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RESUMO 
 

Introdução: A realização do transplante renal (TXR) é considerada uma alternativa 
terapêutica de bom prognóstico para a Doença Renal Crônica. O Diabetes Mellitus 
tipo 2 (DM2) não controlado é uma das principais causas de lesão renal. A adesão a 
terapêutica é essencial para uma promissora evolução do transplante e minimização 
das comorbidades causadoras e/ou associadas a esse processo. A partir desses 
conhecimentos a pesquisa em questão busca compreender se a realização do TXR 
alterou a adesão aos medicamentos para o DM2. Objetivo: Analisar a adesão ao 
tratamento medicamentoso em pessoas com Diabetes Mellitus do Tipo 2 submetidas 
à TXR e comparar com pessoas com DM do tipo 2 não submetidas ao TXR. Método: 
Estudo comparativo. Os locais do estudo foram no Centro de Diabetes da Unifesp 
(Grupo 1) e no Ambulatório de Pós-Transplante Renal do Hospital do Rim e da 
Hipertensão (Grupo 2) ambos na cidade de São Paulo. Foram incluídos pacientes 
maiores de 18 anos com diagnósticos de DM2 prévios ao transplante e que 
estivessem em uso de medicações para o controle do DM2. A coleta de dados foi de 
outubro de 2017 a outubro de 2018. Foram aplicados aos participantes Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, questionário sócio clínico, Medida de Adesão ao 
Tratamento Medicamentoso no Diabetes Mellitus – antidiabéticos orais e insulina, e 
escala de ansiedade e depressão. O registro do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) é CEP/UNIFESP n: 0712/2017. Resultado: Amostra composta de 107 
pacientes (Grupo 1: 56 e Grupo 2: 51) com maior prevalência de homens, com média 
de idade de 63,3 anos, da região metropolitana de São Paulo, aposentados, casados, 
com sobrepeso ou obesidade, sem sintomas de ansiedade e depressão. A média de 
medicações diferentes utilizada foi 8,7. Os pacientes autorreferiam ter adesão a 
medicações para o DM de modo similar nos dois grupos. Os resultados da 
hemoglobina glicada variaram entre 8,3 e 8,7% entre os grupos. Discussão: 
Observamos comportamentos semelhantes entre os grupos e superestimação da 
adesão autorreferida. A equipe multidisciplinar pode auxiliar nesse processo, 
ajustando também de forma personalizada as medicações receitadas aos pacientes. 
Conclusão: Conclui-se que o TXR não alterou a adesão ao tratamento 
medicamentoso do DM2.  
 
Descritores: Diabetes Mellitus, Transplante de Rim, Adesão à medicação. 
Enfermagem 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Performing kidney transplantation (KT) is considered a therapeutic 
alternative with a good prognosis for Chronic Kidney Disease. Uncontrolled type 2 
diabetes mellitus (DM2) is one of the main causes of kidney injury. Adherence to 
therapy is essential for a promising evolution of the transplant and minimization of the 
comorbidities that cause and / or are associated with this process. Based on this 
knowledge, the research in question seeks to understand whether the realization of 
the KT changed adherence to drugs for DM2. Objective: To analyze adherence to 
drug treatment in people with Type 2 Diabetes Mellitus submitted to KT and to compare 
it with people with DM2 not submitted to KT. Method: Comparative study. The study 
locations were the Unifesp Diabetes Center (Group 1) and the Post-Kidney Transplant 
Clinic at the Hospital do Rim e Hipertensão (Group 2), both in São Paulo city. Patients 
older than 18 years diagnosed with DM2 prior to transplantation and who were using 
medications to control DM2 were included. Data collection was from October 2017 to 
October 2018. Participants were given an Informed Consent Form, socio-clinical 
questionnaire, Measure of Adherence to Drug Treatment in Diabetes Mellitus - oral 
antidiabetics and insulin, and an anxiety and depression scale. The project register by 
the Ethics and Research Committee (Comitê de Ética e Pesquisa - CEP) is 
CEP/UNIFESP n: 0712/2017. Result: Sample composed of 107 patients (Group 1: 56 
and Group 2: 51) with a higher prevalence of men, with an average age of 63.3 years, 
from the São Paulo metropolitan region, retired, married, overweight or obese, without 
symptoms of anxiety and depression. The average of different medications used was 
8.7. Patients self-reported having adherence to medications for DM in a similar way in 
both groups. The results of glycated hemoglobin varied between 8.3 and 8.7% 
between groups. Discussion: We observed similar behaviors between groups and 
overestimation of self-reported adherence. The multidisciplinary team can assist in this 
process, also adjusting the medications prescribed to patients in a personalized way. 
Conclusion: It is concluded that the KT did not change the adherence to the 
medication treatment of DM2. 
 
Descriptors: Diabetes Mellitus, Kidney Transplantation, Adherence to medication. 
Nursing 
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RESUMEN 

 
Introducción: La realización de un trasplante renal (TXR) se considera una alternativa 
terapéutica con buen pronóstico para la Enfermedad Renal Crónica. La diabetes tipo 
2 no controlada (DM2) es una de las principales causas de lesión renal. La adherencia 
a la terapia es fundamental para una evolución prometedora del trasplante y la 
minimización de las comorbilidades que provocan y / o están asociadas a este 
proceso. A partir de este conocimiento, la investigación en cuestión busca comprender 
si la realización del TXR modificó la adherencia a los fármacos para la DM2. Objetivo: 
Analizar la adherencia al tratamiento farmacológico en personas con diabetes mellitus 
tipo 2 sometidas a TXR y compararla con personas con DM tipo 2 no sometidas a 
TXR. Método: Estudio comparativo. Los sitios de estudio fueron en el Centro de 
Diabetes Unifesp (Grupo 1) y en la Clínica de Post-Trasplante de Riñón en el Hospital 
do Rim e Hipertensão (Grupo 2) ambos en la ciudad de São Paulo. Se incluyeron 
pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de DM2 previo al trasplante y que 
utilizaban medicamentos para el control de la DM2. La recolección de datos fue de 
octubre de 2017 a octubre de 2018. Los participantes recibieron un formulario de 
consentimiento libre e informado, un cuestionario socioclínico, una medida de 
adherencia al tratamiento farmacológico en la diabetes mellitus - antidiabéticos orales 
e insulina, y una escala de ansiedad y depresión. El registro del proyecto ante el 
Comité de Ética e Investigación (CEP) es CEP / UNIFESP n: 0712/2017. Resultado: 
Muestra compuesta por 107 pacientes (Grupo 1:56 y Grupo 2:51) con mayor 
prevalencia de hombres, con edad promedio de 63,3 años, de la región metropolitana 
de São Paulo, jubilados, casados, con sobrepeso u obesidad, sin síntomas de 
ansiedad y depresión. La media de los diferentes medicamentos utilizados fue de 8,7. 
Los pacientes declararon haber cumplido con los medicamentos para la DM de forma 
similar en ambos grupos. Los resultados de la hemoglobina glucosilada variaron entre 
el 8,3 y el 8,7% entre los grupos. Discusión: Observamos comportamientos similares 
entre grupos y sobreestimación de la adherencia autoinformada. El equipo 
multidisciplinar puede ayudar en este proceso, ajustando también los medicamentos 
prescritos a los pacientes de forma personalizada. Conclusión: Se concluye que la 
TXR no modificó la adherencia al tratamiento farmacológico de la DM2. 
 
Descriptores: Diabetes Mellitus, Trasplante de Riñón, Adherencia a la medicación. 

Enfermeria
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) na atualidade corresponde a uma pandemia global. A 

Internacional Diabetes Federation (IDF) estima-se que 463 milhões de pessoas eram 

diabéticas no mundo em 2019. No Brasil 16,8 milhões de pessoas, entre 20 a 79 anos, 

apresentam a doença em 2019(1). 

Estima-se que 90 a 95% do total de DM são do tipo 2 (DM2), além de a DM2 ser 

uma das principais causas de lesão renal(2). 

A realização do transplante de órgãos está indicada na tentativa de substituir um 

órgão em falência sem possibilidade de recuperação das funções e não resposta 

positiva ao tratamento convencional, sendo assim o transplante renal (TXR) é 

considerado uma terapêutica com bom prognóstico (3). 

 No mundo, segundo a Global Observatory on Donation & Transplantation, em 

2017 estima-se que 90.306 TXR foram realizados(4). O Brasil é o segundo país no 

mundo em número absoluto na realização de TXR. Em 2019, segundo o registro de 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), foram realizados 6.283 TXR, 

representando 68,4% do total de transplante de órgãos sólidos, enquanto que a lista 

de espera em 2019 apresentava 25.163 inscritos ativos em lista a espera de um rim, 

simbolizando 66,3% da lista total(5). 

 A não adesão às medicações podem ser determinantes para a ocorrência de 

rejeições do enxerto, complicações cardiovasculares e infecções; além de aumentar 

os gastos com a saúde e comprometendo a qualidade e tempo de vida do receptor(2,6). 

 A motivação para o estudo em questão foi uma interrogação que ocorreu, 

sabendo que o paciente com DM2 muitas vezes tem dificuldades para atingir um bom 

controle glicêmico e que com a realização do TXR há um aumento na complexidade 

no tratamento inferimos que a realização do TXR modifica a adesão ao tratamento do 

DM2? Assim, buscamos pesquisar se havia diferença na adesão medicamentosa 

entre pacientes diabéticos TXR e diabetes mellitus tipo 2 sem TX.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1. Diabetes Mellitus 

 

 Ao pensarmos no Diabetes Mellitus (DM), este é uma epidemia na atualidade. 

A IDF estima-se que 463 milhões de pessoas eram diabéticas no mundo em 2019. As 

projeções mundiais são de 700 milhões do DM em 2045(7). 

No Brasil 16,8 milhões de pessoas, entre 20 a 79 anos, segundo Internacional 

Diabetes Federation (IDF) apresentam a doença em 2019(7). 

Em 2019, a estimativa de mortes no mundo devido ao diabetes e suas   

complicações foi de 4,2 milhões de pessoas(8). Dos pacientes com DM, acredita-se 

que até 50% deles desconheça o seu diagnóstico(2,7). 

 As maiores incidências estão nos países em desenvolvimento, como por 

exemplo, o Brasil, onde população cada vez mais jovens apresentam o DM e pessoas 

mais idosas devido aos hábitos de vida (sedentarismo, obesidade, entre outros e 

aumento da expectativa de vida), tornando o DM a quinta principal causa de óbito no 

país(2,7).  

No relacionado a custos com a saúde, indivíduos diabéticos tendem a aumentar 

os gastos com saúde de duas a três vezes em comparação aos indivíduos sem 

diabetes. Os recursos destinados de forma direta ou indireta ao DM são 2,5 – 15% do 

orçamento de saúde anual de um país. No ambiente ambulatorial os gastos são 

estimados em torno de 2.108 dólares por paciente. No mundo, foi estimado um gasto 

anual com o DM de 760 bilhões de dólares(2,7). 

O DM reduz em torno de cinco a 10 anos o tempo de vida(2). 

 O DM pode ser classificado em quatro categorias etiológica (tipo 1, tipo 2, 

gestacional e outros tipos específicos). Ao nos atermos o DM2, encontramos uma 

frequência de 90% a 95% entre todos os tipos de DM. Sua fisiopatologia está ligada a 

defeitos na ação e secreção de insulina, se manifestando em quadros hiperglicêmicos, 

resultado do aumento da produção hepática de glicose, diminuição na ação periférica 

da insulina e comprometimento de células beta (β) do pâncreas; necessitando de 

medicações que otimizem a produção e ação da insulina endógena ou uso de insulina 

exógena para melhor controle metabólico. As alterações glicêmicas começam a 
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aparecer cerca de nove a 12 anos após o início das primeiras alterações fisiológicas, 

devido a diminuição de 50% das funções das células β(2). 

 Para o diagnóstico do DM temos sinais e sintomas como: poliúria, perda de 

peso, fadiga, polidipsia, glicemia capilar maior que 200mg/dl independente do 

horário da refeição; além de critérios para o diagnósticos listados na Tabela 1(2). 

 

Tabela 1: Critérios diagnósticos para o DM recomendados pela SBD e American Diabetes 
Association. 

 
Nota: Teste oral de tolerância a glicose (TOTG). 
Fonte: Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019 - 2020. Clannad E, editor. Sociedade Brasileira 
de Diabetes. 2020. 1 – 455 p. (p.27) 

  

 O uso de hemoglobina glicada foi incluído em 2009, sendo modificados os 

critérios em 2010, dos quais os resultados entre 5,7% a 6,4% indicam alto risco para 

o desenvolvimento de Diabetes e maiores que 6,5% diagnóstico a ser confirmado com 

outras coletas(2). 

 Como terapia ao DM2 temos: medicamentos, atividades físicas e dieta. No 

plano educacional ao paciente com DM a conscientização de autocuidado melhora a 

qualidade de vida e reduz custos nos serviços(2). 

 O plano educacional nutricional tem o objetivo de atingir melhor equilíbrio dos 

nutrientes ingeridos, produzir uma manutenção dos níveis glicêmicos, aumento da 

qualidade de vida e manutenção do peso mais adequado; já com a realização dos 

exercícios físicos temos menores níveis de insulina circulante, melhor resposta dos 

receptores e pós-receptores de membrana, melhor resposta de transportadores de 

glicose e maior capitalização das células e tecidos musculares nas 24 a 72 horas pós-

exercício, além de reduzir o risco cardiovascular e diminui os níveis glicêmicos de 

glicose circulante(2). 

No tratamento do DM além das medidas medicamentosas e não 

medicamentosas são recomendadas pela Associação Americana de Diabetes 

atenção aos sinais de ansiedade, depressão e estresse (2).  

 Como complicações o DM pode acarretar: dislipidemia, hipertensão arterial, 

doença renal crônica, doenças cardiovasculares, retinopatia diabética, neuropatias 

diabéticas, doenças renais, entre outras(2). 
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2.1.1. Diabetes Mellitus e Doença Renal Crônica 

 

Ao ter o diagnóstico de DM confirmado é recomendado a realização de 

avaliações da função renal de acordo com o tipo de DM. No DM tipo 1 em geral é 

iniciada de três a cinco anos após o diagnóstico do DM, porém no DM2 a mesma deve 

ser realizada no momento do diagnóstico do DM(2). O DM é uma das principais causas 

da DRC(9,10).  

A relação do diabetes e doenças renais (nefropatia diabética) se deve ao 

comprometimento microvascular e nos glomérulos renais (devido ao aumento da 

membrana basal glomerular, espessamento da membrana basal tubular e esclerose 

difusa), aumento da excreção urinária de albumina e redução da taxa de filtração 

glomerular. Além de afetar a função renal há aumento da mortalidade ligada a doenças 

cardiovasculares(11). 

Estima-se que nos Estados Unidos da América cerca de 8,4 milhões de adultos 

tenham DM e DRC(12). Segunda IDF até 40% das pessoas com DM podem 

desenvolver a DRC no Reino Unido e Estados Unidos; dados computados de 54 

países revelam que o DM e hipertensão (isoladas ou combinadas) são responsáveis 

por 80% dos casos de DRC(10). 

 

2.1.2. Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares 

 

 Em 2012, a estimativa de mortes por doenças não transmissíveis foi de 37,9 

milhões de pessoas, das quais 17,5 milhões possuíam doenças cardiovasculares 

(inclui doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças cardiorrespiratórias). Em 

estudos conduzidos no Brasil, estima-se que de cada oito pessoas com DM, quatro 

tem histórico de Acidente Vascular Encefálico(13). 

 Pessoas com diagnóstico de Diabetes tem risco duas a três vezes maior de ter 

uma doença cardiovascular do que uma pessoa sem diabetes(13). 

 A maior causa de óbitos em paciente com DM estão relacionadas com as 

doenças cardiovasculares, dentre elas as mais comuns são(13): 

• Acidentes Vasculares Encefálicos: doenças cerebrovasculares, doenças 

arteriais cerebrais, hemorragias cerebrais, infarto cerebral. 
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• Doenças arteriais e coronárias: doenças isquêmicas do coração, doenças 

cardíacas ateroscleróticas, doenças coronárias, anginas, infartos cardíacos, 

morte coronária súbita. 

• Doenças arteriais periféricas: doença arterial de extremidades inferiores, 

isquemia em membros inferiores, claudicação intermitente. 

