1-4,8-10

Reduz a progressão da OSTEOARTRITE .
1-4

Reduz o uso de AINEs
e seus riscos .
5-7

DOSE ÚNICA DIÁRIA .
11

Contraindicação: é contraindicado a pacientes durante a gravidez.
Interação medicamentosa: pode favorecer a absorção gastrintestinal de tetraciclinas.
CONDROFLEX® (sulfato de glicosamina + sulfato sódico de condroitina) Apresentação: Cápsula - cada cápsula contém 500,0 mg de sulfato de glicosamina + 400,0 mg de sulfato sódico de condroitina,
embalagens com 20, 40 e 60 cápsulas. Sachê - cada sachê contém 1,5 g de sulfato de glicosamina e 1,2 g de sulfato sódico de condroitina, embalagens com 15 e 30 sachês de 4,135 g cada um.
Uso adulto. Uso oral. Indicações: é indicado no tratamento de artrose ou osteoartrite primária e secundária e suas manifestações. Contraindicações: em pacientes com hipersensibilidade à glicosamina,
condroitina ou a qualquer outro componente da fórmula, durante a gravidez e lactação, e a pacientes com fenilcetonúria ou com insuficiência renal severa. Precauções e advertências: administrar
com cautela CONDROFLEX® em pacientes com sintomas indicativos de distúrbios gastrintestinais, história de úlcera gástrica ou intestinal, diabetes mellitus ou na constatação de distúrbios do sistema
hematopoiético ou da coagulação sanguínea, bem como em portadores de insuficiência renal, hepática ou cardíaca. Se ocorrer eventualmente ulceração péptica ou sangramento gastrintestinal em
pacientes sob tratamento, a medicação deverá ser suspensa imediatamente. Recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Devido à inexistência de dados do uso durante a
gravidez, CONDROFLEX® não deve ser utilizado nessa condição. Não existem informações sobre a passagem do medicamento para o leite materno, sendo desaconselhado seu uso nessa condição, e as
lactantes sob tratamento não devem amamentar. Interações medicamentosas: a administração de sulfato de glicosamina pode favorecer a absorção de tetraciclinas e reduzir a de penicilina e cloranfenicol.
Não existe limitação para administração simultânea de analgésicos ou anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Pode ocorrer potencialização da ação de anticoagulantes como a varfarina e aspirina,
aumentando as chances de sangramento. Reações adversas: as mais comuns são de origem gastrintestinal, de intensidade leve a moderada, consistindo em desconforto gástrico, diarreia, náusea, prurido
e cefaleia. Pode provocar erupções eritematosas do tipo alérgicas. Posologia: Para cápsulas: 1 cápsula, 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições ou segundo indicação médica. Para sachês: 1 sachê por
dia, dissolvido em 1 copo com água. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. MS - 1.2214.0069. SAC: 0800-166575. Informações adicionais disponíveis aos profissionais da saúde mediante solicitação
à Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A – Edifício Berrini 500 – Praça Prof. José Lannes, 40 – CEP 04571-100 – São Paulo – SP. Para informações completas, consulte a bula do produto.
1. Richy F et al. Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis. Arch Intern Med 2003;163:1514-1522. 2. Bruyere O, and Reginster JY. Glucosamine and
chondroitin sulfate as therapeutic agents for knee and hip osteoarthritis. Drugs Aging 2007;24(7):573-580. 3. Reginster JY et al. Long-term effects of glucosamine sulphate of ostoarthritis progression:
a randomized, placebo-contolled clinical trial. Lancet 2001;357:251-56. 4. Pavelká K et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis. Arch Intern Med 2002;162:2113-23.
5. Morreale P et al. Comparison of the antiinflammatory efficacy of chondroitin sulfate and diclofenac sodium in patients with knee ostoarthritis. J Rheumatol 1996;23:385-391. 6. Chiba T et al. Upper
gastrointestinal disorders induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Inflammopharmacology 2008;16:16-20. 7. Ofman JJ et al. A metaanalysis of severe upper gastrointestinal complications
of nonsteroidal antiinflammatory drugs. J Rheumatol 2002;29(4):804-812. 8. Lipiello L. Glucosamine and chondroitin sulfate: biological response modifiers of chondrocites under simulated conditions
of joint stress. OsteoArthritis and Cartilage 2003;11:335-342. 9. Hungerford MW, Valaik D. Chondroprotective agents: glucosamine
and chondroitin. Foot Ankle Clin. 2003 Jun;8(2):201-19. 10. Reginster JY, Bruyere O, Lecart MP, Henrotin Y. Naturocetic (glucosamine
and chondroitin sulfate) compounds as structure-modifying drugs in the treatment of osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology
2003,15:651-655. 11. Bula do produto.
SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
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A literatura médica é rica em exemplos de quando nos deparamos com a situação de pacientes
portadores de inúmeras doenças crônicas, como diabetes, HAS, dislipidemia, etc., e que, não
raramente, deixarão o consultório levando uma nova receita que associará esta medicação a sua
“polifarmácia”.
Como agravante, em algumas situações específicas, esta nova medicação adicionada não estará
direcionada ao tratamento de mais uma nova patologia aguda, e sim a uma patologia crônica recém
diagnosticada. Portanto, acompanhará o paciente por longo período ou até mesmo pelo resto de
sua vida. Assim, algumas dúvidas surgem como: Qual é a melhor posologia para o paciente? Devo
utilizar medicações já associadas? Qual a interação medicamentosa entre as drogas já em uso pelo
paciente?
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Segundo Jordan e cols. 1, o problema é, de certa maneira, universal. A literatura é vasta ao definir
“adesão terapêutica”, porém compreende a utilização de medicamentos prescritos ou outros
procedimentos realizados, observando-se tempo de tratamento, doses e horários. A tradução dos
termos literários internacionais compliance e adherence traz as duas características principais como
uma parte passiva e ativa da adesão terapêutica, já que a primeira significa “obediência” e a segunda,
“a escolha livre do paciente em adotar ou não certa recomendação”.

