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EPIGRAFE

"Só existem dois dias no ano que nada pode ser
feito. Um se chama ontem e o outro se chama
amanhã, portanto, hoje é o dia certo para amar,
acreditar, fazer e, principalmente, viver!"
Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama
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RESUMO
SANTA HELENA, E.T. Adesão ao tratamento farmacológico de pacientes com
hipertensão arterial em unidades de saúde da família em Blumenau, SC. 2007. 113 f.
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
A adesão ao tratamento representa um problema de âmbito mundial por piorar os resultados
terapêuticos, em especial de doenças crônicas, e aumentar os custos dos sistemas de saúde.
Pouco se conhece sobre a magnitude da não-adesão ao tratamento com medicamentos antihipertensivos, em particular no contexto da atenção primária no Brasil. O objetivo desta tese é
estudar a prevalência e fatores associados à não-adesão ao tratamento anti-hipertensivo de
pessoas com HAS atendidas no PSF de Blumenau, SC. Trata-se de um estudo epidemiológico
observacional, transversal, com amostra aleatória estratificada, de 595 pessoas usuárias de
serviços de saúde da familia de Blumenau, SC. A não-adesão foi medida com questionário
previamente validado (QAM-Q). Foram coletadas variáveis socioeconômicas, relativas aos
serviços de saúde, das pessoas (características demográficas, biológicas e comportamentais) e
do tratamento com medicamentos, em visita domiciliar, com instrumento padronizado e
entrevistadores treinados. Procedeu-se análise descritiva com intervalo de 95% de confiança
para caracterização da amostra. Na análise univariada, utilizou-se o “odds ratio” como medida
de efeito, sendo incluídas na análise multivariada as variáveis com p<0,10. Para o ajuste para
variáveis de confusão, foi utilizado um modelo de regressão logística não condicional
hierarquizado por blocos de variáveis, com nível de significância de p<0,05. As características
predominantes das pessoas com HAS foram: sexo feminino (70,4%) e com idade média de
60,6 anos, brancas (80,7%), casadas (63,6%), com ate 4 anos de estudo (64,3%), sem
trabalhar (75,5%). 13,1% relataram ser tabagistas e 23,7% consumiam álcool. O tempo médio
de uso de medicamentos foi de 127,9 meses, em média 1,9 medicamentos, sendo a
monoterapia com IECA o esquema mais freqüente (19,1%) e 20,1% relataram reações
adversas. As principais doenças associadas foram diabetes mellitus (44,8%) e dislipidemias
(24,7%), sendo que em 44,8% detectou-se a presença de transtorno mental comum. A maioria
se mostrou satisfeita com os serviços. A prevalência de não adesão foi de 53% e 69,3%
tinham PA ≥ 140x90mmHg. No bloco das variáveis socioeconômicas, pessoas de classes
econômicas C/D/E (OR=1,7; IC95% 1,1-2,4) , trabalhadores (OR=1,6; IC95% 1,1-2,4), em
especial não qualificados (OR=3,2; IC95% 1,8-5,8) apresentam maiores risco de não adesão.
Dentre as variáveis relativas aos serviços de saúde, precisar comprar seus medicamentos (OR
4,5; IC95% 1,4-14,0) e mais que 6 meses desde a última consulta (OR=1,6; IC95% 1,0-2,5) se
mostraram associadas à não-adesão. Quanto às características das pessoas e do tratamento
com medicamentos, interromper previamente o tratamento (OR=1,8; IC95% 1,2-2,7), fazer
tratamento há menos de 3 anos (OR=1,3; IC95% 1,2-2,7) e presença de transtorno mental
comum (OR=2,1 IC95% 1,4-2,9) também se mostraram fatores de risco para não-adesão aos
anti-hipertensivos. O estudo dos determinantes da não-adesão, articulados num modelo
hierarquizado que ordenou as variáveis em blocos, permitiu ressaltar a importância dos fatores
socioeconômicos na não-adesão. Utilizar uma abordagem teórica e optar por ajustar os
resultados num modelo logístico hierarquizado, permitiu uma melhor discriminação das
variáveis socioeconômicas e destacou que as desigualdades sociais podem se mostrar
diretamente associadas à não-adesão, ou mediadas por fatores dos serviços e das pessoas.
Decritores: hipertensão, recusa do paciente ao tratamento, atenção primária à saúde, estudos
epidemiológicos, fatores de risco, questionários

18

ABSTRACT
SANTA HELENA, E.T. Antihypertensives treatment adherence in health family services
at Blumenau, SC. 2007. 113 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2007.
Adherence to treatment represents a worldwide problem, due to the outcome chronic diseases,
increasing in mortality and health systems costs. In Brazil, the magnitude of non-adherence to
antihypertensives is not well-known. This thesis aims to find out the prevalence and risk
factors associated to non-adherence to antihypertensive treatment among people with
hypertension assisted by family health program in Blumenau, SC. It’s a sectional
epidemiological study with 595 persons provided by stratified sample procedure. Users of
family health services were visited at home and a tested questionnaire (QAM-Q) was used to
measure non-adherence and other variables (related to social, economical, demographics,
health assistance and medicines) in an private interview. Descriptive analysis was presented
with 95% confidence interval, and odds ratio was calculated to measure association. Variables
with p-value <0.10 were included in mulvariated analysis. Non-conditional logistic regression
model with a hierarchical approach was used to fit odds ratio for confounding, with a p-value
<0.05. Most of people are females (70.4%) average age between 60.6 years, whites (80.7%),
married (63.6%), studied 4 years or less (64.3%), unemployed (75.5%). 13.1% are smokers
and 23.7% drink alcohol beverages. The average time of medicine use was of 127.9 months,
on average 1,9 medicines. Monotherapy with IECA is the most frequent scheme (19.1%) and
20.1% told adverse reactions. Diabetes mellitus (44.8%) and lipid disorders (24.7%) were the
most frequent associated disease and common mental disorders present in 44.8% of people.
The majority of people seemed satisfied with the health services. The prevalence of nonadherence to antihypertensives was 53% and 69.3% have blood pressure higher than
140x90mmHg. People of C/D/E classes(OR=1.7; IC95% 1.1-2.4), employed workers
(OR=1.6; IC95% 1.1-2.4), specially unqualified ones (OR=3.2; IC95% 1.8-5.8), are in
conditions associated with non-adherence. Among the variables related to health services, the
need to buy medicines (OR 4.5; IC95% 1.4-14.0) and more than 6 month since last
appointment (OR=1.6; IC95% 1.0-2.5) are also associated to non-adherence. Previously
stopping the treatment (OR=1.8; IC95% 1.2-2.7), to have treated less than 3 years (OR=1.3;
IC95% 1.2-2.7) and the presence of common mental disorders (OR=2.1 IC95% 1.4-2.9)
represent people and treatment characteristics associated to antihypertensives nonadherence.The study of determinants of non-adherence, articulated in an theoretic hierarchical
model, which ordinate the variables in blocks, allowed to highlight the importance of
socioeconomic factors to explain non-adherence. A better discrimination of socioeconomic
variables was obtained using a theoretical approach and hierarchical logistic model. It shows
that social inequalities can be directly associated to non-adherence or mediated through
factors of services and people.
Descriptors: Hypertension/therapy, Primary health care, Epidemiologic studies, Risk factors,
Questionnaires.
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LISTA DE SIGLAS
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Atenção Primária a Saúde

ATC

Índice de Classificação “Anatomical-Therapeutic-Chemical”

AVC

Acidente Vascular Cerebral

CBO

Classificação Brasileira de Ocupações

ECA

Enzima de Conversão da Angiotensina I em II

FAPESC

Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina.

FMUSP

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

FURB

Fundação Universidade Regional de Blumenau

HAS

Hipertensão Arterial Sistêmica

HIV/aids

Human Immunodeficiency Virus / Acquire Immune Deficiency Syndrome

ICC

Insuficiência Cardíaca Congestiva

IDH

Índice de Desenvolvimento Humano

LMP

Lista de Medicamentos Padronizados

OMS

Organização Mundial da Saúde

RAM

Reação Adversa a Medicamentos

REMUME

Relação Municipal de Medicamentos

RENAME

Relação Nacional de Medicamentos

SRQ20

Self Report Questinnaire

SUS

Sistema Único de Saúde
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1. INTRODUÇÃO
O conjunto das doenças crônico-degenerativas está entre os maiores desafios a serem
enfrentados pelos sistemas de saúde na atualidade, tanto por seu crescimento constante, sua
maior participação na mortalidade proporcional, quanto também pela carga que impõe para
indivíduos e sociedade1.
O crescimento destas doenças está associado a diversos fatores, em especial, ao
processo de mudança da estrutura populacional, em particular de países em desenvolvimento
como o Brasil. A combinação da diminuição da mortalidade e da fecundidade, alteração da
estrutura etária com incremento da população idosa e aumento da concentração populacional
urbana articulado com mudanças econômicas têm produzido reflexos no modo de adoecer da
população2.
Este fenômeno se traduz, de um lado, no declínio de doenças que acometem faixas
etárias mais jovens e camadas mais pobres, como as doenças infecciosas em geral (apesar do
surgimento da aids e da reemergência de algumas doenças como a dengue, p.ex.). Por outro
lado, ocorre o aumento progressivo de doenças crônicas (como a hipertensão arterial sistêmica
ou o diabetes mellitus), típicas de faixas etárias mais avançadas e melhores condições
socioeconômicas.3.
O controle clínico das doenças crônicas esbarra em dificuldades de várias ordens.
Problemas estruturais tais como acesso limitado a consultas, exames, insumos
(medicamentos) e falta de profissionais de saúde se combinam com a desmotivação e baixo
preparo profissional entre outros. Estes problemas são fortes determinantes da qualidade do
cuidado prestado. Além destes, fatores relativos aos usuários como socioeconômicos,
culturais e comportamentais se somam às dificuldades já mencionadas.
Esta tese aborda um tema diretamente ligado ao sucesso terapêutico: a adesão ao
tratamento. Tema este que diz respeito ao cotidiano de médicos e pacientes, como reflexo do
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diálogo travado dentro dos consultórios, mas que aqui será tratado na sua dimensão coletiva.
Isto é, tratou-se de examinar a não-adesão, esta sim um problema de saúde pública. Optou-se
estudá-la numa situação concreta de pessoas com hipertensão arterial sistêmica (HAS) que
necessitam fazer uso de medicamentos, no mais das vezes, por toda a vida. Pretende-se que o
estudo da sua magnitude e fatores de risco, no contexto específico das unidades de saúde da
família do SUS, possa servir de subsídio para desenvolvimento de estratégias de intervenção
dos serviços de saúde.
Esta Tese de Doutorado é parte das linhas de pesquisa da Equipe Qualiaids do
Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, sob coordenação da Prof.Dra. Maria Ines
Batistella Nemes e do Grupo Catarinense de Epidemiologia de Medicamentos da
Universidade Regional de Blumenau (FURB), coordenado pelo autor.
Esta Tese tem como produto os seguintes artigos:
1. “Conceitos, definições e metodologias de aferição da adesão do paciente ao tratamento
de doenças crônicas: a importância de diferenciar a abordagem coletiva e a abordagem
clínica”, artigo teórico-conceitual, atualmente em versão para língua inglesa para ser
encaminhado para publicação;
2. “Desenvolvimento e validação de questionário para medir adesão ao tratamento com
medicamentos”, artigo empírico, encaminhado para Revista de Saúde Pública em
abril/2007, está sob avaliação de revisores;
3. “Não-adesão a medicamentos anti-hipertensivos em pessoas com HAS atendidas em
unidades de saúde da família: prevalência e fatores associados”, artigo empírico em
fase final de redação.
Os dados empíricos aqui apresentados são partes do projeto de pesquisa “Adesão ao
tratamento farmacológico de pacientes com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus em
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unidades de saúde da família em Blumenau, SC”, com financiamento aprovado pela FAPESC
– Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina (Edital 003/2004).

1.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA
A adesão ao tratamento representa um problema de âmbito mundial por piorar os
resultados terapêuticos (em especial de doenças crônicas, pelo seu período prolongado) e
aumentar os custos dos sistemas de saúde4 5. Estudos recentes sugerem que a melhora da
adesão diminui a mortalidade, consultas de emergência e internações, reduz custos médicos e
promove o bem-estar dos pacientes6 7.
A prevalência de adesão das pessoas com HAS tem se mostrado da ordem de 30 a
75%. 8 9 10 11 12.
Relatório da Organização Mundial da Saúde assinala que esta variabilidade observada
na freqüência de adesão depende da metodologia empregada para sua estimação, das
características da população de estudo e tamanho da amostra8.
Apesar da adesão ao tratamento representar um problema que vem merecendo atenção
de centros de pesquisa internacionais, há poucos estudos em nosso meio que quantifiquem a
magnitude do problema em pessoas com HAS. A maioria, dos estudos nacionais, foi realizada
em único serviço, com diferentes métodos de medir adesão.
Teixeira estudou uma amostra de 177 pessoas com HAS atendidas em ambulatório de
hospital de Fortaleza, CE, obteve uma prevalência de 62% de não-adesão por contagem de
comprimidos11. De outro lado, Coelho et al, através de questionário estruturado, encontraram
uma não-adesão de 10% em pessoas com HAS atendidas em hospital universitário, em
Ribeirão Preto, SP13. Muxfeld et al obtiveram 45% de não-adesão ao tratamento antihipertensivo em amostra de pessoas atendidas em hospital universitário no Rio de Janeiro. Os
autores utilizaram a impressão do médico para medir adesão14. Strelec et al utilizaram
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questionário validado e encontraram 77% de não-adesão15. Prado et al, em amostra de 109
pessoas atendidas em unidade de atenção primária em Florianópolis, SC, obtiveram 68% de
não-adesão utilizando contagem manual de comprimidos16.
No que tange aos fatores explicativos da adesão ao tratamento, estudos apontam para a
multicausalidade, isto é, a adesão depende da doença, do medicamento consumido, de
características e crenças das pessoas, suas condições socioeconômicas e do modo como se
relacionam com os serviços de saúde. No contexto individual, a adesão se materializa no
modo particular que uma pessoa toma seus medicamentos e os fatores citados devem ser
examinados pela sua significação da vida de cada pessoa.
No entanto, trata-se aqui de examinar a influência destes fatores num contexto
coletivo, isto é, tomar a adesão como resultante de múltiplas determinações de níveis de
complexidade hierarquicamente diversos, estudados numa realidade particular. Ou seja,
compreender como estes fatores se articulam para determinar a adesão das pessoas usuárias
dos serviços saúde da família num município específico, no caso Blumenau. Para tanto, é
preciso examinar estes fatores nesta realidade em particular.
O município de Blumenau possui uma área de 510,3 Km2 e está localizado na região
leste do Estado de Santa Catarina. É uma cidade de porte médio, com 301.333 habitantes em
2006, histórico de colonização alemã e predomínio econômico dos setores industrial têxtil,
comércio, informática e turismo17. Ao se comparar dados censitários de 1991 e 2000, nota-se
que Blumenau vem apresentando o maior crescimento populacional nas faixas etárias acima
de 45 anos, sendo estas mais suscetíveis às doenças crônicas, em particular à HAS.
Blumenau se situa entre os municípios brasileiros com melhores indicadores
socioeconômicos. No entanto, ao se comparar as últimas décadas, apesar do incremento no
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (passou de 0,813 em 1991 para 0,855 em 2000),
observa-se uma queda na posição relativa de Blumenau em comparação com outros
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municípios brasileiros. Isto pode ser explicado em parte pelo crescimento populacional por
fluxo migratório, mudança no perfil da cidade (diminuição do setor industrial e incremento de
serviços). Ainda assim, a cidade apresenta bons índices de escolaridade (baixa evasão escolar,
baixa taxa de analfabetismo em pessoas com mais de 25 anos) e boas condições de
saneamento e moradia. No entanto, o aumento do desemprego e a concentração de renda
sugerem um incremento na desigualdade social que pode se refletir no cuidado à saúde, no
acesso das pessoas a serviços de saúde e aos medicamentos18.
Uma das maneiras para diminuir as desigualdades é promover o acesso à atenção
primária, em particular às unidades de saúde da família. Entretanto, se a cobertura do
Programa de Saúde da Família (PSF) em Santa Catarina cresceu de 41,8% em 2002 para
62,3% em 2006 (aumento de 48%), em Blumenau, o crescimento foi de 33,1 para 36,8%
(aumento de 11%) no mesmo período19.
O Hiperdia (Programa de distribuição de medicamentos para hipertensão arterial e
diabetes mellitus do Ministério da Saúde), tinha cadastrado, em 2006 no município de
Blumenau, aproximadamente 16.000 pessoas (com hipertensão e/ou diabetes), cerca de 54%
da população alvo. Destes, 17% dos hipertensos apresentavam complicações, acima da média
estadual que é de 12%20. Além dos medicamentos distribuídos pelo Hiperdia, a Secretaria
Municipal de Saúde incluiu na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)
outros medicamentos anti-hipertensivos como bloqueadores beta adrenergico cardioseletivos
(Atenolol), bloqueadores de canal de cálcio (Amlodopina) e inibidores de ECA (Enalapril) e
disponibiliza-os à população21.
Estudo nacional que avaliou a assistência a idosos com hipertensão no PSF na região
Sul do Brasil relatou que apesar de mais de 95% utilizarem medicação para controlar a
pressão arterial, somente a metade dos usuários conseguiu a medicação na unidade22. Outro
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estudo mostrou que somente 46% das pessoas com HAS consultaram nos últimos 6 meses,
um pouco melhor que os resultados das unidades de saúde tradicionais23.
Ainda com relação ao consumo de serviços de saúde, chama atenção o estudo que
apontou um consumo elevado de medicamentos psicotrópicos (em particular antidepressivos)
no município, que pode se refletir na piora da adesão, bem como na piora do controle clínico
devido a interação medicamentosa24.
Na literatura revisada, não se identificou nenhum estudo nacional, publicado até o
momento da realização deste trabalho, que tivesse investigado a prevalência e fatores
associados à adesão ao tratamento com medicamentos anti-hipertensivos em pessoas
atendidas em unidades de saúde da família.

