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RESUMO 

 
Introdução: A hipertensão arterial tem alta prevalência, porém o controle dos níveis 
pressóricos é pouco satisfatório, provavelmente devido a baixa adesão ao tratamento. 
Assim, faz-se necessário buscar estratégias para aumentar o controle e adesão ao 
tratamento e modificar o estilo de vida.  O Objetivo principal desse estudo foi caracterizar 
um grupo de hipertensos monitorados por enfermeiros dentro de um programa de gestão 
de doenças crônicas. 
Casuística e Métodos: O estudo foi realizado com 283 hipertensos em uma instituição 
particular na cidade de São Paulo, que praticava a gestão de doenças crônicas. Os 
hipertensos foram orientados por um período de 17 meses, com contatos telefônicos 
mensalmente e duas visitas domiciliares nos meses 9 e 17. A pressão arterial,  peso e 
altura foram referidos nos contatos telefônicos e aferidos nas visitas domiciliares. Foram 
avaliados também ingestão de bebida alcoólica, tabagismo e sedentarismo. A adesão ao 
tratamento medicamentoso foi avaliada pelo teste de Morisky Green. A avaliação foi 
realizada em cinco momentos (a cada três meses) e nas duas visitas domiciliares. Valores 
de p<0,05 foram considerado significantes. 
Resultados: A maioria do sexo feminino (62,5%), idade 73,4 (10,9) anos. Houve mudança 
significativa no comportamento das seguintes variáveis(p<0,05): Etilismo (10,2% vs 3,2%); 
Sedentarismo (96,8% vs 71,7%); Adesão avaliada por Morisky Green (25,1% vs 85,5%); 
Pressão Arterial Sistólica (128,8 (11,4) vs 125,1 (11,6) mmHg); Pressão Arterial Sistólica 
(78,9 (7,8) vs 77,2 (8,0) mmHg). O Controle da pressão arterial se associou ao tabagismo 
no  momento 5 do acompanhamento (p=0,02), verificou-se menor controle entre os 
tabagistas ( 3,7% vs 11,9%). A adesão ao tratamento medicamentoso avaliado pelo teste 
de Morisky Green se associou (p<0,05) a presença de insuficiência renal crônica, houve 
maior adesão na presença dessa comorbidade (20,6% vs 3,3%), ao uso de Inibidores da 
Enzima Conversora de Angiotensina (18,6% vs 3,3%) e uso de Bloqueadores dos 
Receptores de Angiotensina (53,0% vs 73,3%). A segunda pergunta do teste de Morisky 
Green “Você é desatento, de vez em quando sobre tomar o seu remédio“ se associou 
(p<0,05) ao uso de Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina ( 21,3% vs 12,0%). A 
terceira pergunta do instrumento "Deixa de tomar a medicação caso sinta-se melhor?" se 
associou ao histórico de infarto do miocárdio (8,2% vs 2,0%), uso de Bloqueadores do 
Receptor de Angiotensina(62,6% vs 51,1%), uso de Inibidores da Enzima Conversora de 
Angiotensina (21,7% vs 8,1%) e com  os tabagistas no primeiro  e no terceiro momento de 
participação no programa respectivamente (7,1% vs 1,6%) e (10,1 vs 3,3%).  A quarta 
pergunta do teste de Morisky Green “Deixa de tomar a medicação caso sinta-se pior?"  se 
associou com  portadores de Insuficiência Renal Crônica (22,5 % vs 8,1%), o uso de 
Diuréticos (93,2% vs 6,8%), uso de Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina 
(20,6% vs 6,8%) e  etilistas no segundo, terceiro e quarto momentos de participação no 
programa respectivamente (8,1 vs 1,9%), (8,1% vs 1,9%) e (8,1% vs 1,9%). Houve 
associação estatisticamente significativa entre o uso de Bloqueadores do Receptor de 
Angiotensina e a ocorrência de internação hospitalar, houve maior número de internações 
entre aqueles em uso desta classe farmacológica (63,0% vs 48,7%). 
Conclusão: Os hipertensos monitorados pela enfermagem dentro do programa de doenças 
crônicas apresentaram ao longo do seguimento mudanças significativas na pressão arterial, 
nos hábitos de vida e aumento da adesão ao tratamento medicamentoso.  

Palavras-Chave:     Hipertensão/Enfermagem/Doenças Crônicas 
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ABSTRACT 

Introduction : Hypertension has a high prevalence , but the control of the hypertension is 
unsatisfactory , probably due to poor adherence to treatment . Thus , it is necessary to 
develop strategies to increase the control and treatment adherence and modify lifestyle . 
The main objective of this study was to characterize a group of hypertensive patients 
monitored by nurses within a program of chronic disease management . 
Methods: The study was conducted with 283 hypertensive patients in a private institution in 
the city of São Paulo , who practiced the management of chronic diseases . Hypertensive 
patients were instructed for a period of 17 months, with monthly telephone contacts and 
home visits in the months 9:17 . Blood pressure , height and weight were said to phone 
contacts and home visits measured . Alcohol consumption , smoking and physical inactivity 
were also evaluated . The adherence to therapy was assessed by the Morisky Green test . 
The evaluation was performed in five times ( every three months) and in home visits . P 
values < 0.05 were considered significant. 
Results: Most women ( 62.5 % ) , age 73.4 ( 10.9) years. Was no significant change in the 
behavior of these variables ( p < 0.05 ) : Alcohol consumption ( 10.2 % vs 3.2% ) ; 
Sedentary lifestyle ( 96.8 % vs 71.7 % ) ; Adhesion evaluated by Morisky Green ( 25.1% vs. 
85.5%) ; Systolic blood pressure ( 128.8 ( 11.4 ) vs 125.1 ( 11.6 ) mmHg ) ; Systolic blood 
pressure ( 78.9 ( 7.8 ) vs 77.2 ( 8.0 ) mmHg ) . Control of blood pressure was associated 
with smoking at the time of the 5 follow-up ( p = 0.02 ) , there was less control among 
smokers ( 3.7% vs. 11.9 % ) . Adherence to drug treatment assessed by the Morisky Green 
test was associated ( p < 0.05 ) the presence of chronic renal failure , there was greater 
adherence in the presence of this comorbidity ( 20.6 % vs 3.3% ) , the use of inhibitors 
Angiotensin Converting Enzyme ( 18.6% vs 3.3% ) and use of Angiotensin Receptor 
blockers ( 53.0 % vs 73.3 % ) . The second question Morisky Green test "You're inattentive, 
from time to time about taking your medicine" was associated ( p < 0.05 ) at the use of 
inhibitors of Angiotensin Converting Enzyme ( 21.3 % vs 12.0 %). The third question of the 
instrument " Stop taking the medication if you feel better? " was associated with a history of 
myocardial infarction ( 8.2% vs 2.0% ) , use of Angiotensin Receptor Blockers ( 62.6 % vs 
51.1 % ) , use of inhibitors of Angiotensin Converting Enzyme ( 21 , 7 % vs 8.1% ) and 
smokers in the first and third moment of participation in the program respectively ( 7.1% vs 
1.6%) and ( 10.1 vs. 3.3% ) . The fourth question of the Morisky Green " Stop taking the 
medication if feel worse? " Test was associated with patients with chronic renal failure ( 22.5 
% vs 8.1% ) , use of diuretics ( 93.2 % vs 6.8% ) , use of inhibitors of Angiotensin 
Converting Enzyme ( 20.6 % vs 6.8% ) and alcoholics in the second , third and fourth 
moments of participation in the program respectively ( 8.1 vs. 1.9 % ) ( 8.1% vs 1.9%) and ( 
8.1% vs 1.9 % ) . a statistically significant association between the use of Angiotensin 
Receptor Blockers and the occurrence of hospitalization , a greater number of 
hospitalizations among those using this drug class ( 63.0 % vs 48.7 % ) . 
Conclusion : Hypertensive monitored by nursing within the chronic disease program 
presented along the following significant changes in blood pressure , in lifestyle and 
increased adherence to medication . 

 

Keywords: Hypertension/Nursing/ Chronic Diseases   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 EPIDEMIOLOGIA 

Ao longo da última década, as doenças cardiovasculares, 

principalmente a doença coronariana isquêmica (infarto do 

miocárdio), o acidente vascular cerebral, a doença hipertensiva e a 

insuficiência cardíaca congestiva; tornaram-se as principais causas 

de mortalidade em todo o mundo, representando cerca de 30% de 

todas as mortes e até 50% da mortalidade pelo conjunto das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que causam por si só 17 

milhões de mortes no mundo1.  

A hipertensão arterial é reconhecida como um dos maiores 

problemas de saúde pública atual. No período de 2003 a 2008, uma 

revisão sistemática quantitativa de 44 estudos em 35 países revelou 

uma prevalência global de 37,8% em homens e 32,1% em 

mulheres2. Nos países europeus, as taxas variam de 30% a 45%3 e 

nos Estados Unidos a prevalência estimada foi de 29%4, porém foi 

apontado índice bem menor no Canadá, que em um recente estudo 

de abrangência nacional apresentou prevalência de 19,7%5.  

No Brasil, não existe estudo de magnitude nacional que 

caracterize a sua prevalência. Estudos de base populacional, 

realizados na última década em cidades brasileiras, apontam 

prevalências variadas como a da cidade de Luzerna (SC)6 com 

14,7%, em Sinop (MT)7 com 23,2%, Pelotas (RS) com 23,6%8, 

Salvador (BA)9 com 29,9%, São Paulo (SP)10 a prevalência foi 

referida em 32%, Goiânia (GO)11 com 36,4% e Campo Grande 

(MS)12 com 41,4%.  

A Hipertensão arterial está relacionada à progressão da 

aterosclerose em diversos sistemas orgânicos. No sistema 
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cardiovascular, particularmente no coração, ela é responsável pela 

hipertrofia ventricular, doença arterial coronariana e insuficiência 

cardíaca congestiva, no sistema nervoso central está intimamente 

ligada ao acidente vascular encefálico e, nos rins, provoca 

nefroesclerose e insuficiência renal crônica13. Já está bem 

estabelecida, por estudos de caso controle como o INTERSTROKE14 

e o INTERHEART15, a relação entre pressão arterial e vasculopatia. 

Esses estudos trazem, mediante o rastreamento das diversas etnias, 

o caráter universal e cumulativo dos clássicos fatores de risco para 

doença aterosclerótica. Segundo esses estudos, o risco atribuível da 

hipertensão arterial para infarto do miocárdio seria de 17,9% e para 

acidente vascular encefálico de 34,6%, significando que o controle 

da pressão arterial na população resultaria em aproximadamente 

18% menos infartos e 35% menos acidentes vasculares 

encefálicos16.  

Há ainda o custo elevado da hipertensão: estima-se que o custo 

anual direto do tratamento de hipertensão, em 2005, foi de 

aproximadamente US$ 398,9 milhões para o sistema público de 

saúde e US$ 272,7 milhões para o sistema privado. O montante das 

despesas em saúde compreende cerca de 7,6% do PIB brasileiro, 

representando 1,11% dos custos totais em saúde – 1,43% das 

despesas totais para o sistema único de saúde e 0,83% das 

despesas para o sistema privado de saúde 17. 

 

1.2 FATORES RELACIONADOS À GÊNESE DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

A hipertensão arterial é uma condição clínica, caracterizada por 

níveis de pressão arterial elevados e sustentados. O límite escolhido 

clinicamente para definir a presença de hipertensão arterial em 
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indivíduos acima de 18 anos refere-se a níveis tensionais iguais ou 

maiores que 140 mmHg e/ou 90 mmHg18.  

De acordo com o National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI), 

os fatores de risco para hipertensão arterial são: idade avançada, 

raça/etnia, gênero, sobrepeso ou obesidade e hábitos de estilo de 

vida não saudáveis, sedentarismo, tabagismo e ingestão excessiva de sal. O 

NHLBI considera também que outros fatores de risco estão 

associados à pressão arterial elevada, tais como a predisposição 

genética e o nível de estresse 19 A idade está diretamente 

relacionada ao aumento da pressão arterial, sendo a prevalência 

superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos18.  

A prevalência global de hipertensão arterial entre homens e 

mulheres é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até 

os 50 anos. Em relação à cor, a hipertensão é duas vezes mais 

prevalente em indivíduos de cor não-branca. Estudos brasileiros com 

abordagem simultânea de gênero e cor demonstraram maior 

predomínio de hipertensão em mulheres negras em relação às 

brancas20.  

O excesso de peso associa-se a uma maior prevalência de 

hipertensão, mesmo entre indivíduos fisicamente ativos, assim, o 

incremento de 2,4 kg/m2 no índice de massa corporal acarreta maior 

risco de desenvolvimento de hipertensão 21.  

A Ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada à 

elevação da pressão arterial. A população brasileira apresenta um 

padrão alimentar rico em sal, açúcar e gorduras 22. 

O consumo de álcool, por períodos prolongados de tempo, pode 

aumentar a pressão arterial e a mortalidade cardiovascular em geral. 

A atividade física reduz a incidência de hipertensão23. 

A contribuição de fatores genéticos para a gênese da hipertensão 

está bem estabelecida na população, porém não existem, até o 

momento, variantes genéticas que possam ser utilizadas para 

predizer o risco individual de desenvolvê-la.24 
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1.3 TRATAMENTO  

De acordo com o Eighth Joint National Committee25, o objetivo 

primordial do tratamento da hipertensão arterial é atingir e manter a 

meta terapêutica. O tratamento também deve oferecer redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Os medicamentos 

anti-hipertensivos devem não só reduzir a pressão arterial, mas 

também os eventos cardiovasculares fatais e não-fatais e, se 

possível, a taxa de mortalidade. Aspectos importantes devem ser 

considerados na escolha do anti-hipertensivo: é imprecíndivel que a 

medicação seja eficaz por via oral e permita um menor número 

possível de tomadas, com preferência para dose única diária18. 

A decisão terapêutica deve basear-se não apenas no nível da 

pressão arterial, mas também no risco cardiovascular e considerar a 

presença de fatores de risco, lesão em órgão-alvo e/ou doença 

cardiovascular estabelecida.26 
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Figura 1 - Estratificação do risco cardiovascular global: risco adicional 
atribuído à classificação de hipertensão arterial de acordo com 
fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e condições clínicas 
associadas (Classe IIa, Nível C) 

 

Fonte  VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão  

 

A monoterapia é a estratégia anti-hipertensiva inicial mais 

utilizada para pacientes com hipertensão arterial estágio 1 e com 

risco cardiovascular baixo ou moderado18. Para a população não 

negra em geral, incluindo aqueles com diabetes, o tratamento anti-

hipertensivo inicial deve conter diurético do tipo tiazídico, bloqueador 

de canal de cálcio, inibidor da enzima conversora ou bloqueador do 

receptor da angiotensina25. O tratamento deve ser individualizado e a 

escolha inicial do medicamento como monoterapia deve basear-se 

nos seguintes aspectos:18: 

• capacidade de o agente escolhido reduzir morbidade e 

mortalidade cardiovasculares; 

• perfil de segurança do medicamento; 

• mecanismo fisiopatogênico predominante no paciente a ser 

tratado; 

• características individuais; 

• doenças associadas e 

• condições socioeconômicas. 

Embora o tratamento medicamentoso seja de extrema 

importância para o alcance das metas terapêuticas, o tratamento 

não-medicamentoso é essencial para a sua manutenção. O 

tratamento não-medicamentoso pode controlar a hipertensão leve e, 
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quando associado com o tratamento farmacológico, pode melhorar o 

controle do paciente com hipertensão moderada/grave.  

 

Existem várias medidas não-farmacológicas que, quando 

praticadas, resultam em grande benefício em relação ao controle da 

pressão arterial e comorbidades comumente encontradas no 

paciente hipertenso.  

Entre as medidas com eficácia comprovada e de melhor impacto 

na pressão arterial, merecem destaque a redução do peso, a 

redução do sódio da dieta e a prática regular de atividade física.  

Em relação à perda de peso, já foi demonstrado que pequena 

redução (5% por cento do peso total) resulta em melhor controle da 

pressão arterial e das alterações metabólicas associadas e 

regressão da hipertrofia cardíaca. A redução moderada do sal da 

dieta (6 g/dia) resulta em queda significativa da pressão arterial do 

paciente hipertenso. O benefício da atividade física no tratamento da 

hipertensão arterial ainda não estava bem estabelecido até 

recentemente; porém novos estudos têm demonstrado que a prática 

de exercícios do tipo isotônico de carga moderada resulta na 

redução sustentada da pressão arterial. Outras medidas, tais como 

suplementação de potássio e aumento do consumo do ácido graxo 

ômega 3, também resultam em queda da pressão arterial27. 

 

 

1.4 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO 

HIPERTENSO 

A equipe multiprofissional pode ser constituída por todos os 

profissionais que lidam com pacientes hipertensos: médicos, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, 
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psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, professores de 

educação física, musicoterapeutas, farmacêuticos, educadores, 

comunicadores, funcionários administrativos e agentes comunitários 

de saúde. Como a hipertensão é uma síndrome clínica multifatorial, 

contar com a contribuição da equipe multiprofissional de apoio ao 

hipertenso é conduta desejável, sempre que possível18. 

Como a hipertensão arterial envolve orientações voltadas 

para vários objetivos, seu tratamento poderá requerer o apoio de 

outros profissionais de saúde, além do médico. O objetivo são as 

diferentes abordagens, e a formação da equipe multiprofissional. O 

estudo de Saounatsou et al28 com o bjetivo de  examinar a relação 

entre a educação de pacientes por meio da intervenção que 

consistia em um programa estruturado centrado nas necessidades 

do paciente portador de hipertensão arterial. O programa aplicado 

por enfermeiros trouxe significativa melhora na adesão dos 

pacientes em relação ao regime medicamentosos. 

A orientação de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, 

cabe em grande parte ao enfermeiro, uma vez que a função 

educativa faz parte de suas atribuições, a qual é redimensionada 

pelo contato constante junto ao paciente. Dessa forma o 

desenvolvimento da relação entre o profissional de saúde e o 

paciente é estimulado criando desse modo o vínculo pessoal com o 

intuito de incentivar mudanças radicais e profundas nos hábitos de 

vida desse pacientes 29. 

O enfermeiro deve atuar diretamente na promoção da saúde, 

contribuindo com o diagnóstico precoce da doença, por meio da 

medida rotineira da pressão arterial e orientação da equipe sob sua 

responsabilidade. Uma vez instalada a doença, a atuação recai em 

orientar sobre os benefícios do tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso, manejo da doença e suas complicações quando 

não controlada, bem como adesão a estilos de vida saudáveis. 
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O papel do enfermeiro nesta equipe multiprofissional é, 

consulta de enfermagem, medida da pressão arterial, nvestigação 

sobre fatores de risco e hábitos de vida estratificação do risco 

individual, orientação sobre a doença, o uso de medicamentos e 

seus efeitos adversos ,avaliação de sintomas e orientações sobre 

hábitos de vida pessoais e familiares , acompanhamento do 

tratamento dos pacientes com pressão arterial sob controle, 

encaminhamento ao médico pelo menos anualmente, e com maior 

freqüência nos casos em que a pressão não estiver devidamente 

controlada ou na presença de outras intercorrências , administração 

dos serviços (controle de retornos, busca de faltosos e controle de 

consultas agendadas) e delegação das atividades do técnico/auxiliar 

de enfermagem30. 

1.5 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

Além de sua alta prevalência, acrecenta-se a esse cenário o 

controle pouco satisfatório da hipertensão arterial. Estudos de base 

populacional apresentam dados variados como o realizado em 

microrregiões do Rio Grande do Sul: em 200431, apenas 10,4% dos 

hipertensos estavam controlados; em Tubarão (SC)32, 2007, 21,6%; 

em Canaã (PE)33, 2012, 31,3% e estudo em 100 municípios 

encontrou taxa de controle de 57,6%34 .  

É possível perceber a diferença entre os índices de controle 

apresentados entre as diferentes regiões analisadas, o estudo 

realizado em microregiões do Rio Grande do Sul mostrou um índice 

de quase 40% menor do que o estudo realizado entre 100 

munícipios brasileiros.  

O impacto da hipertensão arterial não controlada pode ser 

medido pelos custos das complicações, usando metodologias 

complexas, combinadas e múltiplas fontes de informação. A primeira 
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forma está relacionada às prevalências da hipertensão arterial, 

abrangendo as formas desconhecida, conhecida não tratada, 

subtratada (não controlada), controlada e a não adesão ao 

tratamento. Outras formas estão ligadas a: incidência dos eventos 

agudos das complicações, registro dos custos hospitalares dos 

eventos pela hipertensão arterial não controlada, registro dos custos 

para o tratamento dos casos graves após a alta hospitalar e 

resultados dos desfechos dos grandes ensaios clínicos, obtidos para 

hipertensos aderentes e não aderentes aos tratamentos e para 

controlados e não controlados 35 36 37. O efeito do controle da 

hipertensão arterial para a sociedade depende obrigatoriamente da 

adesão ao tratamento.  