 Doenças cardiovasculares são as maiores causas de mortes e causas de 

invalidez em pessoas com diagnóstico de Diabetes. A prevalência de doenças 

cardiovasculares em estudos realizados com pacientes DM foi de 41%, destes 10% 

já tiveram acidente vascular encefálico e 14% já tiveram infarto agudo do miocárdio(13). 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

são(13): 

• Idade 

• Diabetes 

• Tabagismo 

• Colesterol elevado 

• Hipertensão arterial 

• Dietas insalubres 

• Histórico familiar 

• Obesidade 

• Sedentarismo 

• DRC 

 

 Outros fatores de risco importante para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares são: anemia (recomendado hemoglobina entre 10 – 11,5g/dl, pois 

com a diminuição da oxigenação tissular em órgãos vitais tendem a produzir 

taquicardia e hipertrofia cardíaca, ocasionando doenças cardiovasculares e piora da 

função renal), a taxa de filtração glomerular (quanto menor a filtração glomerular maior 

o dano renal), nível de excreção urinária de albumina (quanto mais elevada maior o 

risco de mortalidade, piora da função renal e ocorrência de eventos 

cardiovasculares)(14). 
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2.2. Transplante Renal 

 

 A ideia de realizar um TX apareceu na mente humana há muitos anos, sendo 

um de seus primeiros indícios na mitologia grega, onde o rei Minos havia ordenado a 

construção de um labirinto que detivesse o temido Minotauro; porém para escapar 

Dédalos e Ícaro construíram asas utilizando penas e cera. Ícaro ao voar esqueceu-se 

das recomendações de Dédalos e voo muito próximo ao sol e teve suas asas 

derretidas. Nessa analogia temos o ser humano buscando obter uma habilidade 

proporcionadas pelas assas adicionadas ou transplantadas ao corpo humano para 

que um fim seja atingido(6). 

 Após diversas tentativas, os TX passaram a se deparar com novos desafios, 

como a técnica mais eficientes para as suturas vasculares, incompatibilidade ABO, 

rejeição do enxerto, imunossupressão, entre outros. O primeiro TX com sucesso 

efetivo e duradouro ocorreu em Boston com os cirurgiões Merril e Murray em 1954, 

no qual transplantou-se um rim entre gêmeos idênticos. Após o TX, o receptor viveu 

por oito anos, falecendo devido a doenças cardiovasculares e recorrências da doença 

renal, seu doador por outro lado faleceu 56 anos após a doação devido complicações 

em uma cirurgia cardíaca(6).  

A atividade de transplante de órgãos e tecidos no Brasil iniciou-se no ano de 

1964 na cidade do Rio de Janeiro e no ano de 1965, na cidade de São Paulo, com a 

realização dos dois primeiros TXR do país(15). 

 Com a evolução da técnica e o estabelecimento de leis regulamentadoras o 

Brasil é o segundo país em números absolutos na realização de TXR, contanto com 

6.283 TXR em 2019, dos quais 5.210 foram de origem de doadores falecidos. Existem 

atualmente 143 centros atuantes em 21 estados da federação. Porém, a fila de espera 

ainda é elevada, apresentando em dezembro de 2019, 25.163 pacientes ativos em 

lista de espera para o TXR, dos quais, apenas no ano de 2019, houve a entrada em 

lista ativa de 13.194 pacientes com uma mortalidade em lista de espera de 1.301 

pacientes(5). 

 A Doença Renal Crônica (DRC) quando em estado terminal é a principal causa 

da necessidade de realização de TXR; sendo caracterizada por uma perda gradual, 

progressiva e irreversível da função renal. Os sinais e sintomas da DRC não são 

percebidos na maioria dos casos logo nas primeiras lesões renais, podendo só se 

tornar perceptíveis com um comprometimento de mais de 80% do rim(3,16). 
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 As principais doenças elencadas como causas da DRC terminal são: 

hipertensão arterial, glomerulonefrites e diabetes mellitus(9). 

 Com a evolução da DRC para a fase terminal é indicado a terapia de 

substituição renal (diálise peritoneal, hemodiálise ou transplante renal com doador 

vivo). Na ausência de doador vivo compatível o transplante renal com doador falecido 

só é indicado se o paciente já estiver em terapia dialítica. Nesta fase encontramos 

pacientes realizando diálise ou em fase pré-diálise (ou fase pré-emptiva) e com 

clearance de creatinina menor que 15min/1,73m2 de superfície corporal. Na fase pré-

emptiva os pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) tem particular 

atenção para a indicação do TXR, devido a incidência de complicações neurológicas, 

oculares, cardíacas e vasculares que acometem esse grupo de pacientes(6,14,17). 

 Estima-se que 20 a 40% dos pacientes com DM2 evoluam para a DRC(2). 

 Com a realização do TXR, o paciente tem uma nova possibilidade de 

tratamento que necessita atenção por toda a vida, sendo necessária a mudança de 

hábitos antigos. A necessidade de acompanhamento contínuo em consultas 

ambulatoriais, medicações imunossupressoras e adesão ao plano terapêutico são de 

suma importância para uma melhor evolução clínica(18). 

 Após a alta hospitalar, o paciente TXR segue em acompanhamento em tempos 

determinados, sendo maior frequência de retornos até o terceiro mês pós-

transplantes; isto se deve a maior incidência de complicações infecciosas, maior 

incidência de rejeição ao enxerto e adequação de dose de medicações(18). 

 As orientações sobre a nova realidade vivenciada pelo paciente TX devem ser 

iniciadas na fase pré-transplante para melhores esclarecimentos de dúvidas e 

compreensão da importância dos cuidados pós-transplante(18). 

 Como cuidados pós-transplante o paciente é monitorizado quanto a pressão 

arterial, peso diário, dieta, atividade física e medicações em uso(18). 

 As complicações mais frequentes no pós-transplante são(2,6,9,17,18): 

• Rejeição do enxerto dividida em:  

o Hiperaguda: ocorrência nas primeiras 24 horas pós-operatórias na qual 

temos a presença de anticorpos dirigidos ao TXR existentes 

anteriormente a realização do TX; 

o Aguda: ocorrendo a partir do terceiro dia pós-operatório, porém com 

possibilidade de aparecimento em qualquer momento no pós-

transplante; 
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o Crônica: ocorre ao longo do tempo com perda lenta e gradual da função 

renal do TXR. 

• Infecções: devido ao uso de agentes imunossupressores que deixam o receptor 

mais propenso a ocorrência de infecções principalmente citomegalovírus, 

poliomavírus, tuberculose, fungos e infecções do trato urinário; 

• Obesidade, neoplasias, nefrotoxicidade devido à medicação em uso com 

necessidade de ajuste de dose. 

• Função retardada do enxerto. 

• Hipertensão Arterial (ocorre em 80% dos TXR) 

• Hipertrofia e hiperfiltração glomerular 

• Diabetes Mellitus Pós-Transplante 

• Hiperlipidemia 

• Cirúrgicas, como: 

o Vasculares: trombose de artéria renal e de veia renal, linfocele, entre 

outros; 

o Urológicas: fístulas e obstruções urinárias; 

o Outras: hematomas em loja renal, ruptura renal, anastomoses. 

 As medicações no pós-transplante são compostas por imunossupressores(3). 

 

2.2.1. Pós-Transplante Renal e Doenças Cardiovasculares 

  

 O risco cardiovascular dos pacientes TX é relativamente menor em 

comparação ao período de realização de hemodiálise, estimado 10 a 20 vezes menor. 

Ao compararmos o risco com a população geral com pacientes TXR, esse risco se 

mantem aumentado(19,20).  

 Estudos no Reino Unido mostram uma prevalência de 18 - 30% de mortes 

causadas por doenças cardíacas em pacientes TX, sendo que as doenças 

cerebrovasculares associadas a doenças cardiovasculares são responsáveis pela 

maior proporção de mortes dos pacientes TXR no período de 11 anos (22,9%), apesar 

de no primeiro ano de TX as infecção serem a principal causa de morte (21,6%)(20). 

 A incidência de Doenças Cardiovasculares está ligada a 40 – 50% das mortes 

de pacientes TX após cinco anos do TX(19). 
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Quando comparamos o paciente TXR com a população geral, este apresenta 

uma maior tendência a ter doenças cardiovasculares (três a quatro vezes maior) em 

comparação na mesma faixa etária(6). 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares em 

paciente com Doença Renal Crônica são(21): 

• Hipertensão Arterial 

• Diabetes Mellitus 

• Dislipidemia 

• Anemia 

• Albuminúria 

 

Outros fatores de risco são: sexo masculino, função do enxerto, tempo de 

permanência em hemodiálise e o uso de medicações imunossupressoras(19). 

 Outro ponto de atenção é em relação à albuminuria elevada que está associada 

ao aumento do risco de doenças cardiovasculares(22). 

 A sobrevida tardia dos pacientes diabéticos submetidos a TXR é menor em 

comparação sem diabetes(22). 

 

2.2.2. Imunossupressão 

 

 Na realização do TX de órgãos é necessária a introdução de medicações 

imunossupressora para evitar a rejeição do enxerto. Na tentativa de  diminuir a 

resposta imunológica do organismo do receptor estas medicações são introduzidas 

em diferentes fases: indução, manutenção (precoce e tardia) e reversão da rejeição 

estabelecida(6,9). 

 Na imunossupressão as drogas utilizadas são(2,6,9,23): 

• Inibidores da calcineurinas: Ciclosporina ou Tracrolimos (causam 

diminuição da síntese de interleucina 2 nos linfócitos T ativados); 

• Agentes antiploriferativos: Azatioprina, Micofenolato de sódio ou mofetila ou 

inibidores da mTOR (mammalian target of rapamycin; sirolimo e everolimo; 

inibe a ativação e proliferação dos linfócitos T); 

• Glicocorticoides: Metilpredinisolona, posteriormente substituída por 

predinisona (inibe a ativação, proliferação e sobrevida dos linfócitos T, causa 
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por consequência menor concentração dos linfócitos B, além de impedir a 

liberação de citocinas e outros mediadores inflamatórios que ativam 

macrófagos, dentre outros); 

• Anticorpos antilinfocitários policlonais ou monoclonais: Timoglobulina ou 

Baxiliximabe (atuam nos linfócitos T). 

 

A manutenção do enxerto tende a ocorrer de maneira específica para cada tipo 

de órgão doado, tipo de doador e cada centro transplantador; sendo a dose da 

medicação adequada de acordo com exames de acompanhamento e de acordo com 

o risco de rejeição(9). 

A combinação de agentes imunossupressores nos mais variados tipos procuram 

reduzir a frequência de rejeições e diminuir os efeitos colaterais(24). 

Na indução é utilizado anticorpos antilinfocitários monoclonais ou policlonais e 

terapia tripla com inibidores de calcineurina, fármacos antiploriferativos e 

corticosteroides. Inicialmente com altas dosagem de medicação e posterior diminuição 

nos três meses que se seguem acreditasse que a recuperação da resposta 

imunológica permita menor incidência de infecções e neoplasias(9). 

As medicações imunossupressoras podem apresentar os seguintes efeitos 

adversos(2,9,23): 

• Anticorpos antilinfocitários policlonais ou monoclonais: síndrome de 

liberação de citocinas, provocando calafrios, febres, hipotensão, frequência 

de infecções, e neoplasias; 

• Glicocorticoides: osteoporose, necrose avascular, catarata, hipertensão, 

dislipidemia, diabetes (causam resistência insulínica), aparência 

cushingóide, acnes, retardo no crescimento e alterações psicológicas; 

• Inibidores da calcineurinas: neurotoxicidade, nefrotoxicidade, 

hepatotoxicidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, diabetes 

(inibem a degradação dos grânulos de insulina e dos transportadores de 

glicose), hiperplasia gengival, hipertricose, hirsutismo, alterações 

neurológicas, cardiovasculares e gastrointestinais; 

• Agentes antiproliferativos: náusea, vômitos, erupções cutâneas, 

hepatotoxicidade, depressão medula óssea, dor abdominal, diarreia, 

aumento do risco de infecções por citomegalovírus, dislipidemia, 



10 
 

 

trombocitopenia, pneumonias de repetição e proteinúria; nos inibidores da 

mTOR sua ação relacionada ao Diabetes ainda está em avaliação (alguns 

estudos defende que há aumento na resistência e diminuição da secreção 

de insulina). 

 

2.2.3. Diabetes Mellitus pós-transplante 

 

Conhecida desde 1964, no TXR realizado por Starzl, o diabetes de início pós-

transplante é reconhecida como um impacto importante e negativo na vida do receptor 

de transplante de órgão(25). 

 O Diabetes Mellitus pós-transplante (DMPT) ou Diabetes de início recente pós-

transplante está ligada à maior frequência de doenças cardiovasculares, diminuição 

da função do enxerto, maior incidência de infecções graves, aumento de mortalidade, 

tempo de vida e custos ao tratamento. Há relatos do aparecimento de DMPT nos TXR, 

coração, fígado e pulmão(26,27). 

 As taxas de incidência no TXR são de 10 – 20%, porém podemos encontrar 

literaturas com taxas que variam entre 2,5% a 45% de incidência, sendo uma 

ocorrência de duas a nove vezes maiores que indivíduos não TX com a mesma faixa 

etária. Estima-se que a sobrevida no pós-transplante seja de 11 anos para indivíduos 

sem diabetes e de oito anos para indivíduos que adquiriram diabetes(26–29). 

 No Hospital do Rim e Hipertensão a taxa de prevalência de DMPT foi de 

13,5%(29). 

 Os fatores de risco para o desenvolvimento de DMPT, além dos citados acima, 

são: efeitos adversos metabólicos relacionados aos imunossupressores, infecções 

virais no pós-transplante, hipomagnésemia, rejeição aguda comprovada por biopsia, 

uso de diurético tiazida, proteinúria e a função inicial do excerto(29).  

 Devido a relação entre tempo de diagnóstico da doença e a adesão não se 

abordou o DMPT nesse trabalho. 
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2.3.  Adesão 

 

A adesão a terapêutica é essencial para uma promissora evolução do TXR e 

minimização das comorbidades causadoras e/ou associadas a esse processo(9).  

Como definição de adesão a OMS adota o seguinte conceito: “medida com que 

o comportamento de uma pessoa - tomar a sua medicação, seguir a dieta e/ ou mudar 

seu estilo de vida – corresponde às recomendações de um profissional de saúde”; ou 

seja, a pessoa segue as recomendações que lhe foram orientadas quanto ao cuidado 

de sua saúde (Figura 1). Esse conceito busca olhar para o indivíduo de forma ampla, 

considerando diversos fatores relacionados que influências para a não adesão ao 

tratamento, como(2,30,31): 

• Paciente: como sexo, idade, estado civil, etnia, nível de escolaridade e 

socioeconômico. 

• Doença: cronicidade, ausência ou presença de sintomas, as 

consequências orgânicas tardias. 

• Crença de saúde: hábitos de vida e culturais, autoestima do indivíduo, 

sua percepção do problema ou doença, gravidade da doença, grau de 

compreensão da doença, experiência com a enfermidade no contexto 

familiar. 

• Tratamento com qualidade de vida: custo, efeitos colaterais 

indesejáveis, esquema terapêutico complexo. 

• Instituição e relacionamento com a equipe. 

Fonte: Disponível em:  http://tratamentoclinico.blogspot.com/2015/05/fatores-que-

influenciam-adesao-ao.html. Acesso em 10 de agosto de 2020. 

Figura 1: Conceito de adesão da OMS 
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Segundo pesquisas internacionais a adesão a terapia medicamentosa 

apresenta taxas de aproximadamente 80%, sendo que nos países desenvolvidos a 

adesão ao tratamento de doenças crônicas é cerca de 50% e é mais baixa nos países 

em desenvolvimento. A queda na adesão se apresenta maior após os primeiros seis 

meses de tratamento(9).  

No DM a taxa de não adesão medicamentosa varia entre 17% a 86%, isto se 

deve a população estudada, o tipo de método empegado em sua mensuração e a 

metodologia do estudo(32). A literatura sugere uma tendencia ao aumento da não 

adesão ao tratamento da DM devido à ausência e/ou baixa presença de sintomas(33). 

No paciente TX a não adesão à terapia imunossupressora é uma das principais 

causa de perda do enxerto. Englobando todos os órgãos, a prevalência de não-

adesão a tomada dos imunossupressores é de 22,6%, já as taxas de não-adesão no 

TXR são de 15% a 55%, estando a estimativa entre a relação de não aderência a 

medicação imunossupressora e a rejeição aguda entre 15% - 60% e de 5% - 36% de 

perda do enxerto(34,35). 

