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Resumo

Fundamentos: o diabetes mellitus (DM) é das principais causas de doença renal crônica 
(DRC). A hiperglicemia é dos fatores de risco para a DRC em diabéticos, muitas vezes 
ocasionada pela não adesão ao tratamento. A polifarmácia e a complexidade da farma-
coterapia estão entre as principais causas de não adesão ao tratamento nesses pacientes. 
Objetivo: avaliar a complexidade da farmacoterapia em pacientes diabéticos. Métodos: 
estudo transversal e analítico realizado com 235 diabéticos tipo 2 que aceitaram partici-
par da pesquisa e foram submetidos a dois instrumentos: questionário semiestruturado 
para levantamento de características socioeconômicas e clínicas e o Índice de Comple-
xidade da Farmacoterapia (ICFT). Resultados: predominou indivíduos acima de 60 anos 
(60%); gênero feminino (65%); etnia branca (90%); tempo de estudo inferior a oito anos 
(88%); renda familiar abaixo de dois salários mínimos (72%); hipertensos (85%); obesos 
68,5%); e com dislipidemia (64%). Os mais altos escores do ICFT correlacionaram-se com 
pior controle glicêmico (r=0,16; p<0,01), mais longo tempo de diabetes (r=0,39; p<0,0001) 
e diminuição da função renal (r=-0,19; p<0,004). Conclusão: o pior controle glicêmico su-
gere reduzida adesão dos pacientes ao tratamento, que poderia estar relacionada à maior 
complexidade da farmacoterapia e predispor à doença renal crônica. 

Palavras-chave: Polimedicação; Diabetes Mellitus; Complicações do Diabetes; Insufici-
ência Renal Crônica.

absTRacT

Underpinnings: Diabetes mellitus (DMO) is one of the main causes of chronic kidney disease 
(CKD). Hyperglycemia is one of the risk factors for CKD among diabetics, often caused by non-
compliance with treatment. Poly-drug use and medication regimen complexity are one of the 
major causes of noncompliance. Objective: To assess medication regimen complexity among 
diabetic patients. Methods: Analytic, cross-sectional study of 235 patients with type 2 diabetes 
that consented with the research involving two data collection tools: semi-structured question-
naire aimed at collecting their socio-economic and clinical data, and the Medication Regimen 
Complexity Index (MRCI). Results: The sample included predominantly patients that are at 
least 60 years old (60 %), women (65 %), white (90 %), hypertensive (85 %), and obese (68.5 
%), and have education level lower than 8 years (88 %), family income lower than two Brazil-
ian minimum wages (72 %), and dyslipidemia (64 %). The highest MRCI scores correlate with 
worse glycemic control (r =0.16; p<0.01), longer time range of diabetes (r =0.39; p<0.0001), 
and reduced kidney function (r =0,19; p<0,004). Conclusion: The worst glycemic control 
suggests reduced compliance with treatment, which is probably associated with increased 
medication regimen complexity and predisposes patients to chronic kidney disease.

Key words: Poly-drug use; Diabetes mellitus; Complications of Diabetes; Chronic Kidney 
Disease.
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anos de idade e estar em tratamento no CEMED há pelo 
menos um ano. Os candidatos a participar do estudo 
foram esclarecidos sobre seus termos e só foram inclu-
ídos aqueles que se mostraram de acordo e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

O tamanho da amostra foi calculado consideran-
do-se a proporção de 20% de DRC na população de 
diabéticos tipo 2. A precisão da estimativa absoluta foi 
de 5% para nível de significância de 95%, encontrando-
-se que o tamanho da amostra seria de 250 pacientes.13 

A amostragem foi não probabilística, por conve-
niência, em que foram arrolados todos os indivíduos 
diabéticos que preencheram os critérios de inclusão. 
As variáveis estudadas foram coletadas durante con-
sultas de rotina no CEMED, que foram previamente 
agendadas. O preenchimento dos questionários foi 
feito pelos próprios pesquisadores, após treinamento.