 

 

1.6 ADESÃO AO TRATAMENTO 

Além de sua alta prevalência, acrecenta-se a esse cenário o 

controle pouco satisfatório da hipertensão arterial. Estudos de base 

populacional apresentam dados variados como o realizado em 

microrregiões do Rio Grande do Sul: em 200438, apenas 10,4% dos 

hipertensos estavam controlados; em Tubarão (SC)39, 2007, 21,6%; 

em Canaã (PE)40, 2012, 31,3% e estudo em 100 municípios 

encontrou taxa de controle de 57,6%41 .  

É possível perceber a diferença entre os índices de controle 

apresentados entre as diferentes regiões analisadas, o estudo 

realizado em microregiões do Rio Grande do Sul mostrou um índice 

de quase 40% menor do que o estudo realizado entre 100 

munícipios brasileiros.  
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O impacto da hipertensão arterial não controlada pode ser 

medido pelos custos das complicações, usando metodologias 

complexas, combinadas e múltiplas fontes de informação. A primeira 

forma está relacionada às prevalências da hipertensão arterial, 

abrangendo as formas desconhecida, conhecida não tratada, 

subtratada (não controlada), controlada e a não adesão ao 

tratamento. Outras formas estão ligadas a: incidência dos eventos 

agudos das complicações, registro dos custos hospitalares dos 

eventos pela hipertensão arterial não controlada, registro dos custos 

para o tratamento dos casos graves após a alta hospitalar e 

resultados dos desfechos dos grandes ensaios clínicos, obtidos para 

hipertensos aderentes e não aderentes aos tratamentos e para 

controlados e não controlados 42 43 44. O efeito do controle da 

hipertensão arterial para a sociedade depende obrigatoriamente da 

adesão ao tratamento.  

 

1.7 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O CONTROLE E A 

ADESÃO 

Promover a adesão ao tratamento da doença, por meio de 

estratégias que elevem o controle da hipertensão arterial, traz 

benefícios não só para as instituições de saúde, bem como 

melhoram o tratamento nesse nível de intervenção.  

A simplificação do tratamento anti-hipertensivo é uma das 

intervenções capazes de ajudar no controle da pressão arterial em 

pacientes ambulatoriais45. 

Em uma metanálise, identificou-se que a utilização de um 

sistema organizado de revisão regular dos serviços prestados, 

associado a uma rigorosa farmacoterapia anti-hipertensiva, foi uma 



Introdução 25 
Ana Carolina Nascimento Raymundo 

estratégia eficaz para aumentar o controle dos pacientes 

hipertensos.Neste mesmo estudo, revelou-se promissor para o 

controle da hipertensão a participação de farmacêuticos e 

enfermeiros nos cuidados do paciente46. 

No Brasil, o Programa Saúde da Família é uma estratégia que 

representa um dos principais eixos de ação do ministério da Saúde 

para mudar o modelo de assistência à saúde no país. A estratégia 

prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

dos indivíduos e da família, integral e/ou contínua. Com base em 

manuais editados pelo Ministério da Saúde, o programa oferece 

grande ajuda na detecção precoce da hipertensão arterial realizando 

medidas regulares da pressão arterial, assim como, prevenindo e 

controlando outras doenças crônicas, com o acesso dos 

profissionais de Saúde da Família para os hipertensos há o 

favorecimento nos esforços de prevenção, incentivando tanto 

portadores da doença como seus familiares a adotarem hábitos de 

vida mais saudáveis ,controlando, corrigindo e evitando 

complicações47. 

1.8 GESTÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

Uma das soluções propostas para potencializar a adesão ao 

tratamento é a utilização de modelos de gestão de doenças 

crônicas. Esse novo modelo de assistência teve início nos hospitais 

americanos na década de 1980, quando o Medicare (seguro-saúde 

americano) proporcionou aos hospitais forte incentivo para encurtar 

o tempo de permanência hospitalar. De maneira independente, o 

crescimento das Health Maintenance Organizations e a constatação 

de que o gerenciamento ambulatorial eficiente poderia prevenir 

inteiramente a hospitalização determinaram a expansão dos 
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programas ambulatoriais de gerenciamento de doenças nos anos de 

1990.48   

 

A gestão de saúde, realizada por uma equipe especialmente 

treinada composta por enfermeiras, mostrou ser, em alguns 

estudos49 50 51 52 53, uma das mais eficazes estratégias para 

melhorar o gerenciamento dos fatores de risco cardiovasculares.  

O estudo COACH49  (Community Outreach and Cardiovascular 

Health) descreveu os resultados de um ensaio clínico randomizado 

para avalizar a efetividade de um programa de grande abrangência 

para redução de risco cardiovascular. Realizados por enfermeiras e 

agentes comunitários de saúde versus um grupo de cuidados 

usuais, o estudo buscava melhorar os níveis de lipídios, pressão 

arterial, hemoglobina glicada e a percepção dos pacientes em 

relação ao cuidado de suas condições crônicas em um centro de 

saúde urbano da Johns Hopkins University em Baltimore, nos 

Estados Unidos. A intervenção da enfermeira/agente comunitário de 

saúde incluiu gerenciamento e educação em relação ao tratamento 

farmacológico, aconselhamento comportamental para mudança do 

estilo de vida e resolução de problemas para melhorar a adesão e o 

controle. Em comparação ao grupo do cuidado usual, os 

participantes da intervenção, em 12 meses, tiveram melhora 

significante no colesterol total (diferença de 19.7 mg/dL), LDL 

(diferença de 15.9 mg/dL), triglicérides (diferença, 16.3 mg/dL), 

pressão arterial sistólica (diferença de 6.2 mm Hg), pressão arterial 

diastólica (diferença de 3.1 mm Hg), HbA1c (diferença de 0.5%) e 

em relação a percepção da qualidade do cuidado de suas condições 

crônicas (diferença de 1.2 pontos). 

Outro estudo, 50 feito na mesma universidade para avaliar o 

gerenciamento da hipercolesterolemia em adultos com doenças 

coronarianas, demonstrou a efetividade das intervenções realizadas 

por enfermeiras de gestão de crônicos.. Nesse estudo (ensaio clínico 



Introdução 27 
Ana Carolina Nascimento Raymundo 

randomizado), um total de 228 adultos elegíveis foram recrutados 

durante hospitalização após procedimento de revascularização 

coronária. Os participantes foram alocados de maneira aleatória em 

2 grupos. Os do primeiro grupo receberam as bases da gestão de 

saúde em relação aos lipídios, incluindo modificações 

individualizadas no estilo de vida e intervenção farmacológica 

fornecidas por uma enfermeira por um ano após a alta mais o 

cuidado usual, e o outro grupo era composto por participantes que 

receberam cuidados usuais de um médico clínico geral ou 

cardiologista. Os resultados mostraram que significativamente mais 

participantes do grupo acompanhados pela enfermeira mais o 

cuidado usual atingiram níveis recomendados de LDL (100 mg/dL, 

65% vs 35%, p=.0001). Com isso, os autores concluíram que o 

controle da hipercolesterolemia em pacientes submetidos à 

revascularização coronária podem obter melhora com programas de 

gestão de crônicos realizados por enfermeiros (as). 

Da mesma forma, em um ensaio clínico randomizado para avaliar 

o efeito do programa de gestão de doenças crônicas feito por 

enfermeiras para redução de risco cardiovascular em portadores de 

diabetes tipo 2, o grupo do estudo, constituídos de pacientes 

participantes do programa e recebendo acompanhamento médico 

regular, apresentou uma maior taxa de controle (21,9%) em relação 

a parâmetros como glicemia, pressão arterial e níveis lipídicos, em 

comparação ao grupo controle que só recebia atenção médica 

regular (10,1%) 54.  

Em nosso meio, estudo realizado com hipertensos em 

seguimento ambulatorial do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo realizou uma abordagem 

para avaliar a importância de fornecer orientações aos pacientes, via 

contato telefônico, para gerenciamento da pressão arterial e 

prevenção do abandono do tratamento. Os resultados mostraram 

que tanto o grupo submetido às ligações telefônicas, quanto o outro 
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grupo apresentaram redução significante da pressão arterial no final 

do tratamento (p< 0,00001). Um dos achados desse estudo, apesar 

de não apresentar significância estatística, foi que os pacientes 

pertencentes ao grupo que recebiam as ligações apresentaram 

melhor controle da pressão arterial (80%) em comparação com os 

pacientes do grupo que não recebiam ligações (71%), além disso, 

um número significativamente menor de pacientes do grupo que 

recebia as ligações telefônicas abandonou o tratamento comparado 

com os que não recebiam (4 vs. 30). Os autores concluem que as 

orientações fornecidas por meio de contatos telefônicos ativos é uma 

forma de reduzir o abandono do tratamento 55 de maneira 

significativa.  

 Como os sistemas de atenção à saúde são respostas sociais 

deliberadas às necessidades de saúde da população, eles devem 

guardar uma coerência com a situação de saúde. As modificações 

na estrutura etária do Brasil têm sido notáveis, indicando uma 

aceleração em direção a um maior envelhecimento da população. 

Um processo rápido de envelhecimento da população significa um 

crescente incremento relativo às condições crônicas, em especial às 

doenças crônicas, porque elas afetam mais os segmentos de maior 

idade, dessa forma é uma necessidade traçar planos para redução 

de morbidades56. No Brasil, o serviço de gerenciamento de crônicos 

é relativamente novo e é praticado por algumas empresas em torno 

de uma década. 

O presente estudo será desenvolvido com intuito de mostrar um 

dos papéis do enfermeiro nos dias de hoje e focar o trabalho de 

Gerenciamento em programas de Gestão de Doenças Crônicas, que 

têm como finalidade minimizar danos à saúde promovendo um 

suporte para o conhecimento da doença e incentivo à adesão ao 

tratamento, ao autocuidado e à mudança de comportamento. O 

monitoramento feito por enfermeiros a esses clientes tem como meta 

a prevenção aos agravos provocados por doenças crônicas, neste 

estudo da hipertensão arterial. 
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A motivação primordial deste projeto de pesquisa está 

relacionada à escassez de material publicado no meio cientifico 

nacional sobre o tema, além da participação ativa da autora em um 

serviço de Gestão de Doenças Crônicas. 

 

. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar um grupo de hipertensos submetidos ao 

monitoramento de enfermagem dentro de um programa de 

gestão de doenças crônicas em três momentos: ingresso no 

programa, nove e quinze meses de permanência no programa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar os clientes atendidos no programa de 

gerenciamento de doenças crônicas com diagnóstico de 

hipertensão de acordo com as seguintes variáveis:  

 Idade, sexo; 

 Níveis pressóricos, índice de massa corporal; 

 Níveis lipídicos; 

 Atividade física, Tabagismo e Etilismo;  

 Internações hospitalares; 

 Tratamento medicamentoso anti-hipertensivo; 

 Autopercepção de Saúde;  

 Adesão ao tratamento farmacológico e 

 Controle da pressão arterial. 
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Descrever o comportamento das variáveis clínicas, hábitos e 

estilos de vida, adesão ao tratamento e internações 

hospitalares no ingresso, durante 15 meses de participação e 

em 2 visitas domiciliares do programa. 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 POPULAÇÃO  

A população de clientes portadores de hipertensão arterial 

que eram acompanhados pelo programa de gestão de doenças 

crônicas  constituída por 1365 pessoas. 

3.2 AMOSTRA 

Foi constituída por 283 clientes hipertensos atendidos pelo 

programa de gestão de doenças crônicas, que foram todos os 

hipertensos atuais que se encaixaram no critério de inclusão do 

estudo. 
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Figura 2 – Fluxograma de Inclusão 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no departamento de gerenciamento de 

doenças crônicas de uma instituição particular de grande porte com 

sede na região sul da cidade de São Paulo, onde desde 2008 é 

aplicada a prática do gerenciamento de doenças crônicas. Este 

programa foi instituído após contratação de um software de 

prontuário eletrônico desenvolvido por uma empresa 

norteamericana, a qual é pioneira em programas de gestão de 

doenças crônicas. Este programa era realizado por uma equipe 

5.970 
Participantes do Programa de Gestão de 

Doenças Crônicos 

1.365 
Participantes Hipertensos 

1.021 

Participantes Hipertensos 

344 Excluídos                                               
221 – Portadores de Doenças Neurológicas                                         
123 – Dependente de Terceiros para contato 

283                                                    
Participantes Hipertensos Elegíveis 

738 Excluídos                                           
45 – Status 1                                                   
369 – Status 4                                                 

324 – Status 5 
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constituída somente por enfermeiros, estes eram divididos em duas 

equipes, os enfermeiros monitores, responsáveis por realizar os 

contatos telefônicos e os enfermeiros visitadores, responsáveis por 

realizar as visitas domiciliares.  

3.3.1 Descrição do Serviço 

3.3.1.1 Inclusão no Programa 

O programa de gestão de doenças crônicas em análise era 

um serviço particular, contratado por operadoras de saúde. O 

processo de seleção de clientes para o programa de gerenciamento 

era feito pela operadora de saúde que selecionava clientes que 

potencialmente apresentassem alguma cronicidade. Estas pessoas 

eram convidadas a ingressar no programa por meio do envio de uma 

carta que informava sobre a parceria de sua operadora de saúde 

com este programa e avisava sobre um contato telefônico de uma 

enfermeira que explicaria o programa e avaliaria seu interesse em 

participar. Assim, quando o cliente possuía alguma condição crônica 

elegível e manifestava interesse verbal por consentimento telefônico 

em participar, ele era incluído no programa.  

Neste primeiro contato de inclusão do cliente no programa, 

eram coletados dados sobre história de saúde pregressa, 

diagnósticos médicos, medicamentos em uso, dados biométricos e 

informações sobre a equipe de saúde que o atendia.  

3.3.1.2 Classificação de Risco e Periodicidade dos Contatos 

Após a abordagem inicial, já identificada patologia de base 

era feita por meio de regras clínicas preestabelecidas a classificação 
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de risco. Esta classificação era utilizada para nortear a periodicidade 

dos contatos telefônicos e das visitas domiciliares que o cliente 

receberia. Dentro deste serviço trabalhava-se com a seguinte 

classificação: 

Status 1: Eram clientes classificados como risco extremo. A 

periodicidade de contato telefônico era de no 

máximo de 10 em 10 dias. Recebiam 4 visitas 

anuais com intervalos trimestrais. 

Status 2: Eram clientes classificados como alto risco. A 

periodicidade de contato telefônico era de no 

mínimo 10 e de no máximo 21 dias. Recebiam 4 

visitas anuais com intervalos trimestrais. 

Status 3: Eram clientes classificados como risco moderado. 

A periodicidade de contato telefônico era de no 

mínimo 15 e no máximo 30 dias. Recebiam 4 

visitas anuais com intervalos trimestrais. 

Status 4: Eram clientes classificados como baixo risco. A 

periodicidade de contato telefônico era de no 

mínimo 30 e no máximo 60 dias. Recebiam visitas 

domiciliares caso fosse identificado pela enfermeira 

monitora a necessidade, caso contrário, só era 

acompanhado por meio de contato telefônico. 

Status 5: Eram clientes classificados como auto cuidado. A 

periodicidade de contato telefônico era de no 

máximo 90 dias. Não recebiam visitas domiciliares. 

O primeiro contato telefônico de acompanhamento ocorria 

invariavelmente 30 dias após o cliente ter aceitado ingressar no 

programa, independente da sua classificação de risco. A 

classificação de risco tinha aspecto dinâmico, em toda ligação  
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verificava-se a auto - percepção de saúde, e conforme a resposta do 

cliente era feita sua classificação. Desta forma um cliente 

anteriormente classificado como alto risco, em um próximo contato 

caso apresentasse melhor controle e uma percepção de saúde 

excelente poderia ser reclassificado como risco moderado. 

3.4  DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo com 

abordagem quantitativa de clientes hipertensos atendidos pelo 

programa de gestão de doenças crônicas no período de janeiro de 

2011 a maio de 2012.  

3.4.1 Critérios de Inclusão 

Clientes atendidos pelo programa de gestão de doenças 

crônicas que atenderam aos seguintes requisitos: 

 Diagnóstico de hipertensão arterial; 

 Sejam classificados como Status 2 ou 3; 

 Tenham ingressado no programa a partir de janeiro de 

2011; 

 Participação Efetiva de no mínimo até maio de 2012; e 

 Tenham recebido pelo menos duas visitas domiciliares 

dentro do período de realização do estudo. 

3.4.2 Critérios de Exclusão 
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 Portadores de doenças neurológicas; e 

 Clientes dependentes de cuidadores ou familiares para 

contato com as enfermeiras. 

3.4.4 Contatos Telefônicos 

Os contatos telefônicos eram atrelados a abertura do 

prontuário eletrônico do cliente. No início de cada contato 

confirmava-se um dado do cliente para certificar-se de que o 

prontuário em questão correspondia ao cliente que estava ao 

telefone. Os participantes eram atendidos por todas as enfermeiras, 

para isso existia um plano de ação que era seguido. 

Iniciava-se a orientação seguindo o plano de ação montado 

pela enfermeira no primeiro contato. O plano de ação estava 

localizado na folha de trabalho, do prontuário eletrônico, para facilitar 

a continuidade da assistência, cada ação tinha um método de 

classificação de prioridade. Este método consistia na utilização de 

estrelas para caracterizar a prioridade da ação. As ações podiam ter 

de 1 a 5 estrelas, quanto mais estrelas, maior a prioridade para se 

trabalhar. Além deste método visual, a enfermeira também podia 

datar a ação para que ela fosse trabalhada na data especificada. 

Desta forma em cada contato a enfermeira sabia qual ação devia 

trabalhar, ao final do contato organizava o plano de ação para a 

próxima ligação.  

Além do plano de ação, em todo o contato existiam itens que 

deviam ser atualizados. Esses itens estavam organizados dentro dos 

módulos do prontuário eletrônico. No Módulo “Triagem Rápida” era 

verificado em todo contato qual a auto – percepção de saúde do 

cliente, que continha as seguintes opções: “ Excelente; Muito Boa; 

Boa; Regular ou Ruim. Na triagem rápida também era verificado se 
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cliente apresentou hospitalização nos 30 dias que antecederam o 

contato  No Módulo Biométrico eram atualizados o peso, a pressão 

arterial sistólica e diastólica. No Módulo Medicamentos eram 

confirmados nome e dose dos medicamentos em uso e caso o 

cliente relatasse alteração da prescrição médica a enfermeira 

realizava a atualização no prontuário. E finalmente no módulo estilo 

de vida, era verificado, tabagismo, etilismo, atividade física, hábitos 

alimentares e qualidade do sono.  

Ao finalizar o plano de ação a enfermeira realizava a anotação 

do que foi discutido na ligação. Isto facilitava a abordagem do cliente 

no contato posterior. 

Dentro do prontuário eletrônico, existia um banco com cerca 

de 100 folhetos que constituem o material didático do programa. A 

cada ligação, dependendo do que foi trabalhado com o cliente, era 

enviado pela enfermeira ao menos um folheto, com a intenção de 

reforçar as informações. Por exemplo, se é feita uma orientação em 

relação aos cuidados com a alimentação para o hipertenso, enviava-

se um material informativo que continha essas informações.  
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Procurava – se trabalhar nos contatos: 

 O que é Hipertensão Arterial - Descrição detalhada, em que 

juntos, cliente e enfermeira, discutiam sobre o estado de 

saúde, esclarecimento de dúvidas, e o mais importante o 

conhecimento fisiopatológico.  

 Fatores de risco - Trabalhava-se com o reconhecimento e 

necessidade da mudança de hábitos não saudáveis, como:  

o Obesidade;  

o Ingestão excessiva de sal e gorduras;  

o Tabagismo;  

o Sedentarismo;  

o Estresse. 

Orientava – se: 

 Adoção de alimentação pobre em sódio, calorias e 

gorduras; 

 Aferição regular da Pressão Arterial; 

 Controles e realização de exames (glicemia de jejum, 

colesterol total e frações, fundo de olho e função renal); 

 Uso de medicamentos anti-hipertensivos; 

 Diminuição da Ingestão de Álcool; 

 Controle de Peso; 

 Prática de atividade física; e 

 Abandono de tabagismo.  
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3.4.5 Visitas Domiciliares 

As visitas domiciliares tinham um aspecto complementar em 

relação aos contatos telefônicos. As visitas eram realizadas por 

enfermeiras treinadas, para realizar exame físico e as aferições de 

pressão arterial, glicemia, circunferência abdominal de maneira 

padronizada. Em relação a pressão arterial, esta era aferida com 

aparelho digital validado, e era feita somente uma medida e sempre 

no braço esquerdo.    