A aferição da adesão terapêutica
pode ser feita por diversos métodos, como:
1. O próprio relato do paciente;
2. A contagem de pílulas;
3. A aferição de níveis séricos dos fármacos;
4. O uso de dispositivos de monitorização eletrônica, que consiste em microchips
capazes de registrar não somente se as medicações foram realmente utilizadas, mas também
se os intervalos entre doses e demais variáveis foram realmente respeitados.

Reumatologista da Ambulatório de OA do HC - Unicamp

Série Atualização Médica: Projeto e Supervisão: Limay Editora - Diretor-Presidente: José Carlos Assef - Editor: Walter
Salton Vieira - MTB 12.458 - Diretor de Arte: Marcelo Marxz - Tiragem: 10.000 exemplares - Cartas para a redação:
Rua Geórgia, 170 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP: 04559-010 Tel.: (11) 3186-5600 / Fax: (11) 3186-5624 ou e-mail:
editora@limay.com.br

Adesão ao Tratamento Medicamentoso

3

O que pensam os Especialistas

Figura

2

Não há na literatura atual estudos comparativos entre qual a variável que melhor determinaria
a adesão ao tratamento. Sabe-se que ela é melhor quando a posologia é simplificada, principalmente
no que diz respeito ao número de doses ao dia. Inúmeros são os trabalhos provando tal fato.
O artigo de Claxton e cols.3 é baseado numa revisão sistemática sobre a correlação entre o número
de doses e/ou tomadas de medicação ao dia com a adesão ao tratamento. Para isso, os pesquisadores
promoveram uma revisão de 75 diferentes estudos baseados exclusivamente nas afirmações
dos pacientes.
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Importante lembrar que não há um método-padrão para a aferição da adesão a tratamentos, como
citou Cramer e cols 4. Ainda hoje o método mais adotado nas estatísticas brasileiras é a entrevista
estruturada. Para dificultar ainda mais, a maioria das publicações sobre o tema testa apenas
medicações para o tratamento de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivas
crônicas, doenças oftalmológicas ou até mesmo diversas doenças em conjunto. Neste quadro, tornase difícil as diferenciações e as avaliações estatísticas sobre uma patologia específica.