Para avaliação da complexidade da farmacotera-
pia foi utilizado o instrumento denominado Índice da 
Complexidade da Farmacoterapia (ICFT), desenvolvi-
do por George em 200414, traduzido para o português 
do Brasil e validado em 2007 por Melchiors et al.15. 
Esse é um instrumento dividido em três seções: A, B e 
C, sendo que a seção A corresponde às informações 
sobre formas de dosagens, a seção B corresponde às 
informações de frequências de doses e a seção C cor-
responde às informações adicionais. O total do índi-
ce é obtido somando-se os pontos (escores) das três 
seções. A complexidade do tratamento farmacológi-
co representou o tratamento medicamentoso de uso 
contínuo prescrito para pacientes diabéticos, quanto 
mais alto o escore obtido, maior a sua complexidade. 

A caracterização da amostra foi realizada por in-
termédio de um questionário semiestruturado com 
informações sobre: idade; gênero; etnia; estado civil; 
anos de estudo; procedência; renda familiar; tempo 
de DM; comorbidades como HAS, dislipidemia e obe-
sidade, e o seu tempo de diagnóstico; hábitos e estilo 
de vida como tabagismo, sedentarismo e alcoolismo; 
hemoglobina glicada (A1C), estimativa da função re-
nal baseada na depuração de creatinina.

Para a análise das variáveis laboratoriais e clínicas 
foi considerada a média aritmética dos parâmetros re-
gistrados nos prontuários médicos no último ano de tra-
tamento no CEMED. A normalidade dos parâmetros foi 
considerada de acordo com o que preconiza as Diretri-
zes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) de 200716: 
hemoglobina glicada A1C, pelo método High Performan-
ce Liquid Chromatography (HPLC), igual ou inferior a 
7%; LDLcolesterol abaixo de 100 mg/dL; HDLcolesterol 

InTRodução  

A complexidade da farmacoterapia compreende 
as várias características do regime terapêutico pres-
crito aos pacientes, em que podem ser incluídos: os 
números de diferentes fármacos no esquema posoló-
gico, as doses diárias dos medicamentos, as unida-
des por dose, o total de doses por dia e as relações da 
dose com a alimentação.1,2

A farmacoterapia representa recurso terapêutico es-
sencial no controle das doenças e o seu prolongamento 
associa-se com a cronicidade das doenças e a sua gravi-
dade, e risco de técnicas de maior complexidade.3 

A complexidade da farmacoterapia constitui-se 
em um dos principais fatores para a não adesão ao 
tratamento medicamentoso.4-7 O número elevado de 
anti-hipertensivos usados no esquema posológico, 
em hipertensos da cidade de São Paulo, influenciou 
negativamente na adesão ao tratamento8 enquan-
to em diabéticos de outras localizdades, a redução 
da frequência de administração diária de hipoglice-
miantes orais melhorou essa adesão.9

A doença renal crônica (DRC) está entre as prin-
cipais complicações do diabetes mellitus (DM) e da 
hipertensão arterial sistêmica (HAS).10-12 A adesão ao 
tratamento é crucial para o manejo adequado do DM 
e HAS e para a prevenção da DRC. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a complexida-
de da farmacoterapia em diabéticos.

mÉTodos 

Estudo analítico, observacional e de corte trans-
versal realizado no ambulatório do Centro Municipal 
de Educação em Diabetes em Pouso Alegre – MG (CE-
MED) no período de janeiro de 2009 a julho de 2010.

A microrregião de Pouso Alegre é, de acordo 
com o último censo (IBGE 2010), a segunda maior 
em habitantes no sul de Minas Gerais, contando com 
126.836 habitantes. O CEMED é um centro de referên-
cia no controle e educação em DM e prevenção de 
DRC da cidade de Pouso Alegre. Possui, atualmente, 
cerca de três mil diabéticos cadastrados.

A pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Vale do Sapucaí (UNI-
VAS) sob o protocolo nº 1.053/09, de acordo com a Re-
solução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Minis-
tério da Saúde). Os critérios de elegibilidade na seleção 
da amostra foram: ser diabético tipo 2, ter mais de 18 
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O ICFT foi calculado em relação ao tratamento 
com todos os medicamentos utilizados pelos pacien-
tes, sendo que a média foi de 19, desvio-padrão de 8,9 
e variação de três a 53.

acima de 40 mg/dL para o gênero masculino e 50 mg/
dL para o feminino e triglicerídeos inferior a 150 mg/dL; 
considerou-se portador de dislipidemia o diabético que 
apresentou alteração de LDLcolesterol e/ou trigliceríde-
os; e considerado sedentário quem não praticava exercí-
cio físico regular ou praticava menos de 150 minutos por 
semana, distribuídos no mínimo em três vezes. 

