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Resumo: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial (HAS), diabetes mellitus 

(DM) e dislipidemia (DLP), são problemas de saúde pública. O tratamento baseia-se em aquisição de hábitos de 

vida saudáveis e medicamentos. Objetivou-se neste estudo avaliar as dificuldades relacionadas à adesão ao 

tratamento medicamentoso dos grupos HIPERDIA de duas Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da 

Família (USF) do Distrito de Itaiacoca, município de Ponta Grossa-PR. Foi feita uma pesquisa-ação com 55 

participantes (Biscaia n=20, Pocinhos n=35) do Evento extensionista Educação em Saúde: grupos HIPERDIA 

e adesão ao tratamento, por discentes e professores da UEPG. Utilizou-se a carteirinha de acompanhamento de 

DCNT e medicação, para análise do perfil de saúde e o teste Brief Medication Questionnaire, composto por três 

domínios: recordação, barreiras e crenças, para avaliação da adesão. O perfil de DCNT - HAS, DM e DLP foi de 

52,7, 3,6 e 5,5%, respectivamente, sendo frequente associação entre doenças. O índice de aderência ao 

tratamento nessas UFS foi de 6,5% e o de provável baixa adesão e baixa adesão somados, 67,8%. Influência 

negativa à adesão deu-se principalmente pelo fator recordação (87,1%). A continuidade das ações e novas 

estratégias são necessárias para melhorar a adesão ao tratamento. A extensão, indissociada do ensino e pesquisa 

reforça a formação holística do discente e contribui significativa à comunidade. 
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PÚBLICO-ALVO  

Participantes cadastrados nos grupos HIPERDIA das Unidades Básicas com Estratégia de 

Saúde da Família (USF) do Biscaia (n= 64) e do Pocinhos (n= 44), situadas no Distrito de Itaiacoca, 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Distrito de Itaiacoca do município de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades extensionistas foram realizadas nas USF do Biscaia e do Pocinhos, Itaiacoca, 

região rural de Ponta Grossa-PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto desenvolvido tem por objetivos principais promover a interligação da 

Universidade com a comunidade rural de Itaiacoca por meio de atividades na área de saúde. Dentre as 

atividades encontra-se a orientação e educação em saúde com grupos de pacientes com doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) denominados HIPERDIA, pela grande prevalência de diabetes 

mellitus (DM) e sobretudo hipertensão arterial sistêmica (HAS) nessas comunidades, associadas às 

dislipidemias (DLP) e outras doenças em menor proporção. Tanto DM como HAS são fatores de risco 

para doenças cardiovasculares (DCV) e a (DLP) contribui para o agravamento dessas doenças.  

As DCNT são consideradas importantes problemas de Saúde Pública, responsáveis por 

70% das causas de mortes no Brasil e 69% dos gastos hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS 

(BRASIL, 2011). DM é responsável por 14,5% da mortalidade mundial (PARANÁ, 2018; SBD, 

2017). Entre os tipos de DM, destaca-se a DM tipo 2 ou DM2 (90 a 95% dos casos), caracterizada por 

defeito na secreção ou ação da insulina e o DM tipo1 ou DM1 (10% dos casos), que resulta da 

destruição das células ß pancreáticas, por autoimunidade, causando a deficiência de insulina. Assim, o 

tratamento medicamentoso no DM1 consiste na reposição da insulina , enquanto no DM2 usa-se 

antidiabéticos orais, na maioria dos casos, para o controle da glicemia (PARANÁ, 2018).  

Segundo a 7a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a HAS é classificada pela elevação 

mantida dos níveis pressóricos de 140 e/ou 90mmHg por consequência de multifatores 

(MALACHIAS et al., 2016). A abordagem terapêutica inclui medidas farmacológicas e não 

farmacológicas, que aliadas demonstram diminuições significativas da pressão arterial, e visam à 

prevenção de desfechos cardiovasculares (MALACHIAS et al., 2016), assim como na DLP. A DLP 

se caracteriza pela alteração dos níveis lipídicos, responsáveis por aumento de risco de complicações 

vasculares. O tratamento depende do risco cardiovascular do pacientes e do tipo de DLP presente 
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(FALUDI et al., 2017). Assim, mudanças significativas na vida de pacientes com DCNT são 

necessárias e a adesão ao tratamento pode ser um problema, pois depende do grau de concordância 

entre uma orientação e a conduta do paciente.  