As visitas tinham duração de 40 minutos, eram anotados os 

resultados de exames laboratoriais e eram reforçadas as orientações 

em relação à saúde. Após as visitas, as enfermeiras visitadoras, 

atualizavam os dados do cliente em seus prontuários eletrônicos e 

realizavam a anotação da visita. 

As visitas tinham a finalidade de reforçar a adesão do 

participante ao programa e fornecer valores além dos referidos para 

avaliar a evolução dos clientes. 

3.5 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados do Banco foi realizada no período de 

outubro de 2012 a novembro de 2012, após anuência dos comitês 

de ética e pesquisa da Escola de Enfermagem da USP e da 

Instituição.  

3.5.1 Pressão Arterial 

Foi coletado o valor inserido no prontuário eletrônico do 

cliente, tanto pelas enfermeiras monitoras (referida) quanto pelas 

visitadoras (aferida) dentro do módulo “Biométrico”.  
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3.5.2 Índice de Massa Corporal 

Foi coletado o valor inserido no prontuário eletrônico do 

cliente, tanto pelas enfermeiras monitoras (referido) quanto pelas 

visitadoras (aferido) dentro do módulo “Biométrico”.  

3.5.3 Atividade Física 

Foram avaliadas as respostas dicotômicas (sim e não) a 

pergunta contida no item “Estilo de Vida”: Um exercício físico pode 

ser considerado regular quando é praticado de 5 a 7 vezes por 

semana por pelo menos 30 minutos em um ritmo MODERADO, ou 

seja, um ritmo que aumente um pouco sua frequência respiratória e 

faça você suar um pouco, por exemplo, caminhada, aeróbica, andar 

de bicicleta, natação, dança, etc OU 3 vezes por semana por 20 

minutos em um ritmo INTENSO, ou seja, um ritmo que aumente 

muito sua frequência respiratória ou cardíaca e torne difícil falar 

durante o exercício como por exemplo uma corrida. Você pratica 

exercícios regulares? 

3.5.4 Tabagismo 

Foram avaliadas as respostas dicotômicas (sim e não) a 

pergunta contida no item “Estilo de Vida”: Atualmente você fuma? 

3.5.5 Etilismo  

Foram avaliadas as respostas dicotômicas (sim e não) a 

pergunta contida no item “Estilo de Vida”: Atualmente ingere bebida 

alcóolica? 
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3.5.6 Internação hospitalar  

Foram coletadas as respostas dicotômicas (sim e não) dadas 

à pergunta realizada no ingresso do programa “Teve hospitalização 

nos últimos 30 dias?” contidas no item “ Triagem Rápida” 

3.5.7 Adesão Farmacológica  

Foram utilizadas as respostas oferecidas pelo instrumento de 

Morisky e Green57, aos quais os clientes responderam de forma 

dicotômica (sim/não), considerando que um não equivale a zero 

ponto, enquanto um sim equivale a um ponto. Considera-se alta 

adesão quando não se pontua e à medida que se soma pontos o 

grau de adesão diminui, sendo que a soma de quatro pontos é 

considerada a mais baixa adesão.   

 Você costuma esquecer de tomar seus remédios?  

 Você é desatento, de vez em quando sobre tomar o seu 

remédio?  

 Deixa de tomar a medicação caso sinta-se melhor? 

 Deixa de tomar a medicação caso sinta-se pior? 

3.5.8 Auto Percepção de saúde 

Foram utilizadas as respostas à pergunta realizada em toda a 

ligação, no módulo “Triagem Rápida” – Como você considera seu 

estado de saúde hoje?  

 Excelente 
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 Muito Boa 

 Boa 

 Regular 

A resposta “Ruim” não foi utilizada para este estudo, pois, 

todos os participantes que referiam sua auto percepeção 

como ruim eram automaticamente classificados como ‘status 

1” e este grupo não foi acompanhado. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

A projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Usp sob o nº 07792512.3.0000.5392  e 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da intuitção onde foi realizada a 

coleta dos dados, sob o nº 01/2013 .Além disso, foi solicitado e 

obtido o consentimento do diretor do Serviço de Gestão de Doenças 

Crônicas, após explicação dos objetivos da pesquisa e a 

metodologia utilizada para a realização da mesma. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

A análise estatística foi realizada com a ajuda de uma 

assessora estatística, utilizando um nível de significância de p<0,05. 

As variáveis classificatórias foram apresentadas descritivamente em 

tabelas contendo frequências absolutas (n) e relativas (%). A relação 

entre as variáveis foi avaliada com o teste Qui-quadrado e teste 

exato de Fisher. As variáveis quantitativas foram apresentadas em 

tabelas contendo média e desvio padrão. As médias foram 

comparadas com teste paramétrico t-Student. 

O acompanhamento de dezessete meses realizado de janeiro 

de 2011 a maio de 2012 foi segmentado para análise estatística, 

sendo analisados quinze meses de acompanhamento telefônico e 

duas visitas domiciliares. 

4.2 ACOMPANHAMENTO TELEFÔNICO 

O acompanhamento telefônico foi dividido em cinco 

trimestres,nomeados “momentos”, neste estudo. Essa divisão foi 

feita por escassez de dados em todos os meses do 

acompanhamento, assim, utilizamos pelo menos uma medida das 

varíaveis estudadas nos momentos analisados. 

: 

 Momento 1 – Janeiro, Fevereiro e Março de 2011; 

 Momento 2 – Abril, Maio e Junho de 2011; 
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 Momento 3 – Julho, Agosto e Outubro de 211; 

 Momento 4 – Novembro e Dezembro de 2011 e Janeiro de 

2012; e 

 Momento 5 – Fevereiro, Março e Abril de 2012. 

4.3  VISITAS DOMICILIARES 

Os meses em que ocorreram as visitas domiciliares foram 

analisados separadamente dos meses do acompanhamento 

telefônicos citados no item 4.3  Elas foram nomeadas “Visita 1” e 

“Visita 2” de acordo com a ordem em que aconteceram. Abaixo a 

descrição dos meses em que as visitas foram realizadas: 

 Visita 1 – Setembro de 2011; e  

 Visita 2 – Maio de 2012. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados em itens de acordo com o 

conteúdo analisado: Caracterização dos hipertensos, evolução dos 

parâmetros biométricos e hábitos de vida, controle da pressão 

arterial, adesão ao tratamento medicamentoso e internação 

hospitalar.  

5. 1 CARACTERIZAÇÃO: VARIÁVEIS BIOMÉTRICAS, 

ESTILOS DE VIDA, CO-MORBIDADES, AUTO 

PERCEPÇÃO SAÚDE, PERFIL LIPIDICO, 

MEDICAMENTOS, DOS HIPERTENSOS NO 

INGRESSO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE 

DOENÇAS CRÔNICAS 
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Tabela 1 - Parâmetros biométricos e hábitos de vida dos hipertensos no 

ingresso ao programa de gestão de doenças crônicas. São 

Paulo, 2013. 

 HIPERTENSOS 

Variáveis N % 
Sexo   

Feminino 177 62,5 
Masculino 106 37,5 

Tabagismo   
Sim 10 3,5 
Não 273 96,5 

Etilismo   
Sim 29 10,2 
Não 254 89,8 

Sedentarismo   
Sim 274 96,8 
Não 9 3,2 
Auto percepção de Saúde   
Excelente 10 3,5 
Muito Boa 28 9,9 
Boa 82 29,0 
Regular 163 57,6 

IMC (kg/m2)   
<18,5  3 1,1 
18,5 – 24,9  82 30,8 
25 – 29,9  97 36,5 
30-34,9  59 22,2 
35-39,9  19 7,1 
>40  6 2,3 

Imc média, (dp), kg/m2  27,7   (4,9) 
Idade média, (dp),anos  73,4 (10,9) 
Faixa Etária  

Até 40 anos 2 0,7 
41 à 50 anos 8 2,8 
51 à 60 anos 21 7,4 
61 à 70 anos 73 25,8 
71 à 80 anos 100 35,3 
Acima de 80 anos 79 27,9 

Classificação Pressão Arterial (n=261)   
Ótima (<120/80 mmHg) 34 13,0 
Normal (<130/85 mmHg) 104 39,8 
Limítrofe (130-139/85-89 mmHg) 25 9,6 
Estágio 1 (140-159/90-99 mmHg) 24 9,2 
Estágio 2 (160-179/100-109 mmHg) 13 5,0 
Estágio 3 (> 180/110 mmHg) 11 4,2 
Sistólica Isolada >140/<90 mmHg) 50 19,2 

Pressão Arterial média, (dp), mmHg   
Sistólica 128,8  (11,4)  
Diastólica 78,9   (7,8)  
>40  6 2,3 

Imc média, (dp), kg/m2  27,7   (4,9) 
Idade média, (dp),anos  73,4 (10,9) 
Faixa Etária  

Até 40 anos 2 0,7 
41 à 50 anos 8 2,8 
51 à 60 anos 21 7,4 
61 à 70 anos 73 25,8 
71 à 80 anos 100 35,3 
Acima de 80 anos 79 27,9 

Classificação Pressão Arterial (n=261)   
Ótima (<120/80 mmHg) 34 13,0 
Normal (<130/85 mmHg) 104 39,8 
Limítrofe (130-139/85-89 mmHg) 25 9,6 
Estágio 1 (140-159/90-99 mmHg) 24 9,2 
Estágio 2 (160-179/100-109 mmHg) 13 5,0 
Estágio 3 (> 180/110 mmHg) 11 4,2 
Sistólica Isolada >140/<90 mmHg) 50 19,2 

Pressão Arterial média, (dp), mmHg   
Sistólica 128,8  (11,4)  
Diastólica 78,9   (7,8)  
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Os dados da tabela 1 mostram que a maioria dos 

participantes hipertensos do programa de gestão doenças crônicas 

era do sexo feminino (62,5%) com média da idade na sétima década 

(73,4  (10,9) anos) e 89% acima dos 60 anos de idade. Quanto aos 

hábitos e estilo de vida, verificou-se que apenas 3,5% dos indivíduos 

referiram ser tabagistas, 10,2% etilistas e uma alta prevalência de 

sedentarismo (96,8%). Em relação à auto percepção de saúde dos 

hipertensos, verificou-se baixo relato de saúde excelente (3,5%) e 

que mais da metade dos hipertensos classificou sua saúde como 

reguçar (57,6%). Quanto aos parâmetros biométricos, verificou-se 

que no Índice de massa corporal, apenas cerca de um terço dos 

hipertensos (30,8%) estava na faixa da normalidade e os demais 

com sobrepeso e obesidade, apesar da  média manter na faixa de 

sobrepeso (27,7 (4,9) kg/m2). Destaca-se que pouco mais de 10% 

apresentaram obesidade grau II (7,1%) ou mórbida (2,1%).  

Em relação a pressão arterial, os participantes apresentaram 

média dos valores dentro da faixa  da normalidade (128,8 (11,4)/78,9 

(7,8) mmHg). Quanto a classificação, pouco mais da metade dos 

participantes (52,8%) estavam com a pressão arterial ótima/normal, 

aproximadamente um terço (37,6%), estava com a pressão acima 

dos limites recomendados (maior ou igual a 140/90 mmHg) entre 

estes, 19,2% apresentaram  hipertensão arterial sistólica isolada. 
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Tabela 2 – Exames laboratoriais dos hipertensos do programa de gestão 

de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

 Hipertensos 

Variáveis N % 

Exames Laboratoriais  média, (dp),mg/dL   

Colesterol Total 177,3 (39,0)  
Colesterol HDL 49,2 (12,8)  
Colesterol LDL 101,7  (32,2)  
Triglicérides 136,5 (68,5)  

Classificação Colesterol Total (n=195)   

Desejável (< 200 mg/dl) 145 74,2 
Limítrofe (200-239 mg/dl) 35 17,7 
Alto (≥ 240 mg/dl)  15 8,2 

Classificação LDL Colesterol (n=190)   

Ótimo (< 100) 105 55,3 
Desejável (100-129) 51 26,8 
Limítrofe (130-159) 25 13,2 
Alto (160-189) 7 3,7 
Muito alto (≥ 190) 2 1,1 

Classificação HDL Colesterol (n=192)   

Desejável (> 60 mg/dl)  30 15,6 
Normal (40 – 60 mg/dl) 112 58,3 
Baixo (< 40 mg/dl)  50 26,0 

Classificação Triglicérides (n=189)   

Desejável (<150 mg/dl)  124 65,6 
Limítrofe (150-200 mg/dl)  30 15,9 
Alto (200-499 mg/dl)  34 18,0 
Muito alto (≥ 500 mg/dl)  1 0,5 

Os dados da tabela 2 mostram que a análise das médias dos 

resultados dos exames de colesterol  total , frações e triglicérides estavam 

dentro dos padrões normais. A observação da classificação dos níveis 

lipídicos mostrou que em relação ao colesterol total, 25,9% dos 

participantes estavam com níveis acima dos desejáveis, porém, apenas 

8,2% apresentaram níveis classificados como altos. Em relação a fração 

LDL do colesterol 82,1% dos participantes apresentaram níveis ótimos ou 

desejáveis, sendo que 55,3% apresentaram níveis ótimos, e somente 4,8% 

apresentaram níveis altos ou muito altos. Quanto a fração do HDL do 

colesterol, apenas 15,6% apresentaram níveis desejáveis, a maioria 

(58,3%) dos participantes apresentou resultados normais para esta fração 

do colesterol e 26% estavam com os níveis abaixo dos recomendados. Em 
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relação ao triglicérides, menos de 20% dos participantes apresentou 

alteração, 81,5% apresentaram níveis desejáveis e limítrofes, sendo que 

65,6% estavam com níveis desejáveis.    
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Tabela 3 - Comorbidades, drogas anti-hipertensivas, internação, adesão e 

controle ao tratamento dos participantes do programa de 

gestão de doenças crônicas São Paulo, 2013. 

 Hipertensos 

Variáveis N % 

Comorbidades    
Diabetes tipo 2 218 77,0 
Insuficiência Cardíaca 105 37,1 
Dislipidemia 79 27,9 
Insuficiência Renal Crônica 53 18,7 
Doença Arterial Coronariana 38 13,4 
Acidente Vascular Encefálico 30 10,6 
Infarto do Miocárdio 17 6,0 
Diabetes tipo1 10 3,5 

Número de Comorbidades   

0 81 28,6 
1 104 36,7 
2 70 24,7 
3 24 8,5 
4 4 1,4 

Medicamentos em uso   

BRA 156 55,1 
Estatinas 151 53,4 
Diuréticos 149 52,7 
Betabloqueadores 108 38,2 
Hipoglicemiantes 105 37,1 
BCC 78 27,6 
IECA 48 17,0 
Insulinas 29 10,3 
Antiarrítmicos 22 7,8 
Agonistas Adrenérgicos Centrais 4 1,4 

Quantidade Anti-hipertensivos   

0 17 6,0 
1 79 27,9 
2 47 16,6 
3 75 26,5 
4 37 13,1 
5 24 8,5 
6 4 1,4 

Internações   
Sim 127 44,9 
Não 156 55,1 

Quantidade de Internações   
1 99 78,0 
2 21 16,5 
3 7 5,5  

Adesão ao tratamento medicamentoso (Teste Morisky Green) 
Sim 71 25,1 
Não 212 74,9 

Controle da pressão arterial (n=261)   
Sim 163 62,4 
Não 98 37,6 

BRA: Bloqueadores do Receptor de Angiotensina 

BCC: Bloqueadores do Canal de Cálcio 

IECA:  Inibidores da enzima conversora de Angiotensina 
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Os dados da tabela 3 mostram que em relação às comorbidades, 

houve maior prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (77%), verificou-se 

também que pouco mais da metade dos hipertensos (56,5%) era portadora  

de cardiopatias (Insuficiência Cardíaca, Doença Arterial Coronariana e 

Infarto do Miocárdio), 27,9% relataram dislipidemia e ainda 18,7% 

portadores de insuficiência renal. Quanto às classes dos medicamentos 

anti-hipertensivos, cerca da metade informou uso de bloqueadores dos 

receptores de angiotensina (55,1%) , seguidos por estatinas (53,4%), 

diuréticos (52,7%) e mais de 30% em uso de Betabloqueadores. Quanto à 

quantidade de medicamento anti-hipertensivo utilizado, cerca de um terço 

relatou fazer uso de apenas um medicamento anti-hipertensivo (27,9%), e 

pouco mais (43,1%) o uso de duas ou três medicações, embora seja uma 

amostra de indivíduos hipertensos, 6% relataram não utilizar nenhuma 

medicação anti-hipertensiva. Quanto às internações hospitalares, pouco 

menos da metade (44,9%) relatou hospitalização nos últimos 30 dias 

anteriores à data de ingresso no programa, destes, 22%  informaram dois 

ou três eventos dentro do período citado. Um quarto dos hipertensos era 

aderente ao tratamento anti-hipertensivo avaliado pelo teste de Morisky-

Green (25,1%) e mais de um terço  não estava com a pressão arterial 

controlada (37,6%).  
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5.2 EVOLUÇÃO DOS PARAMÊROS BIOMÉTRICOS E DE 

HÁBITOS DE VIDA 

Tabela 4 -  Evolução dos parâmetros biométricos e hábitos de vida dos 

hipertensos durante os cinco momentos do programa 

 MOMENTOS  DE AVALIAÇÃO 
VARIÁVEIS 1 2 3 4 5 

 N % N % N % N % N % 
Tabagismo           

Sim 10 3,5 7 97,5 16 5,7 17 6,0 16 5,7 
Não 273 96,5 276 2,5 267 94,3 266  

94,0 
 267 94,3 

Valor p  0,45 0,14 0,14 0,15 
Etilismo           

Sim  29 10,2 10 3,5 10 3,5 10 3,5 9 3,2 
Não 254 89,8 273 96,5 273 96,5 273 96,5 274 96,8 

Valor p  0,00 0,00 0,00 0,00 
Sedentarismo           

Sim 274 96,8 255 90,1 235 83,0 209 73,9 203 71,7 
Não 9 3,2 28 9,9 48 17,0 74 26,1 80 28,3 

Valor p  0,00 0,00 0,00 0,00 
Adesão ao tratamento medicamentoso (teste Morisky Green) 

Sim 71 25,1 150 53,0 184 65,0 209 73,9 242 85,5 
Não 212 74,9 133 47,0 99 35,0 74 26,1 41 14,5 

Valor p  0,00 0,00 0,00 0,00 
Pressão Arterial  média, (dp) mmHg 

Sistólica 128,8 
(11,4) 

128,2 (11,9) 
127,8 
(11,90) 

126,1 (10,9) 125,1 (11,6) 

Valor  p  0,61 0,23 0,02 0,00 
Diastólica 78,9 (7,8) 79,7 (9,4) 78,5 (7,3) 77,3 (7,0) 77,2 (8,0) 
Valor p  0,11 0,95 0,03 0,05 
IMC média, 
(dp) kg/m2 
(dp) 

27,7 (4,9) 27,5 (5,1) 27,6 (5,0) 27,5 (5,0) 27,6 (5,0) 

Valor p  1,00 1,00 1,00 1,00 

*Valores de p momento 1 versus 2,3,4 e 5 

Os dados da tabela 4 mostram que em relação à evolução 

dos parâmetros biométricos e hábitos de vida, houve mudança 

significativa (p<0,05) observados na comparação do momento 1 com 

os momentos 2,3 4 e 5, sendo percebidos a partir da comparação do 

momento 1 vs o momento 2 e sustentando-se na comparação dos 

demais momentos entre si para as seguintes variáveis:  redução do 
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hábito de ingestão de bebida alcoólica  (10,2% vs 3,2%); aumento 

do número de indivíduos praticantes de atividade física (3,2% vs 

29,3%); Adesão à terapia medicamentosa avaliada por meio do teste 

de Morisky Green houve aumento significativo de indivíduos 

aderentes (25,1% vs 85,5%). Para a variável pressão arterial, houve 

redução significativa (p<0,05)  tanto dos níveis sistólicos (128,8 

(11,4) mmHg vs 125,1 (11,6)  mmHg) quanto dos níveis diastólicos 

na comparação do momento 1 com os momentos 4 e 5 (78,9 (7,8) 

mmHg vs 77,2 (8,0) mmHg). Não houve mudança significativa no 

comportamento dos indivíduos em relação ao tabagismo (3,5% e 

5,7%) e ao índice de massa corporal, que se manteve em 27 (5,0) 

kg/m2. 