1.2. CONTEXTO DO ESTUDO: TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DE PESSOAS
COM HAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.2.1. EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa um importante problema de saúde
pública, não somente por sua magnitude, mas pelos altos custos decorrentes, em especial, por
suas principais complicações como acidente vascular cerebral, doença coronariana,
insuficiência cardíaca entre outras25.
O diagnóstico da HAS exige alguns cuidados com relação à técnica de aferição da
pressão arterial e levar em conta critérios definidos. Com relação à medida de pressão arterial,
recomenda-se que seja feita com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, sendo aceito
modelos aeróides e eletrônicos desde que aferidos. As condições gerais da pessoa (repouso há
10 minutos, sem fumar há 30 minutos, p.ex., entre outros) devem ser controladas de modo a
evitar erros de aferição. Por fim, os critérios de classificação levam em conta os valores
pressóricos obtidos, presença de fatores de risco e a presença de co-morbidades para o
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estabelecimento diagnóstico e orientação de conduta terapêutica26. Em situações especiais
pode ser indicado o uso de medida residencial da pressão arterial (MRPA) ou o
monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA).
Tendo presente estas considerações metodológicas, considera-se um indivíduo adulto
como tendo hipertensão arterial após no mínimo 2 medidas seqüenciais de pressão arterial
com níveis pressóricos maiores ou iguais a 140mmHg de pressão sistólica ou 90mmHg de
pressão diastólica associado a outros fatores de risco 26.
Nos Estados Unidos, com base em inquérito populacional, estima-se que 25,6% da
população seja considerada hipertensa (definido por medidas elevadas de pressão arterial ou
referir consumir medicação anti-hipertensiva), chegando a 29% entre os mais pobres e até
39% entre mulheres negras27. Hyman e Pavlik afirmam que dentre os americanos com
hipertensão, 77% não possuem controle pressórico satisfatório28. Estudo nacional também
mostrou somente 10% das pessoas com controle pressórico adequado29.
Não há nenhum estudo com abrangência nacional que tenha medido a prevalência da
hipertensão arterial no Brasil. Estudo de revisão estima uma prevalência de HAS de 25%
para a população acima de 20 anos30. Estudos de corte transversal realizados em algumas
cidades (em sua maioria nas regiões sul e sudeste) encontraram diferentes prevalências de
hipertensão: 19,8% em Pelotas – RS31, 24% em Porto Alegre32, 33,9% no Rio Grande do
Sul29, 51,8% entre idosos de Campinas33 e 23,6% em novo estudo em Pelotas34.
O Ministério da Saúde, através de inquérito de morbidade referida realizado em 15
capitais e no Distrito Federal, estima que a hipertensão arterial acometa até 25% da população
adulta, com freqüências mais elevadas (chegando a mais de 50%) em pessoas com mais de 60
anos e pessoas com menor escolaridade35.
Essa doença ganha destaque, porque se associa com diversas outras doenças crônicas
como fator de risco e/ou influenciando prognóstico. Estima-se que 85% das pessoas com
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acidente vascular cerebral (AVC) e 40% das vítimas de infarto do miocárdio tenham HAS
associada 25.
As doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por mais de 800.000
internações processadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2006, com um custo
aproximado de 1 bilhão e 300 milhões de reais e se mantêm como principal causa agrupada de
mortes no Brasil. A Região Sul apresenta a maior taxa de internações por doenças
cardiovasculares (86 por 10.000 habitantes em 2006), os custos médios de internação mais
elevados, e as maiores taxas de mortalidade19.
O Programa de Controle da Hipertensão Arterial do SUS propõe controlar ds fatores
de risco a esta patologia, fornecer suporte para prevenção secundária mediante o diagnóstico
precoce e distribuição de medicamentos, bem como minimizar as internações, complicações e
mortalidade25.
O tratamento adequado, que pode consistir tanto na adoção de estilo de vida saudável,
quanto o uso de medicação ou a associação de ambos, baseado nas evidências científicas e
consensos de especialistas é um passo fundamental para o controle da hipertensão e suas
complicações.

1.2.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
O tratamento da hipertensão arterial tem por objetivo reduzir a pressão arterial a níveis
pressóricos adequados (abaixo de 140mmHg de pressão sistólica e 90mmHg de pressão
diastólica), reduzindo a morbi-mortalidade associada. Em algumas situações especiais tais
como presença de comorbidades do tipo diabetes mellitus ou comprometimento cardíaco ou
renal se recomenda como meta atingir níveis ainda mais baixos, isto é menores que
130x80mmHg 26.
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As recomendações terapêuticas se pautam por medidas dietéticas (redução de ingestão
de sal, gorduras, açúcares e álcool, suplementação de cálcio, magnésio e potássio), abandono
do tabagismo, exercícios regulares e tratamento medicamentoso que devem ter sua indicação
balizada pelos níveis pressóricos identificados e pela classificação de risco individual das
pessoas. Assim, por exemplo, pessoas com níveis pressóricos entre 140-159 mmHg de
pressão sistólica ou 90-99 mmHg de pressão diastólica e que não tenham fatores de risco ou
lesão em órgãos-alvo podem ter como recomendação para o controle da pressão arterial
somente medidas gerais pelo período de até 1 ano; por outro lado, pessoas com níveis
pressóricos maiores que 160 mmHg de pressão sistólica ou 100 mmHg de pressão diastólica
devem iniciar o tratamento farmacológico mesmo sem fatores de risco ou lesão em órgãosalvo.
Os medicamentos anti-hipertensivos são classificados em diuréticos, antagonistas
adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio, vasodilatadores diretos e antagonistas do
sistema renina-angiotensina36.
Os fármacos diuréticos mais utilizados são os tiazídicos (hidroclorotiazida,
clortalidona...) cuja ação principal se dá pela redução da volemia. Os diuréticos de alça
(furesimida) são recomendados para pacientes portadores de insuficiência cardíaca ou renal
associada, enquanto que aqueles poupadores de potássio (amilorida, espironolactona...)
podem ter seu efeito potencializado em associação com tiazídicos37. Podem apresentar
reações adversas tais como hiperuricemia, aumento de glicemia, hipomagnesemia (tiazídicos),
depleção de potássio e hipovolemia (tiazidicos e de alça) e hiperpotassemia (poupadores de
potássio).
Os medicamentos antagonistas adrenérgicos atuam em diversos sítios sendo os mais
utilizados os bloqueadores alfa-centrais e betabloqueadores. Os bloqueadores alfaadrenérgicos centrais (alfa-metildopa, clonidina...) atuam no sistema nervoso central
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reduzindo o tônus simpático. Em geral, são utilizados como droga associada por apresentarem
ação anti-hipertensiva moderada e produzirem muitas reações adversas. Podem causar
tontura, hipotensão postural, boca seca, sedação, impotência sexual e rebote na retirada37
(Fuchs&Wannamacher, 1998). Os betabloqueadores, sejam eles não-seletivos (propranolol,
pindolol...) ou seletivos (atenolol, metoprolol), possuem ótima ação anti-hipertensiva com
redução de morbi-mortalidade e são recomendados para monoterapia e primeira escolha26
(SBH, 2002). Seu mecanismo de ação inclui redução catecolaminas nas sinapses de vasos
periféricos, redução de débito cardíaco, readaptação dos barorreceptores e redução da
produção de renina, sendo indicado para paciente com doença coronariana ou arritmias
cardíacas. No entanto, podem produzir bradicardia excessiva, broncoespasmo, vasoconstrição,
distúrbios de condução cardíacos, astenia, insônia, pesadelos e depressão. São ainda relatados
casos de rebote e disfunção sexual36.
Entre os vasodilatadores diretos merecem destaque a hidralazina e o minoxidil para
uso ambulatorial (o nitroprussiano de sódio e o diazóxido são utilizados em unidades de
emergência). Seu mecanismo de ação principal é vasodilatação arteriolar por relaxamento
muscular e conseqüente diminuição da resistência periférica36. Não são indicados para
monoterapia. Como reações adversas, estas drogas podem promover taquicardia reflexa com
aumento da contratilidade miocárdica, retenção hídrica, além de outras reações imunológicas
mais raras37.
Os bloqueadores de canal de cálcio (diltiazem, verapamil, nifedipina, amlodipina...)
atuam reduzindo a resistência vascular periférica pela diminuição da concentração de cálcio
nas células musculares lisas vasculares36. Apresentam boa resposta anti-hipertensiva, podendo
ser indicados como monoterapia inicial em especial em idoso, negros e portadores de
vasculopatias. Recomenda-se o uso preferencial de drogas de longa ação26. Podem, contudo,
apresentar taquicardia reflexa (exceto por diltiazem e verapamil que possuem efeito
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cronotrópico negativo) e edema de extremidades devido ao aumento do retorno venoso, bem
como cefaléia e rubor facial37.
Por fim, o grupo dos antagonistas do sistema renina-angiotensina atua através da
inibição da enzima de conversão de angiotensina (ECA) I em II (captopril, enalapril,
lisinopril, ramipril...) ou pelo bloqueio de receptores da angiotensina (losartan, irbesartan...).
Este conjunto de drogas representa importante avanço na terapia anti-hipertensiva por sua
efetividade, importante nefro-proteção e indicação de uso para pacientes com sobrecarga
ventricular esquerda ou insuficiência cardíaca, isquemia miocárdica, e portadores de diabetes
mellitus associado36 37. Os inibidores da ECA apresentam como reação adversa mais freqüente
a tosse seca (que não ocorre entre os antagonistas dos receptores da angiotensina); o
angioedema tem sido relatado em cerca de 1% de pacientes, relacionado às pessoas com
história de atopia e idosos38.
Recomenda-se que o medicamento anti-hipertensivo seja ser bem tolerado, eficaz por
via oral, necessite de poucas tomadas/dia. Deve-se iniciar o tratamento com monoterapia em
baixas doses, e caso não se atinja os níveis pressóricos adequados, deve-se aumentar
progressivamente a dose, substituir o medicamento e, posteriormente, considerar a adição de
outro medicamento26. Em monoterapia, podem ser utilizados diuréticos tiazídicos ou
antagonistas do sistema renina-angiotensina, bloqueadores de canal de cálcio ou
betabloqueadores. A escolha do medicamento deve ser individualizada, baseada no possível
mecanismo fisiopatológico predominante, doenças associadas e características pessoais como
raça, idade, condição sócio-econômica26.
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1.2.3. ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO
Por se constituir uma doença de elevada prevalência e elevado potencial como fator de
risco para outras doenças crônicas, a hipertensão arterial é definida como prioridade para a
Atenção Primária em Saúde (APS).
No Brasil, a APS ganhou forte impulso a partir de 1994 com a implantação do
Programa de Saúde da Família (PSF), que apesar de inicialmente ser desenhado como um
Programa, passou a ser considerado uma estratégia de reorientação do modelo de atenção à
saúde, incorporando os princípios básicos do SUS. Trabalha com definição de território,
adscrição de clientela, cadastro e acompanhamento desta população e se coloca como porta de
entrada do sistema, na busca da resolutividade aos problemas de saúde locais39.
O Ministério da Saúde divulgou a existência de 24.600 equipes de Saúde da Família
implantadas em 2005, atingindo 4.986, cobrindo 44,4% da população brasileira, o que
corresponde a cerca de 78,6 milhões de pessoas40. Em Santa Catarina a cobertura atinge
60,0% da população (cerca de 4.000.000 de pessoas) com 697 unidades de saúde da família41 .
Estudos recentes que se propõem a avaliar algumas características do Programa de
Saúde da Familia em diversas regiões do país sugerem desempenho favorável desta estratégia,
ainda que com limitações. Estudo que compara unidades do PSF com outras unidades básicas
de saúde (UBS) no município de São Paulo, tendo em conta estratos de exclusão social,
mostra que do ponto de visto dos gestores e profissionais os escores de diversas dimensões da
atenção básica (coordenação, enfoque familiar, profissionais, vinculo, entre outros) se
mostraram melhores para as unidades de PSF. Quando os entrevistados foram os usuários, os
resultados se mostraram mais favoráveis às unidades de PSF quanto maior era a exclusão
social dos entrevistados42.
Outro estudo que também comparou unidades do PSF e UBS em diversas cidades das
regiões Sul e Nordeste mostrou melhor desempenho das unidades do PSF, em especial por ter
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processo de trabalho mais estruturado por ações programáticas. Contudo, a cobertura se
mostrou menor que 60% na região Sul e, do ponto de vista de estrutura ambos os tipos ainda
apresentam situação precária23.
Dentre as atividades prioritárias para as equipes de saúde da familia estão as ações de
controle da hipertensão arterial. Estas ações preconizam a promoção, a prevenção, o
diagnóstico precoce e o tratamento adequado visando o controle clínico da doença e a
diminuição de complicações nas pessoas de sua área de abrangência25.

Recomenda-se

atribuições na equipe de saúde que contemplem os saberes dos atores envolvidos (médico,
enfermeira, auxiliar de enfermagem e agente de saúde), bem como rotinas e procedimentos
que ordenem as ações de saúde da equipe.
No que tange ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, o Ministério da
Saúde, em suas publicações, recomenda que se inicie o tratamento farmacológico com
diurético tiazídico (Hidroclorotiazida) em baixas doses, uma vez ao dia. Caso não alcance
controle efetivo, mesmo após aumento da dose, propõe introduzir um beta-bloqueador
(Propranolol). Como terceira escolha, tem-se o inibidor de enzima de conversão da
angiotensina (Captopril,). Justifica-se estas recomendações por serem drogas largamente
estudadas, com fortes evidências científicas de controle da doença e redução da morbimortalidade25.
O monitoramento do impacto epidemiológico destas ações é feito através do Pacto de
Atenção Básica, conjunto de indicadores propostos pelo Ministério da Saúde43. Para as ações
de hipertensão são utilizados três indicadores: 1.Taxa de internação por acidente vascular
cerebral (AVC); 2. Taxa de internação por insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e; 3.
Percentual de pessoas com hipertensão cadastradas no Hiperdia. Espera-se um declínio nos
dois primeiros e o incremento do terceiro indicador. Em Santa Catarina, se observou um
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declínio das taxas de internação por AVC de 51,4 para 41,1 por 10.000 e de ICC de 90,5 para
76,5 por 100.000 no período de 2002 a 2006 46 .
Sabe-se, contudo que o controle da pressão arterial não é tarefa fácil. Em estudo
populacional sobre o manejo da HAS em comunidade, constatou-se que 2/3 se reconheciam
hipertensos, 50% faziam tratamento com medicamentos e somente 1/3 tinha sua pressão
arterial controlada. O único fator que se mostrou associado com redução dos níveis
pressóricos foi acompanhamento com mesmo médico32.
A atenção programática estruturada parece desempenhar papel importante para
melhorar o controle da pressão arterial. Estudo realizado em serviços de atenção primária
mostrou redução dos níveis pressóricos de pessoas mais jovens e que tinham maior freqüência
de comparecimento às consultas programadas44. Estudo sobre a atenção a pessoas com HAS
em unidade de saúde da família constatou que 35% das pessoas faltavam às consultas
programadas, 21% compareciam a mais de 2 consultas durante o ano e 60% não possuíam
controle pressórico adequado45.
Esses resultados desejáveis (controle dos níveis pressóricos e melhora dos
indicadores) parecem depender, ao menos em parte, do acesso aos medicamentos, do diálogo
entre profissionais de saúde e pacientes, e da maneira que estes aderem à terapêutica proposta.