Associadas a diversas causas, como suporte familiar e social, crenças, 

expectativas com a realização do TX, acesso ao serviço de saúde, medicação 

disponível, aceitabilidade do medicamento, esquema terapêutico complexo, ausência 

de sintomas, tempo de diagnóstico, conhecimento e compreensão da doença e do 

tratamento entre outros, a má adesão necessita de um diagnóstico precoce, sendo a 

participação de equipe multidisciplinar importante para a educação do paciente e da 

família(2,34,36). 

Os sintomas de ansiedade e depressão também devem ser avaliados quando 

se quer avaliar a adesão ao tratamento. No caso dos pacientes DM a depressão é 

uma comorbidade de alta prevalência e subdiagnosticada, em média 1/3 dos 

pacientes não tiveram um diagnóstico adequado. A atuação de sintomas de ansiedade 

e depressão podem ocasionar dificuldades no autocuidado, ocasionando assim uma 

não adesão ao tratamento(2). 

A utilização de mais de cinco medicamentos diferentes (a chamada 

polifarmácia) pode acarretar um aumento do risco para uma menor adesão aos 

regimes terapêuticos, sendo alguns motivos citados, como por exemplo, a 

manutenção do estoque dos diversos medicamentos, problemas em manter o horário 

para a tomada da medicação (por esquecimento ou confusão de qual medicação deve 
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ser tomada), interação de medicamentos e apresentação de efeitos colaterais. No 

paciente TXR que apresentava DM no pré-transplante ou que passou a apresentar no 

pós-transplante temos um esquema básico de medicação com três tipos de 

imunossupressores, um antidiabético e o ácido acetilsalicílico (opcional), formando 

cinco tipos mínimos de medicamentos diários(2,30,36). 

A adesão a terapia seja ela medicamentosa ou não pode ser classificada em 

dois momentos(9): 

• Quanto a frequência do comportamento não aderente: 

ocasionalmente, intermitente, persistente e completa; 

• Quanto ao comportamento: acidental, indiferente, decisivo. 

 

Para avaliação da adesão são muito utilizados métodos diretos (observacionais 

do uso da medicação, níveis séricos de medicamentos, entre outros) e indiretos (com 

autor relatos, da equipe de saúde, familiares, contagem de unidades de 

medicamentos em cada cartela dispensada versus a utilizada, monitoramento 

eletrônico(9,30,31). 

O DM é uma das causas da DRC, porém também pode ocorrer no pós-

transplante devido a terapia imunossupressora. A não adesão à terapia estabelecida 

para o DM  e o TXR reduz a qualidade de vida, aumenta as ocorrências de infecções, 

doenças cardiovasculares, encarece os gastos com a saúde, diminui o tempo de vida 

e aumenta a mortalidade(2,6,9). 
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3. OBJETIVOS 

 

• Objetivos gerais:  

 

o Analisar a adesão ao tratamento medicamentoso de pessoas com DM2, 

entre dois grupos distintos, diferenciados pela realização ou não do TXR, 

segundo as variáveis sociodemográficas, clinicas, tratamento, sintomas 

de ansiedade e depressão. 

 

• Objetivos específicos: 

 

o Caracterizar as amostras quanto aos dados sociodemográficos, 

clínicos e adesão ao tratamento.  

o Avaliar os sintomas de ansiedade e depressão em relação a adesão do 

DM2. 
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4. MÉTODO 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

O tipo de estudo foi o comparativo que busca avaliar a adesão medicamentosa 

por meio de uma única avaliação de pacientes com diagnóstico DM2 submetidos ou 

não ao TXR(37). 

 

4.2. Local e período do estudo 

 

Os locais de aplicação do estudo foram o Ambulatório do Hospital do Rim e da 

Hipertensão (HRIM) (que assiste pacientes TXR desde 1998, sendo considerado um 

centro de excelência e referência nacional e internacional.  O HRIM é uma instituição 

filantrópica, inicialmente criada em 1983 por docentes da disciplina nefrologia da 

Escola Paulista de Medicina e o Centro de Diabetes da Unifesp (criado na década de 

90, referência no cuidado com DM) na cidade de São Paulo. 

Os dados dos pacientes foram coletados no período de 31 de outubro de 2017 

a 17 de outubro de 2018. 

 

4.3. População e amostra 

 

A população do estudo foram todos os pacientes que apresentavam o 

diagnóstico de DM2 e paciente com DM2 TXR, ambos com um ano em uso de 

terapêutica medicamentosa assistidos nos respectivos ambulatórios no período de 

estudo. Segundo informações fornecidas pelos serviços, o total de pacientes que 

iniciou acompanhamento no HRIM com DM2 prévios ao TX entre janeiro de 2011 a 

dezembro de 2017 foi de 990 pacientes; já no Centro de Diabetes os pacientes com 

DM2 eram 2.020 pacientes que seguiam em atendimento no ano de 2017. 

Devido ao local de coleta de cada grupo temos um acompanhamento de 100% 

com um tipo de especialidade. No que se refere ao Grupo 1 o local de coleta foi o 

Centro de Diabetes, então temos todos os pacientes em acompanhamento com 

endocrinologistas, enfermeiro e nutricionista. Já no Grupo 2 o local de coleta foi o 
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ambulatório de pós-transplante, no qual conta com nefrologistas e enfermeiro no geral 

e de farmacêuticos no caso de não adesão. 

 

Amostra 

A amostra foi por conveniência, considerando a possibilidade de coleta nos 

ambulatórios uma vez por semana, nos quais os pacientes eram convidados a 

participar do estudo. 

Os critérios de inclusão foram: 

• Pacientes com diagnóstico de DM2 há pelo menos um ano. 

• Pacientes com diagnóstico de DM2 prévio ao TX 

• Tempo de TXR de um a 10 anos. 

• Em uso antidiabéticos orais e/ou insulina. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

• Pacientes menores de 18 anos. 

• Pacientes submetidos a re-transplante renal ou outros tipos de TX. 

• Pacientes com os demais tipos de DM. 

 

Para comparar os dois grupos de pacientes e compor o número representativo 

de cada um foi utilizado o programa de cálculo de amostra SurveyMonkey® 

disponível, gratuitamente, na Internet. Tendo por base os números de pacientes 

atendidos pelos dois ambulatórios, assim como o grau de confiança de 95% e uma 

margem de erro de 10%, a amostra foi estimada em: 

• Grupo 1 - 92 pacientes com DM2; 

• Grupo 2 - 88 pacientes com DM2 submetidos ao TXR. 

 

Durante a abordagem dos pacientes elegíveis, constatamos que 76 pacientes 

referiram não conseguir acesso as medicações e insumos para controle do DM2. 

Desta forma, a amostra estimada de 184 pacientes foi reduzida para 107 pacientes 

que preenchiam os critérios de análise (Figura 2). 
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Figura 2: Constituição da amostra 

 

4.4. Instrumento de pesquisa 

 

Na fase de construção do projeto o questionário sócio clínico foi elaborado e 

testado em um piloto com 50 pacientes (25 de cada grupo) para adequação das 

questões. Após a realização do piloto as respostas foram estruturadas em itens, que 

facilitou a coleta de dados, além de criação de uma tabela que auxiliou a análise das 

medicações que os pacientes faziam uso. Os pacientes do grupo pilotos foram 

incluídos no estudo. 

O projeto foi apresentado para validação no Grupo de Estudos para a Doação 

de Órgão e Tecidos para Transplante (GEDOTT) na Unifesp, Coordenação do Centro 

de Diabetes da Unifesp e Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital do Rim e 

Hipertensão. 

 

Escolha do questionário  

Para que um instrumento possa ser utilizável o mesmo deve ser reprodutível 

e fidedigno. Um dos meios utilizados para avaliar sua fidedignidade é calculando 

sua consistência interna (variando de 0 = sem correlação a 1 = correlação perfeita), 

que deve ser acima de 0,50 (correlação razoável)(38). 

Na Diretriz da SBD, ao analisarmos o capítulo referente à educação do 

paciente, os autores indicam a mesma indica alguns instrumentos, no caso da 

adesão medicamentosa, o instrumento indicado é o Teste de Morisky, o qual não 

se tem validação no Brasil e sim uma validação adaptada para o uso de anti-

Amostra inicial: 
184 pacientes

Amostra final 
selecionada:
107 pacientes

Grupo 1: 56 
pacientes

Grupo 2: 51 
pacientes

Excluídos: 77 
pacientes

1 excluído por tempo 
superior a 10 anos de tx 
e 76 por não ter acesso 

regular a medicação
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hipertensivos(2,39). Ao se analisar a consistência interna (CI) da versão original do 

Teste de Morisky temos CI de 0,61 e na adaptada de 0,73(39). 

O questionário de Medida de Adesão ao Tratamento (MAT) é amplamente 

utilizado no país. A adaptação foi realizada buscando focar no tratamento do DM, 

o mesmo ocorreu devido à dificuldade se encontrar na literatura um instrumento 

ligado ao tratamento do DM. 

No artigo original, o MAT apresentou uma consistência interna (CI) de 0,74. 

Ao se adaptar o MAT para a população DM o mesmo tem um aumento de sua CI, 

sendo 0,84 para os antidiabéticos orais e 0,68 para o uso de insulina(40). 

Após essa análise podemos observar que o instrumento utilizado apresentou 

maior CI, ao seja instrumento se mostrou fidedigno para a pesquisa em questão. 

Nesta pesquisa, buscando avaliar a adesão ao uso de medicação foi 

utilizado o questionário MAT adaptado ao paciente com DM. 

Os instrumentos para a avaliação da adesão de dois grupos de pacientes foram: 

• Questionário sócio-clínico: para estabelecer o perfil da amostra no âmbito 

social e clínico, além de entender, como realizavam o acompanhamento do 

DM2, obtenção de insumos, facilitadores, dificultadores e uso da polifarmácia 

(Anexo 3). 

• Medida de Adesão ao Tratamento Medicamentoso no Diabetes - 

Antidiabéticos Orais (MAT ADOs) e Medida de Adesão ao Tratamento 

Medicamentoso no Diabetes – Insulina (MAT Insulina): A utilização dos 

questionários de MAT ADOs e de MAT Insulina são constituídos por sete 

questões cada, que variam de “nunca” até “sempre” (1 – 6), demonstrando 

como o indivíduo segue o esquema medicamentoso prescrito. Para avaliação 

da adesão são somados os valores de cada resposta e dividindo pelo número 

de itens, resultados entre 1 e 4 são considerados como não-adesão e 5 e 6 

com adesão ao tratamento medicamentoso (Anexo 4)(40). 

• Escalas Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS): Com atenção a 

sentimentos ligados a ansiedade e depressão apresentados pelo paciente que 

podem interferir em sua adesão a terapia proposta foram utilizadas as HADS, 

na qual é composta por sete questões ligadas a ansiedade e sete a depressão. 

Esta escala busca avaliar aspectos emocionais e cognitivos. Como resultado 

temos valores de 0 - 21 em cada escala, com resultados entre 0 – 7 ausência 
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de sintomas, 8 – 10 sintomas leves, 11 – 15 sintomas moderados e 16 – 21 

sintomas graves (Anexo 5)(41,42). 

 

4.5. Variáveis do estudo 

 

As variáveis utilizadas no estudo foram: 

• Variável dependente: adesão ao tratamento medicamentoso do DM2. 

• Variáveis independentes: variáveis sócio clínicas (sexo, idade, cor, 

procedência, condição de aposentadoria, estado civil, número de filhos, Índice 

de Massa Corpórea (IMC) (peso/altura), antecedentes clínicos e familiares, 

tempo de TX, tipo de doador, tempo de diagnóstico do DM2, resultados 

laboratoriais de controle) e ansiedade e depressão. 

 

4.6. Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa das instituições 

participantes, Unifesp e Hospital do Rim e Hipertensão, após a aprovação de ambos 

foi submetido ao Comitê de Ética da Unifesp, número de registro de aprovação 

CEP/UNIFESP n: 0712/2017 (Anexo 1). Foram inseridos na pesquisa os pacientes 

que concordaram com o escopo da pesquisa e que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 

 

4.7. Coleta de dados e análise estatística 

 

Os dados foram coletados pela pesquisadora no Centro de Diabetes no período 

da manhã as terças-feiras, no qual os pacientes agendados que preenchiam os 

critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo e em entrevista 

individual, em local reservado, responderam aos instrumentos de pesquisa. Os 

exames laboratoriais foram obtidos do prontuário eletrônico do paciente considerando 

os dados mais recentes e com o tempo máximo retrospectivo de um ano a contar pela 

data da entrevista.  
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Às quartas-feiras no ambulatório de pós-transplante do HRIM, os pacientes que 

aceitaram participar do estudo responderam aos questionários na sala de espera, da 

mesma forma os exames laboratoriais foram obtidos do prontuário eletrônico do 

paciente.  

Quando questionados sobre as medicações que fazem uso, os pacientes tiveram 

o número de tipos de medicações aumentados devido as comorbidades associadas 

aos seu estado de saúde; porém para responder aos questionários MAT ADOs e MAT 

Insulina foi reforçado ao participante a orientação de apenas explicar o uso das 

medicações prescritas para o controle de sua DM e repetindo os nomes destas, 

exemplo: “Pensando como o senhor toma a metformina”. 

As entrevistas com os pacientes levaram cerca de 30 minutos e os dados foram 

armazenados no Research Eletronic Data CAPture (REDcap). 

A análise estatística foi inicialmente feita por meio da média, mediana, valores 

mínimo e máximo, desvio-padrão, frequências absoluta e relativa (porcentagem). 

A análise inferencial utilizada para investigar a relação entre adesão autorreferida 

e hemoglobina glicada, ansiedade e depressão foi o teste Exato de Fisher ou sua 

extensão(43). 

Em todas as análises inferências foi utilizado o nível de significância alfa igual 

a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram realizadas 

com o programa estatístico R versão 3.3.2.(44). 

 

4.8. Limitações do estudo 

 

 Como fatores limitantes ao estudo temos: 

• Falta de um local privado para a realização da entrevista no ambulatório de 

Pós-Transplante no Hospital do Rim e Hipertensão. 

• Número reduzido participantes incluídos na pesquisa. 

• Dúvidas dos pacientes sobre a DM. 
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5. RESULTADOS 

 

Na caracterização do total de pacientes  DM2 (Grupo 1 e Grupo 2), verificamos 

que a maioria era do sexo masculino 65 (61%), com média de idade de 63,3 anos, 

variando de 46 a 82 anos; oriundos da região metropolitana de São Paulo 83 (78%), 

aposentados 67 (63%), casados 71 (66%), sobrepeso 39 (36%), metade desses 

indivíduos era de cor parda 55 (51,4%), com ensino fundamental incompleto 46 (43%) 

e com dois a três filhos 60 (56%) (Tabela 2). 

Quanto as patologias oftalmológicas, (como catarata, glaucoma e retinopatia 

diabética), foi observada uma incidência em 59 (55%) dos pacientes (Tabela 2). 

A média do tempo de diagnóstico do diabetes foi de 20,4 anos, porém em média 

os pacientes tratavam o DM2 por 19,1 anos.  

Quanto à mediana no tempo de diagnóstico do DM2, foi calculada em 20 anos, 

sendo o tempo mínimo de 4 anos e máximo de 45 anos, com desvio-padrão de 9,4 

anos. 

No que se refere ao tempo de tratamento do DM2, a mediana foi de 18 anos, 

sendo o tempo mínimo de 2 anos e máximo de 45 anos, com desvio-padrão de 9,5 

anos. 