Tabela 5 -  Evolução dos parâmetros biométricos e hábitos de vida dos  

hipertensos durante as duas visitas domiciliares. São Paulo, 

2013. 

 VISITAS (N=283)  

 1 2 Valor p 

VARIÁVEIS N % N %  
Tabagismo     1,00 

Sim 8 2,8 8 2,8  
Não 275 97,2 275 97,2  

Etilismo     0,62 
Sim 10 3,5 8 2,8  
Não 273 96,5 275 97,2  

Sedentarismo     0,00 
Sim 194 68,6 224 79,2  
Não 89 31,4 59 20,8  

 0,00 
Adesão ao tratamento medicamentoso (teste Morisky Green) 

Sim 197 69,6 253 89,4  
Não 86 30,4 30 10,6  

Controle da Pressão Arterial      
Sim 199 70,3 216 76,3 0,11 
Não 84 29,7 67 23,7  

Pressão Arterial média, (dp), mmHg 
Sistólica 133,1 14,1 130,3 11,4 0,04 
Diastólica 78,7 9,4 77,6 8,7 0,13 
IMC média, (dp), kg/m2 27,4 4,9 27,5 4,9 1,00 

IMC:  índice de Massa Corporal 
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Os dados da tabela 5 mostram que em relação à evolução 

dos parâmetros biométricos e hábitos de vida  avaliados durante as 

duas visitas domiciliares, houve mudança significativa em relação ao 

comportamento das seguintes variáveis: Adesão à terapia 

medicamentosa avaliada por meio do teste de Morisky Green com 

aumento (69,6% vs 89,4) de indivíduos aderentes, redução do valor 

da pressão sistólica (133,1 (14,1) mmHg vs 130,3 (11,4) mmHg), 

porém houve aumento de indivíduos sedentários (68,6% vs 79,2%). 

Não houve diferença em relação ao comportamento do tabagismo, 

etilismo, pressão diastólica e o índice de massa corporal que 

manteve-se inalterado.  

5.3 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

Tabela 6 - Controle da pressão arterial dos hipertensos no ingresso ao 

programa de gestão de doenças crônicas (Inicial) e no final do 

seguimento. São Paulo, 2013 

CONTROLE DA    
PRESSÃO ARTERIAL 

INICIAL (N=261) FINAL (N=283) 

 N % N % 
Sim 163 62,4 216 76,3 
Não 98 37,6 67 23,7 
Valor p 0,11 

Os dados da tabela 6 mostram que não houve diferença 

estatisticamente significante em relação ao controle da pressão 

arterial inicial e o controle final (70,3% e 76,3). 
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Tabela 7 - Controle da pressão arterial em relação ao  sexo e idade  dos 

hipertensos acompanhados no programa de gestão de doenças 

crônicas. São Paulo, 2013. 

CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

VARIÁVEIS SIM NÃO Valor p 

 N % N %  
Sexo      
Feminino 135 62,5 42 62,7 

0,98 
Masculino 81 37,5 25 37,3 
Idade média, (dp) anos 73,6 (10,9) 72,7(11,0) 0,55 

Os dados da tabela 7 mostram que não houve influência do 

sexo e da idade dos hipertensos na taxa de controle da pressão 

arterial, no final do acompanhamento no programa  de gestão de 

doenças crônicas. 
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Tabela 8- Controle da pressão arterial em relação aos hábitos de vida e índice de massa corporal dos hipertensos durante os  

programa de gestão de doenças crônicas.  São Paulo, 2013. 

 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

MOMENTOS 1 2 3 4 5 

VARIAVÉIS SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Tabagismo                     

Sim 6 2,8 4 6,0 6 2,8 1 1,5 9 4,2 7 10,4 10 4,6 7 10,4 8 3,7 8 11,9 

Não 210 97,2 63 94,0 210 97,2 66 98,5 207 95,8 60 89,6 206 95,4 60 89,6 208 96,3 59 88,1 

Valor p 0,25 1,00 0,06 0,13 0,02 

Etilismo                     

Sim  22 10,2 7 10,4 8 3,7 2 3,0 8 3,7 2 3,0 8 3,7 2 3,0 8 3,7 1 1,5 

Não 194 89,8 60 89,6 208 96,3 65 97,0 208 96,3 65 97,0 208 96,3 65 97,0 208 96,3 66 98,5 

Valor p 0,95 1,00 1,00 1,00 0,69 

Sedentarismo                     

Sim 208 96,3 66 98,5 192 88,9 63 94,0 176 81,5 59 88,1 163 75,5 46 68,7 157 72,7 46 71,7 

Não 8 3,7 1 1,5 24 11,1 4 6,0 40 18,5  8 11,9 53 24,5 21 31,3 59 27,3 21 31,3 

Valor p 0,69 0,22 0,21 0,27 0,52 

Adesão ao tratamento medicamentoso (teste Morisky Green) 
Sim 51 23,6 20 29,9 111 51,4 39 58,2 137 63,4 47 70,1 155 71,8 54 80,6 183 84,7 59 88,1 

Não 165 76,4 47 70,1 105 48,6 28 41,8 79 39,6 20 29,9 61 28,2 13 19,4 33 15,3 8 11,9 

Valor p 0,30 0,32 0,31 0,15 0.49 

IMC (kg/m2) (dp) 27,4 (5,1) 28,5 (4,2) 27,2 (5,0) 28,4 (5,1) 27,3 (5,0) 28,5 (5,1) 27,3 (5,1) 28,0 (4,8) 27,4 (5,0) 28,3 (4,8) 

Valor p 0,14 0,09 0,11 0,34 0,22 

 

IMC: índice de Massa Corporal 
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Os dados da tabela 8 mostram que houve associação 

estatisticamente significante do controle da pressão arterial em 

relação ao tabagismo, apenas no momento 5 de avaliação, verificou-

se menor controle entre os tabagistas ( 3,7% vs 11,9%). Não houve 

associação do controle ( p> 0,05) com as seguintes variáveis : 

Tabagismo nos demais momentos, Etilismo, Sedentarismo, Adesão 

medicamentosa  avaliada pelo teste de Morisky Green e Índice de 

Massa Corporal. 

Tabela 9 - Controle da pressão arterial durante as visitas domiciliares, em 

relação a hábitos de vida e adesão medicamentosa avaliada 

pelo teste de Morisky Green. São Paulo, 2013. 

 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 
 VISITA 1 VISITA 2 

VISITAS SIM NÃO SIM NÃO 

 N % N % N % N % 

Tabagismo         
Sim 6 2,8 2 3,0 4 1,9 4 6,0 
Não 210 97,2 65 97,0 212 98,1 63 94,0 

Valor p 1,00 0,09 
Etilismo         

Sim 8 3,7 2 3,0 7 3,2 1 1,5 
Não 208 96,3 65 97,0 209 96,8 66 98,5 

Valor p 1,00 0,68 
Sedentarismo         

Sim 146 67,6 48 71,6 166 76,9 58 86,6 
Não 70 32,4 19 28,4 50 23,1 9 13,4 

Valor p 0,53 0,09 
Adesão ao tratamento medicamento so (teste Morisky Green) 

Sim  146 67,6 51 76,1 191 88,4 62 92,5 
Não 70 32,4 16 23,9 25 11,6 5 7,5 

Valor p 0,18 0,34 
IMC (média,kg/m2) (dp) 27,2(5,0) 28,3(4,7) 27,4(5,1) 28,1(4,5) 
Valor p 0,13 0,32 

Os dados da tabela 9 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante (p>0,05) entre o controle  avaliado nas 

visitas domicilares e as seguintes  variáveis avaliadas. 
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Tabela 10 - Controle da Pressão Arterial em relação às comorbidades dos 

hipertensos do programa de gestão de doenças crônicas. São 

Paulo, 2013. 

CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

COMORBIDADES SIM Não Total Valor p 

 N % N % N %  

Diabetes tipo 1        
Sim 7 3,2 3 4,5 10 3,5 0,70 

 Não 209 96,8 64 95,5 273 96,5 
Diabetes tipo 2        

Sim 163 75,5 55 82,1 218 77,0 0,26 

Não 53 24,5 12 17,9 65 23,0  
Cardiopatias        

Sim 99 45,8 31 46,3 130 45,9 0,53 
Não 117 54,2 36 53,7 153 54,1  

Insuficiência Renal Crônica 
Sim 38 17,6 15 22,4 53 18,7 0,38 
Não 178 82,4 52 77,6 230 81,3  

Acidente Vascular Encefálico 
Sim 25 11,6 5 7,5 30 10,6 0,34 
Não 191 88,4 62 92,5 253 89,4  

Dislipidemia        
Sim 63 29,2 16 23,9 79 27,9 0,40 
Não 153 70,8 51 76,1 204 72,1  

Número de Comorbidades 
0 63 77,8 18 22,2 81 100,0 

0,88 
1 78 75,0 26 25,0 104 100,0 

2 53 75,7 17 24,3 70 100,0  

3 18 75,0 6 25,0 24 100,0  

4 4 100,0 0 0,0 4 100,0  

Os dados da tabela 10 mostram que não houve associação 

estatisticamente significativa em relação ao controle da pressão 

arterial, as comorbidades  e a quantidade relatadas pelos 

hipertensos. 
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Tabela 11 -  Controle da pressão arterial em relação ao tratamento 

farmacológico dos hipertensos do programa de gestão de 

doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

MEDICAMENTOS SIM NÃO 
Valor p 

 N % N % 

BRA      
Sim 118 54,6 38 56,7 

0,76 
Não 98 45,4 29 43,3 

Estatinas      
Sim 119 55,1 32 47,8 

0,29 
Não 97 44,9 35 52,2 

Diuréticos      
Sim 115 53,2 34 49,3 0,32 
Não 101 46,8 33 50,7  

Betabloqueadores      
Sim 84 38,9 24 35,8 

0,65 
Não 132 61,1 43 64,2 

Hipoglicemiantes      
Sim 75 34,7 30 44,8 

0,14 
Não 141 65,3 37 55,2 

BCC      
Sim 55 25,5 23 34,3 

0,16 
Não 161 74,5 44 65,7 

IECA      
Sim 33 15,3 15 22,4 

0,17 
Não 183 84,7 52 77,6 

Insulinas      
Sim 21 9,8 8 11,9 

0,61 
Não 194 90,2 59 88,1 

Antiarrítmicos      
Sim 18 8,4 4 6,1 

0,54 
Não 197 91,6 62 93,9 

Agonistas Adrenérgicos 
Centrais 

     

Sim 2 0,9 2 3,0 
0,24 

Não 214 99,1 65 97,0 
Quantidade de Medicamentos anti-hipertensivos 

0 16 94,1 1 5,9 

0,33 
1 61 77,2 18 22,8 
2 e 3 91 74,6 31 25,4 
4,5 e 6 48 73,8 17 26,2 

BRA: Bloqueadores do Receptor de Angiotensina 

BCC: Bloqueadores do Canal de Cálcio 

IECA: Inibidores da enzima conversora de Angiotensina  

Os dados da tabela 11 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante entre o controle da pressão arterial com 
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as diferentes classes farmacológicas utilizadas pelos hipertensos, 

bem como quantidade de medicamentos.  

Tabela 12 – Controle da Pressão Arterial em relação a auto percepção de 

saúde dos hipertensos durante o acompanhamento do 

programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013.  

 AUTO PERCEPÇÃO DE SAÚDE 

CONTROLE DA 
PRESSÃO 
ARTERIAL 

EXCELENTE MUITO BOA BOA REGULAR 
p 

 N % N % N % N % 

Momento 1          
Sim 8 88,9 25 83,3 63 75,0 120 75,0  
Não 1 11,1 5 16,7 21 25,0 40 25,0 0,61 

Momento 2          
Sim 9 90,0 24 82,8 65 77,4 118 73,8 

0,50 
Não 1 10,0 5 17,2 19 22,6 42 26,3 

Momento 3          
Sim 8 88,9 24 80,0 66 77,6 118 74,2 

0,69 
Não 1 11,1 6 20,0 19 22,4 41 25,8 

Momento 4          
Sim 9 90,0 22 78,6 65 77,4 120 74,5 

0,69 
Não 1 10,0 6 21,4 19 22,6 41 25,5 

Momento 5          
Sim 2 100,0 50 73,5 91 76,5 73 77,7 

0,80 
Não 0 0,0 18 26,5 28 23,5 21 22,3 

 

Os dados da tabela 12 mostram que não houve associação 

estatisticamente signiticante entre o controle da pressão arterial e a 

auto percepção de saúde dos hipertensos durante o programa de 

gestão de doenças crônicas 

Tabela 13 – Controle da Pressão Arterial em relação a auto percepção de 

saúde dos hipertensos durante as visitas domiciliares. São 

Paulo, 2013. 

 AUTO PERCEPÇÃO DE SAÚDE 

CONTROLE DA 
PRESSÃO 
ARTERIAL 

EXCELENTE MUITO BOA BOA REGULAR 
p 

 N % N % N % N % 

VISITA 1           
Sim  8 88,9 24 85,7 66 76,7 118 73,7 

0,43 
Não 1 11,1 4 14,3 20 23,3 42 26,3 

VISITA 2          
Sim 4 100,0 55 78,6 94 75,2 63 75,0 

0,66 
Não 0 0,0 15 21,4 31 24,8 21 25,0 
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Os dados da tabela 13 mostram que não houve associação 

estatisticamente signiticante entre o controle da pressão arterial e a 

auto percepção de saúde dos hipertensos durante as visitas 

domiciliares. 

5.4  ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

Tabela 14 - Adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação ao sexo e idade dos hipertensos do 

programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

Adesão ao tratamento (Morisky Green) 

Variáveis Sim Não  

 N % N % Valor p 

Sexo      
Feminino 163 64,4 14 46,7 

 0,57 
Masculino 90 35,6 16 53,3  
Idade (média, anos) (dp) 73,3(11,0) 73,7(9,8) 0,85 

Os dados da tabela 14 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante entre a adesão ao tratamento 

medicamentoso avaliada pelo teste de Morisky Green realizado no 

último trimestre de participação no programa e as variáveis sexo e 

idade.  
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Tabela 15 - Adesão ao tratamento medicamentoso (teste de Morisky Green) em relação aos parâmetros biométricos e hábitos de 

vida dos hipertensos durante os momentos de avaliação no programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

 ADESÃO AO TRATAMENTO (MORISKY GREEN) 

MOMENTOS 1 2 3 4 5 

VARIÁVEIS SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Tabagismo                     

Sim 10 4,0 0 0,0 6 2,4 1 3,3 15 5,9 1 3,3 15 5,9 2 93,3 14 5,5 2 93,3 

Não 243 96,0 30 100,0 247 97,6 29 96,7 238 94,1 29 96,7 238 94,1 28 6,7 239 94,5 28 6,7 

Total 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 

Valor p 0,60 0,55 1,00 0,69 0,68 
Etilismo                     
Sim  28 11,1 1 3,3 9 3,6 1 3,3 9 3,6 1 3,3 9 3,6 1 3,3 8 3,2 1 3,3 
Não 225 88,9 29 96,7 244 96,4 29 96,7 244 96,4 29 96,7 244 96,4 29 96,7 245 96,8 29 96,7 
Total 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 
Valor p 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sedentarismo                     
Sim 245 96,8 29 96,7 229 90,5 26 86,7 209 82,6 26 86,7 188 74,3 21 70,0 184 72,7 19 63,3 
Não 8 3,2 1 3,3 24 9,5 4 13,3 44 17,4 4 13,3 65 25,7 9 30,0 69 27,3 11 36,7 
Total 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 253 100,0 30 100,0 
Valor p 1,00 0,52 0,57 0,61 0,28 
Pressão Arterial (média, mmHg) (dp) 

Sistólica 129,0 (11,7) 126,6 8,9 128,2 11,8 128,6 13,1 128,0 12,3 125,2 7,7 126,1 11,1 126,8 8,9 124,7 11,7 128,2 9,1 

Valor p 0,29 0,88 0,23 0,73 0,13 

Diastólica 78,7 8,1 79,8 5,4 79,2 8,7 83,7 13,3 78,5 7,0 78,3 9,2 77,2 7,1 77,6 6,4 77,0 8,2 78,2 7,2 

Valor p 0,36 0,12 0,89 0,75 0,45 

IMC (média, kg/m2) (dp) 

 27,7 5,1 27,7 4,2 27,6 5,2 26,9 3,9 27,6 5,0 28,0 4,9 27,5 5,1 27,6 4,4 27,6 5,1 27,8 4,7 

Valor p 0,97 0,39 0,65 0,94 0,88 

IMC: Índice de Massa Corporal 
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Os dados da tabela 15 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante entre os parâmetros biométricos, as 

variáveis ligadas aos hábitos de vida e a adesão ao tratamento 

medicamentoso avaliada pelo teste de Morisky Green no momento 5 

de participação no programa. 

Tabela 16 - Adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação aos hábitos de vida dos pacientes 

hipertensos durante as visitas domiciliares. São Paulo, 2013.  

ADESÃO AO TRATAMENTO (MORISKY GREEN) 

VARIÁVEIS VISITA 1 VISITA 2 

 SIM NÃO SIM NÃO 

 N % N % N % N % 

Tabagismo         
Sim 8 3,2 0 0,0 8 3,2 0 0,0 
Não 245 96,8 30 100,0 245 96,8 30 100,0 

Valor p 1,00 0,09 
Etilismo         

Sim 9 3,6 1 3,0 7 2,8 1 3,0 
Não 244 96,4 29 97,0 246 97,2 29 97,0 

Valor p 1,00 0,60 
Sedentarismo         

Sim 171 67,6 23 76,7 199 78,7 25 83,3 
Não 82 32,4 7 23,3 54 21,3 5 16,7 

Valor p 0,31 0,55 
Controle da pressão 
arterial 

        

Sim  179 70,9 20 66,7 191 75,5 25 83,3 
Não 74 29,2 10 33,3 62 24,5 5 16,7 

Valor p 0,64 0,34 
IMC (média, kg/m2) (dp) 27,5 (5,0) 27,3(4,3) 27,6(5,0) 27,5(4,8) 
Valor p 0,90 0,98 
Pressão Arterial (média, mmHg) (dp) 

Sistólica       
133,2(14,4) 

        132,5 
(11,6) 

        
130,2(11,4) 

         
131,4(11,3) 

Valor p 0,19 0,54 
Diastólica           

78,9(9,4) 
            76,3 
(9,8) 

          
77,6(8,7) 

           
78,0(9,4) 

Valor p 0,88 0,17 

Os dados da tabela 16 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante  entre os hábitos de vida e a adesão ao 

tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de Morisky Green 

realizado no momento 5 de participação no programa durante as 

visitas domiciliares. 
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Tabela 17-  Adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação às comorbidades dos  hipertensos 

do programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

ADESÃO AO TRATAMENTO (MORISKY GREEN) 

COMORBIDADES SIM NÃO TOTAL Valor p 

 N % N % N %  

Diabetes tipo 1        
Sim 9 3,6 1 3,3 10 3,5 1,00 
Não 244 96,4 29 96,7 273 96,5 

Diabetes tipo 2        
Sim 193 76,3 25 83,3 218 77,0 

0,38 
Não 60 23,7 5 16,7 65 23,0 

Cardiopatias        
Sim 116 45,8 14 46,7 130 45,9 

0,54 
Não 137 54,2 16 53,3 153 54,1 

Insuficiência  Renal 
Crônica   

     

Sim 52 20,6 1 3,3 53 18,7 
0,02 

Não 201 79,4 29 96,7 230 81,3 
Acidente Vascular 
Encefálico 

       

Sim 25 9,9 5 16,7 30 10,6 
0,34 

Não 228 90,1 25 83,3 253 89,4 
Dislipidemia        

Sim 69 27,3 10 33,3 79 27,9 
0,48 

Não 184 72,7 20 66,7 204 72,1 
Números de 
Comorbidades 

       

0 70 86,4 11 13,6 81 100,0 

0,60 

1 96 92,3 8 7,7 104 100,0 

2 62 88,6 8 11,4 70 100,0 

3 22 91,7 2 8,3 24 100,0 

4 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Os dados da tabela 17 mostram que houve associação 

estatisticamente significante entre adesão medicamentosa avaliada 

pelo teste de Morisky Green realizado no momento 5 de participação 

no programa e a presença de insuficiência renal crônica, houve 

maior adesão dos hipertensos com  presença dessa comorbidade 

(20,6% vs 3,3%). Não houve associação entre a adesão 

medicamentosa, as outras comorbidades e o número relatado pelos 

hipertensos.  
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Tabela 18  -  Adesãoao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação à classe farmacológica e a 

quantidade de medicamentos utilizados pelos hipertensos do 

programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

ADESÃO AO TRATAMENTO (MORISKY GREEN) 

MEDICAMENTOS SIM NÃO TOTAL 
Valor p 

 N % N % N % 

BRA        
Sim 134 53,0 22 73,3 156 55,1 

0,03 
Não 119 47,0 8 26,7 127 44,9 

Estatinas        
Sim 136 53,8 15 50,0 151 53,4 

0,70 
Não 117 46,2 15 50,0 132 46,6 

Diuréticos        
Sim 133 52,6 16 53,3 149 52,7 0,23 
Não 120 47,4 14 46,7 134 47,3  

Betabloqueadores        
Sim 96 37,9 12 40,0 108 38,2 

0,83 
Não 157 62,1 18 60,0 175 61,8 

Hipoglicemiantes        
Sim 91 36,0 14 46,7 105 31,1 

0,25 
Não 162 64,0 16 53,3 178 62,9 

BCC        
Sim 70 27,7 8 26,7 78 27,6 

0,91 
Não 183 72,3 22 73,3 205 72,4 

IECA        
Sim 47 18,6 1 3,3 48 17,0 

0,03 
Não 206 81,4 29 96,7 235 83,0 

Insulinas        
Sim 25 9,9 4 13,3 29 10,3 

0,53 
Não 227 90,1 26 86,7 253 89,7 

Antiarrítmicos        
Sim  18 7,2 4 13,3 22 7,8 

0,27 
Não 233 92,8 26 86,7 259 92,2 

Agonistas 
Adrenérgicos 
Centrais 

       

Sim 4 1,6 0 0,0 4 1,4 
1,00 

Não 249 98,4 30 100,0 279 98,6 
Quantidade de 
Medicamentos 

       

0 16 94,1 1 5,9 17 100,0 

0,48 
1 69 87,3 10 12,7 79 100,0 
2 e 3 107 87,7 15 12,3 122 100,0 
4,5 e 6 61 93,8 4 6,2 65 100,0 

BRA: Bloqueadores do Receptor de Angiotensina 

BCC: Bloqueadores do Canal de Cálcio 

IECA:  Inibidores da enzima conversora de Angiotensina  

Os dados da tabela 18 mostram que houve associação entre a 

adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de Morisky 
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Green realizado no momento 5 de participação no programa e o uso de 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (18,6% vs 3,3%) 

enquanto verificou-se também uma associação negativa em relação a 

adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de Morisky 

Green e o uso de Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina (53,0% 

vs 73,3%). Não houve associação entre adesão medicamentosa avaliada 

pelo teste de Morisky Green, as outras classes farmacológicas e a 

quantidade de medicamentos utilizada pelos hipertensos. 