1.3. ADESÃO AO TRATAMENTO
1.3.1.

OBEDIÊNCIA,

ADESÃO

OU

CONCORDÂNCIA:

ESCOLHENDO

CONCEITOS
O modo como as pessoas fazem seus tratamentos está entre os maiores desafios no
enfrentamento das doenças crônicas. Isto por que o tratamento dessas doenças envolve
mudanças dietéticas, comportamentais, de estilo de vida e, em especial, uso de múltiplos
medicamentos por períodos prolongados, ou mesmo, por toda vida. Estima-se que cerca de
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50% das pessoas portadoras de doenças crônicas não seguem seus tratamentos da maneira
recomendada8 46.
Esta questão tem sido alvo de crescentes estudos científicos, em especial nas últimas
cinco décadas. Os termos em língua inglesa, mais utilizados são “compliance” (que pode ser
traduzido por cumprimento ou obediência) e, mais recentemente, “adherence”, traduzido
como adesão ou aderência em língua portuguesa. A busca de artigos científicos na base
MEDLINE utilizando estes termos associados à expressão “treatment” no título do artigo,
revelou 1356 artigos, dos quais 922 nos últimos dez anos. Para muitos investigadores, estes
termos têm sido tomados como sinônimos, ambos para se referir ao comportamento das
pessoas diante de um tratamento ou recomendação proposta.
O termo “compliance” foi proposto Haynes (1979, p.1): “o quanto o comportamento
de uma pessoa (em termos de tomada de medicamentos, seguimento de dietas ou modificação
de estilo de vida) coincide com as recomendações médicas ou de saúde”47(tradução do autor).
Haynes sugere que esta definição deve ser tomada como isenta de juízo de valor por parte do
profissional e que, apesar de reconhecer que possa haver uma conotação negativa, o termo
pode ser utilizado de modo operativo. Milburn e Cochrane também admitem o possível
caráter coercitivo desta visão, mas sustentam que este conceito ainda se aplica com esta
definição em determinadas condições que, por exemplo, coloquem em risco terceiros
(doenças infecto-contagiosas) ou que limitem a capacidade de escolha (algumas doenças
mentais)48.
Contudo, alguns autores criticam este termo, pois permite a interpretação de que o
paciente encontra-se numa posição passiva no que tange às decisões a serem tomadas sobre
seu tratamento8. Isto é, na relação médico-paciente o poder se encontra com o médico que
deve assumir a responsabilidade de ditar o tratamento, enquanto, ao paciente, cabe apenas se
submeter cumprindo os ditames propostos. Assim, o “non-compliance” (ou desobediência ou
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não-cumprimento, em língua portuguesa) se coloca como desvio de conduta que deve ser
cobrado pelo médico, posto que este detém o saber cientifico, e corrigido pelo paciente, para
que o mesmo se beneficie por completo das medidas propostas. Alguns autores assumem que
desvios fazem parte da natureza humana seja médico ou paciente. Mas ainda consideram
desvio49.
Se, do ponto de vista individual o termo “compliance” remete a responsabilidade por
tomar os medicamentos para o paciente (resultante de uma relação médico-paciente não
dialogada, de um único sentido), do ponto de vista coletivo, a proporção de pessoas nãoobedientes pode expressar um serviço de saúde que também não se abre ao diálogo e às
opiniões dos pacientes. Autores que têm criticado este tratamento autoritário na relação
médico-paciente, argumentam que nas sociedades modernas o paciente vem progressivamente
assumindo um papel mais ativo no seu tratamento, questionando as ordens médicas e
esperando uma postura dialógica por parte do profissional de saúde.8
Assim, um comitê de especialistas da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003,
p.3) recomenda o uso do termo “adherence” (adesão ou aderência, em língua portuguesa)
assumindo como definição “o quanto o comportamento de uma pessoa (tomada de
medicamentos, seguir uma dieta, ou mudar hábitos de vida) corresponde com as
recomendações acordadas com um profissional de saúde”8. Esta proposição busca diferenciar
“adherence” de “compliance” ao colocar o paciente como partícipe do processo de cuidar de
sua saúde, isto é, o paciente deve estar de acordo com as propostas terapêuticas dos
profissionais de saúde. Também aqui merece destaque a ampliação do universo da relação
médico-paciente (independente de sua importância nuclear no cuidado da saúde) para a
qualidade do serviço prestado por profissionais de saúde.
Diferentemente de “compliance”, o termo “adherence” pretende promover uma
relação de parceria entre paciente e profissional de saúde, na qual este último faz
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recomendações que devem ser acordadas, com o paciente, com objetivo de controle da doença
e melhor qualidade de vida deste. Do ponto de vista coletivo, remete parte da
responsabilidade do sucesso terapêutico ao modo como o serviço de saúde se organiza para
melhorar o grau de adesão de seus pacientes as suas recomendações.
Isto é, parece haver aqui o reconhecimento de uma autonomia parcial do paciente
sobre o modo com que está de acordo com estas recomendações. O paciente pode receber
recomendações e filtrá-las de acordo com suas crenças e necessidades, adaptando-as a sua
maneira de levar a vida. Esta autonomia relativa pode ser aceitável na medida em que não
prejudique o resultado final desejável, o controle clínico da doença50.
No entanto, ambos os termos, obediência ou adesão, remetem a possibilidade de um
comportamento não desejável por parte do paciente: não-obediência ou não-adesão.
Como alternativa a estes conceitos, para entender o processo de tomada de
medicamentos, a Royal Pharmaceutical Society sugere o termo “concordance” (em língua
portuguesa, concordância) como uma mudança no processo de prescrever/tomar
medicamentos baseado numa relação negociada entre iguais, prescritor e paciente, em que a
agenda deste último deve ser respeitada na construção de uma aliança terapêutica51. Nesta
relação cresce a responsabilidade das partes, pois os médicos permanecem com o dever de
dispor aos pacientes uma proposta terapêutica com base nas melhores evidências; os pacientes
devem compartilhar suas crenças e conhecimentos com o médico; e, ambos devem construir
uma aliança dinâmica em torno da melhor proposta terapêutica de uma ótica comum. A nãoconcordância por sua vez não expressa um comportamento indesejável do paciente, mas uma
incapacidade, pelo menos temporária, de ambas as partes chegarem a um acordo. O enfoque
não está só no paciente, mas no processo.
Mullen afirma que uma mudança de “obediência” para “concordância” requer dos
médicos um tratamento mais igualitário para com os pacientes, mas reconhece que são muitas
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as barreiras52. Steiner e Earnest apresentam algumas sugestões de mudança de linguagem e
postura dos médicos para melhorar o processo de tomar medicamentos53.
Contudo, há que se reconhecer que segue hegemônica, nas práticas de saúde, a
expectativa de “obediência” ou, na melhor das hipóteses, de “adesão” (aceito aqui como
reconhecendo certa autonomia do paciente) por parte dos pacientes54. Assumir este conceito
como “obediência”, “adesão” ou “concordância” com suas definições subjacentes pode
refletir o modo como o médico (ou o profissional de saúde) encara sua relação com o outro.
No entanto, ao examinar a relevância deste debate em torno do conceito, suas
implicações se referem mais ao contexto clínico, do cuidado individual. Neste estudo, a opção
pelo termo “adherence” como proposto pela OMS, se funda numa opção ideológica de
reconhecer uma possível autonomia responsável por parte do paciente (ainda que não se tenha
buscado aferi-la – a autonomia - no contexto coletivo) e por apresentar a possibilidade de
explorar suas dimensões no contexto coletivo.
O termo “adherence” tem sido traduzido para a língua portuguesa como aderência ou
adesão. O Dicionário Houaiss define o verbo aderir como “tornar-se adepto de, juntar-se a” ou
ainda “ligar-se ou juntar-se a uma manifestação, gesto ou movimento de apoio” o que denota
uma postura ativa de quem adere55. Este mesmo dicionário praticamente não diferencia os
termo aderência (“ação ou efeito de aderir”) e adesão (“ato, processo ou efeito de aderir). Já o
Dicionário Aurélio define aderência como “qualidade do aderente” ao passo que adesão é
definida como “ação de aderir” 56. Portanto, parece mais adequado o uso do termo aderência
quando se trata de qualificar uma condição do indivíduo (passivo), ao passo que o termo
adesão traduz melhor o sentido de aderir não como propriedade, mas como postura ativa,
mais próximo do conceito proposto pela OMS.
É importante, ainda, examinar as possibilidades analíticas das dimensões do verbo
“aderir”. A adesão tem sido tomada, usualmente, como o ato de tomar (de modo dicotômico)
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ou a quantidade do tomar. Apesar desta dimensão se mostrar fundamental (se não toma, então
não há adesão!) ela se mostra limitada, posto que o seu reconhecimento, por si só, não traz
elementos para compreender como ocorre o fenômeno. Conhecer o processo de aderir se
refere a como ocorre o ato, isto é, a dinâmica da tomada dos medicamentos (atraso em
horários, pular doses, tomar um medicamento e não tomar outro, fazer feriados, esquecer, ser
descuidado, entre outros). Já o efeito de aderir se refere ao desfecho clínico, dimensão
classicamente utilizada pelo médico no contexto individual, mas pouco valorizada em
contextos coletivos.
No cuidado individual, estas dimensões são abordadas pelo profissional de saúde, em
maior ou menor grau dependendo da tecnologia do trabalho empregado e do seu
comprometimento ético com o cuidar.
No caso de estudos epidemiológicos, costuma-se utilizar métodos que se propõem a
medir adesão sem explicitar claramente que dimensões estão sendo medidas, o que pode
resultar em diminuição na propriedade de estimar a real magnitude desta categoria. Isto é, o
estudo de uma só dimensão reduz a compreensão, pois pode gerar resultados empíricos
incorretos (ou, na melhor das hipóteses, incompletos), nos quais indivíduos não-aderentes ou
pouco aderentes podem ser classificados como aderentes. A OMS recomenda o uso de
métodos objetivos e subjetivos combinados admitindo que não há um “padrão-ouro”8.