Os 107 (100%) pacientes incluídos na pesquisa apresentaram uma média de 

idade de 63,3 anos, a mediana de 64 anos, sendo a mínima idade de 46 anos e a 

máxima de 82 anos, o desvio-padrão foi de 8,3 anos. 
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Tabela 2: Características sócio demográficos e clínicos de pacientes DM2 não transplantados 
e DM2 TXR 

Variáveis  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Sexo  56 100 51 100 107 100 
 Masculino 26 46 39 76 65 61 
 Feminino 30 54 12 24 42 39 

Cor  56 100 51 100 107 100 
 Pardo 23 41 32 63 55 51 
 Branco 27 48 11 22 38 36 
 Preto 2 4 6 12 8 8 
 Amarelo 4 7 1 2 5 5 
 Indígena 0 0 1 2 1 1 

Procedência  56 100 51 100 107 100 

 Região metropolitana de São 
Paulo 

53 95 30 59 83 78 

 Interior de São Paulo 3 23 16 31 19 18 
 Outro estado 0 0 5 10 5 5 

Aposentado  56 100 51 100 107 100 
 Sim 39 70 28 55 67 63 
 Não 17 30 23 45 40 37 

Escolaridade  56 100 51 100 107 100 
 Analfabeto 1 2 6 12 7 7 
 Ensino fundamental incompleto 26 46 20 39 46 43 
 Ensino fundamental completo 6 11 5 10 11 10 
 Ensino médio incompleto 2 4 3 6 5 5 
 Ensino médio completo 12 21 9 18 21 20 
 Ensino superior incompleto 1 2 3 6 4 4 
 Ensino superior completo 8 14 5 10 13 12 

Estado civil  56 100 51 100 107 100 
 Casado 35 63 36 71 71 66 

 Solteiro 7 13 5 10 12 11 
 Viúvo 9 16 3 6 12 11 
 Divorciado 5 9 6 12 11 10 
 Separado 0 0 1 2 1 1 

Número de filho  56 100 51 100 107 100 
 Nenhum 4 7 3 6 7 7 
 Apenas um 6 11 5 10 11 10 
 Dois a três 33 59 27 53 60 56 
 Quatro ou mais 12 21 16 31 29 27 

Índice de massa 
corporal (IMC) (Kg/m2) 

 56 100 51 100 107 100 

 Normal (18,5 a 24,9) 9 16 19 37 28 26 
 Sobrepeso (25,0 a 29,9) 23 41 16 31 39 36 
 Obesidade grau I (30,0 a 34,9) 22 39 15 29 37 34 
 Obesidade grua II (35,0 a 39,9) 1 2 1 2 2 2 

 
Obesidade grau III (40,0 ou 
mais) 

1 2 0 0 1 1 

Problema de visão  56 100 51 100 107 100 

 Sem problema de visão 35 78 13 25 48 45 

 Retinopatia diabética 13 23 23 45 36 34 

 Catarata 5 9 13 25 18 17 

 Glaucoma 3 5 2 4 5 5 
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Na Tabela 3, podemos observar que a maioria dos pacientes tinham 

hipertensão arterial 85 (79%), seguidos por Doença Renal Crônica 58 (54%), 

dislipidemia 51 (48%) e hipotireoidismo 24 (22%). Como outros antecedentes clínicos 

registrados em prontuário, observamos: disfunção erétil, realização de  cirurgia 

bariátrica, síndrome da cauda equina em membros inferiores, doença aterosclerótica, 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV), criptococose pulmonar, sarcoidose, 

hiperuricemia (Gota), déficit de atenção, trombose, hepatite B, osteoporose, hérnia de 

disco, labirintite, reumatismo, aneurisma de aorta, asma, apneia do sono, esteatose 

hepática, insuficiência venosa crônica e vitiligo. 

 

Tabela 3: Antecedentes clínicos de pacientes com DM2 não transplantados e pacientes com 
DM2 TXR 

Variáveis  Grupo1 Grupo2 Total 

  N % N % N % 

Antecedentes 
clínicos 

 56 100 51 100 107 100 

 Hipertensão Arterial 44 79 41 80 85 79 
 Doença Renal Crônica 7 13 51 100 58 54 
 Dislipidemia 37 66 14 27 51 48 
 Hipotireoidismo 11 20 13 25 24 22 
 Infarto Agudo do Miocárdio 9 16 9 18 18 17 
 Stent cardíaco 9 16 6 12 15 14 
 Neuropatia 6 11 7 14 13 12 
 Depressão 4 7 6 12 10 9 
 Amputação 1 2 10 20 11 10 
 Acidente Vascular Cerebral 2 4 7 14 9 8 
 Neoplasia 6 11 1 2 7 7 
 Arritmias cardíaca 1 2 5 10 6 6 

 Revascularização de 
Miocárdio 

3 5 3 6 6 6 

 Hiperplasia prostática 
benigna 

4 7 1 2 5 5 

 Artrose 4 7 0 0 4 4 
 Fibromialgia 3 5 0 0 3 3 
 Outras 24 43 7 14 31 29 

 

Já no que se refere a antecedentes familiares houve prevalência do diabetes 

em 83 (78%) dos entrevistados, seguido por doenças cardíacas 34 (32%), hipertensão 

arterial 26 (24%) e infarto agudo do miocárdio 22 (21%) (Tabela 4).  

Outras patologias apresentadas por familiares foram: acidente vascular 

cerebral, necessidade de TXR, neoplasias, cirrose, tuberculoses e Doença de 

Parkinson. 
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Tabela 4: Histórico familiar dos pacientes DM2 não transplantados e pacientes DM2 TXR 

Variável  Grupo1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Histórico familiar  56 100 51 100 107 100 
 Diabetes Mellitus 40 71 43 84 83 78 
 Doenças Cardíacas 19 34 15 29 34 32 
 Hipertensão Arterial Sistêmica 17 30 9 18 26 24 
 Infarto Agudo do Miocárdio 13 23 9 18 22 21 
 Doença Renal Crônica 6 35 11 22 17 16 
 Amputação 3 5 2 4 5 5 
 Dislipidemia 1 2 3 6 4 4 
 Outras 15 27 5 10 20 19 

 

Na avaliação do tipo de doador para a realização do TXR no Grupo 2 temos 45 

(88%) dos pacientes com doador falecido e 6 (12%) com doador vivo. Quanto ao 

tempo o Grupo 2 (DM2 TXR) caracteriza-se por tempo médio de transplante renal de 

4,1 anos, a mediana foi de 4 anos e desvio-padrão foi de 2,4 anos. 

No que se refere a função renal para o cálculo pode-se obter em portuário o 

valor sérico de creatinina no último ao de 53 pacientes no Grupo 1 e de 48 no Grupo 

2. Na fórmula do Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 

observamos que no grupo 1 (DM2) a caracterização quanto à função renal, revelou 

que 22 (41,5%) dos pacientes apresentaram uma alteração leve na função renal 

(estágio 2 de DRC) (Tabela 5). Já no Grupo 2 a maioria apresentou uma alteração 

renal de moderada a severa (estágio 3B de DRC) (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Função renal de pacientes DM2 não transplantados e pacientes DM2 TXR 

Variável  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Função renal 
(CKD-EPI) 
(ml/min/1,73m2) 

 53 100 48 100 101 100 

Estágio 1 (> que 90) 17 32 0 0 17 17 

Estágio 2 (60 – 89) 22 42 14 29 36 36 

 Estágio 3A (45-59) 7 13 12 25 19 19 

 Estágio 3B (30-44) 5 9 19 40 24 24 

 Estágio 4 (15-29) 2 4 6 13 8 8 

 Estágio 5 (< que 15) 0 0 0 0 0 0 

Nota: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 
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Quando questionados sobre como realizam o acompanhamento com equipe 

médica do DM2, temos no Grupo 1 todo o grupo em acompanhamento, uma vez que 

o local de coleta do Grupo 1 foi o Centro de DM. Já no Grupo 2 observamos que 18 

(35%) acompanha com endocrinologista e 15 (29%) não fazem acompanhamento da 

DM2 (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Acompanhamento dos pacientes DM2 TXR 

Variáveis  N % 

Realização de acompanhamento da DM  51 100 

  Endocrinologista 18 35 

 Nenhum  15 29 

 UBS + Endocrinologista 13 26 

 UBS 10 20 

Nota: Unidade Básica de Saúde (UBS) 

 

Aproximadamente metade dos pacientes alegou ter recebido orientações 

nutricionais, medicamentosas e quanto a necessidade de realização de atividade 

física 60 (56%) (Tabela 7).  

No que se referente aos exames cardiológicos, 72 (67%) dos pacientes não 

possuiam exames atualizados em prontuário eletrônico. Em relação ao risco 

cardiovascular avaliado, 49 (52%) possuíam risco de moderado a alto (Tabela 7).  
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Tabela 7: Perfil dos pacientes com DM2 não transplantados e DM2 TXR segundo 
acompanhamento, orientações e exames dos pacientes 

Variáveis  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Orientações  56 100 52 100 107 100 
 Todas 36 64 24 46 60 56 
 Nenhuma 9 16 11 21 20 19 
 Apenas nutricional 3 5 7 13 10 9 

 Nutricional e 
medicamentosa 

3 5 5 10 8 8 

 Apenas 
medicamentosa 

2 4 2 4 4 4 

 Nutricional e 
atividade física 

2 4 2 4 4 4 

 Medicamentosa e 
atividade física 

1 2 0 0 1 1 

 Apenas atividade 
física 

0 0 0 0 0 0 

Risco de 
desenvolver 
doença 
cardiovascular  

 46 100 49 100 95 100 

Menor que 10% 
(baixo) 

23 50 23 47 46 48 

 
10 a 20% 
(moderado) 

14 30 18 37 32 34 

 Acima de 20% (alto) 9 20 8 16 17 18 

Exame cardíaco  56 100 51 100 107 100 

 Sem exames 
recentes 

45 80 27 53 72 67 

 Ecocardiograma 
alterado 

3 5 13 25 16 15 

 Ecocardiograma 
normal 

6 11 6 12 12 11 

 Cinecoronariografia 
normal 

2 4 1 2 3 3 

 Cinecoronariografia 
alterado 

0 0 3 6 3 3 

 Outro exame normal 0 0 1 2 1 1 

Hemoglobina  48 100 51 100 99 100 

 Sem anemia 39 81 36 71 75 76 

 Com anemia 9 19 15 29 24 24 

 

Na Tabela 8, quanto ao perfil glicêmico entre os grupos, verificamos média de 

valores de glicemias de jejum semelhantes nos Grupo 1 (150mg/dl) e Grupo 2 

(168mg/dl), bem como da hemoglobina glicada 8,3% versus 8,7%, respectivamente 

(Tabela 8).  

Como resultado do questionário de adesão autorreferido, observamos que a 

maioria, em ambos os grupos, se declarou com adesão ao uso da medicação para 

controle do DM2 (Tabela 8). 

Observamos que o total de pacientes que apresentavam alterações na 

hemoglobina glicada foram 71(73,2%) (G1:32 versus G2:39) e apenas 26 (26,8%) 
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(G1:15 versus G2:11) com valores menores ou igual a 7% (G1:15 versus G2:11). 

Quanto a glicemia de jejum 82 (%) (G1:45 versus G2:37) apresentavam glicemia 

alterada e 21 (%) (G1:9 versus G2:12) apresentaram valores menores ou iguais a 

100mg/dl. 

 

Tabela 8: Distribuição das informações sobre perfil glicêmico e adesão autorreferida dos 
pacientes DM2 não transplantados e pacientes DM2 TXR 

 Grupo 1 Grupo 2 

Perfil glicêmico 
Glicemia 
(mg/dl) 

Hemoglobina 
glicada (%) 

Glicemia 
(mg/dl) 

Hemoglobina 
glicada (%) 

N 54 45 40 51 

Média 150 8,3 168 8,7 

Mediana 129 7,6 126 8,8 

Mínimo 30 5,7 51 6,1 

Máximo 294 13,7 654 12,2 

Desvio-padrão 62 1,8 116 1,7 

Variáveis N % N % 

Adesão autorreferida 56 100 51 100 

 Adere 

 Não adere 
 

54 

2 
 

96 

4 
 

48 

3 
 

94 

6 
 

 

Relacionado a polifarmácia utilizada pelos pacientes, independentemente do 

grupo (G1+G2), foi de 8,7 medicações diferentes ao dia, mediana de 9,0, sendo o 

número mínimo de 1 e máximo de 17, desvio-padrão de 2,9. Na composição da dose 

utilizadas, o número médio de comprimidos por dia foi de 11,9, mediana de 12, sendo 

o mínimo de 3 e máximo de 27, desvio-padrão de 4,5. 

Quando comparamos os dois grupos com relação à polifarmácia, verificamos 

que a média foi maior no Grupo 2 (7,4 Grupo 1 versus 10,2 Grupo 2). No Grupo 1 

(pacientes DM2 sem TX), verificamos mediana de 7, sendo o valor mínimo de 1 e 

máximo de 14, desvio-padrão de 2,8. No Grupo 2 (pacientes com DM2 TXR) com 

mediana de 10, sendo mínimo de 7 e máximo de 17, desvio-padrão de 2,2.  

No que se refere ao uso de antidiabéticos, podemos observar predominância 

de terapia combinada com antidiabéticos orais e insulina no Grupo 1 25 (45%) e de 

apenas uso de insulina no Grupo 2 34 (67%) (Tabela 9). Nos pacientes que faziam 

uso de insulina em ambos os grupos temos maioria com a utilização de dois tipos de 

insulina (56% Grupo 1 versus 60% Grupo 2) (Tabela 9). A média de aplicações foi de 

3,4 vezes, mediana de 3, sendo mínimo de 1 vez e máximo de 7 vezes, desvio-padrão 

de 1,6 vezes. 
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Tabela 9: Medicações utilizadas diariamente por pacientes DM2 não transplantados e pacientes 
DM2 TXR  

Variáveis  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Uso de terapia 
antidiabética 
oral 

 56 100 51 100 107 100 

Apenas insulina 9 16 34 67 43 40 

Uso de insulina e 
antidiabético oral 

25 45 16 31 41 38 

 
Apenas 
antidiabético oral 

22 39 1 2 23 21 

Tipos de 
insulinas 
diferentes 
utilizadas/dia 

 34 100 50 100 84 100 

Duas 19 56 30 60 49 58 

 Uma 15 44 20 40 35 42 

 

Os pacientes foram questionados, quanto às medidas que facilitavam e aquelas 

que dificultavam o uso de todas as medicações diárias. Conforme a Tabela 10, a 

maioria dos pacientes referiu que a medida mais facilitadora foi “o hábito de tomar a 

medicação” 55 (51%); já como maior dificultador os pacientes referem que não há 

dificuldade em tomar as medicações 51 (48%) (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Facilitadores e dificultadores no uso da polifarmácia para pacientes com DM2 não 
transplantados e pacientes DM2 TXR 

Variáveis N %   N % 

Facilitadores 107 100  Dificultadores 107 100 

Hábito 55 51  Sem dificuldade 51 48 

Auxilio da família 28 26  Atividades externas 26 24 

Local de acondicionamento 17 16  Acondicionamento da insulina 15 14 

Medicação separada por horários 14 13  Esquecimento da medicação 13 12 

Lembretes para si mesmo 11 10  Dificuldade visual 10 9 

Horários fixos 10 9  Irritação devido a polifarmácia 5 5 

Saber a importância 9 8  Falta de medicação no posto 1 1 

Ilustrações dos horários 6 6     

Necessidade 4 4     

Não há facilitador  3 3     

Mal estar 1 1     

 

A Tabela 11 apresenta o perfil de sintomas de ansiedade e depressão entre os 

pacientes de ambos os Grupos, na qual a maioria não apresentou sintoma de 

ansiedade 82 (77%), tão pouco de depressão 84 (79%) independente do grupo 

(G1+G2).  
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Tabela 11: Distribuição da presença de ansiedade e depressão entre os pacientes com DM2 não 
transplantados e pacientes com DM2 TXR 

Variáveis  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Ansiedade  56 100 51 100 107 100 

 Sem sintoma 43 77 39 76 82 77 
 Sintoma leve 8 14 3 6 11 10 
 Sintoma moderado 2 4 8 16 10 9 
 Sintoma grave 3 5 1 2 4 4 

Depressão  56 100 51 100 107 100 

 Sem sintoma 45 80 39 76 84 79 
 Sintoma leve 4 7 8 16 12 11 
 Sintoma moderado 4 7 4 8 8 8 
 Sintoma grave 3 5 0 0 3 3 

 

Quando comparemos os pacientes que foram diagnosticados com depressão 

(Tabela 3), observamos que no Grupo 1 a presença para sintomas leves e graves  

foram iguais, mas de depressão houve predominância de ausência de sintomas; já no 

Grupo 2 predomínio de sintomas leves de ansiedade e de ausência de sintomas de 

depressão (Tabela 12).  