Tabela 19 – Adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação  a auto percepção de saúde dos 

hipertensos durante o acompanhamento. São Paulo, 2013. 

 AUTO PERCEPÇÃO SAÚDE 

ADESÃO – 
MORISKY 

GREEN 

EXCELENTE MUITO 
BOA 

BOA REGULAR 

p 

 N % N % N % N % 

Momento 1          
Sim 8 88,9 27 90,0 76 90,5 142 88,8 

0,98 
Não 1 11,1 3 10,0 8 9,5 18 11,2 

Momento 2          
Sim 9 90,0 26 89,7 76 90,5 142 88,8 

0,98 
Não 1 10,0 3 10,3 8 9,5 18 11,2 

Momento 3          
Sim 8 88,9 27 90,0 77 90,6 141 88,7    0,96 
Não 1 11,1 3 10,0 8 9,4 18 11,3  

Momento 4          
Sim 9 90,0 25 89,3 76 90,5 143 88,8 

0,98 
Não 1 10,0 3 10,7 8 9,5 18 11,2 

Momento 5          
Sim 2 100,0 61 89,7 108 90,8 82 87,2 

0,82  
Não 0 0,0 7 10,3 11 9,2 12 12,8 

 

Os dados da tabela 19 mostram que não houve relação entre 

a adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky e Green realizado no momento 5 de participação no 

programa e a auto percepção de saúde durante o acompanhamento 

no programa de gestão de doenças crônicas. 
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Tabela 20 – Adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky Green em relação  a auto percepção de saúde dos 

hipertensos durante as visitas domiciliares. São Paulo, 2013. 

 

 AUTO PERCEPÇÃO SAÚDE 

ADESÃO – 
MORISKY 

GREEN 

EXCELENTE MUITO 
BOA 

BOA REGULAR 

p 

 N % N % N % N % 

Visita 1          
Sim 8 88,9 25 89,3 78 90,7 142 88,8 

0,97 
Não 1 11,1 3 10,7 8 9,3 18 11.2 

Visita 2          
Sim 4 100,0 62 88,6 113 90,4 74 88,1  
Não 0 0,0 8 11,4 12 9,6 10 11,9 0,85 

Os dados da tabela 20 mostram que não houve relação entre 

a adesão ao tratamento medicamentoso avaliada pelo teste de 

Morisky e Green realizado no momento 5 de participação no 

programa e a auto percepção de saúde durante as visitas 

domiciliares. 

Tabela 21  - Respostas ao Teste de Morisky Green no primeiro momento 

em relação ao sexo dos hipertensos do programa de gestão de 

doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

TESTE MORISKY GREEN 

VARIÁVEIS 
COSTUMA ESQUECER 

DE TOMAR REMÉDIOS 

VOCÊ AS VEZES SE 

DESCUIDA DE TOMAR 

SEU MEDICAMENTO? 

DEIXA DE TOMAR A 

MEDICAÇÃO CASO 

SINTA-SE MELHOR? 

DEIXA DE TOMAR A 

MEDICAÇÃO CASO 

SINTA-SE PIOR? 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Sexo                 

Feminino 46 64,8 131 61,8 95 63,3 82 61,7 114 62,0 63 63,6 77 36,8 29 39,2 

Masculino 25 35,2 81 38,2 55 37,6 51 38,3 70 38,0 36 36,4 132 63,2 45 60,8 

Valor p 0,38 0,43 0,44 0,41 
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Os dados da tabela 21 mostram que não houve associação 

estisticamente significativa entre o sexo e as respostas ao teste de 

Morisky e Green. 
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Tabela 22 - Respostas ao Teste de Morisky Green no primeiro momento em relação às comorbidades relatadas pelos hipertensos do programa de 

gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

TESTE MORISKY GREEN 

COMORBIDADES 
COSTUMA ESQUECER DE TOMAR 

REMÉDIOS? 
ÀS VEZES DESCUIDA DE TOMAR 

MEDICAMENTO? 
DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 

CASO SINTA-SE MELHOR? 
DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 

CASO SINTA-SE PIOR? 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Diabetes 1 

Sim 2 2,8 8 3,8 4 2,7 6 4,5 6 3,3 4 4,0 8 3,8 2 2,7 

Não 69 97,2 204 96,2 146 97,3 127 95,5 178 96.7 95 96,0 201 92,2 72 97,3 

Valor p 0,52 0,30 0,49 0,49 

Diabetes 2 

Sim 51 71,8 167 78,8 111 74,0 107 80,5 137 74,5 81 81,8 160 76,6 58 78,4 

Não 20 28,2 45 21,2 39 26,0 26 19,5 47 25,5 18 18,2 49 23,4 16 21,6 

Valor p 0,15 0.13 0,10 0,44 

Insuficiência Cardíaca 
Sim 17 23,9 88 41,5 50 33,3 55 41,4 65 35,3 40 40,4 78 37,3 27 36,5 

Não 54 76,1 124 58,5 100 66,7 78 58,6 119 64,7 59 59,6 131 62,7 47 63,5 

Valor p 0,05 0,10 0,24 0,51 

Insuficiência Renal Crônica 

Sim 21 29,6 32 15,1 30 20,0 23 17,3 38 20,7 15 15,2 47 22,5 6 8,1 

Não 50 70,4 180 84,9 120 80,0 110 82,7 146 79,3 84 84,8 162 77,5 68 91,9 

Valor p 0,07 0,33 0,16 0,04 

Infarto do Miocárdio 

Sim 4 5,6 13 6,1 8 5,3 9 6,8 15 8,2 2 2,0 13 6,2 4 5,7 

Não 67 94,4 199 93,9 142 94,7 124 93,2 160 91,8 97 98,0 196 93,8 70 94,6 

Valor p 0,57 0,40 0,03 0,53 

Continua 
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Continuação 
TESTE MORISKY GREEN 

COMORBIDADES 
COSTUMA ESQUECER DE TOMAR 

REMÉDIOS? 
ÀS VEZES DESCUIDA DE TOMAR 

MEDICAMENTO? 
DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 

CASO SINTA-SE MELHOR? 
DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 

CASO SINTA-SE PIOR? 

Dislipidemia 

Sim 18 25,4 61 28,8 43 28,7 36 27,1 54 29,3 25 25,3 53 25,4 26 35,1 

Não 53 74,6 151 71,2 107 71,3 97 72,9 130 70,7 74 74,7 156 74,6 48 64,9 

Valor p 0,35 0,43 0,28 0,07 

Doença Arterial Coronariana 

Sim 7 9,9 31 14,6 16 10,7 22 16,5 24 13,0 14 14,1 29 13,9 9 12,2 

Não 64 90,1 181 85,4 134 89,3 111 83,5 160 87,0 85 85,9 180 86,1 65 87,8 

Valor p 0,21 0,10 0,46 0,44 

Acidente Vascular Encefálico 

Sim 7 9,9 23 10,8 13 8,7 17 12,8 21 11,4 9 9,1 21 10,0 9 12,2 

Não 64 90,1 189 89,2 137 91,3 116 87,2 163 88,6 90 90.9 188 90,0 65 87,8 

Valor p 0,51 0,18 0,35 0,38 
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Os dados da tabela 22 mostram que houve associação 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre a resposta “sim” à  

pergunta do instrumento de avaliação de adesão ao tratamento 

medicamentoso de Morisky e Green - "Deixa de tomar a medicação 

caso sinta-se melhor?" e os hipertensos com histórico de infarto do 

miocárdio (8,2% vs 2,0%), verificou-se um comportamento negativo 

em relação a adesão à medicação, pois os hipertensos com o 

histório de infarto agudo do miocárdio deixavam de tomar a 

medicação quando sentiam-se melhores.  . Houve também 

associação  estatisticamente significante  entre a resposta “sim” à 

pergunta do instrumento " Deixa de tomar a medicação caso sinta-se 

pior?" e hipertensos portadores de Insuficiência Renal Crônica (22,5 

% vs 8,1%), verificou-se um comportamento negativo em relação à 

adesão à medicação, pois os hipertensos portadores de Insuficiência 

renal crônica deixavam de tomar a medicação quando sentiam-se 

piores. Não houve associação estatisticamente significante entre as 

demais respostas às quatro perguntas do instrumento de Morisky 

Green e as demais comorbidades analisadas. 
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Tabela 23 – Respostas ao Teste de Morisky Green no primeiro momento em relação às classes farmacológicas utilizadas pelos hipertensos do 

programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

TESTE MORISKY GREEN 

CLASSES 
COSTUMA ESQUECER DE TOMAR 
REMÉDIOS? 

ÀS VEZES SE DESCUIDA DE TOMAR 
SEU MEDICAMENTO? 

DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 
CASO SINTA-SE MELHOR? 

DEIXA DE TOMAR A MEDICAÇÃO 
CASO SINTA-SE PIOR? 
 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N %     N % N % N % N % N % 

BRA 

Sim 37 52,1 119 56,1 78 52,0 78 58,6 94 51,1 62 62,6 108 51,7 48 64,9 

Não 34 47,9 93 43,9 72 48,0 55 41,4 90 48,9 37 37,4 101 48,3 26 35,1 

Valor p 0,32 0,16 0,04 0,03 

Estatinas 

Sim 33 46,5 118 55,7 77 51,3 74 55,6 96 52,2 55 55,6 112 53,6 39 52,7 

Não 38 53,5 94 44,3 73 48,7 59 44,4 88 47,8 44 44,4 97 46.4 35 47,3 

Valor p 0,11 0,27 0,34 0,50 

Diuréticos 
Sim 54 76,1 95 44,8 67 44,7 82 61,6 63 34,2 86 86,9 80 38,3 69 93,2 

Não 17 23,9 117 55,2 83 55,3 51 38,4 121 65,8 13 13,1 129 61,7 5 6,8 

Valor p 0,08 0,62 0,36 0,03 

Betabloqueadores 

Sim 26 36,6 82 38,7 55 36,7 53 39,8 72 39,1 36 36,4 81 38,8 27 36,5 

Não 45 63,4 130 61,3 95 63,3 80 60,2 112 60,9 63 63,6 128 61,2 47 63,5 

Valor p 0,43 0,33 0,37 0,42 

Hipoglicemiantes 

Sim 23 32,4 82 38,7 53 35,3 52 39,1 65 35,3 40 40,4 76 36,4 29 39,2 

Não 48 67,6 130 61,3 97 64,7 81 60,9 119 64,7 59 59,6 133 63,6 45 60,8 

Valor p 0,21 0,30 0,24 0,38 

Continua 
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Continuação 

 
BCC 

Sim 17 23,9 61 28,8 36 24,0 42 31,6 51 27,7 27 27,3 149 71,3 56 75,7 

Não 54 76,1 151 71,2 114 76,0 91 68,4 133 72,3 72 72,7 60 28,7 18 24,3 

Valor p 0,26 0,10 0,53 0,29 

IECA 

Sim 16 22,5 32 15,1 32 21,3 16 12,0 40 21,7 8 8,1 43 20,6 5 6,8 

Não 55 77,5 180 84,9 118 78,7 117 88,0 144 78,3 91 91,9 166 79,4 69 93,2 

Valor p 0,10 0,03 0,00 0,00 

Insulinas 

Sim 5 7,0 24 11,4 11 7,4 18 13,5 15 8,2 14 14,1 19 9,1 10 13,5 

Não 66 93,0 187 88,6 138 92,6 115 86,5 168 91,8 85 85,9 189 90,9 64 86,5 

Valor p 0,21 0,06 0,08 0,20 
Antiarrítmicos 

Sim 4 5,8 18 8,5 10 6,8 12 9,0 16 8,8 6 6,1 16 7,7 6 8,1 
Não 65 94,2 194 91,5 138 93,2 121 91,0 166 91,2 93 93,9 191 92,3 68 91,9 

Valor p 0,33 0,31 0,28 0,54 
Agonistas Adrenérgicos Centrais 

Sim 1 1,4 3 1,4 1 0,7 3 2,3 3 1,6 1 1,0 4 1,9 0 0,0 
Não 70 98,6 209 98,6 149 99,3 130 97,7 181 98,4 98 99,0 205 98,1 74 100,0 

Valor p 0,74 0,27 0,56 0,29 
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Os dados da tabela 23 mostram que houve associação 

estatisticamente significante (p<0,05) entre a terceira (62,6% vs 

51,1%) e a quarta (64,9% vs 51,7%) pergunta do instrumento de 

avaliação de adesão ao tratamento medicamentoso de Morisky e 

Green e os hipertensos em uso de Bloqueadores do Receptor de 

Angiotensina, verificou-se um comportamento positivo em relação à 

adesão à medicação já que esses referiram não deixar de tomar a 

medicação quando sentiam-se melhores ou piores. Houve 

associação estatisticamente significante com as respostas dos 

hipertensos que relataram o uso de Diuréticos e a quarta pergunta 

do instrumento (93,2% vs 6,8%), verificou-se um comportamento 

positivo em relação à adesão à medicação, já que esses referiram 

não deixar de tomar a medicação quando sentiam-se piores. Houve 

também associação estatisticamente significante entre as respostas 

“sim”  e as seguintes perguntas do instrumento e o uso de Inibidores 

da Enzima Conversora de Angiotensina " Você às vezes se descuida 

de tomar seu medicamento?" ( 21,3% vs 12,0%), "Deixa de tomar a 

medicação caso sinta-se melhor? " (21,7% vs 8,1%) e "Deixa de 

tomar a medicação caso sinta-se pior?" (20,6% vs 6,8%), verificou-

se um comportamento negativo em relação à adesão a medicação 

nos hipertensos em uso de IECA já que esses relataram ser 

descuidados quanto a medicação e deixar de tomar esta quando 

sentiam-se melhores ou piores. Não houve associação 

estatisticamente significante entre as respostas do instrumento de 

Morisky Green e as demais classes farmacológicas. 
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Tabela 24 – Respostas ao Teste de Morisky Green nos cinco momentos em relação ao tabagismo durante o programa de gestão de doenças 

crônicas. São Paulo, 2013. 

 TABAGISMO 

TESTE DE 
MORISKY 

GREEN 

1 2 3 4 5 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Você costuma esquecer de tomar seus remédios? 

sim 2 2,8 69 97,2 1 1,4 70 98,6 2 2,8 69 97,2 3 4,2 68 95,8 2 2,8 69 97,2 

Não 8 3,8 204 96,2 6 2,8 206 97,2 14 6,6 198 93,4 14 6,6 198 93,4 14 6,6 198 93,4 

Valor p 0,52 0,44 0,19 0,34 0,19 

Você as vezes se descuida de tomar seu medicamento? 

Sim  3 2,0 147 98,0 2 1,3 148 98,7 6 4,0 144 96,0 7 4,7 143 95,3 5 3,3 145 96,7 

Não 7 5,3 126 94,7 5 3,8 128 96,2 10 7,5 123 92,5 10 7,5 123 95,2 11 8,3 122 91,7 

Valor p 0,12 0,18 0,15 0,22 0,06 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se melhor? 

Sim 3 1,6 181 98,4 2 1,1 182 98,9 6 3,3 178 96,7 8 4,3 176 95,7 5 2,7 179 97,3 

Não 7 7,1 92 92,9 5 5,1 94 94,9 10 10,1 89 89,9 9 9,1 90 90,9 11 11,1 88 88,9 

Valor p 0,02 0,05 0,02 0,09 0,05 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se pior? 

Sim 9 4,3 200 95,7 5 2,4 204 97,6 11 5,3 198 94,7 11 5,3 198 94,7 10 4,8 199 95,2 

Não 1 1,4 73 98,6 2 2,7 72 97,3 5 6,8 69 93,2 6 8,1 68 91,9 6 8,1 68 91,9 

Valor p 0,21 0,59 0,41 0,27 0,21 
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Os dados da tabela 24 mostram que houve associaçã 

estatisticamente significante (p<0,05) entre a resposta “sim” à 

pergunta do instrumento de avaliação de adesão ao tratamento 

medicamentoso de Morisky e Green "Deixa de tomar a medicação 

caso sinta-se melhor?"  e os tabagistas no primeiro  e no terceiro 

momento de participação no programa respectivamente (7,1% vs 

1,6%) e (10,1 vs 3,3%), verificou-se um comportamento positivo em 

relação à adesão à medicação entre os tabagistas que referiram não 

deixar de tomar a medicação quando sentiam-se melhores. Não 

houve associação estatisticamente significante entre as respostas do 

instrumento de Morisky Green e os demais momentos analisados. 
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Tabela 25 – Respostas ao Teste de Morisky Green nos cinco momentos em relação ao etilismo durante o programa de gestão de doenças crônicas. 

São Paulo, 2013. 

 ETILISMO 

TESTE DE 
MORISKY GREEN 

1 2 3 4 5 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Você costuma esquecer de tomar seus remédios? 

Sim 8 11,3 63 88,7 2 2,8 69 97,2 2 2,8 69 97,2 2 2,8 69 97,2 2 2,8 69 97,2 

Não 21 9,9 191 90,1 8 3,8 204 96,2 8 3,8 204 96,2 8 3,8 204 96,2 7 3,3 205 96,7 

Valor p 0,45 0,52 0,52 0,52 0,60 

Você as vezes se descuida de tomar seu medicamento? 

Sim  15 10,0 135 90,0 4 2,7 146 97,3 4 2,7 146 97,3 4 2,7 146 97,3 4 2,7 146 97,3 

Não 14 10,5 119 89,5 6 4,5 127 95,5 6 4,5 127 95,5 6 4,5 127 95,5 5 3,8 128 96,2 

Valor p 0,52 0,30 0,30 0,30 0,42 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se melhor? 

Sim 18 9,8 166 90,2 5 2,7 179 97,3 5 2,7 179 97,3 5 2,7 179 97,3 5 2,7 179 97,3 

Não 11 11,1 88 88,9 5 5,1 94 94,9 5 5,1 94 94,9 5 5,1 94 94,9 4 4,0 95 96,0 

Valor p 0,44 0,24 0,24 0,24 0,39 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se pior? 