Vários fatores podem afetar nessa adesão incluindo características biossociais; aspectos 

relacionados ao medicamentos (tratamento complexo, acesso aos medicamentos, tamanho do 

comprimido, horários, números de doses); desconhecimento da doença ou não compreensão tanto da 

doença como de seus riscos e pelo fato que, em muitos casos, são assintomáticas (DIAS et al., 2011; 

GIROTTO et al., 2013). Estudo envolvendo adesão de medicamentos concluiu que a atuação de 

equipes multiprofissionais é a melhor estratégia para aumentar a adesão e que o farmacêutico tem um 

papel importante no processo dado o conhecimento científico sobre medicamento e pela atuação na 

atenção farmacêutica (FOPPA et al., 2008). Assim, o conhecimento dos fatores que dificultam a 

adesão ao tratamento medicamentoso são extremamente importantes para o controle das DCNT e 

qualidade de vida dos pacientes. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar as dificuldades relacionadas a adesão ao tratamento medicamentoso dos grupos 

HIPERDIA de duas Unidades Básicas com Estratégia de Saúde da Família da região de Itaiacoca. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma Pesquisa-ação com grupos HIPERDIA das USF do Biscaia e Pocinhos de 

Itaiacoca participantes do evento "Educação em Saúde: grupos HIPERDIA e adesão ao 

tratamento", desenvolvido por professores do Departamento de Análises Clínicas da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). As oficinas deram início em agosto de 2018 e estão em 

desenvolvimento, com frequência mensal para cada grupo. Os temas envolvem doenças crônicas, 

fatores de risco e orientação farmacêutica.  

A amostra foi constituída por indivíduos do grupo HIPERDIA, maiores de 18 anos, 

diagnosticados com pelo menos uma das DCNT (HAS, DM tipo1, DM tipo2 e DLP) e que estavam 

realizando terapia medicamentosa para pelo menos uma dessas condições. O presente estudo 

apresenta abordagem quantitativa, de natureza avaliativa e foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da UEPG (Parecer nº 2.888.372/2018). Foi realizado um levantamento dos principais fatores 

que afetam a adesão ao tratamento usando o teste Brief Medication Questionnaire (BMQ) modelo em 

português (BEN; NEUMANN; MENGUE, 2011). Este apresenta três domínios que envolve 

recordação, barreiras e crenças. A interpretação se dá pela análise desses domínios e classificação os 

pacientes quanto adesão ao tratamento em: aderente - nenhuma resposta positiva nos três domínios; 

provável aderência - resposta positiva em um domínio; provável baixa adesão - resposta positiva em 
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dois domínios e baixa adesão - resposta positiva nos três domínios. Para maior compreensão foi 

realizado o perfil dos pacientes e a análise dos principais medicamentos utilizados. O instrumento foi a 

carteirinha de acompanhamento dos pacientes e medicação utilizada.  

 

RESULTADOS  

Participaram desta etapa do estudo um total de 55 pacientes, de ambos os gêneros, 

cadastrados no grupo HIPERDIA de ambas as USF, sendo 20 do Biscaia e 35 do Pocinhos. O perfil 

de doenças crônicas desses pacientes está apresentado na figura 1. 

 

Figura 1- Perfil dos pacientes de grupos HIPERDIA das Unidades Básicas com Estratégia da Família do 

Biscaia e Pocinhos, Itaiacoca, zona rural de Ponta Grossa, Paraná 
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                Fonte: os autores, 2019 

 

Observou-se prevalência de pacientes com HAS (n=20; 52,7%), seguidos de HAS e DLP 

(n=10; 18,2%), e a presença de HAS, DM e DLP (n= 6; 10,9%). A presença de DM e DLP 

isoladamente foi de 3,6% (n=2) e 5,5% (n=3), respectivamente. Também houve associação entre HAS 

e DM (n=3; 5,5%) e DM e DLP (n=2; 3,6%) e com outras doenças em 14 pacientes, sendo as mais 

frequentes o hipotireoidismo, doenças do sistema digestivo e labirintite. 