1.3.2. OPERACIONALIZANDO CONCEITOS: MEDIDAS DE ADESÃO EM
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
Estudos que medem adesão no coletivo utilizam os termos “compliance” ou
“adherence”, indiferentemente à definição e metodologia de aferição adotada, muitas vezes
exatamente as mesmas, seja para estudos que medem “compliance”, seja para os que medem
“adherence”57. O mesmo se dá nos artigos empíricos brasileiros. Discutem, quando o fazem,
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apenas marginalmente a questão teórica e a preferência pelo “adherence” parece ser mais uma
opção por um termo ‘politicamente mais correto’ do que implicar alguma proposta
metodológica diferente.
Esta ‘indiferença teórica’ não parece casual. Os estudos que medem a adesão são
estudos epidemiológicos, ou seja, dirigidos a contextos coletivos. Nestes contextos, interessa
pouco - no sentido da produção metodológica da medida de adesão - se os grupos aderentes
são “obedientes” ou “autônomos”. Interessa medir quantos são, com a melhor acurácia
possível. Afinal, a finalidade última é conhecer o problema de um ponto de vista coletivo, ou
seja, determinar qual é a taxa de adesão no grupo estudado.
No contexto coletivo, importa, sobretudo, obter medidas de adesão que componham
indicadores de resultados do cuidado, da eficácia de uma intervenção e/ou da efetividade de
um programa de saúde.58. Estas medidas podem ser obtidas em estudos epidemiológicos
experimentais ou observacionais analíticos de tipo transversal (único ou em vários momentos)
ou em estudos de monitoramento de tipo longitudinal.
Os ensaios clínicos randomizados em geral, e os de medicamentos em particular, por
se tratarem de estudos de intervenção, usualmente com acompanhamento permanente de
participantes voluntários (isto é, se comprometem em seguir as recomendações de doses e
horários), se utilizam de métodos quantitativos (contagem manual e mais recentemente de
monitoramento eletrônico de doses). Nestas condições especiais, que em muito diferem do
“mundo real”, costumam obter medidas seriadas de adesão durante o período de estudo, e
dependendo do ponto de corte adotado, excluir participantes ou mudá-los de grupo de estudo.
Os valores de adesão costumam ser em geral elevados, pois os participantes se sabem
monitorados e o tempo de estudo é limitado.
Quanto aos estudos observacionais, os estudos transversais são amplamente utilizados.
Produzem medidas pontuais da adesão (ou em intervalos fixos de 1, 3, 7, 30 dias ou mais 59.
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Têm custo relativamente baixo, execução sem grandes dificuldades e permitem explorar as
associações com características dos pacientes, do tratamento, e do serviço de saúde. Por estes
motivos, são os desenhos de estudo mais freqüentemente encontrados, ainda que em sua
maioria sejam realizados em contextos limitados (em geral de um serviço).
Já os estudos longitudinais (em particular as coortes) mostram as alterações da adesão
ao longo do tempo. Permitem estimar risco de “não-adesão” melhor que os estudos
transversais, bem como monitorar resultados de intervenções realizadas no dia-a-dia dos
serviços. Sua factibilidade, entretanto, esbarra no alto custo e na necessidade de estrutura
logística bem maior que a dos estudos transversais.
Esta tipologia citada (longitudinal x transversal) se refere aqui a uma perspectiva
metodológica que aborda as variáveis em função do tempo de ocorrência. Se em doenças
agudas o tempo influencia pouco, no estudo da adesão em doenças crônicas o tempo sempre
está em pauta. Assim, melhor que dizer que “pessoas com doenças crônicas são aderentes”,
seria que “estão aderentes”. Isto é, a adesão pode ser tomada menos como um atributo
inerente ao indivíduo e mais como um processo que varia ao longo do tempo, mediado por
fatores de qualidade e intensidade diversas50 60 61. Dado este caráter processual, alguns autores
propõem a utilização do termo “persistência” para referir a adesão ao longo do tempo. 62.
Estudos epidemiológicos constroem suas conclusões com base na comparação entre
grupos e elaboração de medidas de risco. Esta lógica de estudar “fatores de risco” tem por
origem a necessidade de dar conta de problemas de saúde (na época em geral epidemias)
objetivando em números este “perigo”. Assim, maioria da produção cientifica do campo da
epidemiologia esta centrada na doença e fatores que possam explicá-la ou preveni-la63.
No caso da adesão, apesar de alguns autores falarem em adesão (algo desejável,
positivo) em seus estudos epidemiológicos, acabam muitas vezes medindo a “não-adesão”.
Neste estudo, por se tratar de estudo epidemiológico, que se propõe ter um caráter
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instrumental para os serviços de saúde, passar-se-á a adotar como objeto de estudo a “nãoadesão”.
Do ponto de vista operacional, algumas questões estão colocadas: 1. qual método é
mais indicado para medir não-adesão ao tratamento e quais dimensões são capazes de estimar;
2. se é uma variável contínua (percentual de não-adesão) ou categórica (adesão/não-adesão);
3. se categórica, quando classificar a atitude de alguém como não-adesão.
Para os métodos que quantificam a medicação tomada em um período, a medida de
adesão pode ser apresentada como variável contínua (percentual de adesão) ou dicotômica
(aderentes x não-aderentes). Estes métodos (contagem manual, monitoramento eletrônico,
questionários que perguntam sobre doses tomadas ou monitoramento biológico) permitem a
construção de várias medidas contínuas (proporção de doses tomadas/prescritas, por
exemplo), bem como a elaboração de valores médios (ou medianos) representativos de um
dado grupo de pacientes.
Na prática, grande parte dos estudos, mesmo os que utilizam medida contínua,
estabelece um ponto de corte que significa um limite “aceitável” de “não-adesão”. Este
possível reducionismo pode ser útil, por exemplo, no caso de serviços de saúde que queiram
avaliar e monitorar a efetividade de estratégias de melhoria de adesão.
Este ponto de corte é, em geral, baseado em estudos de comparação com outros
métodos e leva em conta a resposta clínica aceitável para cada doença. Assim, por exemplo,
no tratamento da hipertensão arterial têm sido considerados como aderentes os que tomam
pelo menos 80% dos medicamentos prescritos 64.
O estabelecimento de diferentes pontos de corte redunda em diferentes valores
quantitativos de adesão. Por exemplo, um estudo com pessoas hipertensas que detecte 70% de
aderentes aceitando como aderente quem tomar pelo menos 80% da medicação, ao tomar uma
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posição mais rigorosa de aceitar como aderente somente aqueles que tomam 95% da dose
prescrita, terá uma diminuição no seu percentual de indivíduos aderentes65.
Por outro lado, questionários que buscam estimar padrões de comportamento de
adesão, necessitam estabelecer pontos de corte arbitrários para definir alguém como nãoaderente 66. Dependendo da resposta a uma ou mais questões formuladas, um indivíduo será
categorizado como não-aderente, estabelecendo-se a freqüência de indivíduos não-aderentes
em um dado grupo.
As técnicas utilizadas para aferir a adesão são classicamente classificadas como diretas
ou indiretas e compreendem: 1.métodos diretos: observação direta da tomada de
medicamentos, monitoramento biológico do medicamento ou seus metabólicos ou ainda
marcadores inertes; 2. métodos indiretos: relato do profissional (impressão médica), registros
farmacêuticos, contagem de comprimidos manual, monitoramento eletrônico de doses,
desfecho clínico favorável e métodos de relato do pacientes (auto-relato ou entrevistas)
mediante questionários estruturados e/ou escalas visuais. 67
A observação direta é pouco utilizada em estudos que visam primariamente aferir a
adesão de grupos, sendo mais usada como tecnologia para melhorar a adesão e reduzir as
taxas de abandono, como no tratamento da tuberculose 8 68.
O monitoramento biológico de fármaco, seu metabólito ou ainda algum composto
inerte associado é mais utilizado em ensaios clínicos e outros estudos prospectivos de
efetividade. Permite estimar se o paciente usou ou não o medicamento e dependendo do
medicamento, estimar se dose/freqüência utilizada foi àquela prescrita69. Tem custo elevado e
disponibilidade restrita a poucos medicamentos, o que torna seu uso difícil em estudos
ambulatoriais com grandes amostras e múltiplos medicamentos67.
Os registros farmacêuticos têm sido utilizados como possível fonte de estabelecimento
de medida de adesão na medida em que as pessoas com doenças crônicas buscam seus
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medicamentos em períodos e quantidades regulares determinadas na receita médica. Contudo,
requer um sistema de registro das informações de dispensação centralizado (informatizado, de
preferência) e que os pacientes somente obtenham seus medicamentos em farmácias que
sejam parte do sistema. As medidas de adesão obtidas deste modo fornecem resultados
semelhantes aos relatos dos pacientes, com alguma sobrestimação da adesão
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Prochaska, em artigo de revisão de 41 estudos, apontam que a medida de adesão obtida a
partir dos registros de dispensação encontra correlação moderada com outros métodos, ainda
que possua baixa sensibilidade 71.
Este método ainda é pouco utilizado em estudos brasileiros, dado que ainda são
limitados os sistemas informatizados de dispensação de medicamentos em âmbito
ambulatorial72. Brito et al utilizaram o comparecimento para a busca de medicamentos de
pessoas sob terapia anti-retroviral como medida de adesão.
Os questionários estruturados, obtidos por entrevista ou autopreenchimento, são as
opções mais usadas em estudos observacionais por sua facilidade operacional e baixo custo.
Estes questionários procuram estimar a quantidade de doses tomadas e/ou o comportamento
do paciente quanto à tomada dos medicamentos.
Os questionários que objetivam medir o número de doses perdidas ou fora de horário
em um dado período de tempo permitem a construção de medidas de freqüências contínuas,
semelhantes àquelas obtidas pela contagem manual de comprimidos ou pelo monitoramento
eletrônico de doses65. Já os questionários que estimam comportamento ou atributos
predominantes da pessoa em relação ao tratamento, classificam as pessoas de modo escalar ou
dicotômico (aderente ou não aderente)66.
Assim, apesar de serem colocados sob uma única denominação, trata-se de vários
questionários com características diversas. Variam de uma, quatro ou dez perguntas e mais
66 73 74
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, ora utilizados na prática clínica, ora em estudos epidemiológicos, alguns dos quais
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sem terem sido submetidos à validação. Ressalte-se ainda que um mesmo modelo de
questionário, aplicado em pacientes com doenças diversas, pode obter acurácia diferente75.
Uma questão importante, que deve ser levada em conta com relação aos questionários
utilizados em estudos epidemiológicos, se refere às condições em que foram aplicados.
Primeiro, por que os questionários tratam de comportamento não-desejável e muitas pessoas
não se sentem à vontade em responder em locais públicos ou mesmo no próprio serviço que
as atende. Segundo, a auto-aplicação ou a aplicação mediante entrevistador treinado pode
levar a uma sobrestimação da adesão, sobretudo no segundo caso. Por outro lado, há que se
considerar que técnicas, classicamente vistas como mais objetivas como as de contagem de
pílulas (manual ou eletrônica), também não garantem a fidedignidade: comprimidos podem
ser descartados e até os chips eletrônicos dos frascos podem ser manipulados 76.
Especificamente com relação aos questionários que estimam doses, uma outra possível
limitação é o viés de memória, pois podem utilizar períodos de “recall” muito variados59.
Apesar destas questões, muitos questionários mostram-se capazes de obter medidas
confiáveis de adesão. Estudos sobre adesão ao tratamento anti-retroviral da aids mostram que
medidas de adesão obtida por autopreenchimento de alguns questionários correlacionaram-se,
significativamente, com o desfecho clínico estimado pela carga viral77 78 79 80. Outros estudos
mostram ainda que a medida obtida por questionários, embora significativamente maior que
as indiretas, têm o mesmo poder de explicação acerca da carga viral, ou seja, ambas as
medidas conseguem predizer este resultado do tratamento81,82.Também no tratamento da
hipertensão, vários questionários mostraram boa correlação com o desfecho clinico 83 66 84.
A contagem manual de comprimidos permite a construção da adesão através de uma
medida contínua, expressa pela relação tomados/prescritos num dado período. Tem sido
largamente utilizada, por ser de fácil aplicação e baixo custo, mesmo em estudos
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epidemiológicos. Contudo, pode apresentar problemas de acurácia, além se limitar a
quantificar o fenômeno85.
O monitoramento eletrônico de doses (MEMS) tem sido tomado como referência para
validação de outros métodos em estudos observacionais. Estima as doses tomadas através do
número e horário de aberturas do frasco que possui uma tampa com dispositivo eletrônico de
registro. O seu uso permite a construção de diversas medidas contínuas tais como não-adesão
média, percentual de dias de não-adesão, percentual de não-adesão à dose ou ainda aos
horários86. Comparado as outras técnicas, obtém, em geral, valores mais baixos de adesão.
Contudo, também o monitoramento eletrônico apresenta alguns inconvenientes:
subestimar a adesão por ser incômodo para alguns pacientes, não registrar o número de
comprimidos retirados em cada abertura do frasco ou ainda, interferir na privacidade e nos
hábitos do paciente85. Têm seu uso mais indicado em ensaios clínicos, posto que sua
característica “invasiva” fica mais aceitável num delineamento de estudo onde os pacientes
estão “pré-dispostos” à intervenção. Outro importante limite é o alto custo, especialmente
para países pobres.
Cada uma das metodologias de aferição apresenta limites e vantagens. Em relação à
acurácia, o monitoramento eletrônico é considerado o de melhor desempenho, seguido pela
contagem manual e os questionários. As importantes diferenças obtidas por cada um dos
métodos têm suscitado recomendações de uso simultâneo de mais de uma metodologia com a
finalidade de melhorar o desempenho da medida final8.
Poucos estudos, porém, têm trabalhado com medidas compostas. Liu et al estudaram o
desempenho de uma medida de adesão ao tratamento da aids composta por monitoramento
eletrônico de comprimidos (MEMS), contagem manual e questionário definida a partir de um
algoritmo, comparada com a carga viral87. Observaram que a medida de adesão era
subestimada pelo MEMS e sobrestimada pela contagem manual e pelo questionário, e que a
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medida composta foi a que apresentou a maior associação com a carga viral. Contudo, apesar
de combinarem medidas, os autores mantiveram uma definição de adesão limitada ao
percentual de doses tomadas.
A combinação de medidas deve visar, porém, compreender simultaneamente várias
dimensões da adesão, e não apenas o percentual de doses tomadas. Afinal, ao se aceitar que a
adesão é composta pelo ato, o processo e o efeito de aderir, necessita-se de medidas que
possam aproximar-se o máximo possível da resultante destes diferentes momentos analíticos.
Assim, enquanto o percentual de doses tomadas dá conta do ato de aderir, o
comportamento habitual em relação aos horários de tomadas aproxima-se mais do processo de
aderir. Já o efeito de aderir, que seria, evidentemente, o bom resultado clínico, merece mais
discussão.
Se no contexto individual, as medidas clínicas são largamente utilizadas como
indicadores de adesão pelos médicos, poucos autores usam o controle clinico como parte da
“regra de decisão” para considerar o indivíduo como aderente em estudo epidemiológico88. As
definições clássicas de adesão não consideram o desfecho do tratamento como parte do
fenômeno. Nos estudos, o desfecho clínico é habitualmente usado para estabelecer correlações
entre níveis de adesão e desfecho e “validar” a medida de adesão64

81 82

ou ainda para

estabelecer pontos de corte entre aderentes e não aderentes66.
O uso do desfecho clínico como medida indireta de adesão é evidentemente limitado
pelo fato de que a melhora clínica depende não somente da tomada correta dos medicamentos,
mas de vários outros fatores, tais como emergência de resistência viral no tratamento da aids e
modificações no estilo de vida no caso da hipertensão arterial ou diabetes mellitus89 67. Outro
limite diz respeito à operacionalização dos desfechos clínicos que em estudos
epidemiológicos nem sempre é simples e barata. A medida de pressão arterial é um indicador
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simples e de fácil aplicação; contudo em outras doenças como asma brônquica ou AIDS os
critérios podem ser mais caros ou imprecisos.
Apesar deste limites, o desfecho clínico, quando operacionalizável, é capaz de
melhorar a sensibilidade (melhora na detecção dos não-aderentes, ainda que com o aumento
de falsos positivos, isto é, considerando como não aderentes àqueles aderem), o que é uma
vantagem, posto que na maior parte dos estudos com questionários, se obtém alta
especificidade com baixa sensibilidade. Afinal, o que mais interessa é identificar o maior
número de não aderentes para serem alvo de ações pelos serviços de saúde.
Em estudo com indivíduos hipertensos utilizando questionário para detectar nãoadesão, Inui et al, ao considerarem como aderentes “aqueles que relatavam não-adesão e
tinham sua pressão arterial não controlada”, observaram uma melhoria na acurácia para
detecção de não-adesão de 67,6% para 79,6%. Isto pode ser explicado pela incorporação do
desfecho à construção final da medida de não-adesão83.
Estudo nacional se propôs a desenvolver e validar questionário para medir adesão com
3 questões que buscavam medir as três dimensões aqui discutidas (ato, processo e efeito de
aderir). Utilizou como padrão-ouro uma medida também composta dada pela a contagem
manual de comprimidos (o ato de tomar), o questionário de Morisky (processo) e a medida de
pressão arterial (efeito) e obteve sensibilidade de 63%, valor preditivo positivo de 91% e uma
área sob a curva ROC de 82,2%1.

1.3.3. FATORES ASSOCIADOS À ADESÃO
Diversos fatores podem estar relacionados à adesão, sejam socioeconômicos
demográficos, relacionados à doença, ao esquema de tratamento e aos medicamentos ou ao
serviço de saúde 5. Alguns estudos investigam diversos destes fatores, mas, em sua maioria,
1

Santa Helena ET, Nemes MIB, Eluf-Neto, J. Desenvolvimento e validação de questionário para medir nãoadesão ao tratamento com medicamentos. Submetido à Revista de Saúde Pública em abril de 2007.
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priorizam alguns fatores, em especial aqueles relativos a aspectos comportamentais dos
pacientes.
No caso do paciente, algumas características sociais e demográficas têm sido
apontadas como influentes na adesão ainda que haja controvérsias8.
Os fatores socioeconômicos (baixa renda e baixa escolaridade) podem estar associados
à adesão em diversos contextos assistenciais tais como suplementação vitamínica em
gestantes90, adultos asmáticos91, pessoas vivendo com HIV/AIDS92. Estes fatores podem se
associar diretamente à adesão pela falta de recursos para aquisição de medicamentos,
representando cerca de 20% dos motivos de não-adesão a anti-hipertensivos em estudo
nacional93. Teixeira, em estudo nacional de tipo transversal, encontrou uma associação entre
renda familiar acima de 10 salários mínimos e maior taxa de adesão em análise
multivariada11. Piette et al relatam que 2/3 dos pacientes crônicos que não tomavam
medicação por falta de recursos financeiros não discutiam sobre este problema com seu
médico94. Taira et al ao estudarem pessoas cobertas por plano de saúde e que tinham que ter
co-participação para ter acesso aos medicamentos, observaram que quanto maior a coparticipação menor era a adesão ao tratamento95.
Outros autores citam ainda a baixa escolaridade e a não compreensão das
recomendações como fator socioeconômico influente sobre a adesão96. A baixa escolaridade
também se manteve como fator explicativo da não-adesão entre pessoas vivendo com
HIV/aids no Brasil após ajuste por regressão logística92.
A relação do paciente com os serviços de saúde representa outra importante categoria
para compreensão da não-adesão50. A adesão ao tratamento pode ser compreendida como um
dos resultados intermediários desejáveis do trabalho em saúde visando o controle clínico das
doenças.
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Assim, fatores relacionados ao acesso ao serviço, às características de estrutura e
organização do trabalho em saúde própria de cada serviço e, em especial, à relação “médicopaciente” ou “profissional de saúde-paciente” pode influenciar a satisfação dos pacientes com
o serviço e, por conseqüência, a adesão97. Safran et al, em estudo transversal com 7204
pessoas atendidas em atenção primária, concluíram que a satisfação com o serviço e a adesão
estão associadas à comunicação entre profissionais e pacientes98. Trad et al, em estudo
qualitativo sobre a satisfação dos usuários com o Programa de Saúde da Família, apontam
para um elevado grau de satisfação associado ao maior acesso aos cuidados médicos, melhor
informação sobre o processo saúde-doença e as visitas domiciliares99.
Nemes et al encontraram associação entre baixa adesão e ser acompanhado por
serviços de saúde menores e de qualidade inferior para pessoas vivendo com HIV/AIDS
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Teixeira observou que pessoas com HAS que tinham poucas consultas, grande intervalo entre
consultas, pouco interesse do paciente, problemas na orientação médica e falta de
medicamentos são fatores que parecem diminuir a adesão11. Coelho et al também observaram
menor adesão ao tratamento entre faltosos às consultas13.
Outros autores enfatizam a importância do médico informar, esclarecer o paciente
sobre os medicamentos prescritos para melhorar resultados100. Estudo com metodologia
qualitativa assinala que consultas rápidas, com pouca interação entre médico-paciente são
fatores relacionados à não-adesão101.
Embora a maioria dos autores concorde haver pouca ou nenhuma influência do sexo
na adesão ao tratamento, já se encontrou associação entre o sexo masculino e a nãoaderência102. Para as doenças crônicas em geral, a adesão exibe tendência de aumentar com a
idade, exceto nos mais idosos, em torno dos 75 anos103. Ressalte-se, porém, que nesta faixa
etária, ocorrem com maior freqüência múltiplas doenças e regimes terapêuticos mais
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complexos. Nas faixas etárias acima de 70 anos, observou-se deterioração das funções
sensoriais e cognitivas com impacto negativo sobre a adesão104.
A não-adesão voluntária pode ocorrer por representações sobre a doença e
medicamentos, como por exemplo, por temer reações adversas ou indesejáveis, achar que o
medicamento não faz o efeito desejado entre outros105. Esta não-adesão “por convicção”
parece ser mais freqüente em grupos étnico-culturais específicos e entre idosos106.
As seqüelas da própria doença podem impor limitações físicas (dificuldade de
deambular, paralisias, hemiparesias e dificuldade de deglutição) e mentais (alterações
cognitivas e memória) que se constituem barreiras para vida familiar e dificultam a adesão ao
tratamento. Alguns estudos mencionam a importância do apoio familiar para pacientes
portadores de hipertensão como forma de melhorar a adesão terapêutica 11 107. Outras doenças
também têm sido associadas a problemas com adesão. Wang et al observaram associação
entre pior uso de anti-hipertensivos e algumas co-morbidades (asma, depressão, osteoartrite e
transtornos gastrointestinais)108.
DiMatteo et al, em um estudo de revisão com metanálise, obtiveram uma associação
três vezes maior entre não-adesão e pessoas com depressão109. Outros autores observaram que
pessoas depressivas tinham maior risco de não adesão a anti hipertensivos110.
Fatores relativos ao tipo de regime terapêutico, isto é, ao medicamento escolhido, a
associação com outros medicamentos (com ou sem interação), número de doses, via de
aplicação, número de drogas, também desempenham papel importante na adesão111.
Em estudo de revisão, Claxton et al identificaram 76 estudos que mediram adesão com
monitoramento eletrônico de comprimidos, com média de adesão de 71%, sendo
estatisticamente maior com uma dose/dia (79%) do que com quatro doses/dia (51%)112.
Pacientes que relatam uma percepção de excesso de uso de medicamentos apresentam menor
adesão, relatam mais reações adversas e pior qualidade de vida113.
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As reações adversas a medicamentos (RAMs) representam um desafio para o
tratamento farmacológico. Representam uma reação indesejada de um fármaco pelo excesso
de ação farmacológica (reação adversa tipo A) ou por uma reação idissincrásica (tipo B),
sendo responsáveis por 2-6% das internações hospitalares114. O uso concomitante de vários
medicamentos, assim como o crescente uso de novos medicamentos, favorecem o aumento da
incidência das RAM. Além das RAMs é importante mencionar a possibilidade de erros de
medicação, que potencializam interações