A obesidade foi avaliada a partir do cálculo do ín-
dice de massa corporal (IMC). Utilizou-se a fórmula: 
IMC (kg/m2) = peso (kg) / [estatura (m)]2. Considerou-
-se obesidade quando o IMC foi igual ou superior a 30.16

Foi classificado como tabagista quem se declarou 
fumante no momento da entrevista e portador de al-
coolismo aquele que referiu fazer uso de bebida alco-
ólica regularmente.

Foi considerado hipertenso quem declarou ser 
portador de HAS e/ou fazia uso de medicamentos 
anti-hipertensivos. 

A função renal ou glomerular (FG) foi estimada pela 
fórmula de Crockoft-Gault: FG (mL/min) = 140 – idade x 
peso/72 x creatinina sérica (x 0,85 se do gênero femini-
no). Foram feitas duas medidas de creatinina sérica num 
intervalo médio de três meses e o resultado foi a média 
aritmética entre elas.17 Foi considerado portador de DRC 
o indivíduo que apresentou FG abaixo de 60 mL/min .

Os dados foram analisados utilizando-se o pro-
grama estatísti co SPSS Statistics versão 18 (Statistical 
Package for the Social Scien ces®). As variáveis quan-
titativas foram descritas a partir de média ± desvio-
-padrão; e as categóricas expressas na forma de 
frequência absoluta (n) e relativa (%). Foi utilizado 
o coeficiente de correlação de Spearman para a com-
paração dos parâmetros com o ICFT. Adotou-se 0,05 
como nível de rejeição da hipótese de nulidade.

ResulTados 

Foram avaliados 235 portadores de DM tipo 2, com 
média de idade de 61,4±9,9 anos, sendo 65% do gê-
nero feminino; predominantemente de etnia branca 
(90%); 48% com mais de 10 anos de DM; 52% referiram 
ser portadores de HAS há mais de 10 anos; 23 e 14% 
referiram tabagismo e alcoolismo, respectivamente; 
63% eram sedentários, 68,5% eram obesos e 64% por-
tadores de dislipidemia. Em relação ao controle da 
glicemia, 35%, 22% e 10% dos pcaientes apresentaram 
hemoglobina glicada acima de 7%; filtração glomeru-
lar inferior a 60 mL/min.; e necessidade de ajuda para 
tomar medicamentos, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 1 - Características sociodemográficas, 
econômicas e clínicas dos pacientes com risco de 
doença renal crônica

características Valores absolutos (%) 
(n=235)

Idade (anos)
< 60 95 (40)

≥ 60 140 (60)

Gênero
Feminino 153 (65)

Masculino 82 (35)

Etnia
Brancos 212 (90)

Não brancos 23 (10)

Escolaridade (anos)

0 a 8 207 (88)

9 a 11 16 (7)

≥ 12 12 (5)

Procedência
Urbana 110 (47)

Rural 125 (53)

Renda familiar (SM)

< 2 87 (37)

≥ 2 82 (35)

≥ 3 38 (16)

≥ 4 28 (12)

Tempo de DM (anos)
≤ 10 122 (52)

> 10 113 (48) 

HAS
Sim 200 (85)

Não 35 (15)

Tempo HAS (anos)
≤ 10 95 (48) 

> 10 105 (52)

Tabagismo
Sim 54 (23) 

Não 178 (77)

Alcoolismo
Sim 33 (14)

Não 202 (86)

Sedentarismo
Sim 148 (63)

Não 87 (37)

Obesidade
Sim 161 (68.5)

Não 74 (31.5)

Dislipidemia
Sim 150 (64)

Não 85 (36)

Hemoglobina glicada (%)
≤ 7 153 (65)

> 7 82 (35)

Filtração glomerular 
(mL/min)

< 60 52 (22)

≥ 60 183 (78)

Ajuda para tomar  
medicamentos

Sim 24 (10)

Não 211 (90)

sm: salário mínimo; dm: diabetes mellitus; Has: hipertensão 
arterial sistêmica.



