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Introdução
Diabetes Mellitus 2 é “um grupo de transtornos
heterogêneos caracterizados por hiperglicemia e
intolerância à glicose” 1. Trata-se de um problema de
saúde pública sendo a sexta causa mais comum de
internações hospitalares e é fator agravante para outras
doenças, como insuficiência cardíaca2. É uma doença de
alto custo para o SUS, sendo, portanto, importante
conhecer a adesão de pacientes idosos ao tratamento e
a atividades de autocuidado para avaliar se as medidas
adotadas nas unidades básicas são suficientes para
promoção da saúde desses idosos.
Objetivos
Identificar a adesão ou não ao tratamento
medicamentoso e a atividades de autocuidado entre
idosos com DM 2 atendidos em UBS de Jundiai, SP;
verificar se existem características socioeconômicas
associadas à adesão ao tratamento medicamentoso e a
atividades de autocuidado entre esses idosos.
Métodos
Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal
com 56 pessoas com 60 anos ou mais, em
acompanhamento em 2 UBS de Jundiaí. O questionário
é composto por: caracterização dos participantes, escala
MAT3 e questionário QAD4. A coleta de dados foi feita
com aplicação do questionário na Plataforma Google
Forms e o TCLE assinado pelos participantes. Foi feita
uma análise descritiva univariada e bivariada sendo as
variáveis
independentes:
características
socioeconômicas e tratamento; e as variáveis
dependentes: escores da escala MAT e questionário
QAD.

Discussão
Foi observada uma alta adesão não esperada devido as altas
taxas de mortalidade. Entretanto, outros estudos brasileiros
apontaram tambem alta adesão ao autocuidado e ao tratamento
medicamentoso5,6. Já na literatura internacional observa-se uma
variabilidade em diferentes contextos7,8. Em vista a Pandemia de
COVID-19 e por tratar-se de um grupo de risco, houve redução do
tamanho da amostra que pode ter comprometido parcialmente os
resultados.

Conclusão
Na amostra estudada houve alta adesão ao tratamento
medicamentoso e à atividades de autocuidado com o diabetes.
Apenas a variável número de pessoas que contribuem com a
renda familiar apresentou associação com a adesão às atividades
de autocuidado. Não houve variáveis associadas à adesão ao
tratamento medicamentoso. A impossibilidade de alcançar o
tamanho amostral calculado- em decorrência na Pandemia de
COVID-19- pode ter prejudicado a identificação dos determinantes
sociais possivelmente relacionados à adesão ou não ao
tratamento medicamentoso e atividades de autocuidado. Os
resultados obtidos foram, de modo geral, coerentes com a
literatura disponível.
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