medicamentosas e causam efeitos adversos

indesejáveis impactando a adesão aos medicamentos115. Em um centro de atenção primária,
Martinez Vergara et al observaram interações medicamentosas moderadas ou graves em
19,5% das pessoas com hipertensão que utilizavam em média 3,5 medicamentos116.
Estudo realizado com pessoas idosas detectou que 6,7% das admissões hospitalares
foram causadas por reações adversas e 7,6% por não-cumprimento com a prescrição médica.
Dentre os medicamentos anti-hipertensivos citados destacam-se enalapril, amlodipina e
atenolol117. Outro estudo também reporta hipotensão postural, queda, desidratação,
hipokalemia entre outras causas de internação como reações adversas a anti-hipertensivos118.
Para compreender o modo como os diversos fatores assinalados anteriormente estão
associados com a não-adesão, propõe-se a constituição de um modelo hierarquizado,
socialmente determinado, cuja representação esquemática é apresentada na Figura 1.
Ao se propor esta abordagem, se assume uma hipótese analítica na qual a não-adesão
ao tratamento não é resultante, somente, de características individuais ou relacionais
(comportamento inadequado, má relação médico-paciente), mas um fenômeno determinado
pelo modo como as pessoas se inserem na sociedade.
Ao se colocar esquematicamente variáveis em blocos, se pretende expressar, de um
lado, uma proximidade das variáveis enquanto indicadores de categorias analíticas de
fenômenos relacionados na realidade. Isto é, variáveis dentro de um mesmo bloco
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representam aproximações diversas, que muitas vezes medem propriedades semelhantes (e
numa linguagem epidemiológica podem ser tomadas como variáveis de confusão) e que
devem ser utilizadas para compreender uma realidade complexa.
Organizar as variáveis em bloco também expressa o ordenamento destas variáveis em
níveis semelhantes de mediação do fenômeno. Ou seja, um comportamento de interromper
previamente seu tratamento e o número de doses do medicamento são variáveis indicadoras
de condições imediatas à não-adesão. Por outro lado, a mediação da variável ocupação pode
se dar através do modo como as pessoas utilizam seus serviços ou diretamente ao se
considerar ocupações que dificultem a tomada de medicamentos (favorecendo um
comportamento não-aderente).

Bloco 1

Bloco 2

STATUS SOCIO-ECONOMICO
(raça/cor, escolaridade, situação ocupacional, renda, condição de moradia, classe econômica)

SERVIÇOS DE SAÚDE
(tipo de serviço, acesso e freqüência a consultas e
coletivas, acesso medicamento, hospitalização)

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS
CARACTERES SOCIAIS
(estado civil, atividade
física, consumo de álcool,
tabaco)

Bloco 3
CRENÇAS E COMPORTAMENTO
(Satisfação com serviço, opinião
sobre tratamento, interrupções
prévias, religião)
CARACTERES BIOLÓGICOS
(sexo, idade, tempo de
doença e tratamento, comorbidades, complicações)

Figura 1 .Modelo teórico explicativo

CARACTERÍSTICAS TRATAMENTO COM
MEDICAMENTO
(número de medicamentos, classes
terapêuticas, posologia e reações adversas

NÃO-ADESÃO
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Assim, num primeiro nível se tem as condições socioeconômicas, que podem ser
medidas pela escolaridade, renda, ocupação, classe de consumo, e podem traduzir o modo
desigual como as pessoas têm acesso a bens e serviços necessários para viver. Esta condição
social pode determinar a não-adesão diretamente (p.ex., pela falta de dinheiro para comprar
medicamentos) ou mediada pelas variáveis contidas nos blocos subseqüentes.
Num segundo nível explicativo, que pode determinar a adesão diretamente, e também
pode ser mediado pelo terceiro bloco, temos as condições médico-assistenciais, ou seja,
características de consumo de serviços e medicamentos.
No terceiro bloco explicativo se encontram as características pessoais, isto é,
caracteres sociais, biológicos (sexo, idade, doenças físicas e mentais associadas,
complicações), crenças, hábitos e comportamentos. Neste mesmo nível de mediação se
encontram os medicamentos (reações adversas) e esquema terapêutico (número de
medicamentos, posologia, interações medicamentosas).
A hipótese principal deste estudo é que a não-adesão ao tratamento anti-hipertensivo é
hierarquicamente determinada por condições sociais desfavoráveis, que se articulam ao modo
como as pessoas se utilizam dos serviços de saúde e com algumas características pessoais e
próprias do esquema terapêutico medicamentoso.

45

2. OBJETIVOS
2.1.GERAL
Estimar a prevalência e a associação de fatores de risco à não-adesão ao tratamento
farmacológico em pessoas com hipertensão arterial atendidas em unidades de saúde da
família em Blumenau, SC.

2.2. ESPECÍFICOS
1. Descrever características das pessoas com HAS atendidas em unidades de saúde da
familia de Blumenau, SC.
2. Estimar a prevalência de não-adesão ao tratamento com medicamentos antihipertensivos e suas dimensões.
3. Analisar o papel de variáveis socioeconômicas, médico-assistenciais, pessoais e do
tratamento com medicamentos, articuladas num modelo hierarquizado, na
determinação da não-adesão ao tratamento com medicamentos anti-hipertensivos.
4. Comparar e discutir as medidas de prevalência de não-adesão obtidas por diversos
métodos.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. DELINEAMENTO
Trata-se de um estudo epidemiológico observacional de tipo seccional, corte temporal
transversal e simultâneo quanto à ocorrência dos fatores de estudo e variável dependente,
tendo como unidade amostral pessoas com HAS.

3.2.POPULAÇÃO DE ESTUDO
Foi tomada como população de estudo as pessoas com HAS, moradoras de Blumenau,
SC, cadastradas na área de abrangência das unidades de saúde da família do município.
A Secretaria Municipal de Saúde contava com 31 equipes de saúde da família, sendo
responsável pela assistência de 22.991 famílias, com 66.477 pessoas cadastradas com 20 anos
ou mais no ano de 2006. Estas unidades contam com 5.329 pacientes cadastrados como
portadores de hipertensão arterial 119.

3.3. PROCEDIMENTO AMOSTRAL
Foram incluídas pessoas com HAS com pelo menos seis meses de acompanhamento
clínico, moradores das áreas de abrangência de unidades de saúde da família implantadas há
no mínimo um ano antes do início do trabalho de campo, que teve início em abril de 2006.
Algumas pessoas cadastradas como hipertensas não são acompanhadas pela equipe de saúde
da família, mas por médico de convênio de saúde, da empresa em que trabalhava ou outros,
sendo também incluídos.
Com o objetivo de estimar a prevalência de não-adesão, calculou-se o tamanho da
amostra esperando uma prevalência de não-adesão de 50%, com uma precisão de 5% e
intervalo de 95% de confiança. Para estimar a associação de possíveis fatores de risco à não-
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adesão com “odds ratio” de 1,7, com intervalo de 95% de confiança e um poder estatístico de
80% e esperando uma freqüência de não-adesão de 45% entre os não-expostos chegou-se a
um tamanho de amostra 606 pessoas. Acrescentou-se 10% para prever possíveis perdas ou
recusas, totalizando 667 pessoas120. Foram entrevistadas 613 pessoas (54 perdas ou recusas)
das quais foram excluídas 18 pessoas com hipertensão arterial que não faziam tratamento com
medicamentos e gestantes com doença hipertensiva da gravidez.
Foi procedida amostragem aleatória em dois estágios. No primeiro estágio a
amostragem aleatória simples de 10 unidades de saúde da família (dentre as 34 existentes que
estavam em atividade há mais de 12 meses). No segundo estágio amostral, foram identificadas
aquelas pessoas moradoras da área de abrangência das unidades que foram cadastradas como
hipertensas, sendo então procedida à amostragem aleatória estratificada, distribuindo o
tamanho amostral proporcionalmente às pessoas com HAS cadastradas em cada unidade121.

3.4. VARIÁVEIS DE ESTUDO
3.4.1.Variável dependente
Considerou-se como variável dependente a não-adesão ao tratamento com
medicamentos

anti-hipertensivos.

Para

medir

não-adesão

aos

medicamentos

anti-

hipertensivos utilizou-se o Questionário de Adesão a Medicamentos da Equipe Qualiaids
(QAM-Q): composto por três perguntas: 1. “Nos últimos sete dias, quais dias da semana o(a)
Sr(a). não tomou ou tomou a mais pelo menos um comprimido deste remédio?” 2. “Nestes
dias, quantos comprimidos o(a) Sr(a). deixou de tomar ou tomou a mais?” 3. “Como estava
sua pressão a última vez que o(a) Sr(a) mediu?”. Ao entrevistado era solicitado que
apresentasse a última receita e/ou as embalagens contendo seus medicamentos antihipertensivos. As perguntas foram precedidas por um inventário de atividades do entrevistado
dos últimos sete dias (como forma de melhorar a lembrança e associação da tomada de
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medicamentos com estas atividades), seguido de um comentário introdutório que tinha por
objetivo reduzir qualquer sensação de juízo de valor negativo por parte do entrevistador, caso
o entrevistado mencionasse não ter tomado seus medicamentos. O questionário permitiu a
construção das seguintes medidas de não-adesão:
1. Proporção de “doses consumidas”: número de comprimidos consumidos multiplicado
pelo número de vezes ao dia, dividido pelo número de comprimidos prescritos
multiplicado pelo número de vezes ao dia (medida contínua do ato de aderir).
2. “Processo de tomadas”: freqüência de ocorrência nos últimos sete dias de uma das
seguintes condições: 1.“troca horário”(toma a dose correta mas fora do horário);
2.“feriado” (não toma qualquer medicamento em um dos sete dias); 3.“tomada
errática” (deixa de tomar medicamentos em dias e horários variados); 4.“meia-adesão”
(toma corretamente um medicamento e outro de maneira incorreta); 5.“troca
doses”(aumenta e diminui quantidades de medicamentos e entre medicamentos); 6.
“abandono parcial” (deixa de tomar um ou mais medicamentos); 7.“abandono” (não
tomou nenhuma dose de nenhum medicamento).(medida ordinal do processo de
aderir).
3. “Desfecho referido”: relato da última medida de pressão arterial, informando se estava
normal ou alterada. (medida dicotômica do resultado de aderir)
Construiu-se uma medida composta, em que foi considerado não-aderente aquele
indivíduo que não tomasse a quantidade correta (80-120% das doses prescritas), ou não
tomasse de modo correto (“feriados”, “tomada errática”, “meia-adesão”, etc.) ou ainda que
relatasse que sua pressão arterial estava alterada.
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3.4.2.Variáveis de estudo
As variáveis de estudo, escolhidas e ordenadas com base no modelo teórico
apresentado na Figura 1 são apresentadas a seguir.

Bloco 1 – variáveis socioeconômicas
• Escolaridade: coletada em anos de estudo completos (variável discreta), sendo
utilizada na análise categorizada em anos de estudo (0, 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12);
• renda individual: soma de todos os rendimentos obtidos no último mês, em reais
(variável contínua);
• status ocupacional: condição da pessoa no mercado de trabalho, isto é, se empregado,
empregador, autônomo, aposentado, em auxílio-doença, desempregado (variável
categórica);
• ocupação: ocupação atual ou ocupação em que atuou mais tempo, caso seja
aposentado. Esta variável foi classificada e agrupada de acordo com a Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO122.
• classe econômica: foi construída com base nos Critérios de Classificação Econômica
do Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), que se
fundamenta num sistema de pontos baseado na escolaridade e posse de alguns itens (TV
a cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, aspirador de pó, máquina de
lavar, videocassete ou DVD, geladeira, freezer independente) variando da classe A1
(melhores condições) à classe E (condição mais desfavorável)123.
• aglomeração domiciliar: variável contínua estimada pela proporção de pessoas por
quarto do domicilio de residência do entrevistado.
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Bloco 2 – Variáveis relativas aos serviços de saúde
• tempo desde última consulta: variável continua calculada em número de dias.
• comparecimento a consultas: variável dicotômica relativa ao comparecimento à última
consulta agendada para acompanhar o tratamento para HAS.
• comparecimento a atividades de grupo: variável dicotômica, mede se compareceu a
última atividade em grupo para o acompanhamento de pessoas com HAS.
• Hospitalização no último ano: se foi necessário procurar por atendimento de
emergência ou se sofreu internação nos últimos doze meses anteriores à data da
entrevista (variável dicotômica).
• tipo de serviço que presta assistência: trata-se em médico da unidade de saúde da
família, de outro ambulatório especializado do SUS ou com médico de
convênio/particular.
• fonte de obtenção dos medicamentos: onde costuma obter cada um dos medicamentos
que usa, se no SUS ou necessita comprá-los.
Bloco 3 - Caracteres pessoais
• sexo: variável dicotômica;
• idade: variável contínua, calculada pela subtração da data da entrevista e da data de
nascimento informada. Optou-se pela constituição de algumas faixas etárias ordenadas
em função da distribuição encontrada;
• estado marital: variável categórica sobre o estado conjugal, se casado, solteiro, viúvo
ou separado;
• religião: conforme professada pelo entrevistado entre as opções católica, espírita,
protestante/evangélica, outra, não segue qualquer religião (variável categórica);
• raça/cor: conforme referida pelo entrevistado dentre as opções branca, preta/parda,
amarela, outra;
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• consumo de tabaco: se fuma atualmente (variável dicotômica);
• consumo de álcool: com base no questionário Audit modificado, estima o consumo
atual de álcool (variável dicotômica);
• prática de atividades físicas: variável discreta relativa a freqüência de atividade física
semanal (excluído o trabalho);
• tempo de diagnóstico: variável contínua medida em meses, referente há quanto tempo
se sabe com HAS;
• tempo de tratamento: há quanto tempo faz tratamento com medicamentos, devendo
considerar o da primeira vez, mesmo que tenha tido interrupções (variável contínua
medida em meses);
• doenças associadas: relato de outras doenças crônicas associadas e em tratamento, com
ênfase em Diabetes mellitus e dislipidemias.
• transtornos mentais comuns: para sua detecção utilizou-se o Self-Reporting
Questionnaire (SRQ-20) um instrumento de identificação para transtornos psiquiátricos
comuns em nível de atenção primária que é formado por vinte questões cujas respostas
determinam um score, com o qual será possível identificar um provável caso de
transtorno mental comum. O ponto de corte é determinado por seis ou mais respostas
positivas para os homens, e oito ou mais para as mulheres; pessoas com pontuação
acima do ponto de corte são consideradas como prováveis portadores de transtorno
mental comum124.
• interrupção prévia do tratamento: variável discreta com o número de vezes que a
pessoa já interrompeu seu tratamento com medicamentos por conta própria.
• satisfação com o serviço de saúde: estimada por oito questões gerais previamente
validadas125 que se referiam a estrutura e acesso (duas questões), atendimento,
tratamento e cuidado do pessoal da unidade (três questões), satisfação com tratamento e
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com médico (duas questões), geral (uma questão). Constituiu-se um índice de satisfação
geral, que foi obtido pela composição dos escores médios das 8 questões, sendo um a
máxima satisfação e quatro