 

Tabela 12: Distribuição da presença de ansiedade e depressão entre os pacientes com DM2 
não transplantados e pacientes com DM2 TXR com diagnóstico de Depressão 

Variáveis  Grupo 1 Grupo 2 Total 

  N % N % N % 

Ansiedade  4 100 6 100 10 100 

 Sem sintoma 0 0 0 0 0 0 
 Sintoma leve 2 50 2 33 4 40 
 Sintoma moderado 0 0 3 50 3 30 
 Sintoma grave 2 50 1 17 3 30 

Depressão  4 100 6 100 10 100 

 Sem sintoma 2 50 2 33 4 40 
 Sintoma leve 1 25 1 17 2 20 
 Sintoma moderado 0 0 3 50 3 30 
 Sintoma grave 1 25 0 0 1 10 

 

Conforme, podemos observar na Tabela 13, não foi possível evidenciar relação 

estatisticamente significante entre a adesão autorreferida, hemoglobina glicada, 

ansiedade e depressão, independentemente de ter se submetido ou não ao TX. 
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Tabela 13: Distribuição da adesão autorreferida dos pacientes DM2 não transplantados e DM2 
TXR segundo hemoglobina glicada, ansiedade e depressão 

  Adesão autorreferida 
  Não adere Adere Total p 

Variáveis N % N % N % p 

Grupo 1 (DM2 sem TX)        

Hemoglobina glicada  2 100,0 45 100,0 47 100,0 >0,999 

 Acima de 7% 2 100,0 30 66,7 32 68,1  
 Até 7% - - 15 33,3 15 31,9  

Ansiedade  2 100,0 54 100,0 56 100,0 >0,999 

 Sem sintoma 2 100,0 41 75,9 43 76,8  
 Sintoma leve - - 8 14,8 8 14,3  

 Sintoma moderado - - 2 3,7 2 3,6  

 Sintoma grave - - 3 5,6 3 5,4  

Depressão  2 100,0 54 100,0 56 100,0 0,357 

 Sem sintoma 1 50,0 44 81,5 45 80,4  
 Sintoma leve 1 50,0 3 5,6 4 7,1  

 Sintoma moderado - - 4 7,4 4 7,1  

 Sintoma grave - - 3 5,6 3 5,4  

Grupo 2 (DM2 TXR)        

Hemoglobina glicada  3 100,0 47 100,0 50 100,0 0,534 

 Acima de 7% 2 66,7 37 78,7 39 78,0  
 Até 7% 1 33,3 10 21,3 11 22,0  

Ansiedade  3 100,0 48 100,0 51 100,0 0,072 

 Sem sintoma 2 66,7 37 77,1 39 76,5  
 Sintoma leve - - 3 6,3 3 5,9  

 Sintoma moderado - - 8 16,7 8 15,7  

 Sintoma grave 1 33,3 - - 1 2,0  

Depressão  3 100,0 48 100,0 51 100,0 0,276 

 Sem sintoma 2 66,7 37 77,1 39 76,5  
 Sintoma leve - - 8 16,7 8 15,7  

 Sintoma moderado 1 33,3 3 6,3 4 7,8  

 Sintoma grave - - - - - -  

Grupo 1 e 2        

Hemoglobina glicada  5 100,0 92 100,0 97 100,0 >0,999 

 Acima de 7% 4 80,0 67 72,8 71 73,2  
 Até 7% 1 20,0 25 27,2 26 26,8  

Ansiedade  5 100,0 102 100,0 107 100,0 0,306 

 Sem sintoma 4 80,0 78 76,5 82 76,6  
 Sintoma leve - - 11 10,8 11 10,3  

 Sintoma moderado - - 10 9,8 10 9,3  

 Sintoma grave 1 20,0 3 2,9 4 3,7  

Depressão  5 100,0 102 100,0 107 100,0 0,347 

 Sem sintoma 3 60,0 81 79,4 84 78,5  
 Sintoma leve 1 20,0 11 10,8 12 11,2  

 Sintoma moderado 1 20,0 7 6,9 8 7,5  

 Sintoma grave - - 3 2,9 3 2,8  

Nota: teste Exato de Fisher ou sua extensão 

 

Na Tabela 14, realizou-se simulação com a amostra estimada 183 pacientes 

para avaliar se a não correlação entre ansiedade e depressão e adesão autorreferida 
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poderia ter um viés amostral pelo número final de pacientes incluídos (107), entretanto 

não há significância estatística independentemente do número da amostra. 

 

Tabela 14: Simulação da distribuição da adesão autorreferida dos pacientes com DM2 não 
transplantados e pacientes DM2 TXR segundo hemoglobina glicada, ansiedade e depressão 

  Adesão autorreferida 
  Não adere Adere Total p 

Variáveis N % N % N % p 

Grupo 1 (DM2 sem TX)        

Hemoglobina glicada  3 100,0 80 100,0 83 100,0 0,568 
 Acima de 7% 3 100,0 59 73,8 62 74,7  

 Até 7% - - 21 26,3 21 25,3  

Ansiedade  3 100,0 93 100,0 96 100,0 >0,999 

 Sem sintoma 3 100,0 67 72,0 70 72,9  
 Sintoma leve - - 13 14,0 13 13,5  

 Sintoma moderado - - 4 4,3 4 4,2  

 Sintoma grave - - 9 9,7 9 9,4  

Depressão  3 100,0 93 100,0 96 100,0 0,527 

 Sem sintoma 2 66,7 73 78,5 75 78,1  
 Sintoma leve 1 33,3 8 8,6 9 9,4  

 Sintoma moderado - - 7 7,5 7 7,3  

 Sintoma grave - - 5 5,4 5 5,2  

Grupo 2 (DM2 TXR)        

Hemoglobina glicada  5 100,0 81 100,0 86 100,0 0,329 

 Acima de 7% 3 60,0 63 77,8 66 76,7  
 Até 7% 2 40,0 18 22,2 20 23,3  

Ansiedade  5 100,0 82 100,0 87 100,0 0,107 

 Sem sintoma 4 80,0 66 80,5 70 80,5  
 Sintoma leve - - 4 4,9 4 4,6  

 Sintoma moderado - - 12 14,6 12 13,8  

 Sintoma grave 1 20,0 - - 1 1,1  

Depressão  5 100,0 82 100,0 87 100,0 0,424 

 Sem sintoma 4 80,0 66 80,5 70 80,5  
 Sintoma leve - - 10 12,2 10 11,5  

 Sintoma moderado 1 20,0 6 7,3 7 8,0  

 Sintoma grave - - - - - -  

Grupo 1 e 2        

Hemoglobina glicada  8 100,0 161 100,0 169 100,0 >0,999 
 Acima de 7% 6 75,0 122 75,8 128 75,7  

 Até 7% 2 25,0 39 24,2 41 24,3  

Ansiedade  8 100,0 175 100,0 183 100,0 0,571 

 Sem sintoma 7 87,5 133 76,0 140 76,5  
 Sintoma leve - - 17 9,7 17 9,3  

 Sintoma moderado - - 16 9,1 16 8,7  

 Sintoma grave 1 12,5 9 5,1 10 5,5  

Depressão  8 100,0 175 100,0 183 100,0 0,566 

 Sem sintoma 6 75,0 139 79,4 145 79,2  
 Sintoma leve 1 12,5 18 10,3 19 10,4  

 Sintoma moderado 1 12,5 13 7,4 14 7,7  

 Sintoma grave - - 5 2,9 5 2,7  

Nota: teste Exato de Fisher ou sua extensão 
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Nas Tabela 15 e Tabela 16, considerando a hipótese de que as variáveis 

sociodemográficas e clínicas (Tabela 2) poderiam influenciar no controle glicêmico dos 

pacientes diabéticos sem e com TX, não se observou correlação estatística. 

 

Tabela 15: Estratificação dos pacientes com DM2 não transplantados relacionada à hemoglobina 
glicada 
  Hemoglobina Glicada 

  Acima de 7% Até 7% Total p 

Variáveis  N % N % N % p 

Sexo  32 100,0 15 100,0 47 100,0 0,551* 
 Feminino 20 62,5 8 53,3 28 59,6  

 Masculino 12 37,5 7 46,7 19 40,4  

Escolaridade  32 100,0 15 100,0 47 100,0 0,446** 

 Analfabeto 1 3,1 - - 1 2,1  

 
Ensino 
fundamental 
incompleto 

12 37,5 9 60,0 21 44,7  

 
Ensino 
fundamental 
completo 

2 6,3 3 20,0 5 10,6  

 Ensino médio 
incompleto 

2 6,3 - - 2 4,3  

 Ensino médio 
completo 

9 28,1 2 13,3 11 23,4  

 Ensino superior 
incompleto 

1 3,1 - - 1 2,1  

 Ensino superior 
completo 

5 15,6 1 6,7 6 12,8  

Índice de Massa 
Corporal 
(Kg/m2) 

 32 100,0 15 100,0 47 100,0 0,216** 

 Peso normal 4 12,5 5 33,3 9 19,1  
 Sobrepeso 14 43,8 5 33,3 19 40,4  

 Obesidade grau I 13 40,6 4 26,7 17 36,2  

 Obesidade grau II 1 3,1 - - 1 2,1  

 Obesidade grau III - - 1 6,7 1 2,1  

Idade (anos) N 32,0 15,0 47,0 0,421*** 

 Média 66,9 64,9 66,3  

 Mediana 69,0 65,0 67,0  

 Mínimo 46,0 53,0 46,0  

 Máximo 82,0 77,0 82,0  

 Desvio-padrão 8,5 7,4 8,1  

Tempo de 
diagnóstico do 
diabetes 
mellitus 

N 32,0 15,0 47,0 0,076**** 

 Média 20,1 16,3 18,9  

 Mediana 17,5 16,0 17,0  

 Mínimo 7,0 5,0 5,0  

 Máximo 45,0 30,0 45,0  

 Desvio-padrão 9,4 7,7 9,0  

Nota: *Qui-Quadrado, **Extensão do teste Exato de Fisher, ***t-Student para amostras independentes 

e ****Mann-Whitney 
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Tabela 16: Estratificação pacientes DM2 TXR em relação a hemoglobina glicada 
  Hemoglobina Glicada 

  Acima de 7% Até 7% Total p 

Variáveis  N % N % N % p 

Sexo  39 100,0 11 100,0 50 100,0 >0,999* 
 Feminino 9 23,1 2 18,2 11 22,0  

 Masculino 30 76,9 9 81,8 39 78,0  

Escolaridade  39 100,0 11 100,0 50 100,0 0,561** 

 Analfabeto 4 10,3 2 18,2 6 12,0  

 
Ensino 
fundamental 
incompleto 

16 41,0 3 27,3 19 38,0  

 
Ensino 
fundamental 
completo 

3 7,7 2 18,2 5 10,0  

 Ensino médio 
incompleto 

2 5,1 1 9,1 3 6,0  

 Ensino médio 
completo 

8 20,5 1 9,1 9 18,0  

 Ensino superior 
incompleto 

3 7,7 - - 3 6,0  

 Ensino superior 
completo 

3 7,7 2 18,2 5 10,0  

Índice de Massa 
Corporal (Kg/m2) 

 39 100,0 11 100,0 50 100,0 0,528** 

 Peso normal 12 30,8 6 54,5 18 36,0  
 Sobrepeso 13 33,3 3 27,3 16 32,0  

 Obesidade grau I 13 33,3 2 18,2 15 30,0  

 Obesidade grau 
II 

1 2,6 - - 1 2,0  

 Obesidade grau 
III 

- - - - - -  

Idade (anos) N 39,0 11,0 50,0 0,241*** 

 Média 60,2 63,0 60,8  

 Mediana 60,0 62,0 60,0  

 Mínimo 47,0 56,0 47,0  

 Máximo 76,0 70,0 76,0  

 Desvio-padrão 7,3 4,4 6,9  

Tempo de 
diagnóstico do 
diabetes mellitus 

N 39,0 11,0 50,0 0,349**** 

 Média 23,4 20,4 22,8  

 Mediana 24,0 20,0 22,5  

 Mínimo 4,0 4,0 4,0  

 Máximo 40,0 39,0 40,0  

 Desvio-padrão 8,8 12,0 9,5  

Nota: *Qui-Quadrado, **Extensão do teste Exato de Fisher, ***t-Student para amostras independentes 

e ****Mann-Whitney 

 

Ao analisarmos as Tabela 15 e Tabela 16, observamos a mesma tendência 

entres os grupos quanto a manutenção do comportamento. No que se refere a sexo, 

idade e tempo de diagnóstico, não observamos diferença entre os grupos, porém ao 
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analisar o nível de escolaridade e o IMC observamos uma concentração maior em 

alguns grupos (Figura 3 e Figura 4).  

 

Figura 3: Relação entre hemoglobina glicada e nível de escolaridade dos pacientes com DM2 
não transplantados e paciente com DM2 TXR 

 

 

Figura 4: Relação hemoglobina glicada e IMC dos pacientes com DM2 não transplantados e 
paciente com DM2 TXR 

 

A análise quanto a hemoglobina glicada em relação ao estágio da função renal 

e ao nível de anemia, também não observamos relação estatística (Tabela 17 e Tabela 

18). 
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Tabela 17: Análise hemoglobina glicada em relação ao estágio da função renal dos pacientes 
com DM2 não transplantados e paciente com DM2 TXR 

 Hemoglobina Glicada 
 Acima de 7% Até 7% Total p 

Variável N % N % N % p 

CKD-EPI 69 100,0 25 100,0 94 100,0 0,537 

Estágio 1 8 11,6 6 24,0 14 14,9  
Estágio 2 25 36,2 7 28,0 32 34,0  
Estágio 3A 13 18,8 6 24,0 19 20,2  
Estágio 3B 17 24,6 4 16,0 21 22,3  
Estágio 4 6 8,7 2 8,0 8 8,5  

Nota: Qui-Quadrado de Pearson 

 

Tabela 18: Análise da hemoglobina glicada em relação ao nível de anemia dos pacientes com 
DM2 não transplantados e paciente com DM2 TXR 

  Hemoglobina glicada    

  Maior que 7% Menor ou igual a 7% Total p 

Variável  N % N % N % p 

Hemoglobina Grupo 1 27 100,0 13 100,0 40 100,0 >0,999** 
 Sem anemia 21 77,8 11 84,6 32 80,0  
 Com anemia 6 22,2 2 15,4 8 20,0  

 Grupo 2 39 100,0 11 100,0 50 100,0 0,257** 
 Sem anemia 30 76,9 6 54,5 36 72,0  
 Com anemia 9 23,1 5 45,5 14 28,0  

 Grupo 1 e 2 66 100,0 24 100,0 90 100,0 0,530* 
 Sem anemia 51 77,3 17 70,8 68 75,6  
 Com anemia 15 22,7 7 29,2 22 24,4  

Nota: *Qui-Quadrado de Pearson, **Exato de Fisher 

 

Durante a coleta de dados os participantes da pesquisa e demais pacientes dos 

ambulatórios apresentaram dúvidas, que foram agrupadas e respondidas de maneira 

pontual em um manual de perguntas e respostas rápidas em apêndice. 

 Nas Tabela 19 e Tabela 20, realizou-se uma simulação com a amostra 

estimada de 184 pacientes para avaliar se existe correlação entre a hemoglobina 

glicada e as variáveis sexo, idade, escolaridade e IMC na busca de avaliar se a 

diminuição da amostra interferiu.  