Sim 19 9,1 190 90,9 4 1,9 205 98,1 4 1,9 205 98,1 4 1,9 205 98,1 4 1,9 205 98,1 

Não 10 13,5 64 86,5 6 8,1 68 91,9 6 8,1 68 91,9 6 8,1 68 91,9 5 6,8 69 93,2 

Valor p 0,19 0,02 0,02 0,02 0,05 
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Os dados da tabela 25 mostram que houve associação 

estatisticamente significante (p<0,05) entre a resposta “sim” à 

pergunta do instrumento de avaliação de adesão ao tratamento 

medicamentoso de Morisky e Green "Deixa de tomar a medicação 

caso sinta-se pior?" e os etilistas no segundo, terceiro e quarto 

trimestre momentos de participação no programa respectivamente 

(8,1 vs 1,9%), (8,1% vs 1,9%) e (8,1% vs 1,9%), verificou-se 

comportamento positivo em relação à tomada da medicação entre os 

etilistas já que estes referiram não deixar de tomar a mdeicação 

quando sentiam-se melhores. Não houve associação 

estatisticamente significante entre as respostas do instrumento de 

Morisky Green e os demais momentos analisados. 



Resultados 79 
Ana Carolina Nascimento Raymundo 

Tabela 26 – Respostas ao Teste de Morisky Green nos cinco momentos em relação ao sedentarismo durante o programa de gestão de doenças 

crônicas. São Paulo, 2013. 

   SEDENTARISMO   

TESTE DE MORISKY 
GREEN 

1 2 3 4 5 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Você costuma esquecer de tomar seus remédios? 
Sim 67 94,4 4 5,6 65 91,5 6 8,5 57 80,3 14 19,7 53 74,6 18 25,4 53 74.6 18 25,6 

Não 207 97,6 5 2,4 190 89,6 22 10,4 178 84,0 34 16,0 156 73,6 56 26,4 150 70,8 62 29,2 

Valor p 0,16 0,42 0,29 0,50 0,32 

Você as vezes se descuida de tomar seu medicamento? 
Sim  144 96,0 6 4,0 137 91,3 13 8,7 125 83,3 25 16,7 109 72,7 41 27,3 107 71,3 43 28,7 

Não 130 97,7 3 2,3 118 88,7 15 11,3 110 82,7 23 17,3 100 75,2 33 24,8 96 72,2 37 27,8 

Valor p 0,31 0,30 0,51 0,36 0,49 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se melhor? 
Sim 177 96,2 7 3,8 164 89,1 20 10,9 151 82,1 33 17,9 135 73,4 49 26,6 131 71,2 53 28,8 

Não 97 98,0 2 2,0 91 91,9 8 8,1 84 84,8 15 15,2 74 74,7 25 25,3 72 72,7 27 27,3 

Valor p 0,33 0,30 0,34 0,46 0,45 

Deixa de tomar a medicação caso sinta-se pior? 
Sim 201 96,2 8 3,8 187 89,5 22 10,5 170 81,3 39 18,7 156 74,6 53 25,4 152 72,7 57 27,3 

Não 73 98,6 1 1,4 68 91,9 6 8,1 65 87,8 9 12,2 53 71,6 21 28,4 51 68,9 23 31,1 

Valor p 0,27 0,37 0,13 0,36 0,31 
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Os dados da tabela 26 mostram que não houve associação 

estatisticamente significativa entre as respostas dadas às quatro 

perguntas do instrumento de Morisky Green e o sedentarismo ao 

longo do programa de gestão de doenças crônicas. 

5.5 INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

Tabela 27 – Internação Hospitalar em relação ao sexo e idade dos  

hipertensos  do programa de gestão de doenças crônicas. São 

Paulo. 2013. 

 INTERNAÇÕES  
VARIÁVEIS SIM NÃO  

 N % N % p 

Sexo      

Feminino 76 59,8 101 64,7 
0,40 

Masculino 51 40,2 55 35,3 

Idade (média, anos) (dp) 72,9(10,2) 73,8(11,5) 0,51 

Os dados da tabela 27 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante entre o sexo ou a idade com o evento 

da internação hospitalar dos hipertensos, anterior ao ingresso no 

programa. 
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Tabela 28 - Internação hospitalar em relação ás comorbidades dos 

pacientes hipertensos do programa de gestão de doenças 

crônicas. São Paulo, 2013. 

INTERNAÇÃO 
COMORBIDADES SIM NÃO TOTAL Valor p 
 N % N % N %  

Diabetes tipo 1        
Sim 7 5,5 3 1,9 10 3,5 0,12 
Não 120 94,5 153 98,1 273 96,5 

Diabetes tipo 2        
Sim 100 78,7 118 75,6 218 77,0 

0,54 
Não 27 21,3 38 24,4 65 23,0 

Cardiopatias        
Sim 63 49,6 67 42,9 130 45,9 

0,16 
Não 64 50,4 89 57,1 153 54,1 

Insuficiência Renal 
Crônica   

     

Sim 23 18,1 30 19,2 53 18,7 
0,81 

Não 104 81,9 126 80,8 230 81,3 
Acidente Vascular 
Encefálico 

       

Sim 16 12,6 14 9,0 30 10,6 
0,32 

Não 111 87,4 142 91,0 253 89,4 
Dislipidemia        

Sim 42 33,1 37 23,7 79 27,9 
0,08 

Não 85 66,9 119 76,3 204 72,1 
Número de 
Comorbidade 

       

0 49 60,5 32 39,5 81 100,0 
0,32 

1 60 57,7 44 42,3 104 100,0 

2  36 51,4 34 48,6 70 100,0  

3 9 37,5 15 62,5 24 100,0  

4 2 50,0 2 50,0 4 100,0  

Os dados da tabela 28 mostram que não houve associação 

estatisticamente significante entre a ocorrência de internação 

hospitalar, as comorbidades e o número relatado pelos hipertensos 

do programa de gestão de doenças crônicas. 
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Tabela 29 - Internação hospitalar em relação as classe farmacológica e a 

quantidade de medicamentos utilizados pelos hipertensos do 

programa de gestão de doenças crônicas. São Paulo, 2013. 

INTERNAÇÃO 
MEDICAMENTOS SIM NÃO TOTAL 

p 
N % N % N % 

BRA        
Sim 80 63,0 76 48,7 156 55,1 

0,02 
Não 47 37,0 80 51,3 127 44,9 

Estatinas        
Sim 72 56,7 79 50,6 151 53,4 

0,31 
Não 55 43,3 77 49,4 132 46,6 

Diuréticos        
Sim 72 52,9 77 52,4 149 52,7 1,00 
Não 64 47,1 70 47,6 134 47,3  

Betabloqueadores        
Sim 57 44,9 51 32,7 108 38,2 

0,04 
Não 70 55,1 105 67,3 175 61,8 

Hipoglicemiantes        
Sim 47 37,0 58 37,2 105 31,1 

0,97 
Não 80 63,0 98 62,8 178 62,9 

BCC        
Sim 41 32,3 37 23,7 78 27,6 

0,11 
Não 86 67,7 119 76,3 205 72,4 

IECA        
Sim 25 19,7 23 14,7 48 17,0 

0,27 
Não 102 80,3 133 85,3 235 83,0 

Insulinas        
Sim 15 11,8 14 9,0 29 10,3 

0,44 
Não 112 88,2 141 91,0 253 89,7 

Antiarrítmicos        
Sim  12 9,6 10 6,4 22 7,8 

0,32 
Não 113 90,4 146 93,6 259 92,2 

Agonistas 
Adrenérgicos 
Centrais 

       

Sim 1 0,8 3 1,9 4 1,4 
0,63 

Não 126 99,2 153 98,1 279 98,6 
Quantidade de 
Medicamentos 

       

 0 13 76,5 4 23,5 17 100,0 

0,35 
 1 51 64,6 28 35,4 79 100,0 
 2 e 3 60 49,2 62 50,8 122 100,0 
 4,5 e 6 32 49,2 33 50,8 65 100,0 

BRA: Bloqueadores do Receptor de Angiotensina 

BCC :Bloqueadores do Canal de Cálcio 

IECA: Inibidores da enzima conversora de Angiotensina  

Os dados da tabela 29 mostram que houve associação 

estatisticamente significativa entre o uso de Bloqueadores do 

Receptor de Angiotensina e Betabloqueadores e a ocorrência de 
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internação hospitalar. Verificou-se que houve maior número de 

internações entre aqueles que relataram utilizar estas classes 

farmacológicas (63,0% vs 48,7%) e (44,9% vs 32,7%). Não houve 

associação entre a internação, as demais classes farmacológicas e 

quantidade de medicamentos utilizados pelos hipertensos. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS HIPERTENSOS 

As variáveis sexo e idade, no contexto da hipertensão, são de 

extrema importância pois podem se relacionar não só com a 

ocorrência da doença, mas também no processo de adesão ao 

tratamento e controle dos níveis tensionais. Veificou-se que a 

maioria era do sexo feminino (62,5%) e este  fato merece atenção, 

apesar de não se ter identificado associação estatiscamente 

significante com as demais variáveis do estudo. Considera-se que as 

mulheres apresentam maior conscientização em relação ao cuidado 

com a saúde, pela própria condição feminina, o que justifica maior 

participação e procura por serviços de saúde e pode explicar a maior 

quantidade de participantes do sexo feminino em um programa de 

gestão de doenças crônicas. Estudo 58 realizado em nosso meio 

mostrou que homens, jovens, não brancos se relacionaram com 

desconhecimento sobre a hipertensão e tratamento, característica 

que pode influenciar negativamente no controle da hipertensão. 

Sousa 59 em investigação sobre a prevalência da hipertensão arterial 

referida, percepção de sua origem e formas de controle em área da 

metropolitana de São Paulo, mostrou que as mulheres foram as que 

mais procuraram pela assistência e pondera que as mulheres 

parecem ter uma percepção mais acurada de sua condição de 

saúde e também desenvolvem maiores relações com os serviços de 

saúde em razão de seus atributos e funções reprodutivas. Estudo de 

abrangência nacional que teve como objetivo decrever a distribuição 

de indicadores referentes à hipertensão no programa HiperDia, 

também identificou predomínio de pacientes do sexo feminino 

cadastradas, (66%)60. 
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Embora a hipertensão arterial atinja igualmente homens e 

mulheres, uma revisão sistemática demonstrou a relação entre sexo 

e hipertensão. Estudo realizado em uma capital brasileira mostrou 

maior prevalência de hipertensão entre homens (41,8%) que entre 

mulheres (31,8%)Error! Bookmark not defined.. Outro estudo que se propôs 

a identificar a prevalência de hipertensão em Campo Grande, MS, 

também encontrou maior prevalência nos homens (51,8%), que 

entre as mulheres (33,1%)Error! Bookmark not defined.. Apesar destes 

estudos revelarem maior prevalência em homens, outro estudo de 

base epidemiológica, que se porpôs estimar a prevalência da 

hipertensão auto referida entre adultos de ambientes rurais e 

urbanos brasileiros, encontrou prevalência maior entre as mulheres 

em relação aos homens (23.9% e 17,7%) e aumento com a idade61. 

Os resultados relativos ao ano de 2012 do VIGITEL (Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico) trouxe no conjunto da população adulta das 27 cidades 

brasileiras estudadas, a frequência de diagnóstico prévio de 

hipertensão arterial de 24,3%, sendo maior em mulheres (26,9%) do 

que em homens (21,3%)62. Dados obtidos em estudo63 com 426 

idosos na cidade de Campinas (SP) mostrou prevalência de HAS de 

51,8%, sendo 55,9% sexo feminino e 46,4% do sexo masculino. 

A média de idade dos hipertensos estudados revelou 

população idosa, manteve-se na sétima década (73,4 (10,9) anos). 

Tal  dado era esperado por tratar-se de um contingente especial, 

pois o Programa de Gerenciamento de Doenças Crônicas incluía 

pessoas a partir da indicação das seguradoras de saúde, e essas 

por sua vez selecinavam aqueles com crescente problemática de 

saúde, muito frequente com o avançar da idade.  Destaca-se ainda, 

que a pressão arterial aumenta conforme a idade e acomete um 

número maior  de indivíduos de faixas etárias mais avançadas.  

Estudo que avaliou a prevalência da hipertensão arterial 

referida em mulheres acima de 60 anos  demonstrou que o fato de 
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apresentar idade acima de 75 anos elevou em 25% a chance de ter 

hipertensão arterial referida64. No presente estudo 63,2% dos 

hipertensos apresentavam idade acima dos 71 anos. 

Em relação à presença de comorbidades, 77% dos 

hipertensos referiu diabetes mellitus tipo 2, fato bem frequente. 

Estudo que realizou a Comparação dos perfis dos pacientes 

hipertensos atendidos em Pronto-Socorro e em tratamento 

ambulatorial trouxe uma prevalência de 34,3% de Diabetes entre os 

hipertensos, com maior prevalência para aqueles atendidos em 

pronto-socorro (42,3%)65.  Da mesma forma, outro estudo apontou 

prevalência de 41% de Diabetes nos hipertensos atendidos em uma 

unidade básica de saúde acompanhados pelo programa de saúde 

da família66. O estudo que se propôs avaliar a hipertensão referida 

em mulheres idosas , trouxe uma prevalência de 80,2% de Diabetes 

nas mulheres que referiram hipertensão arterial64.  Observou-se que 

o achado do presente estudo apresenta acima da média de outros 

estudos com populações hipertensas, porém, ao se comparar com 

estudo composto por população idosa, a prevalência foi semelhante.  

Em relação à presença de cardiopatias, observou-se que 

pouco mais da metade (56,5%) era portadora  de doenças como 

Insuficiência Cardíaca, Doença Arterial Coronariana e Infarto do 

Miocárdio. no estudo de comparação dos perfis entre hipertensos 

atendidos no pronto-socorro e os acompanhados em ambulatório, a 

prevalência de cardiopatias no total dos dois grupos foi de 11,7%65 

Entre aqueles acompanhados pelo programa saúde da família a 

prevalência foi de 16%66. Entre as mulheres idosas que referiam 

hipertensão a prevalência foi de 77,0%64 Enquanto a população do 

presente estudo encontra-se acima da média da prevalência de 

cardiopatias encontrada em hipertensos, ao comparar-se com este 

estudo compreendido por mulheres que referiram hipertensão, a 

prevalência é quase 20% menor (56,5% e 77%). 
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Quanto à presença de Insuficiência renal crônica 18,7% 

referiram ser portadores de insuficiência renal a esse dado foi similar 

ao relatado por hipertensos atendidos em pronto socorro (16,7%) em 

estudo que se prôpos comparar o perfil dos hipertensos atendidos 

no pronto-socorro e os acompanhados em ambulatório65. A presença 

do relato de insuficiência renal merece atenção especial, 

considerando as complicações renais decorrentes da hipertensao 

arterial. Geralmente elas são identificadas mais tardiamente, quando 

a lesão renal se faz presente de forma mais acentuada, inclusive 

com grave perda funcional.  

No presente estudo apenas 22% dos hipertensos não 

apresentavam comorbidades. Tal dado evidencia mais uma vez a 

importância da extratificação de risco dos hipertensos, considerando 

não só os níveis tensionais, mas também a lesão de órgãos alvo. Os 

hipertensos com grau de maior complexidade merecem atenção 

especial por parte dos profissionais de saúde. Estudo com 

hipertensos complicados (PAD ≥ 110 mmHg com ou sem 

tratamento, com lesões em órgãos-alvo ou outras doenças) mostrou 

que os hipertensos complicados desconheciam que o tratamento 

pode evitar problemas renais67. 

6.2 PARÂMETROS BIOMÉTRICOS E DE ESTILO DE VIDA 

6.2.1 Índice de Massa Corporal 

A Obesidade e hipertensão arterial estão intimamente 

relacionados pois o ganho de peso pode causar elevação da 

pressão arterial e, ao contrário, a redução de peso pode diminuir a 

pressão arterial de pacientes hipertensos. No entanto, os 

mecanismos fisiopatogênicos que favorecem o desenvolvimento de 

hipertensão na obesidade são complexos e multifatoriais. Entre 
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essas alterações destacam-se alterações hemodinâmicas sistêmicas 

e renais. Isso torna a obesidade um dos fatores de risco clássico 

para hipertensão arterial. 

Estudo de uma coorte com 1.132 homens brancos 

participantes iniciais do Johns Hopkins Precursors Study analisou a 

associação do índice de massa corporal em três fases da vida: idade 

adulta jovem, meia-idade e quando idosos. Os achados mostraram 

que homens que tinham Índice de Massa corporal normal na idade 

de 25 anos, mas estavam com sobrepeso ou obesidade aos 45 anos 

apresentaram um risco maior de desenvolver hipertensão (HR, 1,57, 

95% CI, 1,20-2,07). Os homens que estavam com sobrepeso ou 

obesos na idade de 25 anos que permaneceram com sobrepeso ou 

obesidade aos 45 anos apresentaram quase o dobro do risco de 

desenvolver hipertensão (HR, 1,91, 95% CI, 1,46-2,49), em 

comparação com os homens que estavam com Índice de Massa 

corporal dentro dos padrões normais aos  25 anos e  aos 45 anos68. 

Estudo com 511 pessoas hipertensas em tratamento ambulatorial 

ostrou Índice de Massa Corporal no limite superior da faixa de 

sobrepeso (29,04±4,35 kg/m2), 32,9% dos homens e 74,1% das 

mulheres tinham cintura maior que  o recomendado. Apenas 22% 

dos hipertensos estavam controlados e, os que conheciam que o 

tratamento inclui a redução de peso estavam mais controlados 

(p<0,05, 24% vs 9%)69. 

No presente estudo, o Índice de Massa corporal, a média foi 

de 27,7 (4,9) kg/m2 porém houve predomínio de hipertensos com 

sobrepeso e obesidade, pois apenas um terço dos hipertensos 

estava na faixa da normalidade. Considerando predomínio de idade 

elevada,  acima dos 70 anos e presença de comorbidades e 

prováveis lesões de órgãos alvo, torna a amostra estudada ainda 

mais especial. acrescenta-se ainda o fato de que ao analisar a 

evolução desses hipertensos, não houve alteração significativa (p = 

1,00) do Índice de Massa corporal nos momentos analisados. No 
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momento inicial, de entrada no programa (momento 1) a média do 

Índice de Massa corporal era de 27,7 (4,9) kg/m2, no último 

momento de avaliação (momento 5) a média foi de 27,6 (5,0)  kg/m2. 

6.2 TABAGISMO 

O tabagismo é um importante fator de risco para as 

doenças cardiovasculares, porém,  a relação entre o tabagismo e o 

desenvolvimento de hipertensão arterial não está bem estabelecido. 

Uma coorte  prospectiva com homens normotensos acompanhados 

por onze anos, demonstrou que aqueles que fumavam mais de 20 

cigarros por dia apresentaram mais que o dobro de chances de 

desenvolver hipertensão70 .O estudo Framingham foi um dos 

primeiros a demonstrar a associação entre fumo e acidente vascular 

encefálico, número de cigarros fumados e o efeito de parar de fumar. 

Fumantes de mais de 40 cigarros/dia apresentaram risco relativo 

duas vezes maior que fumantes de menos que dez cigarros/dia. 

Parar de fumar reduz o risco de forma significativa já após dois anos, 

atingindo o patamar de não fumantes em cinco anos71. 

A prevalência  do tabagismo, em nosso meio, vem em 

constante decrescência.. No Brasil o inquérito VIGITEL apontou uma  

frequência de fumantes no conjunto das capitais de 14,8%, sendo 

maior entre os homens (18,1%) do que entre as mulheres (12%), 

fato verificado em todas as capitais. Em São Paulo o índice foi de 

22%. Houve redução da prevalência de fumantes e fumantes 

pesados entre homens e entre indivíduos com idade de 35 a 54 

anos. Para fumantes, também houve redução no estrato de 9 a 11 

anos de estudo e regiões Norte e Centro-oeste. Para fumantes 

pesados, a queda foi na Região Nordeste. A política regulatória 

adotada pelo Brasil tem sido responsável pelo declínio nas 

prevalências do tabaco72.   
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No presente estudo, a prevalência de tabagismo no momento 

de ingresso no programa de gestão de doenças crônicas foi de 

3,5%, bem abaixo dos dados encontrados em estudos no nosso 

meio. Isso talvez possa ser explicado pelo predomínio de 

hipertensos do sexo feminino e pela média de idade elevada, acima 

de 70 anos. Durante a evolução dos hipertensos seguidos no 

programa de gestão de doenças crônicas, apesar de ligeiro declínio 

na frequência de tabagistas do momento inicial para o momento final  

(3,5% para 5,7%) não houve alteração significativa no 

comportamento desta variável (p>0,05).  