totalmente insatisfeito. Após a obtenção dos escores

médios, dividiu-se a amostra (pela mediana), constituindo-se o grupo dos “mais
satisfeitos” e “menos satisfeitos”.
Bloco 3 – Medicamentos
• número medicamentos consumidos: variável discreta dada pelo número medicamentos
de todas as classes consumidos pela pessoa há mais de uma semana comprovados pela
apresentação da embalagem do mesmo.
• número

de

anti-hipertensivos:

número

de

medicamentos

anti-hipertensivos

consumidos pela pessoa comprovados mediante a apresentação da embalagem do
mesmo (variável discreta).
• esquema terapêutico utilizado: com base nos medicamentos anti-hipertensivos
consumidos (comprovados pela embalagem dos mesmos) e/ou pela apresentação da
última receita do médico assistente, os medicamentos foram classificados por classe
terapêutica e agrupados
• presença de reações adversas: variável ordinal com relato da freqüência de algum tipo
de reação adversa após o inicio da terapêutica farmacológica em curso.
• opinião sobre consumo de medicamentos: variável ordinal com a avaliação subjetiva
do paciente referente a sua impressão sobre a quantidade de medicamentos que
consome, se acha pouco, está satisfeito ou acha em excesso
• ajuda para tomar medicamentos: variável dicotômica sobre a necessidade ou não de ter
alguma pessoa para auxiliar a tomar seus medicamentos.
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Os medicamentos consumidos (anti-hipertensivos e demais) foram classificados com
base nos grupamentos propostos na Classificação ATC (Anatomical-Therapeutical-Chemical)
da Organização Mundial de Saúde126.

3.4.3. Comparação de métodos de medir não-adesão
Para medir não-adesão, foram utilizados ainda os seguintes métodos:
1. Questionário de Morisky: consiste em quatro perguntas: 1.“Você alguma vez se
esquece de tomar seu remédio?”; 2.“Você, às vezes, é descuidado para tomar seu
remédio?”; 3. “Quando você se sente melhor, às vezes, você pára de tomar seu
remédio?”; 4.“Às vezes, se você se sente pior quando toma o remédio, você pára de
tomá-lo?”. Foram construídas duas medidas, sendo a primeira uma medida ordinal
considerando-se como adesão alta aqueles que respondessem negativamente às quatro
questões, adesão média para quem respondesse afirmativamente para uma ou duas
questões e adesão baixa para quem respondesse afirmativamente a três ou quatro
questões. A segunda medida, tratou-se esta variável de maneira dicotômica, onde, com
uma resposta afirmativa o indivíduo foi classificado como não-aderente66.
2. Adesão auto-referida de Haynes: que consiste na pergunta: “Muitas pessoas têm algum
tipo de problema para tomar seus remédios. Nos últimos trinta dias, o(a) Sr(a) teve
dificuldades para tomar seus remédios da pressão?”, cuja resposta afirmativa classifica
o indivíduo como não-aderente (variável dicotômica)73.
3.

Freqüência às consultas programadas pelo serviço de saúde: obtido por informação
emitida pelo entrevistado, sendo considerado não-aderente àquele que faltou a sua
última consulta (variável dicotômica).

4. Desfecho clínico: calculou-se a média da pressão arterial sistólica e diastólica a partir
de duas medidas de pressão arterial, considerando-se não-aderente quem apresentasse
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uma medida maior ou igual a 140mmHg de pressão sistólica média e 90mmHg de
pressão diastólica média (variável dicotômica).
As perguntas de Haynes e de Morisky foram submetidas à tradução por um brasileiro,
professor de língua inglesa, e posteriormente re-traduzidos para o inglês por professor natural
de país de língua inglesa. A tradução foi validada em seu conteúdo pelo pesquisador em
conjunto com os tradutores.

3.5. COLETA DE DADOS
Os dados foram obtidos mediante entrevistas pessoais (com cerca de uma hora de
duração) realizadas na residência das pessoas com HAS por entrevistadores previamente
treinados. As pessoas entrevistadas foram informadas do estudo por meio da leitura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Àquelas que concordaram em participar do estudo
assinando o Termo, foi aplicado um questionário elaborado para o estudo, este por sua vez,
foi submetido previamente a teste-piloto.
Foram realizadas duas aferições da pressão arterial (no meio e ao final da entrevista)
com esfigmomanômetro aeróide, seguindo metodologia preconizada na IV Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão Arterial com objetivo de medir o desfecho clínico127.
Todos os questionários foram revisados pelo pesquisador para controle de qualidade
do preenchimento. Uma subamostra de, aproximadamente, 5% dos entrevistados foi revisitada
pelo pesquisador e/ou tiveram seus prontuários nas unidades de saúde consultados, com
objetivo de esclarecer ou complementar as informações obtidas nas entrevistas.
Os dados foram digitados em banco de dados eletrônico (Epidata 3.0, domínio
público), sendo os pacientes identificados somente por número de registro. Todo o banco de
dados foi revisado pelo pesquisador para conferência de possíveis erros de digitação.
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3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Inicialmente foram examinadas as freqüências simples com intervalos interquatílicos
das variáveis dependentes e de estudo, com objetivo de estudar as características de suas
distribuições. Paras variáveis quantitativas foram calculadas as medidas de tendência central
(média, mediana e moda) e de dispersão(variância e desvio-padrão).
Com relação a variável satisfação com os serviços de saúde, procedeu-se a análise de
consistência interna das 8 questões utilizando-se o teste alfa de Cronbach, que usualmente
pode variar de zero a 1, considerando-se melhor consistência entre 0,70 e 0,90 128 . A validade
de construto foi estimada mediante análise fatorial por componentes principais. Este método
permite que se reduza o número de dimensões que retenham o máximo de informações do
espaço original. Foram considerados como significantes os componentes principais que
possuíssem autovalores maiores que a unidade. Procedeu-se, ainda, à rotação pelo método
"Varimax"129.
As variáveis de estudo foram apresentadas em forma tabular e gráfica descritas por
freqüência absoluta, freqüência relativa e respectivos intervalos de 95% de confiança.
Foi calculada a prevalência de não-adesão (variável dependente) com intervalo de
95% de confiança para uma distribuição binomial.
Para comparação entre valores médios de algumas variáveis numéricas com
distribuição normal em relação a variáveis dicotômicas, utilizou-se a estatística “t de Student”
com teste unicaudal. No caso da variável agrupada ter mais de duas categorias se utilizou a
técnica de Análise de Variância (ANOVA) com um fator, assumindo que as variâncias entre
grupos eram iguais e com a estatística F de Snedecor para comparar as médias entre grupos.
Foi aplicado o teste de Scheffe para identificar quais grupos eram diferentes entre si. Nos
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casos, em que o pressuposto de igualdade das variâncias entre categorias não fosse respeitado,
utilizou-se teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis130.
Calculou-se o “Odds Ratio” com o intervalo de 95% de confiança, como medida de
associação entre a variável dependente e cada variável de estudo (análise univariada).
Utilizou-se o teste de “Qui-quadrado de Pearson” (ou Teste Exato de Fischer, quando fosse o
caso) para estabelecer significância estatística. Àquelas variáveis ordinais, aplicou-se o teste
de Qui-quadrado de tendência linear.
Para o ajuste de variáveis de confusão, calculou-se os valores de “odss ratio” por
regressão logística não condicional hierarquizado por blocos de variáveis131. Neste caso, as
variáveis imediatamente relacionadas à não-adesão (caracteres dos pacientes e dos
medicamentos) são determinadas por variáveis assistenciais e, anteriormente, por
determinantes socioeconômicos. Assim, o bloco das variáveis socioeconômicas, somente foi
ajustado pelas variáveis do mesmo bloco por se pressupor que as variáveis dos demais blocos
não representavam variáveis de confusão, mas parte do caminho causal construído no modelo
teórico.
Esta proposta orientou a construção do modelo de regressão a partir da elaboração
teórica dos possíveis determinantes da não-adesão, suas associações e suas inter-relações com
a variável dependente examinada através da análise estratificada. A opção de modelagem por
blocos se mostra útil no caso de elevado número de co-variáveis no modelo teórico, pois o
reduz a quantidade de co-variáveis a serem modeladas em cada etapa, conferindo melhor
ajuste aos modelos132.
De início, procedeu-se a modelagem do bloco 1 para ajuste das variáveis
socioeconômicas, se utilizando das variáveis do mesmo bloco.
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A seguir, construiu-se outro modelo para ajustar as variáveis relativas aos serviços de
saúde, utilizando-se das variáveis do mesmo bloco. Este modelo foi ajustado pelo conjunto
de variáveis ajustadas no bloco anterior.
Um terceiro modelo, do bloco das características das pessoas e dos medicamentos, foi
realizado para ajustar as variáveis internamente ao bloco. Em seguida, este modelo foi
ajustado pelo conjunto de blocos antecedentes.
No processo de modelagem de cada bloco foram incluídas todas aquelas variáveis que
obtiveram um valor de p< 0,10 na análise univariada. Utilizou-se a técnica de retirada
paulatina das variáveis com base nos níveis de significância (stepwise backward),
permanecendo aquelas que mantiveram significância.
Foi aceito um valor de p < 0,05 para o estabelecimento de significância estatística dos
modelos, estimado pelo Teste da Razão de Máxima Verossimilhança.
A comparabilidade entre os diversos métodos foi estimada através do cálculo da
correlação entre postos de Spearman133.

3.7. ASPECTOS ÉTICOS
Este projeto de tese foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Universidade Regional de
Blumenau.
Os entrevistados foram previamente informados dos objetivos da investigação e
tiveram suas identidades preservadas. Àqueles que concordaram em participar, foi solicitado
que lessem e assinassem as duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo
1).
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As respostas não ofereceram qualquer risco à saúde ou a integridade física dos
respondentes. Perguntas que pudessem parecer mais ofensivas ou interpretadas como
intimidatórias como “renda” ou “uso de álcool” foram feitas ao final da entrevista.
A opção de se realizar as entrevistas no domicílio dos pacientes teve por objetivo
minimizar possível viés nas respostas relativas ao tratamento que pudessem ocorrer se
perguntadas na unidade de saúde.
Os questionários respondidos foram preservados em banco de dados eletrônico de
propriedade do pesquisador responsável e a identidade do entrevistado preservada.
Os entrevistados continuam sendo atendidos em suas unidades de saúde da família,
não sofrendo qualquer tipo de prejuízo em função das respostas prestadas. Aqueles
considerados não-aderentes foram orientados sobre a importância do uso correto da
medicação prescrita, bem como encaminhados para unidade de saúde para avaliação quando
sua pressão arterial se mostrasse alterada.
Os entrevistados serão ainda informados dos resultados do estudo mediante cartazes e
folhetos a serem disponibilizados nas dependências das Unidades de Saúde da Família do
SUS de Blumenau. O pesquisador se compromete ainda, em comum acordo com as equipes
de saúde da família que participaram do estudo, a apresentar os resultados nas atividades
coletivas (grupos de hipertensos) realizadas regularmente, discutir estratégias que possam
melhorar a adesão e, por conseqüência, o controle clínico e a qualidade de vida dos pacientes.
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4. RESULTADOS
4.1. Caracterização geral da amostra de estudo
Foram estudadas 595 pessoas com HAS. A tabela 1 apresenta a distribuição das
pessoas com relação a alguns caracteres sócio-demográficos.
Tabela 1 – Algumas características sócio-demográficas de pessoas com HAS atendidas
em unidades de saúde da família, Blumenau, SC.
Características

Freqüência
Absoluta

Sexo
Masculino
176
Feminino
419
Faixa etária
Até 39 anos
26
40 a 49 anos
86
50 a 59 anos
191
60 a 69 anos
140
70 a 79 anos
122
80 anos e mais
30
Estado marital
Casado
378
Solteiro
23
Separado
51
Viúvo
142
Raça/cor
480
Branca
Preta/parda
108
Outra
37
Religião
112
Protestante/Evangélica
461
Católica
18
Outras
Sem religião
2
Fonte: Dados primários, 2006. Excluído os ignorados

Freqüência
Relativa

Intervalo de 95%
de Confiança

29,6
70,4

25,9 – 33,4
66,6 – 74,1

4,4
14,5
32,1
23,5
20,5
5,0

2,9 – 6,3
11,7 – 17,5
28,4 – 36,0
20,2 – 27,2
17,3 – 24,0
3,4 – 7,1

63,6
3,9
8,6
23,9

59,6 – 67,5
2,5 – 5,8
6,5 – 11,1
20,5 – 27,5

80,7
18,2
6,2

77,3 – 83,8
15,1 – 21,5
4,4 – 8,5

18,9
77,7
3,0
0,3

15,8 – 22,3
74,2 – 81,0
1,8 – 4,8
0,1 – 1,2

Obteve-se uma idade média de 60,6 anos (dp=12,2), mediana de 59,6 anos. Não se
observou diferença estatisticamente significante entre as médias de idade entre sexos.
O número médio de anos de estudo foi de 3,6 anos (dp=2,7) e mediana de 4 anos,
sendo que a maioria (466, 78,5%) tinha até 8 anos de estudo e 92 (15,5%) eram analfabetos.
Não houve diferença de escolaridade entre sexo. Contudo, os brancos tiveram em média mais
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tempo de estudo, 3,76 anos, do que não brancos com 3,08 anos (p<0,05), assim como as
pessoas de classe A/B (6,0 anos) comparado com aqueles que pertenciam às classes C/D/E
com 3,2 anos (p<0,001).
Quanto à condição de trabalho, a maioria (449, 75,5%) não trabalhava, sendo que 293
(49,2%) eram aposentados e 114 (19,2%) estavam sem trabalho. A média de idade das
pessoas que trabalhavam era menor do que das pessoas que não trabalhavam, respectivamente
50,4 e 63,9 anos (p<0,0001). O agrupamento ocupacional mais freqüente foi dos
trabalhadores industriais (134, 22,5%), seguido dos prestadores de serviço (131, 22,2%) e
trabalhadores do comércio (126, 21,1%).
A renda média individual foi de R$ 501,38 (dp=418,00) e a mediana de R$360,00.
Observou-se predomínio de pessoas nas classes C (292, 49,1%) e D (201, 33,8%), enquanto a
média de aglomeração domiciliar foi de 1,3 (dp=0,7) e mediana 1,3 pessoas por quarto do
domicilio. (Tabela 2). As pessoas classificadas nas classes A/B tinham renda individual média
superior (R$779,80) as das pessoas de classes C/D/E que tinham renda média de R$452,90
(p<0,001).
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Tabela 2 – Algumas características socioeconômicas das pessoas com HAS atendidas em
unidades de saúde da família, Blumenau, SC.
Freqüência
Absoluta
Escolaridade
Analfabetos
92
1 a 4 anos
382
5 a 9 anos
84
Médio/Superior
36
Grupo Ocupacional
Chefias/Comércio/Serviços
321
Agricultores
53
Industriários
134
Trab Braçais não qualificados
87
Status ocupacional
Empregado
101
Empregador
4
Autônomo
41
Auxilio doença
42
Aposentado
293
Sem trabalho
114
Renda individual
275
Mais de 1 salário mínimo
Até 1 salário mínimo
271
Classes econômicas
1
A
92
B
292
C
201
D
9
E
Aglomeração domiciliar
Até 1 pessoa/quarto
283
Mais que 1 pessoa/quarto
301
Fonte: Dados primários, 2006. Excluído os ignorados