Na Tabela 19, não se observou relações estatisticamente significativas entre a 

hemoglobina glicada e as variáveis sexo, escolaridade, IMC, idade e tempo de 

diagnóstico do DM no grupo de pacientes DM2 não TX. Porém na Tabela 20 dos testes 

realizados observou-se relação estatisticamente significativa a relação entre 

hemoglobina glicada e grau de escolaridade. Os pacientes com DM2 TXR com 

hemoglobina glicada até 7% tem maior escolaridade. 
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Tabela 19: Simulação da estratificação dos pacientes DM2 não transplantados em relação a 
hemoglobina glicada 

  Hemoglobina Glicada 
  Acima de 7% Até 7% Total p 

Variáveis  N % N % N % p 

Sexo  62 100,0 21 100,0 83 100,0 0,459* 
 Feminino 41 66,1 12 57,1 53 63,9  

 Masculino 21 33,9 9 42,9 30 36,1  

Escolaridade  62 100,0 21 100,0 83 100,0 0,225** 

 Analfabeto 3 4,8 - - 3 3,6  

 
Ensino 
fundamental 
incompleto 

26 41,9 11 52,4 37 44,6  

 
Ensino 
fundamental 
completo 

5 8,1 3 14,3 8 9,6  

 Ensino médio 
incompleto 

6 9,7 1 4,8 7 8,4  

 Ensino médio 
completo 

14 22,6 2 9,5 16 19,3  

 Ensino superior 
incompleto 

2 3,2 1 4,8 3 3,6  

 Ensino superior 
completo 

6 9,7 1 4,8 7 8,4  

Índice de Massa 
Corporal (Kg/m2) 

 62 100,0 21 100,0 83 100,0 0,241** 

 Peso normal 10 16,1 6 28,6 16 19,3  
 Sobrepeso 22 35,5 8 38,1 30 36,1  

 Obesidade grau I 22 35,5 5 23,8 27 32,5  

 Obesidade grau 
II 

8 12,9 1 4,8 9 10,8  

 Obesidade grau 
III 

- - 1 4,8 1 1,2  

Idade (anos) N 62 21 83 0,662*** 

 Média 65,1 66,0 65,3  

 Mediana 66,5 66,0 66,0  

 Mínimo 46,0 53,0 46,0  

 Máximo 85,0 78,0 85,0  

 Desvio-padrão 9,0 7,2 8,6  

Tempo de 
diagnóstico do 
diabetes mellitus 

N 62 21 83 0,155**** 

 Média 19,5 16,5 18,7  

 Mediana 18,0 16,0 17,0  

 Mínimo 6,0 5,0 5,0  

 Máximo 45,0 34,0 45,0  

 Desvio-padrão 8,4 7,9 8,3  

Nota: *Qui-Quadrado, **Extensão do teste Exato de Fisher, *** t-Student para amostras independentes, 

e ****Mann-Whitney 
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Tabela 20: Simulação da estratificação dos pacientes DM2 TXR em relação a hemoglobina 
glicada 

  Hemoglobina Glicada 
  Acima de 7% Até 7% Total p 

Variáveis  N % N % N % p 

Sexo  67 100,0 20 100,0 87 100,0 0,141* 
 Feminino 18 26,9 2 10,0 20 23,0  

 Masculino 49 73,1 18 90,0 67 77,0  

Escolaridade  67 100,0 20 100,0 87 100,0 0,044** 

 Analfabeto 5 7,5 2 10,0 7 8,0  

 
Ensino 
fundamental 
incompleto 

29 43,3 4 20,0 33 37,9  

 
Ensino 
fundamental 
completo 

7 10,4 2 10,0 9 10,3  

 Ensino médio 
incompleto 

5 7,5 3 15,0 8 9,2  

 Ensino médio 
completo 

13 19,4 3 15,0 16 18,4  

 Ensino superior 
incompleto 

4 6,0 - - 4 4,6  

 Ensino superior 
completo 

4 6,0 4 20,0 8 9,2  

Índice de Massa 
Corporal (Kg/m2) 

 67 100,0 20 100,0 87 100,0 0,772* 

 Peso normal 19 28,4 8 40,0 27 31,0  
 Sobrepeso 29 43,3 7 35,0 36 41,4  

 Obesidade grau I 17 25,4 5 25,0 22 25,3  

 Obesidade grau 
II 

2 3,0 - - 2 2,3  

 Obesidade grau 
III 

- - - - - -  

Idade (anos) N 67 20 87 0,628* 

 Média 61,9 61,0 61,7  

 Mediana 62,0 62,5 62,0  

 Mínimo 47,0 46,0 46,0  

 Máximo 76,0 70,0 76,0  

 Desvio-padrão 7,3 6,8 7,2  

Tempo de 
diagnóstico do 
diabetes mellitus 

N 67 20 87 0,451*** 

 Média 24,1 22,3 23,7  

 Mediana 23,0 21,5 23,0  

 Mínimo 4,0 4,0 4,0  

 Máximo 47,0 39,0 47,0  

 Desvio-padrão 9,6 9,7 9,6  

Nota: *Extensão do teste Exato de Fisher, **t-Student para amostras independentes e ***Mann-Whitney 
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6. DISCUSSÃO 

 

O perfil dos pacientes observados nessa pesquisa difere da literatura. Na 

literatura encontramos predomínio do sexo feminino e tempo médio de diagnóstico do 

DM2 de 10 anos. As semelhanças encontradas foram: grau de escolaridade 

(predomínio de ensino fundamental incompleto), média  de idade (60 anos), casados, 

presença de obesidade, antecedente clínico de hipertensão arterial e se os pacientes 

estavam em terapia combinada(32,45,46). 

Ao analisarmos a função renal dos pacientes incluídos nessa pesquisa, 

observamos presença de alterações, as quais também são apresentadas na literatura. 

A SBD descreve que a taxa de evolução para a DRC é de 20 – 40% dos diabéticos. 

Outros estudos descrevem taxas de 30% de alteração na função renal em pacientes 

diabéticos, reforçando, portanto, a importância de acompanhamento da função renal 

nestes pacientes, mesmo após a realização do TXR e da meta glicêmica(2,47). 

Ao longo da coleta de dados observou-se muitas dúvidas referentes aos 

conceitos relacionados ao DM nos pacientes TX. Pesquisas referentes ao 

conhecimento dos pacientes com DM relatam que 35,1% dos pacientes, quando 

questionados sobre o conceito de DM, não sabem informar corretamente, e 

naqueles que disseram saber os conceitos (64,9%), apenas 6,9% tiveram respostas 

satisfatórias(48). Reforçando uma limitante encontrada no estudo em questão. 

A literatura reforça a necessidade de educação constante nos cuidados com 

o DM, demonstrando que o processo de educação é contínuo e tem como objetivo 

auxilia na mudança do comportamento, aumentar a qualidade de vida, reduzir as 

barreiras entre paciente – rede de apoio – profissionais da saúde, prevenir e/ou 

retardar as complicações relacionadas ao DM e munir o paciente com ferramentas 

para seu autocuidado(2). 

Em nosso estudo a população abordada apresentou maior incidência de 

nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto (43%). A literatura 

menciona que, quanto maior o nível de escolaridade, maior o grau de compreensão 

dos conceitos, identificando assim o nível de escolaridade como barreira importante 

para o tratamento adequado do DM(48).  

Ao observarmos os valores apresentados nesta pesquisa, notamos que 

mesmo separando em grupos os resultados são relativamente semelhantes. 
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Quando observamos especificamente o perfil glicêmico (Tabela 8), percebemos a 

manutenção dos níveis glicêmicos, inferimos se tratar de manutenção de 

comportamento. Como consequência, podemos especular o impacto no controle 

glicêmico na ocorrência da diminuição da função renal no Grupo 1 e na diminuição 

da sobrevida do enxerto no Grupo 2, evidenciadas nas Tabela 5 e Tabela 6, as 

quais nos mostram alterações nas funções renais de ambos os grupos, sendo leve 

no Grupo 1 e moderada a severa no Grupo 2. 

Amaral e colaboradores sugerem que o baixo nível de escolaridade tende a 

fazer com que o comportamento seja o mesmo de antes do diagnóstico (“Ressalta-

se que o conhecimento do paciente diabético sobre a doença ainda é insatisfatório, 

portanto, diferentemente de não saber, os indivíduos com baixa escolaridade 

tendem a não valorizar as ações preventivas, subestimando a gravidade da doença 

e protelando a procura da assistência médica, o que dificulta a adesão ao 

tratamento”)(48–50). 

Na Tabela 20, apesar de ser uma simulação, observamos relação 

estatisticamente significante entre a hemoglobina glicada e o nível de escolaridade 

entre os pacientes TXR. 

A relação grau de escolaridade e o comportamento não é consenso na 

literatura. Há pesquisas que sugerem que independente do grau de instrução do 

indivíduo o seu grau de motivação para a mudança é um fator diferencial para a 

alteração do comportamento de forma mais duradoura(51). 

A respeito da compreensão do indivíduo, temos a literacia em saúde, que 

consiste no desenvolvimento da capacidade do indivíduo em conseguir 

compreender, apreender e interpretar informações fornecidas para a partir de então 

conseguir avaliar as decisões a respeito de seu autocuidado, além de sua 

motivação para o mesmo(49,52). Estudos mostram que a baixa capacidade de 

literacia em saúde de uma pessoa atrapalha o seu acesso a redes de apoio, 

diminuição da autoestima e da capacidade de compreensão dos conceitos(52). Ao 

entendermos o grau de literacia em saúde do paciente poderemos elaborar um 

melhor plano de cuidado com o seu auxílio, buscando assim uma melhora do 

quadro clínico. 

Outro ponto também abordado a respeito do comportamento do paciente é 

o modelo analítico-comportamental, que consiste em auto-observação, na qual 

muitas vezes utilizado por psicólogos auxiliam o paciente a observarem seu próprio 
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comportamento, ajudando assim na avaliação de suas ações e se elas estão 

correspondendo ou não ao tratamento acordado(51). 

A Teoria do Comportamento Planejado ou Theory of Planed Behavior, 

também busca compreender o comportamento do paciente em relação a sua 

saúde, a mesma presume que a motivação para agir versus sua percepção do seu 

controle de saúde resultam o seu comportamento(53). 

Apesar de podermos encontrar diversas teorias sobre o comportamento 

humano frente ao seu tratamento, consideramos a literacia em saúde mais 

adequada aos resultados apresentados.  

Quando analisamos a complexidade dos cuidados com o diabetes, temas 

como dieta, atividade física, medicação, depressão / ansiedade, complicações 

cardiovasculares e renais são amplamente observadas. 

O complexo controle dos índices glicêmicos, como glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada, necessita de um amplo conhecimento nos tratamentos 

disponíveis e suas combinações. Pesquisas mostram que a utilização de uma 

equipe multidisciplinar pode auxiliar numa redução de 0,20% a 1,60% dos níveis 

séricos de hemoglobina glicada, além de uma economia no tratamento de 

US$277.78 no período de um ano(54); proporcionando também uma redução na 

necessidade de hospitalização e aumento da qualidade de vida e educação em 

diabetes e, quando de maneira individualizada, agrega as experiências do paciente  

ao seu tratamento(55,56). 

Um dos pontos que enfatizam a necessidade de uma equipe multidisciplinar 

no tratamento do DM é a necessidade de avaliação da função renal e cardiológica 

a partir do diagnóstico, além da importância de avaliação de sinais de ansiedade e 

depressão. 

A Diretriz da SBD relata que jovens com diagnóstico de DM2 tem uma 

prevalência de 15 a 22% de depressão, indivíduos com DM apresentem chances 

de duas a três vezes mais que a população geral, além dos distúrbios ligados à 

nutrição(2). Na Revisão Sistemática por Siaw e Lee, é demonstrada a relevância da 

questão psicológica e o impacto de intervenções formadas pela equipe 

multidisciplinar no aumento da qualidade de vida e mudança de comportamento no 

tratamento de DM2(54).  

Nos dados coletados nesta pesquisa observamos uma incidência baixa de 

sintomas ligados a ansiedade e depressão (Tabela 11); dos pacientes que 
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apesentavam sintomas de ansiedade observamos uma incidência maior em 

sintomas leves no Grupo 1 e de moderados no Grupo 2, já quanto aos sintomas de 

depressão em ambos os Grupos temos uma maior incidência de sintomas leves, e 

apenas no Grupo 1 temos a presença de sintomas graves (Tabela 13). 

Na amostra pesquisada, 78% dos pacientes apresentavam histórico familiar 

de Diabetes. Ao observarmos os antecedentes clínicos relatados pelos pacientes 

notamos patologias ligadas a cardiologia, nefrologia, endocrinologia, psicologia e 

reumatologia (Tabela 3). 

Existem referências na literatura sobre questionamentos aos pacientes 

sobre as complicações do DM, 67,6% relataram as doenças oculares e apenas 

17,6% relataram as doenças cardíacas(48). Porém nos dados coletados observamos 

grande incidência de doenças cardiovasculares como antecedentes clínicos dos 

pacientes e no histórico familiar (Tabela 3 e Tabela 4). Nessa mesma temática, 

observou-se que, mesmo com o grande índice de referências sobre a necessidade 

de avaliação cardiológica, 67,3% dos pacientes não tinham exames cardíacos 

recentes e 51,6% apresentaram risco de desenvolver doença cardiovascular 

(33,7% risco moderado e 17,9% alto) (Tabela 7)(2). 

Quando questionados sobre orientações relacionadas à tríade de tratamento 

(dieta, atividade física e uso de medicações) no DM esta pesquisa observou que 

56,1% relatam as terem recebido estas orientações. A literatura relata que as 

estratégias, em sua maioria, são referentes a dieta 83,8% (“dieta sem açúcar”), 

seguidas por uso de medicação (66,2%) e atividades físicas (33,8%). Nessa 

temática, a literatura descreve ainda que 75,7% dos pacientes eram sedentários(48). 

Uma medida utilizada na avaliação do tratamento nutricional de baixo custo 

é o uso do Recordatório Alimentar das últimas 24 horas. Este instrumento facilita a 

explanação independentemente do nível educacional, mas o mesmo ainda 

apresenta desvantagens como a subestimação o consumo de alimentos e as reais 

alterações na dieta(51). 

Outro ponto relatado pela literatura a respeito do tratamento nutricional em 

adultos são: dificuldade na preparação das refeições ou seguir as receitas, 

problemas em mudar os hábitos alimentares, custo da dieta, falta de habilidade com 

o uso das porções recomendadas(51). 

No que se refere à realização de atividade física, a mesma além de auxiliar 

no controle glicêmico, diminui também o risco cardiovascular. A OMS relata que 
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quase metade da população brasileira é sedentária, nos classificando assim como 

quinto país mais sedentário do mundo. Em 2015 o Ministério do Esporte em uma 

pesquisa observou que dos 28,5% dos participantes que relataram fazer atividade 

física, apenas 4,5% desse total mudaram o comportamento por indicação médica(2). 

A cultura do sedentarismo é muito arraigada em nossa sociedade, tornando assim 

a mudança desse comportamento um desafio para o controle do DM. 

Outro ponto importante relacionado a realização de atividade física é o nível 

glicêmico antes do início do exercício, pois dependendo do valor da glicemia capilar 

podem ocorrer episódios de hipoglicemias, o que além de colocar em risco o 

paciente faz com que o mesmo tenha menor adesão à prática de exercícios. No 

caso de hiperglicemia antes da realização de exercícios temos também a questão 

do aumento sérico da glicemia devido à baixa concentração de insulina sérica(2,57). 

A real compreensão da ação da tríade de tratamento do DM na realidade do 

paciente permitirá que fatores modificáveis melhorem suas condições de saúde, 

aumente a resposta celular a insulina circulante, além de redução das 

complicações(2,50). 

Além da necessidade de acompanhamento com endocrinologista é 

importante o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar ampla e focada 

num cuidado centrado no paciente. Os artigos pesquisados apresentam como 

integrantes da equipe multidisciplinar: enfermeiros, nutricionistas, preparadores 

físicos, farmacêuticos, cardiologistas, nefrologistas, psicólogos; considerando os 

pontos fixos para o tratamento e prevenção de complicações; porém não podemos 

deixar de considerar o cuidado focado nas necessidades individualizadas de cada 

paciente, levando em consideração suas necessidades, rede de apoio e sua real 

compreensão do seu estado de saúde e responsabilidades(2,54–56). A condução do 

tratamento com auxílio de uma equipe multidisciplinar transmite as informações 

fornecidas pela equipe médica de formas diferentes ajudando assim uma melhor 

compreensão por parte do paciente das informações(51). 

Siaw e Lee em sua revisão relatam uma redução nos custos a longo prazo 

ao se empregar uma equipe multidisciplinar(54). 

No que se refere ao uso de medicamentos, a polifarmácia, definida pelo uso 

de 5 ou mais medicamentos, é frequentemente encontrada em indivíduos que 

possuem doenças crônicas não transmissíveis e sequelas referentes as mesmas, 

principalmente quando a população envolvida apresenta mais de 65 anos(58).  
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A polifarmácia na literatura frequentemente vem associada a elevação do 

risco e da gravidade em ocorrências de reações adversas medicamentosas, 

eventos de interação medicamentosa, aumento cumulativo de toxicidade, erro de 

medicação, redução da adesão medicamentosa e ampliação da morbimortalidade; 

aumentando de três a quatro vezes o risco de ocorrer uma reação adversa 

medicamentosa(58). 

Na busca por aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso da 

população, em 30 de outubro de 1998, foi instituída a portaria GM/MS nº 3.916, que 

busca estabelecer mecanismos que permitam uma contínua atualização da 

Relação de Medicamentos Essenciais (Rename) fornecidos a população para 

controle das patologias(59). 

No última Rename observamos a distribuição gratuita de insumos e 

medicamentos para o cuidado do DM, como agulha para caneta, caneta aplicadora, 

seringas com agulha, tiras reagentes para medida da glicemia capilar, além do 

programa estabelecido de liberação de aparelho para monitoramento de glicose 

(glicosimetro) para paciente com DM2 insulinizados(59,60). No Brasil temos 

disponíveis para o tratamento do DM2 19 tipos de medicações na forma de 

comprimidos, cinco tipo de medicações subcutâneas e 14 tipos de insulinas, porém 

distribuídos pelo SUS temos apenas três tipos de medicações via orais 

(Glibenclamida, Metformina e Empagliflozina) e dois tipos de insulinas para 

tratamento do DM2, deixando assim poucas opções para uma combinação 

terapêutica mais efetiva e controle medicamentoso da glicemia(59). 