6.2.3  Etilismo 

A influência do consumo de álcool na hipertensão é 

bastante analisada pela literatura. Um estudo com propósito de 

investigar a associação entre o padrão do consumo de álcool e o 

risco para desenvolver hipertensão demonstrou que  à quantidade 

de etanol e à freqüência de ingestão, aumenta o risco de 

hipertensão independentemente da quantidade ingerida23. Estudo73 

que realizou a monitorização ambulatorial de 24h entre bebedores 

pesados (100 g de etanol/dia), durante a ingestão de bebidas 

alcoólicas e após 30 dias de abstinência, mostrou redução significa 

nos níveis pressóricos e os autores recomendam que a cessação do 

consumo de bebidas alcoólicas seja uma das prioridades entre 

indivíduos hipertensos. Da mesma forma outra investigação74 

avaliou o consumo alcoólico e o risco de hipertensão arterial entre 

homens e mulheres, verificarando uma diferença entre o sexo e o 

consumo de bebidas alcoólicas, concluindo que o consumo 

moderado de álcool diminuiu o risco de hipertensão arterial entre as 

mulheres, sendo o inverso entre os homens. Entretanto, outros 

estudos mostraram uma associação inversa entre a ingestão 

moderada de bebidas alcoólicas, em especial, o vinho e as doenças 
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cardiovasculares. Essa associação seria resultante da ação 

antiplaquetária e antioxidante dos polifenóis presentes nessa bebida, 

mas, apenas lembrando que os polifenóis estão presentes na casca 

e sementes da uva como também no chá verde, portanto, ingerir chá 

verde e suco de uva traria os mesmos benefícios de ingerir 

vinho75,76,77. 

O consumo de álcool no presente estudo, foi referido por 

10,2% dos hipertensos estudados e apresentou mudança 

estatisticamente significante (p=0,00) ao comparar-se o momento de 

ingresso e do final do acompanhamento dos hipertensos no 

programa de gestão de doenças crônicas.  Ao final do 

acompanhamento o índice de etilistas caiu para 2,8%, valor também 

referido na última visita domicilar feita aos hipertensos. Destaca-se 

que a redução do consumo de bebida alcoólica nesse grupo de 

hipertensos, também possa ter contribuído para o decréscimo 

significativo observado nos níveis da pressão arterial, durante o 

período de acompanhamento. Ao comparar-se com a frequência 

demonstradas em outros estudos com hipertensos, o presente 

estudo apresentou frequência abaixo do relatado no estudo que 

comparou as características biossocias entre hipertensos 

controlados e não controlados, a ingestão alcoólica foi de 61,5% 

entre os não controlados e 38,5% entre os controlados78.  Outro 

estudo que se propôs a indentificar a prevalência referida de 

hipertensão arterial por meio de contato telefônico, identificou que 

entre aqueles indivíduos classificados como hipertensos, 39,1% 

relataram o consumo de álcoolError! Bookmark not defined..  

6.2.4 Sedentarismo 

A organização mundial de sáude (OMS) recomenda a 

prática de atividade física regular  moderada ao menos 5 dias por 

semana,  por no mínimo 30 minutos79.  Estudo realizado entre os 
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carteiros e os trabalhadores de escritório do serviço postal e entre os 

cobradores de ônibus de dois andares de Londres, mostrou nos 

trabalhadores com maior gasto energético durante o trabalho, 

menores taxas de mortes por doenças coronarianas.80. 

A prática regular de atividades físicas é parte primordial 

das condutas não medicamentosas de prevenção e tratamento da 

Hipertensão18. A literatura confirma a redução da pressão arterial 

após o exercício, principalmente em hipertensos81,82 .O principal 

mecanismo relacionado à redução da pressão arteria após o 

exercício está ligado a inibição da atividade simpática 

(noradrenalina), a redução de angiotensina II, adenosina e 

endotelina circulantes, e dos seus recetores no sistema nervoso 

central, favorecendo sistemicamente a redução da resistência 

vasculas periférica e aumentando a sensibilidade barorreflexa. O 

efeito vasodilatador das prostaglandinas e óxido nítrico, libertados 

durante o exercício, também contribui83. Um estudo de coorte 

clássico que acompanhou por dez anos 14.998 indivíduos, 

demonstrou que aqueles que praticavam atividade física de forma 

regular apresentaram 35% menor risco para hipertensão arterial do 

que os sedentários84. 

Estudo de revisão sobre atividade física e síndrome 

metabólica também encontrou evidências sugestivas de que 

atividade física regular de moderada intensidade pode prevenir a 

síndrome metabólica, sendo que atividade física de maior 

intensidade pode exercer maior benefício. Destaca-se que um maior 

condicionamento cardiorrespiratório tem demonstrado forte 

associação negativa com a síndrome metabólica85. Outro dado da 

região metropolitana de São Paulo, um dos primeiros levantamentos 

no início da década de 90, indicou que 69,3% dos adultos não eram 

suficientemente ativos, fato ainda mais evidente em mulheres 

(80,2%) do que em homens (57,3%). Dados sobre a evolução da 

frequência de atividade física no tempo livre (lazer) do Ministério da 
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Saúde do estudo VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2006 a 

2010 foram, respectivamente: 14,9% 15,2%, 15,0%, 14,7% e 

14,9%62. 

No presente estudo, apenas 3,2% dos hipertensos 

relataram praticar atividade física no momento do ingresso do 

programa. Esse dado é bastante relevante, pois  trata-se de níveis 

elevados de sedentarismo. Ao longo do acompanhamento esta 

variável apresentou mudança significativa em seu comportamento 

(p=0,00) pois ao final do período de acompanhamento houve um 

aumento de 25,1% de individuos praticantes de atividades físicas 

(3,2% vs 28,3%). Em relação à atividade física e hipertensão arterial 

estudos têm evidenciado os benefícios da prática regular de 

atividade física e a incidência ou risco de desenvolvimento da 

hipertensão arterial, bem como a redução da pressão 

arterial86,87,88,89,90. O estudo CARDIA que acompanhou durante 15 

anos 3993 homens e mulheres, de 18 a 30 anos mostrou que a 

incidência de hipertensão arterial foi igual a 0,83 (IC 95% 0,73-0,93), 

independente da raça, sexo, idade, educação e história familiar de 

hipertensão arterial91. Investigação que analisou a relação da 

atividade física com a redução da pressão arterial em diferentes 

momentos do dia, identificou uma redução estatisticamente 

significante na pressão sistólica (-3,3 IC 95%, -5,8 a -0,9) e na 

pressão diastólica (-3,5 IC95%, -5,2 a -1,9)92. Nessa mesma linha, 

Forjaz et al identificaram que a duração do exercício determinou a 

magnitude e duração da hipotensão pós-exercício: quanto maior o 

tempo de exercício maior foi a duração da hipotensão93. 

Deste modo observa-se que os efeitos benéficos do 

exercício físico devem ser aproveitados e incentivados pela equipe 

multiprofissional no tratamento do hipertenso, visando evitar o uso 

ou reduzir o número de medicamentos, promover saúde e prevenir 

outras doenças. Em indivíduos sedentários e hipertensos, reduções 
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clinicamente significativas na pressão arterial podem ser 

conseguidas com o aumento relativamente modesto na atividade 

física, acima dos níveis dos sedentários, além do que o volume de 

exercício requerido para reduzir a pressão arterial pode ser 

relativamente pequeno, possível de ser atingido mesmo por 

indivíduos sedentários94. No contexto da enfermagem, orientações 

sobre os benefícios da atividade física, devem fazer parte do plano 

assistencial. Nessa linha realizou-se estudo para avaliar o efeito de 

atividades com uso do pedômetro, orientadas pela enfermagem, na 

prática de atividade física e na mudança de comportamento em 

hipertensos acompanhados em Estratégia Saúde da Família. Foram 

avaliados dois grupos (controle=130 e intervenção=133) no início e 

no final do de 10 semanas de acompanhamento em relação a nível 

de atividade física, estágio de mudança de comportamento, medida 

casual e medida residencial da pressão arterial (MRPA). Os 

principais resultados mostraram que houve diminuição significante 

da pressão arterial nos dois grupos, porém as mudanças de 

comportamento frente à atividade física e aumento do número de 

passos, ao final do estudo, foram mais acentuadas nos hipertensos 

do grupo que recebeu as intervenções orientadas pela 

enfermagem95. 

6.2.4 Pressão Arterial 

A média da pressão arterial inicial dos hipertensos estava 

dentro dos padrões de normalidade, porém, ao longo do 

acompanhamento no programa de gestão de doenças crônicas, 

houve redução do valor. A redução foi significativa ao comparar-se o 

momento 1, momento inicial de avaliação, em relação aos outros 

momentos, apenas a partir do momento 4 (p<0,05) tanto na pressão 

sistólica (p=0,02) quanto na diastólica (p=0,03).  Na avaliação 

pressórica realizada durante as visitas domiciliares ao comparar-se a 
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primeira e a segunda visita, a redução foi significativa apenas para a 

pressão sistólica (p=0,04). Tais achados são de extrema importância 

e podem ser reflexo da inserção desses hipertensos no programa de 

gestão de doenças crônicas, aliado às mudanças de comportamento 

ocorridas, como aumento da atividade física e redução de in gestão 

de bebida alcoólica. 

Um estudo em nosso meio que acompanhou por 12 

meses pacientes hipertensos divididos em sem complicações e com 

complicações ofereceu um programa de assistência especial 

composto por visitas clínicas a cada dois meses, doação de todos os 

medicamentos anti-hipertensivos, reuniões com uma equipe 

multidisciplinar e contatos telefônicos ativos. Após os 12 meses de 

seguimento verificou-se apresentou valores de  média de pressão 

dos pacientes hipertensos sem complicações e com complicações 

respecitivamente (128(17)/75(13) e 128(15)/ 83(11)mm Hg, valores 

similares aos do presente estudo. Os autores concluem que uma 

atenção especial aos hipertensos reduziu a pressão arterial e 

aumentou o controle pressórico, sem interferir na qualidade de vida, 

que também foi avaliada96.   

Cabe destacar que, embora os hipertensos estudados 

tenham mantido níveis tensionais dentro da faixa da normalidade, 

menores que 130/85 mmHg, de acordo com a VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão, ao analisar-se a estratificação de risco 

dessas pessoas, elas possuem risco adicional no mínimo moderado, 

devido a presença de comorbidades em 71,4% dos hipertensos, 

destes 77% sendo diabéticos e 68,1% com sobrepeso ou obesidade. 

O grau do risco, provavelmente seria até mais elevado, considrando 

a possibilidadede de dois ou mais fatores associados.  A 

recomendação para evitar o aumento do risco cardiovascular na 

população com estas características é que  mantenham  índices de 

pressão arterial de 120 - 129/80 – 84 mmHg18. 
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6.3 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL E ADESÃO AO 

TRATAMENTO 

A principal meta do tratamento anti-hipertensivo é o 

controle da pressão arterial, ou seja, manter valores iguais ou 

menores que 140/90 mmHg18. O controle da hipertensão arterial 

pode envolver múltiplos fatores, tais como características do 

paciente, socioeconômicos, culturais, crenças, hábitos e estilos de 

vida, ligados ao sistema de saúde, à doença e tratamento. Tais 

relações são consideradas pela estreita relação entre o controle e 

processo de adesão ao tratamento anti-hipertensivo. No presente 

estudo apesar de não ter havido alteração estatisticamente 

significativa (p=0,11) entre o controle inicial da pressão arterial, 

momento 1 (62,4%) e o controle verificado no final, momento 5 

(76,3%), ressalta-se que as taxas de controle encontradas foram 

mais elevadas, quando comparadas Ao cenário nacional atualmente. 

Os alto valores mais elevados podem estar relacionados ao acesso 

a serviços de saúde, já que todos os participantes tinham uma plano 

de saúde particular, e também a questão da procura por cuidado, já 

que estavam inscritos em um programa de acompanhamento 

condições crônicas. 

No cenário nacional o controle da pressão arterial 

apresenta taxas de controle variadas e  índices de abrangência 

nacional são desconhecidos. Uma revisão sistemática97 que 

descreveu o panorama do controle da hipertensão arterial no Brasil 

com base nas publicações existentes em uma base de dados trouxe 

que em estudos de base populacional, o índice mais elevado de 

controle foi de 57,6% foi de um estudo multicêntrico realizado em 

100 municípios e na cidade de São José do Rio Preto (52,4%), no 

estado de São Paulo, e os menores percentuais, em torno de 10%, 

foram identificados em microrregiões do Rio Grande do Sul e no 

município de Tubarão, Santa Catarina. 
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Houve associação estatisticamente significante entre o 

controle da pressão arterial no momento 5 e o tabagismo (p=0,02), 

verificou-se menor controle entre os tabagistas ( 3,7% vs 11,9%). 

Corroborando esses dados, estudo que avaliou pacientes de 

consultório médico e se prôpos a conhecer o porcentual de 

pacientes sob tratamento anti-hipertensivo que estavam dentro das 

metas estabelecidas para a sua condição específica, mostrou que a 

a probabilidade de controle em tabagistas foi menor (29%)98. Nessa 

mesma linha, estudo que avaliou abandono ao tratamento anti-

hipertensivo, considrado o mais alto grau de falta de adesão ao 

tratamento, mostrou relação direta com o tabagismo,  risco relativo 

1,46 (1,04-2,06)99. 

Ressalta-se que de um modo geral o controle da 

hipertensão em nosso arterial é pouco satisfatório. Vários fatores 

podem contribuir para tal, como a redução insuficiente dos níveis da 

pressão arterial pela proposta de tratamento pouco eficaz e a pouca 

ou falta de adesão ao tratamento. Os dados de baixo controle da 

hipertensão arterial, aliados a outras observações decorrentes da 

prática dos profissionais da área da saúde, reforçam a hipótese de 

que o diagnóstico da hipertensão arterial é fácil, bem como a 

orientação do tratamento. Mas, apesar da eficácia das medidas 

terapêuticas anti-hipertensivas existentes, o controle tensional  não é 

uma tarefa fácil, tendo em vista que, na maioria das vezes, o 

tratamento é para toda a vida. Os problemas de adesão nem sempre 

são fáceis de se detectar e ainda mais difícil é quantificá-los. Para 

melhorar o controle da hipertensão arterial, é importante reunir 

esforços no sentido de identificar os pacientes não aderentes ao 

tratamento proposto. Adesão é um processo comportamental 

complexo, fortemente influenciado pelo meio ambiente, pelos 

profissionais de saúde e pelos cuidados de assistência médica. A 

não adesão é um impedimento ao alcance dos objetivos terapêuticos 



98 Discussão 
Ana Carolina Nascimento Raymundo 

 

e pode constituir se em uma fonte de frustração para os profissionais 

de saúdeError! Bookmark not defined.. 

O desafio da adesão ao tratamento é tarefa que exige o 

envolvimento e a participação dos hipertensos e da equipe de 

saúde. Para que se possa atingir e manter os níveis tensionais 

controlados, faz-se necessário estímulos constantes que podem 

contribuir para as mudanças do estilo de vida e ajuste ao tratamento 

medicamentoso. Os pacientes hipertensos devem ser observados a 

intervalos regulares, tendo como principal objetivo obter o controle 

dos níveis de pressão arterial, assim como a sua manutenção em 

longo prazo. O principal motivo do controle inadequado da 

hipertensão arterial parece ser o não cumprimento do tratamento em 

longo prazo, tanto em modificações em estilo de vida, quanto no que 

se refere à observação da prescrição medicamentosa. Dessa forma, 

a proposta de gerenciamento de doenças crônicas atinge 

diretamente esses propósitos. 

Vários são os fatores que interferem no processo de 

adesão ao tratamento. As variáveis biossociais como idade, sexo, 

raça, escolaridade, nível sócio-econômico, ocupação, estado civil, 

religião, hábitos de vida, aspectos culturais e crenças de saúde 

devem ser considerados. Estudo de coorte realizado na cidade de 

Porto Alegre mostrou que o abandono ao tratamento anti-

hipertensivo se associou com tabagismo, escolaridade inferior ou 

igual a 5 anos e menos de 5 anos de doença, e aumento da idade 

com maior probabilidade de seguimento99. Por outro lado, 

investigação com hipertensos na cidade de São Paulo evidenciou 

que maiores níveis tensionais no seguimento destas pessoas se 

relacionaram com idade acima de 60 anos, além de baixa 

escolaridade, baixa renda e mais de cinco anos de 

hipertensão58.Mudanças de hábitos  e estilos de vida, bem como 

aspectos culturais, também podem influenciar a adesão ao 

tratamento e requerem determinação por parte do paciente e equipe. 
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O conhecimento sobre a doença e tratamento é outro fator a ser 

considerado. Os fatores psicossociais e a cronicidade da doença e 

ausência de sintomatologia específica, bem como complicações a 

longo prazo também exercem  influência no processo de adesão. A 

relação com os membros da equipe de saúde que assiste a pessoa 

hipertensa também merece atenção e características do tratamento 

medicamentoso podem influenciar a adesão, destacando-se os 

efeitos indesejáveis, esquemas terapêuticos complexos e tratamento 

por toda vida.  

No presente estudo, a adesão ao tratamento 

medicamentoso foi avaliada através do teste de Morisky e Green e 

os hipertensos foram classificados como aderentes ou não 

aderentes.  

Há muitos métodos que podem ser utilizados para avaliar 

a adesão ao tratamento, sendo os mais comuns: o controle efetivo 

da pressão arterial; a informação do paciente; a informação de 

profissionais de saúde ou familiares; comparecimento às consultas 

médicas e de enfermagem; técnicas de contagem dos comprimidos; 

e técnicas bioquímicas, com dosagem das drogas no sangue ou 

urinaError! Bookmark not defined.. Os métodos indiretos, tais 

como, relato do paciente, juízo subjetivo do médico, nível de 

conhecimento da doença, são os mais utilizados, porém há o 

inconveniente de não serem totalmente objetivos e apenas 

identificarem uma parte dos pacientes não aderentes. Para que se 

possa melhorar o controle da hipertensão arterial, é importante 

identificar os pacientes não aderentes ao tratamento proposto. Sem 

dúvida, mensurar a adesão do hipertenso ao tratamento não é fácil, 

porque qualquer um dos métodos disponíveis apresenta vários 

problemas. Os mais exatos são os métodos diretos, tais como, 

controle da pressão arterial, comparecimento às consultas, técnicas 

de contagem dos comprimidos tomados/sobras e dosagens 

bioquímicas séricas ou secretórias dos fármacos prescritos. Porém, 
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tais métodos são mais onerosos e geralmente estão fora do alcance 

da prática clínica. 

Na década de 70, Green et al100 realizaram um estudo 

para avaliar as estratégias educativas nos cuidados de saúde com 

pacientes hipertensos, na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. 

Os pesquisadores verificaram que os pacientes tinham 

conhecimento suficiente a respeito da hipertensão arterial, mas não 

se achavam suficientemente motivados e faltava-lhes confiança em 

sua própria capacidade para controlar a pressão arterial através da 

adesão às prescrições médicas. Paralelamente à pesquisa com os 

pacientes, foi realizado um estudo exploratório com os profissionais 

de saúde que cuidavam do grupo de hipertensos. Entre as 

conclusões às quais a equipe chegou, salienta-se a importância da 

educação em saúde e considerou-se parte do programa educacional 

promover mudanças organizacionais capazes de influenciar o 

sistema a responder, de forma mais adequada, ao controle da 

hipertensão arterial. Alguns anos mais tarde, em 1986, Morisky e 

Green et al realizaram um estudo com 400 pacientes hipertensos, 

com o objetivo de descrever uma técnica que avaliasse o 

comportamento do paciente na tomada do remédio, em duas clínicas 

de um grande Hospital Escola na Califórnia. Os pacientes eram 91% 

negros, 70% mulheres com faixa etária média de 54 anos e sob 

tratamento, em média, há 6 anos. Baseados na avaliação das 

necessidades prévias dos pacientes atendidos nas clínicas, 

desenvolveram um programa com 13 intervenções educacionais 

complementares, por um período de 18 meses, direcionado para a 

explicação e reforço de como melhorar a adesão ao tratamento. Os 

autores também descrevem uma abordagem alternativa,  com a 

apresentação de uma escala de auto-relato, Teste de Morisky e 

Green, composta de quatro perguntas para medir o comportamento 

frente à tomada de medicamentos em pacientes hipertensos. Os 

pacientes foram entrevistados no final desse programa educacional. 
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O estudo mostrou que os erros de omissão ao medicamento 

poderiam ocorrer de várias formas: esquecimento, descuido ou 

negligência, interrupção do medicamento quando se sentiam melhor 

ou iniciar a tomada do medicamento apenas quando se sentiam pior. 