Freqüência
Relativa

Intervalo de 95%
de Confiança

15,5
64,3
14,1
6,1

12,7 – 18,7
60,3 – 68,2
11,4 – 17,2
4,3 – 8,3

54,0
8,9
22,5
14,6

49,9 – 58,0
6,7 – 11,5
19,2 – 26,1
11,9 – 17,7

17,0
0,7
6,9
7,1
49,2
19,1

14,0 – 20,2
0,2 – 1,7
5,0 – 9,2
5,1 – 9,4
45,2 – 53,3
16,1 – 22,6

50,4
49,6

46,1 – 54,6
45,4 – 54,0

0,2
15,4
49,1
33,8
1,5

0,0 – 0,9
12,7 – 18,6
45,0 – 53,2
30,0 – 37,7
0,7 – 2,9

48,5
51,5

44,3 – 52,5
47,4 – 55,7

O número de pessoas de tabagistas na data da entrevista foi de 78 (13,1%, IC 95%
10,5 – 16,1) e 141 (23,7%, IC95% 20,3 – 27,3) relataram consumo de álcool. Encontrou-se
associação estatisticamente significante entre tabagismo e consumo de álcool (p<0,01). A
maioria das pessoas (423, 71,1%, IC95% 67,3 – 74,7) não praticara atividade física (fora o
trabalho) nos últimos sete dias. As 172 pessoas que relataram praticar atividade física
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praticavam em média 3,6 dias (dp=2,2) e mediana de 3 dias. Não se observou associação entre
tabagismo ou consumo de álcool e a não prática atividade física. O hábito de fumar e
consumo de álcool se mostraram inversamente associados com idade (p<0,01).
A média de tempo de doença foi de 141,2 meses (dp-=113,7) e mediana de 120 meses,
enquanto a média de tempo de tratamento com medicamentos foi de 127,9 meses (dp=106,3)
e a mediana de 96 meses.
Dentre as doenças associadas referidas, observou-se que 267 (44,8%, IC95% 40,849,0) das pessoas com HAS tinham diabetes mellitus e 147(24,7%, IC95% 21,3 – 28,4)
tinham algum tipo de dislipidemia.
Destaca-se ainda a presença de transtornos mentais comuns em 265 dos entrevistados
(44,8%, IC95% 40,5 – 48,6), os quais apresentavam tempo médio desde última consulta
menor que os demais (75,2dias e 110,6 dias, respectivamente - p<0,001).
Com relação ao consumo de medicamentos, 24 (4,0% IC95% 2,6 – 5,9) dos 595
entrevistados não faziam uso de qualquer tipo de medicamento. Dentre os demais a média foi
de 4,6 medicamentos (dp=2,4) e a mediana de 4 medicamentos.
Quanto ao uso de anti-hipertensivos, 565 pessoas com HAS faziam uso regular de
medicamentos com média de 1,9 (dp=0,9) e mediana foi de 2 medicamentos. Detectou-se 30
casos de abandono total ao tratamento. Foram prescritos 1073 medicamentos antihipertensivos para as 565 pessoas que tomavam regularmente. As classes de antihipertensivos mais utilizadas foram os inibidores da enzima de conversão da angiotensina IECA (373, 34,8%, IC95% 31,9 – 37,7), seguido dos diuréticos tiazídicos (279, 26,0%,
IC95% 23,4 – 28,7) e beta-bloqueadores (220, 20,5%, IC95% 18,1 – 23,0). O esquema
terapêutico mais utilizado foi a monoterapia com IECA para 111 pessoas (19,6%, IC95% 16,5
– 23,2), seguido da associação de diuréticos tiazídicos e IECA para 105 pessoas (18,6%,
IC95% 15,2 – 22,0).
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A maioria (360, 64,3%, IC95% 60,2 – 68,3) considerou adequada a quantidade de
medicamentos que usa. Somente 73 pessoas (12,8%, IC95% 10,2 – 15,9) relataram necessitar
de algum tipo de ajuda para tomar seus medicamentos. Observou-se associação entre não
necessitar de ajuda e estar casado ou em união estável (p<0,001).
Após iniciar o uso dos anti-hipertensivos 117 (20,6%, IC95% 17,3 – 24,1) relataram
sentir algum tipo de reação adversa. As pessoas que relataram reações adversas tomavam, em
média mais medicamentos do que aqueles que não relataram, respectivamente 5,2 e 4,4
medicamentos (p<0,01). A associação entre relato de reações adversas e medicamentos
ordenados por quantidade é apresentada na Tabela 3.
Tabela 3 – Associação entre número de medicamentos consumidos (anti-hipertensivos e
demais) e reações adversas referidas.
Variável

Reações adversas
Sim
Não

Número de medicamentos
consumidos
0a2
16
106
3a4
29
152
5a6
23
112
7a8
26
53
9 ou mais
13
29
Número anti-hipertensivos
1 medicamento
31
189
2 medicamentos
50
156
3 a 5 medicamentos
31
100
Fonte: Dados primários, 2006. Excluído os ignorados
(*)Qui-quadrado de tendência

OR

IC 95%

p

1,0
1,7
1,4
3,3
3,0

0,9 – 3,2
0,7 – 2,7
1,6 – 6,6
1,3 – 6,9

<0,01*

1,0
1,9
1,9

1,2 – 3,2
1,1 – 3,3

0,02*

As variáveis relativas aos serviços de saúde são apresentadas na Tabela 4. A média de
tempo decorrido desde a última consulta foi de 94 dias (dp=116,4) e mediana de 60 dias.
Importante frisar que 25% das pessoas consultaram nos últimos 28 dias e 75% nos últimos
120 dias. Pessoas inseridas no mercado de trabalho apresentaram maior tempo desde última
consulta quando comparado com pessoas que não trabalhavam, respectivamente, 121,6 e 85,5
dias (p< 0,01).
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Tabela 4 – Relação das pessoas com HAS com os serviços de saúde.
Relação com serviços de saúde

Freqüência
Absoluta

Comparecimento aos grupos
Sim
147
Não
442
Tempo da última consulta
Até 6 meses
483
6 meses e mais
103
Tipo de serviço médico
Particular/Convênio
104
SUS
491
Fonte dos medicamentos
SUS
575
Precisou comprar
20
Procurou hospital últimos 12
meses
Sim
187
Não
408
Interromperam tratamento
421
Nunca
72
1 vez
2 a 4 vezes
53
44
5 vezes ou mais
Fonte: Dados primários, 2006. Excluído os ignorados

Freqüência
Relativa

Intervalo de 95%
de Confiança

25,0
75,0

21,5 – 28,7
71,3 – 78,4

82,4
17,6

78,7 – 85,0
14,5 – 20,8

17,5
82,5

14,5 – 20,8
79,2 – 85,5

96,6
3,4

94,9 – 97,9
2,1 – 5,1

31,4
68,6

27,7 – 35,3
64,7 – 72,3

71,4
12,2
9,0
7,5

67,5 – 75,0
9,7 – 15,1
6,8 – 11,6
5,5 – 9,9

Chama atenção que 169 pessoas (28,6% IC95% 25,0 – 32,5) interromperam
previamente o tratamento sem autorização do médico. Interrupção prévia se mostrou
associado a média de idade mais baixa (56,1 x 62,3 anos, p<0,001) e com relato de reações
adversas (p<0,01).
O grau de satisfação do usuário com o serviço de saúde foi medido por questionário
com oito questões. A análise de consistência interna das questões pelo coeficiente alfa de
Cronbach foi de 0,78. A análise fatorial por componentes principais obteve somente 1 vetor
com autovalor maior que 1 (3,29), fator que explicou 41% da variância.
O gráfico 1 mostra a proporção de satisfação por item do questionário.
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Gráfico 1 - Grau de satisfação com serviço de saúde
Os usuários se mostraram mais satisfeitos com aspectos relacionais, como por
exemplo, 92,2% estão satisfeitos com o atendimento e acham-no muito bom. No entanto, nos
itens de estrutura da unidade e acesso a consultas a satisfação cai para 81,2 e 73%
respectivamente. Expressar maior satisfação para com os serviços mostrou associado com
ausência de transtornos mentais comuns (p<0,001).

4.2. Prevalência de não-adesão
A não-adesão medida pela proporção de doses consumidas do QAM-Q foi de 22,7%
(IC95% 19,4 – 26,3). Com relação ao processo de tomadas obtido pelo QAM-Q, de todos os
entrevistados, 9 pessoas relataram tomar os medicamentos em horários trocados (1,5%,
IC95% 0,7 – 2,9), 25 faziam “feriados” (4,2%, IC95% 2,7 – 6,1), 15 tomavam de modo
errático (2,5% IC95% 1,4 – 4,1), 52 faziam meia-adesão (8,7%, IC95% 6,6 – 11,3), 34
trocavam quantidade de doses (5,7%, IC95% 4,0 -7,9), 7 abandonaram parcialmente (1,2%,
IC95% 0,5 – 2,4) e 54 abandonaram totalmente os medicamentos (9,1%, IC95% 6,9 – 11,7).
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Isto é, pela medida de processo de tomada 196 pessoas (32,9%, IC95% 29,2 – 36,9) foram
consideradas não-aderentes. Ainda 202 pessoas declararam que sua pressão arterial estava
alterada na última vez que mediu (34,5%, IC95% 30,7 – 38,5). Com base na medida
combinada do QAM-Q, 316 pessoas foram consideradas não-aderentes, representado uma
prevalência de não-adesão de 53,1% (95% IC 49,0-57,2).

4.3. Fatores associados à não-adesão
As associações univariadas entre variáveis de estudo agrupadas por blocos e a nãoadesão são apresentadas nas tabelas 5 a 8.
No conjunto das variáveis socioeconômicas, escolaridade, renda individual e
condições de moradia não se mostraram estatisticamente significantes (Tabela 5) na análise
univariada.

67

Tabela 5 – Análise univariada da associação de não-adesão e fatores sócio-econômicos
(Bloco 1).
Variável de estudo
Raça/Cor
Branca
Preta ou Outras
Escolaridade (anos de estudo)
9 a 12
5a8
1a4
Analfabetos
Grupo Ocupacional
Industriários
Agricultores
Chefias/Comércio/Serviços
Trabalhadores não qualificados
Status ocupacional
Sem trabalhar
Trabalhando
Renda individual
Mais de 1 salário mínimo
Até 1 salário mínimo
Classes econômicas
A/B
C/D/E
Aglomeração domiciliar
Até 1 pessoa/quarto
Mais que 1 pessoa/quarto
(*) Qui-quadrado de tendência

Aderentes

Não
Aderentes

OR

IC 95%

p

237
42

243
73

1,0
1,7

(1,1 – 2,6)

0,01#

18
32
188
41

18
52
194
51

1,0
1,6
1,0
1,2

(0,7 – 3,6)
(0,5 – 2,0)
(0,6 – 2,7)

0,27*

75
28
152
24

59
25
321
87

1,0
1,1
1,4
3,3

(0,6 – 2,2)
(0,9 – 2,1)
(1,9 – 6,0)

<0,001*#

222
57

227
89

1,0
1,5

(1,0 – 2,2)

0,03#

133
123

138
152

1,0
1,2

(0,9 – 1,7)

0,31

53
226

40
276

1,0
1,6

(1,0 – 2,5)

0,04#

139
128

141
168

1,0
1,3

(0,9 – 1,8)

0,12

(#) p<0,05
Dentre as variáveis médico-assistenciais, o tempo desde a última consulta maior que 6
meses (OR=1,6) e ter de comprar os medicamentos (OR=3,7) apresentaram significância
estatística (Tabela 6).
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Tabela 6 – Análise univariada da associação de não-adesão e assistência à saúde
(Bloco 2).
Variável de estudo
Comparecimento às consultas
Sim
Não
Comparecimento aos grupos
Sim
Não
Tempo da última consulta
Até 6 meses
6 meses e mais
Tipo de serviço médico
Particular/Convênio
SUS
Fonte dos medicamentos
SUS
Precisou comprar
Procurou hospital últimos 12
meses
Sim
Não
(#) p<0,05

Aderentes

Não
Aderentes

OR

IC 95%

p

248
26

271
34

1,0
1,2

(0,7 – 2,1)

0,51

73
203

74
239

1,0
1,2

(0,8 – 1,7)

0,43

238
39

245
64

1,0
1,6

(1,0 – 2,5)

0,04#

57
222

47
269

1,0
1,5

(1,0 – 2,3)

0,08

275
4

300
16

1,0
3,7

(1,2 – 11,1)

0,02#

96
183

91
225

1,0
1,3

(0,9 – 1,8)

0,14

Os caracteres pessoais (biológicas, hábitos de vida, atitudes e opiniões) são mostrados
na Tabela 7. As faixas etárias mais jovens, interromper o tratamento previamente e índices
mais baixos de satisfação com o serviço apresentaram associação com a não-adesão.
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Tabela 7– Análise univariada da associação de não-adesão e caracteres pessoais
(Bloco 3).
Variável de estudo
Sexo
Feminino
Masculino
Faixa etária
70 anos e mais
50 a 69 anos
Até 49 anos
Status marital
Viúvo
Separado
Solteiro
Casado/união consensual
Tabagismo
Não
Sim
Consumo de Álcool
Não
Sim
Religião
Católica
Protestante/Evangélica
Opinião sobre medicamentos
Toma poucos/Satisfeito
Toma demais
Interrompeu tratamento
Não
Sim
Satisfação com serviço
Mais satisfeitos
Menos satisfeitos
(*) Qui-quadrado de tendência

Aderentes

Não
Aderentes

OR

IC 95%

p

202
77

217
99

1,0
1,2

0,8 – 1,7

0,32

83
153
43

69
178
69

1,0
1,4
1,9

1,0 – 2,1
1,2 – 3,2

0,01#*

76
25
10
168

66
26
13
210

1,0
1,2
1,5
1,4

0,6 – 2,3
0,6 – 3,6
1,0 – 2,1

0,31

247
32

270
46

1,0
1,3

0,8 – 2,1

0,27

220
59

234
82

1,0
1,3

0,9 – 1,9

0,17

223
55

239
76

1,0
1,3

0,9 – 1,9

0,20

269
6

271
14

1,0
2,3

0,9 – 6,1

0,09

216
61

205
108

1,0
1,9

1,3 – 2,7

<0,01#

165
102

162
145

1,0
1,5

1,0 – 2,0

0,03#

(#) p<0,05
A média de idade dos aderentes (62,1 anos) foi superior média de idade das pessoas
não aderentes que foi de 59,2 anos (p<0,001).
As pessoas classificadas como aderentes tomavam, em média, mais medicamentos que
os não-aderentes, respectivamente 4,8 e 4,1 medicamentos (p<0,001). O tempo médio de
tratamento foi menor em pessoas classificadas como não aderentes (119,4 meses), comparado
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com os aderentes que foi de 137,6 meses (p<0,05). Na Tabela 8 são mostradas as associações
entre não-adesão e variáveis relativas a doenças e medicamentos ordenadas em categorias.
Tabela 8 – Análise univariada da associação de não-adesão e doenças associadas e
medicamentos (Bloco 3).
Variável de estudo
Tempo de tratamento
Mais de 3 anos
Até 3 anos
Número
de
medicamentos
consumidos
5 ou mais
3a4
1-2
Número anti-hipertensivos
1 medicamento
2 medicamentos
3 a 5 medicamentos
Ajuda para tomar remédios
Não
Sim
Uso de remédios caseiros
Não
Sim
Esquema terapêutico
Monoterapia(diurético ou IECA)
Demais
monoterapias
e
associações
Relato de reações adversas
Não
Sim
Doenças clínicas associadas
DM + (Dislipidemias ou doenças
cardiovasculares)
DM
Outras doenças
Somente HAS
Transtornos mentais comuns
Ausentes
Presentes
(*) Qui-quadrado de tendência
(#) p<0,05

Aderentes

Não
Aderentes

OR

IC 95%

p

231
46

232
82

1,0
1,8

1,2 – 2,7

0,01#

136
92
51

124
101
91

1,0
1,2
2,0

0,8 – 1,7
1,3 – 3,0

<0,01*#

116
103
60

110
103
73

1,0
1,1
1,3

0,7 – 1,5
0,8 – 2,0

0,51*

243
34

253
39

1,0
1,1

0,7 – 1,8

0,70

157
120

155
141

1,0
1,2

0,9 – 1,7

0,30

93

85

1,0

186

201

1,2

0,8 – 1,7

0,36

224
49

228
68

1,0
1,4

0,9 – 2,1

0,14

103
75
52
49

96
86
62
72

1,0
1,2
1,3
1,6

0,8 – 1,9
0,8 – 2,0
1,0 – 2,5

0,27

174
102

152
163

1,0
1,8

1,3 – 2,5

<0,01#
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As tabelas 9 a 11 apresentam os modelos de regressão logística hierarquizada que
ajustam os valores de “odds ratio” brutos resultante da análise univariada, seguido dos valores
ajustados pelas variáveis do mesmo bloco e dos blocos hierarquicamente superiores.