Índices de Adesão em Estudos Comparativos
entre a Dose Única com Três Doses ao Dia tomadas regularmente
Paes e cols, 26 1997
Mulleners e cols, 25 1998
Kruse and Weber, 23 1990
Eisen e cols, 17 1990
Cramer e cols, 15 1989
Bohachick e cols, 11 2002

Frequência

% Adesão

1 dose

79

2 doses

69

3 doses

65

4 doses

51

Neste artigo, eles enfatizam que medicamentos com posologia de dose única
diária têm adesão de 79%, os de dose
dupla diária 69%, os de dose tripla diária
65%, e os de quatro doses ao dia chegam
a apenas 51%, e que não existe significância estatística entre as medicações de uso
triplo e quádruplo ao dia.

Outro estudo semelhante foi publicado por Saini e cols. 6, mostrando que a adesão ao tratamento
farmacológico é superior quando as doses não ultrapassam duas ao dia.
Em uma amostra de mais de 600 artigos, os autores selecionaram 20, classificados como os mais
representativos. A população estudada era composta por pacientes tratados com diversas patologias
crônicas, em que a adesão ao tratamento é fundamental. Veja tabela 3.
A literatura é carente de trabalhos específicos sobre a adesão do uso de condroprotetores como
o sulfato de condroitina e glicosamina. Hughes e Carr 8 compararam o resultado entre o uso de
glicosamina e condroitina ao placebo num estudo duplo-cego. Não observaram diferenças
estatisticamente relevantes no que diz respeito à não adesão ao tratamento por efeitos colaterais
(adesão de 84% ao uso da glicosamina e condroitina e de 76% ao uso do placebo).
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É facilmente observado que a maioria dos estudos apresenta como critério de exclusão a não adesão
dos pacientes ao tratamento proposto, o que ocorre em taxas muito baixas, como mostrado por
Laeeque e cols. 7 em estudo multicêntrico realizado no Canadá e nos Estados Unidos, em que o
método de aferição foi com a entrevista estruturada, demonstrando taxa de adesão superior a 85%.
Leeb e cols.9, em 1998, teve taxas de adesão de 97%, não dando margens a possíveis vieses.
Salienta-se que são múltiplas as variáveis que influenciarão no trâmite entre o prescrever uma
medicação e o paciente utilizá-la de maneira correta. O campo para pesquisas da adesão ao
tratamento da artrite com uso de glucosamina e condroitina está praticamente aberto. Porém, é
facilmente entendível que quanto mais simplificada forem as receitas e quanto menor o número de
doses diárias da medicação empregada, melhor será a adesão ao tratamento.
Uma sólida relação médico-paciente será muito útil também. Acredite!
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as drogas não funcionam em pacientes
que não as toma e sendo o alvo final do
ato médico a cura ou o tratamento do
seu paciente, se o paciente não tomar seu
remédio, o médico não atingirá seu objetivo.
Dr Everett Koop
Adesão do paciente a um tratamento tem como significado o uso da medicação prescrita pelo seu
médico do modo como este recomendou. Essa parte da relação médico-paciente é tão importante
quanto um diagnóstico correto e prescrição do medicamento mais apropriado.
Taxas de adesão para pacientes individualizados são em geral reportados com percentagem de doses
de medicação que realmente foram tomadas pelo paciente em tempo específico (podendo ser levada
em consideração dados da dose tomada e do horário das doses). Essas taxas são sem dúvida mais
baixas em pacientes portadores de doenças crônicas, como a osteoartrite (OA), comparadas com as
taxas de doentes com enfermidades agudas.
Para um bom resultado terapêutico, devem ser focados quatro pontos envolvidos no tratamento:
o médico, o sistema de saúde, o paciente e mesmo o medicamento prescrito. Conhecer as várias
barreiras desses quatro enfoques e tentar ativamente minimizá-las é um passo necessário e importante
para melhorar a capacidade dos pacientes seguirem o esquema terapêutico proposto.
