tomar algum 

comprimido? 

(9 = IGN) 

g. Como 

essa 

medicação 

funciona 

para 

o(a)Sr(a) ? 

(1) Bem  

(2) 

Regular(3) 

Não 

funciona 

bem 

(9 = IGN) 

h. O(a) Sr(a) 

necessita realizar 

algumas ações 

extra?  

(0) Nenhuma ação 

(1) Partir ou 

triturar 

(2) Dissolver 

(3) Preparar a 

injeção 

(4) Aplicar a 

injeção (5) 

Múltiplas unidades  

(6) Passar a 

pomada 

(7)Outro_________ 

i. O(a) Sr(a) 

recebeu 

alguma 

instruções 

adicional?   
(0) Nenhuma 

ação 

(1) Tomar 

em jejum 

(2) Tomar 

após refeição 

(3) Líquido 

especifico 

(4) Doses 

alternadas 

(5) 

Aumentar 

dose 

(6) Diminuir 

dose 

(7) Horário 

específico 

(8 )outro 

_______ 

j. Quantas 

vezes por 

dia 

o(a)Sr(a)  

segue estas 

instruções 

adicionais? 
 

k.Quem 

indicou 

este 

remédio? 

(1) 

Médico 
ESF 

(2) Outro 

médico 
 (3) Outro 

________ 

(9) IGN 
 

L.Como 

conseguiu 

este 

remédio? 

(1)Pagou 

(2)Grátis 
do ESF 

(3)Grátis, 

do SUS 
(4)Grátis 

na 

farmácia 
popular 

(5) Grátis 

de outro 
modo 

m01 ____________ a01 __ 
__ __ 

 

b01 __  

 

c01 __ d01 __ e01__ 

 

f01__ g01__ __; __;__ 

h01 __ pontos 

 

__; __;__ 

i01__ 

pontos 

 

j01__ 

 

k01__ 

 

l01__ 

 

m02_____________ a02 __ 
__ __ 

 

b02 __  

 

c02 __ d02__ e02__ 

 

f02__ g02__ __; __;__ 

h02__ pontos 

 

__; __;__ 

i02__ 

pontos 
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