Um total de 290, dos 400 pacientes que participaram do estudo,  

foram acompanhados tanto em relação ao comportamento de 

adesão ao medicamento como no controle da pressão, por um 

período de 2 a 5 anos, para testar a hipótese de que o 

comportamento de tomada de medicamentos tem tanto validade 

preditiva como simultânea, tendo como padrão o controle da pressão 

arterial. Em um intervalo de seis meses, uma relação significativa foi 

encontrada entre as variáveis da pontuação obtida nos quatro itens 

do Teste Morisky e Green e o controle da pressão arterial. Os 

indivíduos que obtiveram alta pontuação no teste apresentavam 

maior probabilidade de terem a pressão sob controle, comparados 

com aqueles que apresentaram pontuação baixa no teste. Na 

avaliação realizada após 42 meses, 75% dos indivíduos que 

obtiveram pontuação alta no teste estavam com a pressão arterial 

sob controle, enquanto apenas 47% dos que obtiveram pontuação 

média ou baixa estavam com a pressão arterial controlada.  

As propriedades do Teste Morisky e Green são 

designadas para facilitar a identificação e avaliação dos problemas e 

barreiras para uma adesão adequada. O teste pode ser utilizado 

inicialmente como uma ferramenta de diagnóstico para avaliar os 

níveis de cumprimento da prescrição por parte dos pacientes e seus 

comportamentos de adesão. Uma característica importante do Teste 

de Morisky e Green é a identificação de problemas relacionados com 

atitudes e comportamentos e a conseqüente utilização de medidas 

adequadas para resolvê-los. 

Um dos achados mais relevantes do presente estudo foi o 

aumento da adesão ao tratamento medicamentoso (p=0,00) avaliado 

pelo Teste de Morisky e Green ao longo do período de avaliação dos 
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hipertensos no programa de gestão de doenças crônicas. A taxa de 

adesão apresentou uma elevação de aproximadamente 60%, pois 

passou de 25,1% no momento 1, de ingresso no programa, para 

85,5% no último momento, momento 5. Esse dado é importante 

pois, mais da metade dos pacientes que estão sendo tratados para a 

hipertensão tendem a abandonar os cuidados inteiramente dentro de 

um ano de diagnóstico101 e índices aceitáveis de adesão ao 

tratamento medicamentoso devem estar acima de 80%102.  

Um estudo realizado em nosso meio que se propôs a 

avaliar a taxa de adesão ao tratamento da hipertensão arterial em 

idosos com média de idade de 71 (6) anos apresentou uma taxa de 

adesão de acordo com o teste de Morisky-Green de 36%. Valor bem 

abaixo dos achados no presente estudo. 

Embora não tenha havido associação estatística entre a 

adesão e variáveis como sexo e a idade dos participantes, merecem 

ser considerados na adesão ao tratamento medicamentoso. A média 

de idade dos participantes (73,4 anos (10,9)) pode ter contribuído de 

maneira positiva para o aumento do nível de adesão a terapia 

medicamentosa, já que o nível de adesão tende a ser maior acima 

dos 60 anos99,103. Outro fator que pode ter colaborado para o 

aumento da adesão medicamentosa, foi o predomínio de 

participantes do sexo feminino (62,5%), isto é esperado pois a 

mulher possui uma melhor relação quanto ao serviço de assistência 

a sua saúde global e tende a ser mais cuidadosa quanto ao 

acompanhamento médico e as medidas de controle de suas 

condições de saúde. 

Quanto à adesão em relação às comorbidades relatadas, 

houve associação entre a adesão ao tratamento medicamentoso e 

os hipertensos portadores de insuficiência renal crônica (p=0,02). Os 

hipertensos com insuficiência renal crônica mostraram-se mais 
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aderentes ao tratamento medicamentoso avaliado pelo Teste de 

Morisky Green (20,6% vs 3,3%).   

Embora os hipertensos portadores de Insuficiência renal 

crônica tenham se mostrado mais aderetentes ao tratamento 

medicamentoso, ao analisar a adesão à medicação em relação a 

cada pergunta que compõe o instrumento de Morisky Green, estes 

apresentaram um comportamento negativo estatisticamente 

significante (p=0,03) pois relataram “deixar de tomar  medicamento 

quando sentiam-se piores.  

Houve associação significante entre o comportamento 

negativo dos hipertensos com histórico de infarto do miocárdio em 

relação à adesão avaliada pelo teste de Morisky green e a resposta 

à pergunta "Deixa de tomar o medicamento caso sinta-se melhor?" 

(p=0,03), já que estes informaram abandonar o tratamento 

medicamentoso caso sintam-se melhores.  

Quanto a adesão em relação ao tratamento farmacológico 

houve associação entre adesão e os hipertensos em uso de 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (p=0,03), na 

avaliação geral da adesão medicamentosa pelo instrumento de 

Morisky Green, os hipertensos que referiram o uso desta classe 

farmacológica mostraram-se mais aderentes dos que não faziam o 

uso (18,6% vs 3,3%).  

Houve também associação entre a adesão 

medicamentosa e o uso de Bloqueadores do receptor de 

angiotensina (p=0,03). A associação refletiu uma atitude negativa 

entre os hipertensos em uso de Bloqueadores do receptor de 

angiotensina, houve menor relato de adesão entre eles (53,0% vs 

73,3%). 

Esse dado é diferente do encontrado em uma meta-

análise canadense realizada para fornecer estimativas de 
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indicadores de risco independentes associados ao abandono do 

tratamento anti-hipertensivo. Nesta revisão constatou-se que 

hipertensos em  uso de Inibidores da Enzima Conversora de 

Angiotensina em comparação com hipertensos em uso de 

Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina tem 30% a mais de 

chance de não serem aderentes104. 

Na análise das respostas ás perguntas que compõe o 

instrumento de Morisky e Green, os hipertensos em uso dos 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina demonstraram 

uma atitute negativa em relação á tomada da medicação e este 

comportamento foi significante estatisticamente (p<0,05) pois eles 

responderam “sim” para às seguintes perguntas:  “Você às vezes se 

descuida de tomar seu medicamento?”  “Deixa de tomar 

medicamento caso sinta-se melhor?” e “ Deixa de tomar a 

medicamento caso sinta-se pior? “.   Entretanto, os hipertensos em 

uso de Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina apresentaram 

uma atitude positiva quando se realizou a análise a cada pergunta 

do instrumento, em relação  a não abandonar o tratamento quando 

sentiam-se melhores ou piores (p=00,4 e 0,03). Esse 

comportamento pode estar relacionado a reações adversas mais 

comuns em pacientes em uso de dos Inibidores da Enzima 

Conversora de Angiotensina do que em pacientes em uso de 

Bloqueadores dos Recpetores de Angiotensina104.  

Reconhece-se ser dificil seguir o tratamento de uma 

doença como a hipertensão arterial e entre suas justificativas mais 

conhecidas está a ausência de sintomas. Outros fatores contribuem 

a adesão ou não ao tratamento, a exemplo de: relacionamento 

profissional-cliente, os efeitos colaterais das drogas, a quantidade de 

drogas a ser tomada pelo hipertenso todos os dias e os horários dos 

medicamentos, fatores econômicos e mesmo a dificuldade em 

aceitar a cronicidade da condição105. 
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Para Araújo 106 a adesão está reacionada a uma 

estrutura: antecedentes, atributos e consequências. Nos 

antecedentes da  

 desão estão os fatores relacionados ao paciente, à 

terapêutica e ao   sistema de saúde; nos atributos têm-se a 

participação ativa no tratamento e a realização de mudanças no 

estilo de vida, e nas conseqüências encontram-se as pressões 

arteriais controladas, redução na incidência ou retardamento na 

ocorrência de complicações e melhoria da qualidade de vida. Esta 

estrutura traz um sistema de retroalimentação e as conseqüências 

da adesão servem de reforço para o elemento atributos. 

6.5 AUTO PERCEPÇÃO DE SAÚDE 

No início, a maioria dos hipertensos (56,9%) classificou 

sua saúde como regular seguidos por classificação boa (29,3%) e 

muito boa (10,6%) . Ao final do acompanhamento, no momento 5, a 

classificação passou a ser, regular (46,3%) boa (35,0%) e muito boa 

(15,2%). 

A evolução deste paramêtro não se modificou  de forma 

estatisticamente significante e não houve associação com auto 

percepção de saúde, o controle da pressão arterial e a adesão ao 

tratamento. 

É importante ressaltar que a percepção da saúde sofre 

influência de diferentes processos, que incluem suporte social, 

acesso aos serviços de saúde, entre outros, não analisados no 

presente estudo107. 

Um estudo que se propôs a verificar a associação entre 

auto - percepção de saúde e presença de fatores de risco 
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cardiovascular demonstrou uma forte associação entre número de 

fatores de risco e pior percepção da saúde108 

Outro estudo, regional, se propôs a investigar a auto-

percepção da saúde entre idosos hipertensos e não hipertensos 

verificou que os idosos hipertensos tinham uma percepção mais 

negativa da sua  própria saúde em comparação com os não 

hipertensos. A classificação entre os não hipertensos, diferiu 

principalmente na classificação de saúde razoável, onde o 

predomínio foi de idosos portadores de hipertensão (40,7% vs 

24,8%)109.  

Um estudo que buscou investigar a associação entre auto 

percepção de saúde e fatores sociodemográficos, hábitos de vida e 

morbidade na população brasileira, trouxe que entre as mulheres e 

pessoas com idade acima de 65 anos, houve maior prevalência de 

percepção da saúde ruim, 44,4% e 62,2% respectivamente. Além 

disso entre as pessoas que relataram ser portadores  de 3 ou mais 

morbidades, a prevalência da percepção ruim foi de 73,6%110.  

A auto percepção de saúde foi classificada como regular 

pela maior parte dos hipertensos, isso pode estar associado a idade 

elevada, ao número de comorbidades, e a cronicidade da condição 

de saúde. 

6.5 PROGRAMAS DE GESTÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

A gestão de doença crônicas é definida na prática clínica 

como uma abordagem organizada, pró-ativa, centrada no paciente 

para entrega de saúde que envolve todos os membros de uma 

população definida, que tem uma doença específica (ou uma 

subpopulação com fatores de risco específicos). Os cuidados são 

focados e integrados em todo o espectro da doença e suas 
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complicações, prevenção de comorbidades. Componentes 

essenciais incluem a identificação da população, implementação de 

diretrizes de prática clínica ou outras ferramentas de tomada de 

decisão111 .  

A evidência disponível mostra que, para adultos com 

diabetes, o melhor controle glicêmico é conseguido com cuidados 

fornecidos por modelos de gestão de doenças crônicas do que em 

comparação a pacientes que recebem somente cuidados usuais. Um 

estudo encontrou que para adultos com hipertensão melhor controle 

da pressão arterial é conseguido por meio da gestão de doenças 

crônicas em comparação com os cuidados usuais.  Foram 

identificados relevantes revisões sistemáticas relevantes 112 113 

comparando o cuidado de grupo com o cuidado usual em adultos 

com diabetes. Estudos com um total de 4652 pacientes e idade 

média 59,3 anos (a partir de estudos relatando informações de 

idade), uma revisão sistemática foi publicada em 2013, no Canadá e 

incluiu 13 Ensaios Clinícos Randomizados e 13 não randomizados. 

Um revisão sistemática foi publicada em 2012 nos Estados Unidos e 

incluíu 15 Ensaios Clinícos Randomizados e quatro estudos não 

randomizados, com um total de 5072 pacientes. Dos 19 estudos 

incluídos na revisão sistemática treze estudos foram em adultos de 

idade média de 61 anos, e três estudos foram em adultos mais 

velhos, com taxas de alta utilização de serviços de saúde e de idade 

média 74,1 anos;  

Um Ensaio Cliníco Randomizado com hipertensos que 

comparou um grupo que recebia  cuidado usual com um grupo que 

recebia além dos cuidados usuais, assistência de um programa de 

gestão de doenças crônicas feito por nutricionistas mostrou que em 

relação ao controle, o grupo de intervenção apresentou uma melhora 

estatisticamente significativa na pressão arterial, peso e índice de 

massa corporal114. 
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Os programas de gestão de doenças crônicas tem um 

número de participantes com média de idade acima de 60 anos, pela 

característica das próprias condições crônicas que costumam se 

manifestar após esta idade. Este modelo de cuidado é feito por 

equipes multiprofissionais, em sua maioria, por enfermeiros e 

farmacêuticos.  

6.6 LIMITAÇÕES 

As principais limitações deste estudo são o Tipo do 

Estudo realizado e a coleta de dados feita a partir de prontuário 

eletrônico. 

Um estudo de natureza observacional não permite avaliar 

a relação entre causa e efeito. Embora possa-se observar alterações 

nas varíaveis estudadas ao longo do tempo, a ausência de um grupo 

controle não permite relacioná-las a intervenção aplicada nestes 

tipos de estudo. 

No prontuário do paciente que estão contidas as 

informações escritas que refletem o atendimento e tratamento 

prestado. A evolução do paciente deve ser registrada, utilizando-se 

termos que expliquem os fatos de maneira clara. A equipe de 

enfermagem deve prever o tempo para fazer os registros no 

prontuário de cada paciente, pois faz parte das responsabilidades 

legais da enfermagem.  

A coleta dos dados foi feita diretamento do Banco de 

dados, este banco era alimentado pelos dados preenchidos no 

prontuário. Por se tratar de um prontuário, a ausência de dados 

prejudicou a análise de algumas variáveis, como por exemplo, 

exames laboratoriais. Muitos prontuários não continham informações 

suficientes durante o período analisado. Não é possível atribuir a 
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falta de dados a ausência de anotações do profissional enfermeiro 

ou a falta de conhecimento dos participante em relação aos valores.  
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7 CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo realizado com 283 

hipertensos participantes do programa de gestão de doenças 

crônicas do grupo privado mostraram com relação às características 

biossociais que 62,5% eram do sexo feminino, e a idade média 

apresentada foi de 73,4  (10,9) anos e 63,2 % tinham idade superior 

a 71 anos. 

Quanto a características antropométricas, apresentaram 

índice de massa corporal de 27,7 (4,9) kg/m2 com 68,1% situando-se 

em faixa de sobrepeso ou obesidade. Esse parâmetro não se alterou 

ao final do acompanhamento. 

Quanto aos hábitos de vida 3,5% eram tabagistas no início do 

programa e após os 17 meses de acompanhamento 2,2% referiram 

o hábito de fumar. 10,2% referiram inicialmente o consumo de 

bebida alcoólica e ao final do acompanhamento apenas 2,8% 

referiram etilismo, alteração estatisticamente significante. 

Inicialmente 3,2% praticavam exercícios físicos, ao final do 

acompanhamento 28,3% referiram pratica regular de atividade física, 

uma mudança estatisticamente significante.  

Os níveis lípidicos  dos hipertensos só foi avaliado no 

ingresso ao programa de gestão de doenças crônicas. A média 

inicial do Colesterol Total foi de 177,3 mg/dl (39,0) sendo que 74,2% 

estavam com níveis desejáveis (< 200 mg/dl), 17,7% limítrofe (200-

239 mg/dl) e 8,2% alto (≥ 240 mg/dl). A média da fração HDL do 

colesterol foi de 49,2  mg/dl (12,8), sendo que 15,6% estavam com 

níveis desejáveis (> 60 mg/dl), 58,3% com níveis normais (40 – 60 

mg/dl) e 26% com níveis baixos (< 40 mg/dl). A média da fração LDL 

do colesterol foi de 101,7 mg/dl (32,2), de acordo com a 
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classificação, 55,3% apresentavam níveis Ótimos(< 100), 26,8% 

níveis desejáveis (100-129), 13,2% limítrofe (130-159), 3,7% com 

níveis altos (160-189) e apenas 1,1% com níveis muito alto (≥ 190). 

Quanto aos triglicérides, a média foi de 136,5 mg/dl  (68,5), sendo 

que 65,6% apresentaram níveis desejáveis (<150 mg/dl), 15,9% 

limítrofe (150-200 mg/dl), 18% níveis altos (200-499 mg/dl) e 0,5% 

Muito alto (≥ 500 mg/dl).   

Quanto aos níveis pressóricos, no momento do ingresso a 

média referida da pressão arterial foi de 128,8 (11,4)/78,9 

(7,8)mmHg. Ao final do acompanhamento a média foi de 125,1 

(11,6)/ 77,2 (8,0) mmHg. A média aferida na primeira visita domiciliar 

foi de 133,1(14,1)/ 78,7 (9,4) mmHg e na última visita 130,3 (11,4)/ 

77,6 (8,7)mmHg. Ambas medidas apresentaram um comportamento 

estatisticamente significante ao longo do acompanhamento. 

 O controle da pressão arterial dos hipertensos que 

participaram do programa incialmente foi de  62,4% e ao final do 

estudo de 76,3%. 

No aspecto da adesão houve mudança siginificativa 

estatisticamente,  25,1% foram classificados inicialmente como 

aderentes pelo teste de Morisky e Green. Ao final do 

acompanhamento esse índice foi de 85,5%. 

 Quanto as internações hospitalares, foram analisadas 

somente as internações referidas 30 dias antes do ingresso no 

programa, 44,9% dos participantes referiram internação antes de 

ingressar no programa, 78% destes apresentaram uma única 

ocorrência. 

Quanto ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo, este 

dado foi referido no início do programa. 55,1% referiram uso de 

Bloqueadores do Receptor de Angiotensina, 52,7% referiram uso de 

Diuréticos, os diuréticos foram agrupados, entre estes, estão 
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diuréticos tiazídicos, de alça e poupadores de potássio. 38,2% 

faziam uso de Betabloqueadores. 27,6% referiram utilizar 

Bloqueadores dos Canais de Cálcio. 17,0% referiram utilizar 

Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina e apenas 1,4% 

referiram usar Agonistas Adrenérgicos Centrais. Em relação ao 

número de anti-hipertensivos utilizados, 6% dos hipertensos não 

relatou não fazer uso de medicação anti-hipertensiva. 27,9% referiu 

monoterapia, ou seja, utilizava apenas um anti-hipertensivo. 16,6% 

referiu utilizar 2 classes de medicações anti-hipertensivas. 26,5% 

utilizava 3 medicamentos para controle da pressão arterial. 13,1% 

fazia uso de 4 drogas anti-hipertensivas. 8,5% referiu utilizar 5 

medicamentos e apenas 1,4% relatou fazer uso de 6 medicamentos 

anti-hipertensivos. 

A auto percepção de saúde dos hipertensos foi um dado 

referido e  classificada inicialmente por 3,2% como Execelente por 

3,2%, por 10,6% como Muito Boa, por 29,3% como Boa e por 56,9% 

como Regular. Ao final do acompanhamento 3,5% classificaram sua 

saúde como Execelente(3,2%), 15,2% como Muito Boa, 35,0% como 

Boa e por 46,3% como Regular. 





Considerações Finais 115 
Ana Carolina Nascimento Raymundo 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo analisou participantes de um programa de 

gestão de doenças crônicas existente. Todas as análises das 

variáveis foram feitas a partir dos instrumentos disponíveis no 

prontuário. Por ser um programa contratato por operadoras de saúde 

particulares, a característica dos participantes como por exemplo o 

seu grau de acesso a saúde é diferente da população que conta 

apenas com serviços de saúde pública. 

Embora não se possa atribuir a melhora em relação aos 

parâmetros observados às orientações realizadas pelos enfermeiros, 

o acompanhamento trouxe o que se busca no tratamento da 

hipertensão arterial, aumentar a adesão e com isso os níveis de 

controle. 

Houve um aumento significativo em relação a adesão ao 

tratamento medicamentoso comparando-se o momento inicial ao 

momento final. Além do tratamento medicamentoso, houve mudança 

nos parâmetros do estilo de vida, muito importantes para o 

tratamento não medicamentoso. 

Como o gasto com intervenções hospitalares a pacientes 

crônicos descompensados cresce a cada dia, é importante lançar 

mão de estratégias como esta, que acompanham o hipertenso, 

fornecem orientação e melhoram seu auto-cuidado, o que evita 

posteriores complicações da doença. 

Faz-se necessário realizar um estudo que consiga comprovar 

a efetividade desta intervenção para que este modelo possa ser 

seguramente aplicado como uma política de saúde. 
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Este modelo de atenção à saúde traz ainda um novo papel de 

atuação do enfermeiro, onde, como educador, trabalha com 

orientações em saúde e estratégias para a mudança do estilo de 

vida. É importante ressaltar a autonomia do profissional frente as 

orientações realizadas e como a comunicação, embora feita por 

telefone, é uma ferramenta importante da assistência ao cuidado do 

paciente, principalmente para minimizar agravos à saúde. 
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