As barreiras mais comuns estão relacionadas aos pacientes, devendo ser dada atenção especial
a isto. Estudo feito por Cramer e col questionou pacientes sobre o que os fazia não tomar suas
medicações. Uma das principais causas foi decisão de omitir doses, ficando atrás somente de
esquecimento e de outras prioridades. A situação socioeconômica não tem sido relacionada
consistentemente como fator preditivo de adesão, sabe-se que pacientes com poder aquisitivo baixo
tendem a direcionar sua renda a outras necessidades que não saúde. O conhecimento e a crença
do paciente sobre sua doença, motivação e autoconfiança para lidar com ela, expectativas quanto ao
resultado do tratamento e consequências de má adesão interagem de diferentes maneiras ainda não
totalmente entendidas influindo no comportamento do paciente para seguir o tratamento proposto.
O paciente idoso requer uma atenção especial quando se fala em adesão a medicamentos. Esse
tipo de população representava em 2003 cerca de 6,4% da população mundial e tem se tornado o
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segmento de maior crescimento em países em desenvolvimento. No Brasil, o numero de habitantes
com mais de sessenta anos aumentou muito mais que a população mais jovem, passando de três
milhões em 1960 para 14 milhões em 2000. Essa fase da vida não é sinônimo de doença, mas sabese que existem algumas enfermidades que são mais prevalentes nesta faixa etária, como grande
parte das doenças crônicas, como Doença de Alzheimer, depressão, diabetes, osteoporose, OA, entre
outras. Os idosos são os grandes consumidores de remédios, correspondendo a aproximadamente
60% dos custos medicamento-relacionado, nos países desenvolvidos. Entretanto, eles representam
apenas 12 a 18% da população desses países. Além disso, seus regimes terapêuticos costumam
ser complexos, com medicamentos para várias patologias, dificultando ainda mais a adesão.
A não-adesão tem grande repercussão tanto no controle de sintomas quanto na capacidade funcional,
reduzindo a qualidade de vida e onerando o sistema de saúde.
Com relação ao médico, estão envolvidos alguns empecilhos: prescrição de regimes complexos
além de pouco conhecimento e/ou falha na explicação dos benefícios, dos custos e dos efeitos
adversos dos medicamentos prescritos. Uma boa relação médico-paciente é pedra fundamental para
aumentar a adesão.
O próprio sistema de saúde pode contribuir para a má adesão, com dificuldade de marcação de
consultas de seguimento, dificuldade de acesso a medicação e alto custo das medicações.
Outro importante aspecto que deve ser levado em consideração é o pertinente ao medicamento
sugerido pelo médico para o paciente. Os mais notórios são a duração do tratamento (no caso
das doenças crônicas como a OA, muitas vezes devem ser usados continuamente), mudanças
frequentes do regime terapêutico, o tempo de demora para efeito benéfico esperado, efeitos adversos
e complexidade do regime medicamentoso, incluindo a quantidade de doses diárias, sendo estes
dois últimos os principais obstáculos na adesão em estudos clínicos. Medicamentos dose única
diária ajudam a maximizar a adesão, particularmente combinadas a visitas regulares para reforçar a
importância do uso.
Na osteoartrite existem medicações que necessitam de dose mínima diária para manutenção de
nível plasmático necessário. Com a dose única diária, o reumatologista estaria garantindo que naquele
dia o paciente teria a dose diária necessária, o que não ocorre se o paciente omitir uma das doses
caso o medicamento seja fracionado em maior número de tomadas. Isso poderia influir no efeito da
droga, não controlando eficazmente a dor nem reduzindo a progressão da degeneração articular e
evitando a deterioração da relação médico-paciente.
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