Rev Med Minas Gerais 2012; 22(2): 133-138136

Avaliação da complexidade da farmacoterapia em diabéticos

A filtração glomerular esteve inversamente re-
lacionada ao ICFT (Figura 3), ou seja, quanto mais 
alto o ICFT, menor a filtração glomerular (r = -0,19 
p < 0,004). A média do ICFT dos indivíduos com fil-
tração glomerular abaixo de 60 mL/min foi de 21,8 
(desvio-padrão de 7,9) e dos indivíduos com filtração 
glomerular igual ou superior a 60 mL/min foi de 18,3 
(desvio-padrão de 8,9).

dIscussão 

A amostra deste estudo foi caracterizada por pa-
cientes predominantemente idosos, femininos, de 
etnia branca, com baixas escolaridade e renda fami-
liar. A maioria era de indivíduos hipertensos, obesos 
e dislipidêmicos.

A média de idade encontrada (61±9,9 anos) foi 
próxima da apresentada por diabéticos tipo 2 de 
outro estudo, que avaliou a complexidade da farma-
coterapia (58,5±11,2 anos)15, sugerindo as característi-
cas de aparecimento tardio da doença.

A baixa escolaridade (determinada pelos anos 
de estudo) e os baixos salários (72% ganha menos 
de três salários mínimos mensais) também foram 
demonstrados nesta pesquisa, o que também foi evi-
denciando em estudos de prevalência de DM.18,19

Foram altas as prevalências de HAS, obesidade e 
dislipidemia na amostra estudada (85, 63 e 64%, respec-
tivamente). Essas comorbidades são importantes fato-
res de risco para o desenvolvimento e progressão de 
complicações microvasculares, em particular a DRC.20

Em relação à complexidade da farmacoterapia, 
demonstrou-se que a média do ICFT foi 19 (desvio-

A média do tempo de DM foi de 12,3 anos (des-
vio-padrão de 8,3 anos e variação de um a 40 anos). 
O aumento do número de medicamentos utilizados 
pelos pacientes esteve diretamente relacionado ao 
tempo de DM (Figura 1), ou seja, quanto mais longo 
o tempo de doença, mais alto o número de medica-
mentos utilizados pelos pacientes (r = 0,39 p < 0,0001).

A correlação do ICFT foi diretamente proporcio-
nal ao aumento da hemoglobina glicada (Figura 2), 
ou seja, quanto mais elevado o nível de hemoglobina 
glicada, mais altos os escores do ICFT (r = 0,16 p < 
0,01). Indivíduos com baixo escore de ICFT (3 a 8) 
apresentaram média de hemoglobina glicada de 7% 
(desvio-padrão de 1,2 e variação de 6,4 a 7,2); aqueles 
com mais alto escore de ICFT (33 a 53) apresentaram 
a média de hemoglobina glicada de 8,5% (desvio-pa-
drão de 1,9 e variação de 5,5 a 14,1).

Figura 1 - Correlação entre o Índice de Complexidade 
da Farmacoterapia (ICFT) e o tempo de diabetes melli-
tus em pacientes com risco de doença renal crônica.

Figura 2 - Correlação entre o Índice de Complexidade 
da Farmacoterapia (ICFT) e a hemoglobina glicada 
em pacientes com risco de doença renal crônica.

Figura 3 - Correlação entre o Índice de Complexidade 
da Farmacoterapia (ICFT) e a filtração glomerular em 
pacientes com risco de doença renal crônica.
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A hiperglicemia crônica é fator de risco para com-
plicações micro e macrovasculares em diabéticos. 
Os dados obtidos sugerem que a polifarmácia pode 
prejudicar a adesão ao tratamento, contribuindo para 
o pior controle glicêmico que, concomitantemente a 
outros fatores, pode favorecer o declínio da função 
renal em pacientes diabéticos do tipo 2. 
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