Não podemos esquecer que neste estudo foram excluídos 76 pacientes que 

não conseguem obter regularmente as medicações e/ou insumos para um controle 

adequado do DM2. 

Na população analisada, observamos no geral, uma média de 8,3 tipos de 

medicações por dia (Tabela 9); número esse comparável a pesquisas realizadas 

com DM2, na qual apresentou uma média de 8,4 medicações diferentes por dia. O 

uso de insulina também se manteve semelhante ao da literatura, média de  2,6 

aplicações por dia(61). 

Ao separarmos os Grupos observamos que ambos possuem a polifarmácia, 

sendo o uso maior no Grupo 2 (10,2) devido à realização do TXR. Essa informação 

nos remete à importância da conciliação medicamentosa, pois como os indivíduos 
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em questão apresentam diversas doenças (Tabela 3), eles podem receber 

prescrições simultâneas por médicos de diferentes especialidades(62). 

Nos Estados Unidos da América, eventos adversos relacionados a 

medicação são a quinta causa de morte, indicando a necessidade de combinações 

terapêuticas de maneira individualizada ao paciente, de maneira interdisciplinar, 

para o melhor manejo terapêutico(62). 

A literatura nos traz um experimento realizado pelo Hospital Universitário do 

Cairo, no qual foram admitidos pacientes diabéticos com perfil glicêmico alterado, 

foram incluídos pacientes com hemoglobina glicada maior que 7. Após três meses 

de acompanhamento com intervenções sobre as medicações prescritas de forma 

individualizada ao tratamento, houve relato de melhora no valor da hemoglobina 

glicada(63). 

Em nossa pesquisa observamos que o comportamento é semelhante entre os 

Grupos 1 e 2, quando ambos os grupos são questionados sobre a sua adesão ao uso 

de medicações para o controle do DM2, os autorrelatos referem que 96% no Grupo 1 

e 94% no Grupo 2 se consideram com adesão ao tratamento medicamentoso. 

Em uma pesquisa avaliando a adesão ao tratamento do DM2 utilizando o 

instrumento MAT, observou-se que apenas 15,8% autorreferiam não ser aderentes ao 

tratamento medicamentoso (84,2% referem ter adesão). A hemoglobina glicada foi 

utilizada como uma das medidas de controle metabólico, se mostrando na maioria dos 

participantes alterada (75,1%), semelhante ao nosso estudo (73,2%). Além de 

também não encontrar relação estatisticamente relevante com as variáveis sexo, 

idade, escolaridade, tempo de diagnóstico, controle metabólico(32). 

A taxa de adesão avaliada em pacientes diabéticos, sem especificação do tipo, 

realizado nos Estados Unidos e na Europa nos revela que a não adesão está em torno 

de 22 a 55%(63). 

No Brasil foi publicado um grande estudo relacionado ao acesso e adesão ao 

tratamento medicamentoso do DM e observou-se que 80% autorreferem que sua 

saúde é regular ou boa e 66% consideram que o DM não limita suas atividades, 

alegações semelhantes ao observado em nossa pesquisa(64). 

Foram encontradas literaturas que relatam que medidas subjetivas, como o 

autorrelato, podem causar superestimação da adesão, podendo demonstrar erros 

oriundos da memória do paciente e/ou distorções(51). Na pesquisa em questão 

observamos que o mesmo pode ter ocorrido com o uso do questionário autorreferido.  
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Acreditamos que as respostas do questionário podem ser superestimadas 

devido ao medo de serem julgados pelos profissionais de saúde, por mais que ao 

aplicar o TCLE foi relatado o sigilo das respostas, inferimos que os questionamentos 

feitos podem ter levado os pacientes a responderem positivamente sobre sua adesão. 

Apesar dos dados da literatura serem semelhantes aos encontrados nessa 

pesquisa, observamos a existência de distorção na autopercepção da adesão ao 

tratamento quando se compara ao perfil glicêmico alterado observados em ambos os 

grupos (hemoglobina glicada: 8,3% no G1 versus 8,7% no G2).  

Num editorial o Journal of Diabetes buscou esclarecer os cinco pontos ligados 

a adesão medicamentos, sendo eles(65): 

• Comunicação do conceito central, utilização de novas abordagens buscando 

aumentar a literacia em saúde do indivíduo; 

• Motivação do indivíduo em manter o regime terapêutico, empoderamento do 

paciente, estimular que o paciente participe da tomada de decisão de sua 

proposta terapêutica; além de uma escuta qualificada dos profissionais de 

saúde para a partir da concepção do paciente conseguir orientar a necessidade 

de determina terapêutica; 

• Monitoramento conjunto (profissionais de saúde e paciente) da tríade de 

tratamento; 

• Custo do tratamento, quanto mais encarecido o tratamento menor a adesão; 

• Mobilidade no tratamento, permeando entre dieta, exercícios físicos e 

medicação. 

Uma revisão sistemática traz a importância de conscientizar o paciente sobre a 

importância de mudança de hábitos de vida de maneira duradoura e a importância do 

uso de medicações de forma contínua, a mesma também revela a importância de um 

bom relacionamento entre paciente e equipe de saúde para aumentar a adesão ao 

tratamento proposto(51). 

O edital traz também, como aliado à adesão, o uso de aplicativos de celular no 

monitoramento do tratamento, como lembretes de horários das medicações, 

orientações quanto à dieta e comunicação com a equipe de saúde(65). 

Outros pontos relacionados a não adesão trazidos pela literatura são: falta e 

motivação em modificar os hábitos de vida, falta de conhecimento sobre a doença e 

suas complicações, auxílio de cuidadores ou familiares no tratamento, autoestima 
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baixa, necessidade de tomar as medicações mais de uma vez ao dia, depressão, 

problemas pessoais, a ocorrência de reações adversas como hipoglicemias e diarreia, 

crescente presença de doenças associadas, falta de sintomas evidentes da presença 

da doença em tratamento, retrato negativo sobre a doença e o tratamento, além de 

passividade do paciente na relação com os profissionais da saúde e na escolha do 

tratamento(51,53). 

A partir das dúvidas verbalizadas pelos pacientes foi criado uma proposta de 

manual anexo a pesquisa (Apêndice). Dentre as medidas facilitadoras à adesão 

relatadas pelos participantes da pesquisa temos as principais como o hábito (que está 

ligado a motivação) e auxílio da família (ligado à rede de apoio). 

 

 

   



47 
 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou compreender se a realização do TXR modificava a 

adesão ao tratamento medicamentoso do DM2, no qual podemos inferir que não, uma 

vez que não houve relação estatisticamente significante entre a adesão autorreferida 

e a hemoglobina glicada. 

Assim, não foi possível evidenciar relação estatisticamente significante entre a 

adesão autorreferida, ansiedade e depressão, independentemente do paciente ter 

realizado ou não TXR. 

Também, não se observaram relações estatisticamente significativas entre a 

hemoglobina glicada e as variáveis sexo, escolaridade, IMC, idade e tempo de 

diagnóstico do DM no grupo de pacientes DM2 não TX. Porém os testes realizados 

mostraram relação estatisticamente significativa na relação entre hemoglobina glicada 

e grau de escolaridade no grupo de pacientes DM2 TXR.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de aprovação do comitê de ética em pesquisa 
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Anexo 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo 3 – Questionário sócio clínico 
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Anexo 4 - Instrumento de Medida de Adesão aos Tratamentos – Antidiabéticos 

Orais) 
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Anexo 5 - Instrumento de Medida de Adesão aos Tratamentos – Insulina) 
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Anexo 6 - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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Anexo 7 - Carta de autorização de reprodutibilidade da Medida de Adesão aos 

Tratamentos – Antidiabéticos Orais / Insulina 
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APÊNDICE – MANUAL SOBRE DIABETES 

 

Perguntas e respostas rápidas sobre Diabetes: o que 

você gostaria de saber e não teve coragem de perguntar 

 

1.O que é diabetes? 

Cada vez mais o Diabetes tem se tronado um problema 

mundial, que independe do grau de desenvolvimento do país. 

O Diabetes de forma geral se caracteriza como um 

distúrbio do metabolismo da pessoa, onde ocorre um aumento 

da glicose (açúcar) no sangue de forma persistente. Esse 

aumento da glicose pode ocorrer por problemas na produção 

do hormônio Insulina (que guarda a glicose nas células) ou no 

reconhecimento das células que existe Insulina no sangue e 

que essa vai guardas a glicose na célula. 

São sintomas da hiperglicemia ou aumento do açúcar no 

sangue: aumento da frequência urinária, aumento da sede, 

aumento da vontade de comer e emagrecimento sem 

explicação. 

 

 

2.Quais os tipos de diabetes? 

Existem alguns tipos de Diabetes: 

• Tipo 1: doença de origem genética que ocorre a 

partir da morte de células do pâncreas, que 

produz o hormônio Insulina, ocasionando a falta 

completa de insulina produzida pelo corpo. 

• Tipo 2: corresponde a 90-95% da população 

Diabética. Caracterizada por não identificação 

das células que existe Insulina circulante no 

sangue e que essa irá guardar a glicose na célula, 

ocasionando uma interpretação errada no 

organismo, fazendo o corpo achar que não tem 

glicose uma vez que não consegue identificar que 

tem Insulina no sangue, ocasionando uma 

liberação do açúcar guardado no fígado e outros 

locais para o sangue; aumentando assim de 

forma persistente a glicemia. O fator genético não 

totalmente esclarecido, porém os hábitos de vida 

como alimentação rica em carboidratos, falta de 
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atividade física e o cigarro são fortes agentes 

para que a pessoa se torne diabética. Com o 

passar do tempo o corpo produz menos Insulina 

e as células ficam cada vez mais resistentes a 

Insulina se não houver um controle da glicemia 

adequado. 

• Tipo gestacional: geralmente com diagnóstico 

entre o segundo ou terceiro trimestre da 

gestação. Caracterizado por existência de 

hormônios produzidos pela placenta que 

aumentam a glicemia e substâncias também 

produzidas pela placenta que destroem a 

Insulina, forçando o corpo a produzir mais 

Insulina e a não correta interpretação do corpo 

que tem insulina no sangue. Pode ser temporária 

ou permanente a depender dos danos causados 

ao pâncreas. O Diabetes Gestacional pode 

prejudicar a mãe e o bebê. 

• Tipo outros: menos comuns de ocorrer 

envolvem todos os demais tipos de Diabetes 

ocasionados por um outro motivo de base. 

Podem ser: 

o Defeitos genéticos na função das células β 

do pâncreas. 

o Defeitos genéticos no funcionamento da 

Insulina. 

o Defeitos da parte do pâncreas que produz 

substâncias que ajudam na digestão de 

carboidratos, gorduras e proteínas (parte 

exócrina) originado por trauma ou 

doenças. 

o Existência de doenças endócrinas, que 

corresponde aos hormônios produzidos 

pelo corpo. 

o Diabetes provocada por medicamentos ou 

substâncias químicas, como corticoide e 

imunossupressores. 

o Provocados por infecções. 

o Outros defeitos genéticos. 

 

3.Existe pior tipo de diabetes? 

Não existe pior tipo de Diabetes, sendo a necessidade de 

controle diferente para cada pessoa e cada tipo de Diabetes. 
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Todos os tipos de Diabetes se não bem controlados irão levar 

a complicações severas.  

Para um diagnóstico precoce e um controle da glicemia são 

os maiores aliados para diminuir as complicações.  

Para o diagnóstico do Diabetes é realizado exame de 

sangue chamado Glicemia de Jejum, no qual a pessoa 

necessita ficar oito horas em jejum; Teste de Tolerância a 

Glicose no qual a pessoa em jejum é realizada coletas de 

sangue em diversos momentos e a pessoa deve ingerir uma 

solução de glicose oferecida pelo laboratório; e 

acompanhamento da Hemoglobina Glicada que é um teste de 

sangue que mostra uma média da glicemia nos últimos três a 

quarto meses. Os valores de referência são: 

 

Tabela 1: Exames e valores para o Diagnóstico do Diabetes 

 
Exames 

Diagnóstico 

Glicemia de 
Jejum 

Teste de 
Tolerância a 

Glicose 

Teste de 
Hemoglobina 

Glicada 

Sem Diabetes Menor que 
100 

Entre 100 e 
139 

Menor que 5,7 

Pré-Diabético Entre 100 e 
125 

Entre 140 a 
199 

Entre 5,7 e 6,4 

Diabético Maior ou igual 
a 126 

Maior ou igual 
a 200 

Maior ou igual a 
6,5 

Fonte: Clannad E, editor. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019 
- 2020. Sociedade Brasileira de Diabetes. 2020. 1–455 p. 
 

4.Realizei o transplante e adquiri diabetes e agora? 

Estima-se que 5% do total de transplantados renais não 

diabéticos possam adquirir Diabetes após o primeiro ano de 

transplante. Para o diagnóstico deve-se considerar os mesmos 

critérios para a demais população, porém com atenção a 

hemoglobina glicada, que no primeiro ano não deve ser 

utilizada sozinha devido a altas doses de corticoide e de 

imunossupressor utilizadas no primeiro ano de transplante. 

São fatores de risco para o surgimento do Diabetes Mellitus 

Pós-Transplante: histórico familiar de Diabetes (principalmente 

nos parentes de primeiro grau e tipo 2), idade (cresce o risco 

em pessoas a partir dos 40 anos), obesidade (principal risco 

para o desenvolvimento de Diabetes, com foco nas pessoas 

com Índice de Massa Corpórea – IMC – maior que 30), 

intolerância à glicose, alguns tipos de doenças renais como 

Rim Policístico, características do doador (como doador 

cadáver, ser do sexo masculino, compatibilidade entre outros). 

As medicações imunossupressoras, indispensáveis para a não 

rejeição do transplante, também oferecem risco do 

desenvolvimento de Diabetes no Pós-Transplante, mas a 

dosagem e o risco-benefício são considerados pelo seu 
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médico, elas podem causar aumento da resistência à insulina 

e também redução da secreção de insulina pelo pâncreas. 

 

5.Por que não posso transplantar o rim e pâncreas para 

me livrar do diabetes? 

O transplante de pâncreas, pâncreas rim ou rim e após 

pâncreas tem uma série de indicações. O principal fator 

indicativo para o transplante de pâncreas é a dependência 

absoluta do organismo a aplicação de insulina, pois o indivíduo 

não produz a insulina. Esse tipo de transplante é mais comum 

em indivíduos com Diabetes Tipo 1. O transplante simultâneo 

rim-pâncreas tem como critérios a não produção de insulina 

pelo organismo, baixa filtração dos rins, devem ser órgãos de 

um mesmo doador e os receptores não devem ter resistência 

insulínica, muito comum no tipo 2.  

 

6.Por que quando estava na hemodiálise minha glicemia 

estava boa e agora depois do transplante preciso tomar 

insulina? Minha glicemia não abaixa por que? 

O objetivo da hemodiálise é a retirada de uma série de 

impureza não filtradas pelos rins do organismo, para isso além 

de fazer o organismo consumir energia as sessões de 

hemodiálises fazem que ocorra perda de nutrientes com a 

alteração no metabolismo energético e proteico, podendo 

causar desnutrição no indivíduo. Para a realização de 

hemodiálise é necessária de uma série de substâncias, dentre 

elas líquidos denominados dialisatos. Esses dialisatos são 

adequados a cada resposta orgânica do indivíduo sendo 

também levado em consideração para sua escolha o histórico 

de saúde de cada pessoa. Pode ser utilizado em hemodiálises 

dialisatos sem glicoses faz com que o organismo a perca 

açúcar nas sessões. 

No controle da glicemia temos diversos fatores que 

influenciam, como a realização de atividades físicas, alteração 

glicêmica devido a medicamentos e/ou presença de infecções, 

dieta, nível de estresse e emoções entre outros. 

 

7.Quais as complicações do diabetes? 

As complicações podem mais comuns são: 

• Retinopatias: é uma complicação tardia do Diabetes, 

devido ao aumento do açúcar no sangue de forma 

contínua, ocorre uma redução da visão podendo 

acarretar em cegueira. Seu diagnóstico é com a 

realização do exame de Fundo de Olho. 
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• Nefropatia: Os fatores de risco são genéticos, 

hipertensão arterial, difícil controle glicêmico e 

obesidade. É uma doença silenciosa, sem sintomas com 

diagnóstico com exames laboratoriais. 