Para os grupos estudados, os medicamentos mais utilizados para HAS foram 

Hidroclorotiazida (HCT), seguido do Losartana e Anlodipino. Estudo feito em Londrina com 

hipertensos, o HCTZ também foi o mais utilizado, seguido de Enalapril, Captopril, Furosemida e 

Anlodipino (SILVA et al., 2014). Outra pesquisa feita em Aracajú - SE, o Captopril sobressaiu  

seguido da HCTZ (SANTOS et al., 2014) e para o DM, o medicamento foi o Glibenclamida seguido 

do Metformina. No presente estudo, o Metformina foi o mais utilizado e depois, Glibenclamida. Essa 

diferença entres os estudos se deve provavelmente a diferentes perfis populacionais e métodos 

empregados na pesquisa. Já para a DLP, utilizou-se apenas a Sinvastatina, que foi ofertada nas USF. 

Para o Teste BMQ participaram no total 31 pacientes das duas UBS, Biscaia e Pocinhos. 

Houve o predomínio de pacientes com provável baixa adesão (58,1%), seguido da provável aderência 

(25,8%) e baixa adesão (9,7%). Somente 6,5% dos pacientes apresentaram aderência ao tratamento 

(Figura 2).  
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Figura 2 - Representação da adesão ao tratamento dos pacientes do de grupos HIPERDIA das Unidades 

Básicas com Estratégia da Família do Biscaia e Pocinhos, Itaiacoca, zona rural de Ponta Grossa, Paraná 
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Fonte: os autores, 2019 
 

O fator recordação (esquecimento) foi o que mais influenciou na falta de adesão ao 

tratamento medicamentoso (n=27; 87,1%). Dificuldades em ler o que está escrito na embalagem 

primária do medicamento, o nome e/ou dosagem (letra pequena e/ou por não saberem ler), bem como  

a falta da bula também foram relatadas (barreira). 

Outros estudos também relataram índices relevantes de não adesões ao tratamento 

associados ao esquecimento (SANTOS et al., 2014) e outros interferentes na adesão foram apontados 

como: sexo, idade avançada, continuidade das consultas médicas, escolaridade, nível socioeconômico, 

ocupação, estado civil, religião, crenças de saúde, hábitos de vida, aspectos culturais e comportamento 

frente ao uso dos medicamentos, falta de conhecimento sobre a doença (órgãos afetados, cronicidade, 

entre outros), diferentes embalagens e colorações dos comprimidos bem como o desabastecimento das 

USF, visto que os medicamentos são adquiridos em geral através do sistema público de saúde 

(ALBUQUERQUE et al., 2016; CARVALHO et al., 2012). 

Junto a adesão ao tratamento medicamentoso, a adoção de hábitos de vida mais saudáveis é 

primordial para o sucesso terapêutico. Os profissionais de saúde, destacando o farmacêutico, possuem 

papel fundamental para a promoção da adesão ao tratamento. Portanto, os resultados encontrados 

reforçam a importância de ações de promoção a adesão ao tratamento medicamentoso, principalmente 

no que se diz respeito ao esquecimento e à barreira da embalagem primária do medicamento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades realizadas no evento possibilitaram um melhor conhecimento das reais 

condições de saúde, que auxiliará na elaboração de novas estratégias que amparem esses pacientes nas 

terapias medicamentosas com perspectiva de melhorar a  qualidade de vida. A equipe espera que os 

trabalhos possam ter continuidade nas USF, pela equipe do projeto de extensão e pelos profissionais, 

visto a importância destas ações para a comunidade dessa região rural de Ponta Grossa. Desta forma, 
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percebe-se o valor da extensão, indissociada do ensino e da pesquisa na formação holística do 

discente, com visão humanista do atendimento. 

 

APOIO: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Edital PROEX Nº 024/2018).  
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