• Neuropatia: são falência das fibras nervosas do 

sistema nervoso, podem acontecer nas extremidades 

ou pelo corpo todo. Com a perda das fibras nervosas há 

uma diminuição na sensibilidade (mais comum) ou difícil 

controle da dor, podendo acarretar em feridas, 

amputações, quedas e depressão. A melhor forma de 

prevenir as neuropatias é o controle glicêmico, pois com 

o aumento do açúcar no sangue há lesão nas fibras 

nervosas. Os sintomas são: queimação, formigamento, 

dor que aparece no repouso com piora a noite e 

dormência. 

• Doenças coronarianas (como infartos, entupimento 

das arteiras), cerebrovasculares (como acidente 

vascular cerebral) e arteriais periféricas (como 

insuficiências vasculares, ulceras varicosas): É 

recomendável avaliação médica anual, a depender da 

história de sintomas e como você controla a Diabetes 

para realização de exames. Como medidas para a 

diminuir o risco de doenças cardiovasculares é 

importante realização de atividade física (mínimo de 

150min semanais de atividade física de intensidade 

moderada, ficando no máximo 2 dias consecutivos sem 

exercícios físicos; caso haja restrições é recomendado 

pelo menos 2 vezes por semana atividade física), seguir 

uma dieta balanceada (aumento do consumo de frutas 

e fibras diminuem o risco) , controle da obesidade e 

glicemia eficientes, não fumar ou ingerir bebidas 

alcoólicas, controle da pressão arterial (é recomendável 

pressões abaixo de 130x90mmHg para pacientes 

Diabéticos Nefropatas), controle do colesterol (ajuda no 

controle a realização de atividade física, diminuir o 

consumo de alimentos ricos em gorduras ou frituras, 

tomar medicamentos receitados. 

 

8.Quais sinais de hipoglicemia? 

São sinais de hipoglicemia são: tremor, palpitações, 

fome, mudança no comportamento, confusão mental, 

convulsões e podem evoluir para o coma. As hipoglicemias 

podem ser identificadas através de teste glicêmico (dextro) 

com valores abaixo de 70mg/dl. 
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A realização do automonitoramento da glicemia auxilia 

tanto na correção da hiperglicemia como na identificação da 

hipoglicemia. Com a evolução da tecnologia isso já é possível 

através do aparelho chamada de glicosímetro, que avalia a 

glicemia ou açúcar no sangue através de uma gota de sangue. 

Os valores de medição variam de acordo com a marca, mas 

podem avaliar valores entre 10 a 600mg/dl. Pessoas que 

utilizam insulina de forma intensiva devem realizar o 

automonitoramento ou dextro quatro vezes ao dia. Com a 

apresentação do valor das glicemias e o período do dia em que 

foram realizadas o médico consegue determinar melhor a 

quantidade de insulina a ser administrada em casa nos 

diferentes horários do dia, evitando assim episódios de 

hipoglicemia ou hiperglicemias. 

 

9.Qual a importância da atividade física e dieta no DM? 

A atividade física é um dos pontos mais importantes do 

tratamento da diabetes. Seus benefícios se dividem em melhor 

controle glicêmico, combate ao sedentarismo e obesidade, 

controle da pressão arterial, diminui o colesterol, combate a 

insônia, entre outros benefícios. A frequência mínima 

recomendada são 150min (2h e 30min) de atividade física com 

intensidade moderada, como por exemplo ciclismo, caminhada 

vigorosa, natação, dança, hidroginástica entre outros; mas 

lembre-se de ficar no máximo 2 dias consecutivos sem 

exercícios físicos, e caso haja restrições é recomendado pelo 

menos 2 vezes por semana atividade física. 

Entendendo mais a fundo a ação da atividade física ela 

causa aumento da sensibilidade na musculatura periférica à 

insulina. É importante conversar com seu médico sobre a 

realização de atividade física, pois ele irá orientar sobre o que 

é contra indicado pensando em suas condições clínicas, 

principalmente se você já tem alguma das complicações 

citadas nas questões anteriores. Se possível monitora sua 

glicose antes, durante e depois do exercício físico para evitar 

grandes alterações da glicose e os pés para evitar lesões se 

você tem alteração na sensibilidade. 

A dieta é um ponto muito desafiador para um controle 

adequado. Sua atuação atinge diretamente nos níveis de 

glicose, peso, pressão arterial e níveis de colesterol. Uma dieta 

apenas restringindo o carboidrato ingerido já está em 

desequilíbrio, não sendo suficiente para o controle do Diabetes. 

Para uma dieta saudável temos que ter em mente 

algumas regras simples como quantidade (suficiente para 
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suprir as necessidades do corpo), qualidade (variedade de 

grupos de alimentos), harmonia e adequação (ao momento em 

que você está vivendo). 

Para uma elaboração de dieta é importante o 

acompanhamento com um nutricionista, pois após realização 

de exames laboratoriais e análises de diversas medidas ele irá 

compreender melhor onde está suas deficiências de vitaminas 

e suas dificuldades em seguir uma alimentação saudável. Para 

melhor compreensão as calorias são indispensáveis para o 

corpo, calorias é igual a energia. O que podemos orientar é o 

que cada grupo de alimento pode proporcionar a você:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Detalhando a dieta 

Nutrientes Caloria
s 

Benefícios Pontos de atenção 

Carboidrat
o 

Geram 
calorias 

Fonte de 
energia para 
as atividades 

diárias 

Encontrado em: frutas, 
farinhas, açúcares, devem 

representar 50-60% do 
valor calórico da refeição. 

Proteína Geram 
calorias 

Responsáveis 
pelo 

crescimento e 
manutenção 

do corpo 

Encontrado: carnes, ovos, 
leite, queijo, castanhas e 
nozes. Converse com seu 

médico a quantidade 
indicada no seu caso. 

Gorduras Geram 
calorias 

Liberam a 
maior 

concentração 
de energia por 

alimento 

Recomendado 25-30%, 
encontrados em alimentos 
de origem animal. Deve-se 
comer o menos possível, 

evite alimentos fritos; coma 
mais grelhados ou 

assados. 
Vitaminas 
e Minerais 

Não 
geram 

calorias 

Encontrados 
em pequenas 
quantidades 

nos alimentos 

Encontrados em frutas, 
hortaliças, legumes, leite, 

carnes, cereais. As frutas e 
legumes da época 

possuem mais nutrientes. 
Fibras Não 

geram 
calorias 

Previnem e 
tratam 

doenças como 
câncer, 

diabetes e 
hipertensão 

Encontrados em hortaliças, 
frutas, cereais. Comer 

frutas e legumes crus tem 
mais intactos os nutrientes 

e em maior quantidade. 

Água Não 
geram 

calorias 

Indispensável 
a vida. Se 
possível 

sempre ande 
com uma 
garrafa de 

Água. 

Ocupa 2/3 do nosso corpo, 
mas deve-se seguir a 
orientação medica de 
liberação de líquidos. 

Converse com seu médico 
a quantidade indicada no 

seu caso 
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Fonte: Manual de Nutrição. Departamento de nutrição e metabologia da 
SBD. São Paulo. 2009. [INTERNET]. Disponível em: 
https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/pdf/manual-nutricao.pdf. /  
 

Álcool não é considerado nutriente, mas possui um alto 

valor calórico. 

Dicas finais: tente fazer de 4 a 6 refeições em pequenas 

quantidades por dia, mastigue devagar para que seu corpo 

entenda que você já comeu o suficiente, evite alimentos fritos, 

tente comer alimentos com menos sal (o recomendado é de 

até 1 colher de chá=6g de sal por dia dividida entre as 

refeições), beba água,  se for comer fora de casa procure 

comer alimentos saudáveis deixando uma boa variedade de 

alimentos no seu prato, nos intervalos das grandes refeições 

procure comer frutas da estação e evite refrigerantes ou sucos 

com açúcar.  

Sempre que você achar que está com a glicemia baixa 

procure medir antes de se alimentar, pois esse controle ajudará 

ao seu médico a melhor adequar a insulina no seu caso. Se 

você costuma ter episódios de hipoglicemia procure andar com 

alimentos ricos em glicose e realiza novamente a medida de 

glicemia capilar 15minutos após ingerir o alimento para avaliar 

se normalizou a glicemia. 

Link indicado da Sociedade Brasileira de Diabetes: 

https://www.diabetes.org.br/profissionais/materiais-educativos. 

 

10. Quais os tempos de ação das insulinas? Preciso 

trabalhar aí não levo a insulina. Como armazenar a 

insulina?  

O tratamento com insulina tenta imitar o corpo humano. 

No pâncreas, órgão que produz insulina, ela é produzida de 

duas formas: uma continua em pequenas quantidades (ação 

continua, diminui aos poucos o açúcar circulante, produzida ao 

longo do dia) e em grande quantidade (ação imediata, liberada 

próximo as refeições). Os tipos de insulinas vendidos na 

farmácia são variados, mas estão ligados a necessidade 

individualizada do controle de sua diabetes. As insulinas mais 

comumente utilizadas são a Regulas e a NPH. 

A insulina Regular imita a insulina produzida no corpo 

humano, geralmente faz o papel da insulina em grande 

quantidade liberada perto das refeições para equilibrar o 

açúcar circulante pelo corpo. Já a insulina NPH possui uma 

manipulação em laboratório para sua ação ser mais lenta e aos 

poucos ir controlando o açúcar circulante no organismo. 
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A unidade de medida da insulina é a UI, que significa 

que a casa 100 unidades de insulina temos 1ml de solução. Os 

frascos geralmente são de 10ml e as canetas de 3ml. 

A insulina Regular, de ação rápida, após a aplicação 

começa a agir no organismo em até 30 minutos, sua maior 

ação é de 2 a 3 horas após a aplicação, mas age até 6 horas e 

30 minutos e deve ser aplicada próximo ao horário da sua 

refeição. 

A insulina NPH, de ação lenta, tem seu início de ação de 

1 a 3 horas após a aplicação, tendo sua ação máxima de 5 a 8 

horas, sua ação pode durar até 18 horas no corpo, geralmente 

aplicada pela manhã e/ou antes de dormir. 

Na aplicação da insulina o Sistema Único de Saúde 

disponibiliza para os usuários cadastrados, glicosímetro, 

lanceta, tira teste, agulha e seringa para o tratamento. É muito 

importante medir sua glicemia conforme orientação de sua 

equipe de saúde, pois esse controle irá ajudar a seu médico 

ajustar as doses de insulina, evitando assim as hipoglicemias 

e hiperglicemias, ajudando assim a controlar as complicações 

também. As insulinas devem ser guardadas em ambiente limpo 

e seco, antes de ser aberta o frasco de insulina deve ser 

mantido na geladeira para conserva (não deixe na porta da 

geladeira, pois ao abrir a geladeira a temperatura varia 

podendo comprometer a insulina, deixe a insulina em seu 

interior sob temperatura de 2 a 8 graus), após início do uso a 

insulina deve ser guardada em temperatura ambiente até 30 

graus, sempre protegida da luz, sua duração é de 30 dias após 

aberta. 

Sua aplicação deve ser rodiziada para não haver 

acumulo em baixo da pele de medicação, lave as mãos antes 

da aplicação e higienize com álcool o local que você irá aplicar 

(assim você evita de levar bactérias naturais da pele junto com 

agulha), a agulha deve ser deixada em pé (ângulo de 90 graus) 

sendo que as agulhas maiores que 8mm precisam de ‘’prega’’ 

na pele para administrar, antes de tirar a agulha conte até 10 

para que não retorne insulina pelo local da aplicação.   Os 

locais possíveis de  aplicação são barriga (nunca em cima 

de cicatrizes ou a menos de 5cm do umbigo), nádegas, coxa e 

parte externa dos braços.  
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Fonte: Portal Unimed BH. [Internet]. Disponível em: 
https://portal.unimedbh.com.br/wps/portal/inicio/home/saude_sempre/diab
etes/insulinoterapia/aplicacao_da_insulina.  

Figura 1: Aplicação insulina 

 
 

11.Tomo muitos remédios e acabo esquecendo. Como 

lembrar de tudo 

É muito importante tomar as medicações de acordo com 

a receita médica, pois cada medicamento irá agir em um 

momento especifico.  

Como resultado de uma pesquisa que identificou as 

estratégias mais usadas pelos pacientes para conseguirem 

lembrar de tomar os remédios temos: 

• Auxilio de familiares 

• Saber a importância de tomar os remédios 

• Horários fixados  

• Local de acondicionamento visível 

• Hábito  

• Ilustrações dos horários e as medicações 

correspondentes 

• Medicações separadas por horários 

• Lembretes para si próprios (anotações na porta da 

geladeira, celular com alarme, anotações em locais 

visíveis onde sempre passa) 

 

12.Vida sexual: e agora? 

 A saúde sexual é um tabu em nossa sociedade, porém 

há muitas dúvidas em relação a esse tema.  

 Após o transplante renal é indicado um intervalo até o 

início da atividade sexual de 6 a 8 semanas, sendo importante 

conversar com o seu médico qual o tipo de anticoncepcional 

indicado para você e com a sua enfermeira sobre os tipos de 

métodos contraceptivos, pois uma gestação não é indicada no 

primeiro ano de transplante. 

 Mas existem diversos fatores que podem atrapalhar a 

vontade e o sexo, como por exemplo: depressão, efeito 
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colaterais de medicações, obesidade, a neuropatia, disfunção 

erétil, doenças cardiovasculares, entre outras. Converse com 

sua equipe de saúde sobre isso, ela pode ajudar a encontrar 

uma solução para o problema. A saúde sexual interfere não só 

na sua qualidade de vida, como também na vida conjugal. 

 

13. Me sinto triste e sem vontade de fazer nada. Ansiedade 

e depressão, vamos falar um pouco sobre isso  

 Com o diagnóstico de Diabetes muitos se veem com 

uma série de restrições, pois agora a necessidade de mudança 

nos seus hábitos de vida se tornou real. Uma série de 

sentimentos se misturam, misto de tristeza e culpa pelas 

perdas. Mas há uma diferença entre sintomas de ansiedade e 

depressão para o diagnóstico. São características da 

ansiedade e depressão uma tristeza profunda sem motivo 

aparente, angustia, fácil irritabilidade, a pessoa diz não 

conseguir sentir alegria ou prazer em mais nada, pequenas 

atividades a deixam cansada, falta de vontade de fazer as 

coisas, medo constante, insegurança, perda ou aumento de 

peso, a pessoa não consegue dormir, há também os sintomas 

que se manifestam pelo corpo como dores, falta de apetite 

sexual, dificuldade de concentração, e em casos mais graves 

ideias de suicídio. 

 A depressão é uma doença frequente em todo mundo. 

Infelizmente muitos não temo diagnóstico, causando mais 

ansiedade no indivíduo e família. Se você se identificou com os 

sintomas acima ou tem um parente nessa situação converse 

com seu médico e equipe de saúde (enfermeiro, farmacêutico, 

assistente social), ele poderá te aconselhar e se necessário 

encaminhar para outro profissional como psicólogo e/ou 

psiquiatra. 

 O Ministério da Saúde orienta expressões que devem 

ser evitadas a pessoas com depressão: 
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TABELA 3: FALAS E A DEPRESSÃO 

O que não se deve dizer O que dizer 

• Você está exagerando, não é 
tal mal assim. 

• Estou aqui para o que 
precisar 

• Todos temos problemas, 
você precisa reagir. 

• Você não está sozinho(a). 

• Sei o que você está 
passando, já me senti assim 
também. 

• Não é culpa sua. 

• Você precisa tomar o controle 
da situação e melhorar de 
uma vez. 

• O que eu posso fazer por 
você? 

• Melhorar depende apenas de 
você. Basta querer. 

• Está precisando de algo? 

• Reaja! A vida continua. • Está precisando de algo? 

• Você está sendo egoísta. • Vamos conversar? 

 • Em que você está pensando? 

 • Eu te amo. 

 • Muitas vezes o silêncio 
também é fundamental. 

 • Seja sempre presente e 
jamais cobre nada da pessoa. 

Fonte: Depressão: causas, sintomas, tratamentos, diagnostico e 
prevenção. Ministério da Saúde. [INTERNET]. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental/depressao. 
Acesso em 19 de abril de 2019. 

 

Link indicado para mais informações: 

https://www.diabetes.org.br/publico/vivendo-com-

diabetes/saude-mental. 
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