Tabela 9 – Associação de não-adesão e variáveis de estudo socioeconômicas ajustadas no
modelo de regressão logística não-condicional.
Variável de estudo
Grupo Ocupacional
Industriários
Agricultores
Chefias/Comércio/Serviços
Trab Braçais não qualificados
Status ocupacional
Sem trabalhar
Trabalhando
Classe econômica
A/B/C
D/E

OR bruto
(IC 95%)

OR ajustado*
(IC 95%)

1,0
1,1 (0,6 – 2,2)
1,4 (0,9 – 2,1)
3,3 (1,9 – 6,0)

1,0
1,2 (0,6 – 2,3)
1,5 (1,0 – 2,2)
3,2 (1,8 – 5,8)

1,0
1,5 (1,0 – 2,2)

1,0
1,6 (1,1 – 2,4)

1,0
1,6 (1,0 – 2,5)

1,0
1,7 (1,1 – 2,4)

(*)Odds Ratio ajustado por aglomeração domiciliar e raça/cor
TRMV (Taxa da Razão de Máxima Verossimilhança)=28,1 p<0,001

A tabela 9 mostra que as variáveis socioeconômicas praticamente não sofreram ajuste
pelas demais variáveis do mesmo bloco. Porém, a tabela 10 mostra que as variáveis
relacionadas aos serviços de saúde foram ajustadas pelo bloco anterior.

Tabela 10 – Associação de não-adesão e variáveis relacionadas aos serviços de saúde
ajustadas no modelo de regressão logística não-condicional.
Variável de estudo
Tipo de serviço médico
Particular/Convênio
SUS
Fonte dos medicamentos
SUS
Precisou comprar
Tempo à última consulta
Até 6 meses
6 meses e mais

OR bruto
(IC 95%)

OR ajustado*
(IC 95%)

OR ajustado**
(IC 95%)

1,0
1,5 (1,0 – 2,3)

1,0
1,8 (1,1 – 2,7)

1,0
1,5 (1,0 – 2,4)

1,0
3,7 (1,2 – 11,2)
1,0
1,6 (1,0 – 2,5)

1,0
4,9 (1,6 – 15,3)
1,0
1,7 (1,1 – 2,6)

1,0
4,5 (1,4 – 14,0)
1,0
1,6 (1,0 – 2,5)

(*)Odds Ratio ajustado pelas variáveis do mesmo bloco TRMV=17,6 p<001;
(**)Odds Ratio ajustado pelas variáveis do mesmo bloco e blocos anteriores TRMV=39,77 p<001
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Tabela 11 – Associação de não-adesão e variáveis de estudo pessoais e dos medicamentos
ajustadas no modelo de regressão logística não-condicional.
Variável de estudo
Interrompeu o tratamento
Não
Sim
Número de medicamentos
consumidos
5 ou mais
3a4
1-2
Transtorno mental comum
Ausente
Presente
Tempo de tratamento
Mais de 3 anos
Até 3 anos

OR bruto
(IC 95%)

OR ajustado*
(IC 95%)

OR ajustado**
(IC 95%)

1,0
1,9 (1,3 – 2,7)

1,0
1,7 (1,2 – 2,5)

1,0
1,8 (1,2 – 2,7)

1,0
1,2 (0,8 – 1,7)
2,0 (1,3 – 3,0)

1,0
1,2 (0,8 – 1,7)
1,7 (1,1 – 2,6)

1,0
1,2 (0,8 – 1,8)
1,5 (0,9 – 2,4)

1,0
1,8 (1,3 – 2,5)

1,0
1,9 (1,3 – 2,6)

1,0
2,1 (1,4 – 2,9)

1,0
1,8 (1,2 – 2,7)

1,0
1,6 (1,0 – 2,4)

1,0
1,3 (1,2 – 2,7)

(1)Odds Ratio ajustado pelas variáveis do mesmo bloco TRMV=35,0 p<0,001
(2)Odds Ratio ajustado pelas variáveis do mesmo bloco e blocos anteriores TRMV=70,5 p<0,001

Por fim, a tabela 11 mostra o modelo das características pessoais e do tratamento com
medicamentos, na qual as variáveis tempo de tratamento e número de medicamentos sofreram
maior ajuste dos blocos antecedentes.

4.4.Outras medidas de adesão
A prevalência de não-adesão variou de acordo com o método de aferição utilizado.
Os valores obtidos pelo questionário de Morisky e pelo QAM-Q são semelhantes e
próximos daquele estimado pelo desfecho clínico. Contudo, a não-adesão medida pela
pergunta de Haynes ou estimada pelo comparecimento a última consulta mostrou valores bem
inferiores. (Tabela 12).
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Tabela 12 – Proporção de não-adesão ao tratamento por tipo de método de aferição

Método

Freq
Absoluta
1. QAM-Q (medida combinada)
316
2. Morisky
258
3. Pergunta de Haynes
69
4. Comparecimento Consultas
60
5. Desfecho clínico
404
Fonte: Dados primários, 2006. Excluído os ignorados

Não-Adesão
Freq
Intervalo de 95%
Relativa
de Confiança
53,1
49,0 – 57,2
45,1
41,1 – 49,4
12,0
9,5 – 15,0
10,4
8,0 – 13,1
69,3
65,4 – 73,0

Com base na classificação proposta por Morisky et al66, 40 pessoas apresentaram
baixa adesão (7,0, IC95% 5,1 – 9,4), 218 apresentaram adesão média (38,2%, IC95% 34,2 –
42,3) e 313 tiveram adesão alta (54,8%, IC95% 50,6 – 59,0).
Das três medidas isoladas obtidas a partir do QAM-Q, a medida de processo
apresentou correlação de 0,37 (p<0,0001) com a escala proposta por Morisky66, enquanto a
dimensão de efeito (estimada pela pressão arterial referida) mostrou correlação de 0,16 com o
desfecho clínico (p<0,001).
A tabela 13 mostra a comparação entre as medidas de não-adesão obtidas por diversos
métodos e o QAM-Q, através do teste de correlação de Spearman, com respectivos níveis de
significância estatística.
Tabela 13 - Correlação entre os diversos métodos de medir adesão.
Morisky

Haynes

Morisky

--------

Haynes

--------

0,17
p<0,001
--------

Comparecer a
Consultas
Desfecho
clínico

--------

--------

Comparecer
a consultas
0,03
p=0,42
-0,003
p=0,95
--------

--------

--------

--------

Desfecho
clínico
0,01
p=0,89
0,01
p=0,76
-0,07
p=0,09
--------

QAM-Q
0,27
p<0,001
0,10
p<0,05
0,03
p=0,51
0,18
p<0,001
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5. DISCUSSÃO
5.1.Características das pessoas com HAS
O perfil sócio-demográfico das pessoas com HAS participantes deste estudo mostrou
um predomínio de pessoas do sexo feminino e com idade média de 60 anos, brancas, casadas,
com baixa escolaridade, composto de donas-de-casa e aposentados. Estas características são
semelhantes ao perfil das pessoas com HAS cadastradas no Hiperdia (no que tange a sexo e
faixa etária), bem como ao perfil de pessoas cobertas pelo PSF do município de Blumenau,
que também apresentou predomínio de pessoas do sexo feminino nas faixas etárias acima e
igual a 40 anos (53%) e 80% de pessoas alfabetizadas com 15 anos e mais41.
Esta composição sócio-demográfica amostral se assemelha àquelas descritas em
estudos de prevalência de HAS no sul do Brasil 29 30 31 34. Por exemplo, Gus et al encontraram
média etária de 53 anos, maioria do sexo feminino (52%) e com menos de 8 anos de estudo
(54%)29. Estudo de Costa et al também encontraram predomínio do sexo feminino (57%),
brancos (83%) com média de 7,8 anos de estudo34. De outro lado, estudos que utilizaram
amostras de serviços de saúde tendem a refletir os caracteres daqueles que têm acesso ao
serviço14 15 134 135.
Dentre as pressupostos para implantação de unidades de saúde da família destaca-se a
proposta de melhorar o acesso de pessoas socialmente desfavorecidas, isto é, através do
acesso à saúde promover a eqüidade social39. O perfil observado e as associações entre as
características socioeconômicas (pessoas de baixa escolaridade, cor não branca, baixa renda,
baixo poder de consumo e aposentados) permitem supor que os participantes deste estudo, em
sua maioria eram pessoas em posição socialmente desfavorável.
A proporção de fumantes atuais foi menor que a descrita em estudos populacionais
(em torno de 30%)29

34

. Inquérito de saúde populacional realizado nas principais capitais

mostrou uma freqüência que variou entre 14,1 e 25,6% em pessoas com 25 anos35. Os
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resultados obtidos neste estudo podem representar problemas de acurácia no instrumento
utilizado ou uma maior aderência das pessoas às recomendações dos profissionais de saúde
para assumirem hábitos de vida mais saudáveis conforme preconiza a literatura

25, 26

.

Recomenda-se que os serviços de saúde tenham ações voltadas para redução do tabagismo e
do consumo de álcool, condições que, se associadas como observadas neste estudo, têm sua
ação negativa sobre a saúde potencializada25 26..
A baixa proporção de faltosos à consulta nos últimos seis meses em oposição ao
número de faltosos às atividades de grupos sugere que a atenção individual é mais valorizada
pelos pacientes. Merece destaque que mais 50% das pessoas consultaram nos últimos 60 dias
e que 96% obtiveram seus medicamentos no SUS o que sugere facilidade de acesso aos
serviços e insumos. Estudo de avaliação do PSF no município de São Paulo mostrou que o
acesso foi uma das dimensões melhores avaliadas pelos usuários do PSF42. Além de ter
acesso, comparecer a consultas também parece ser importante para melhoria do controle
clínico em pessoas com HAS13 44.
Estes resultados parecem ser melhores que aqueles apresentados por estudos de
avaliação da saúde da familia. Estudo que se propôs a avaliar a atenção à saúde dos idosos
nas regiões Sul e Nordeste do Brasil aponta que, na região Sul, 50% dos idosos com
hipertensão arterial consultaram na unidade de saúde da familia, 53% obtiveram
medicamentos na unidade e 31% compareceram aos grupos22. Outro estudo relata que, na
região Sul, a proporção de adultos hipertensos que consultaram nos últimos seis meses nas
unidades de saúde da familia (46,5%) foi superior aos daqueles atendidos em unidades básicas
tradicionais (31,4%)23.
Neste estudo houve um predomínio de diabetes mellitus associada com HAS (44,8%),
valor elevado se comparado a outros estudos (29,8%14, 21,6%136, 9,6%29, 5,6%34). De outro
lado, a associação com dislipidemias em 24,7% dos casos se mostrou inferior ao descrito por
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outros autores (38%29, 44%14). Estas variações podem refletir características próprias da
população estudada ou ainda ser resultado de possível viés de seleção amostral. A presença de
“problemas de nervos” mencionada por adultos atendidos nas unidades de saúde da familia
na região Sul foi de 29,6% e entre os idosos de 35,2%, valores inferiores aos transtornos
mentais comuns detectados neste estudo23.
O esquema terapêutico observado, com predomínio da monoterapia com inibidores de
ECA ou tiazidicos, se mostrou em consonância ao recomendado nas IV Diretrizes. Outros
estudos, em contexto de atenção primária, também identificaram esquemas semelhantes133 135,
ao passo que estudos em serviços especializados tiveram predomínio de esquemas com dois
ou mais medicamentos14

15

, o que pode ser explicado, ao menos em parte, pelo fato de

serviços especializados ou de referência assistirem pessoas com quadro clínico refratário e/ou
de maior complexidade.
Cerca de 20% das pessoas relataram reações adversas aos medicamentos, o que se
mostrou bem abaixo do estudo de Toyoshima et al que relataram 52% de reações adversas,
sendo mais freqüente entre usuários de diuréticos tiazidicos, seguido dos beta-bloqueadores,
bloqueadores de canal de cálcio e os inibidores de ECA84. Estudo de Prado et al também
obteve resultado semelhante (17%) em serviço de atenção primária16. A associação entre
politerapia com anti-hipertensivos e uso excessivo de outros medicamentos com reações
adversas se mostra consistente com outros estudos114

115 116 117 118

. Parte destas reações

adversas pode se referir a interações medicamentosas, problema crescente entre pessoas
idosas e que usam muitos medicamentos. O uso de monoterapia, baixas doses e maior
individualização do tratamento podem contribuir para redução das reações adversas a
medicamentos e melhorar o controle clinico137.
A satisfação pode ser entendida como uma avaliação positiva ou negativa feita pelo
indivíduo sobre um determinado aspecto do serviço138. Segundo Ware, a medida da satisfação
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dos usuários ou dos pacientes é uma avaliação pessoal dos cuidados e dos serviços de saúde
que são a eles dispensados139. Outros autores, como Donabedian140 e Pascoe141, consideram
que a satisfação dos usuários pode ser vista pela reação que têm diante do contexto, do
processo, e do resultado global de sua experiência relativa a um serviço. Assim a satisfação
pode ser influenciada pelo status emocional da pessoa no seu momento atual.
Neste estudo, as freqüências observadas dos itens de satisfação sugerem que a maioria
dos usuários estava satisfeita com as unidades de saúde da família, com melhor desempenho
para questões relacionais. Os itens que apresentaram pior desempenho se referiam a estrutura
e acesso. Diante da associação observada entre satisfação e transtornos mentais comuns,
parece recomendável relativizar tais resultados. Por outro lado, estes resultados se mostraram
semelhantes aos encontrados por Trad et al99. Os autores utilizaram metodologia qualitativa e
avaliaram a satisfação dos usuários do PSF em alguns municípios do estado da Bahia, tendo
encontrado melhor desempenho para as dimensões relacionais do que as organizacionais.

5.2. Prevalência de não-adesão
Neste estudo encontrou-se uma prevalência de não-adesão de 53,1% (adesão de
46,9%), valor que se mostra semelhante ao relatado por outros autores8. Estudo de revisão de
Claxton et al relatou uma taxa de adesão média de 73% aos anti-hipertensivos, que oscilou
entre 39 e 93% nos 17 estudos revisados, dependendo do método utilizado112. Estudo
realizado na Espanha que revisou estudos anteriormente desenvolvidos em contexto de
atenção primária relatou valores de não-adesão que oscilaram de 7,1% a 66,2%, com valor
médio de 39,6% obtidos através da contagem de comprimidos9.
Outros autores, utilizando questionário de Morisky et al66 obtiveram valores de nãoadesão de 34,5% e 32%142.. Em estudo nacional, Strelec et al obtiveram não-adesão de 77%,
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se utilizando deste mesmo questionário15. Prado et al, utilizando contagem manual de
comprimidos, obtiveram adesão de 31,2% em serviço de atenção primária16.
No contexto das unidades de saúde da família, onde estão previstas ações específicas
para controle da hipertensão arterial, com atividades definidas para o médico, enfermeira,
auxiliar/técnico de enfermagem e para os agentes comunitários de saúde, os valores obtidos
de não-adesão devem servir de alerta sobre a qualidade do cuidado prestado.

5.3. Fatores de risco associados à não-adesão
Valores elevados de não-adesão alertam os serviços de saúde para a necessidade de
desenvolver atividades que possam melhorar a adesão e o resultado terapêutico. A elaboração
de estratégias coletivas e individuais deve se basear na melhor evidência científica disponível
adaptada à realidade dos serviços109.
A análise de regressão logística hierarquizada, tomada como estratégia de modelagem
de dados, se mostrou útil para a compreensão dos possíveis determinantes da não-adesão. O
modelo final ajustado foi composto por caracteres socioeconômicos, da relação com os
serviços de saúde e relativos às pessoas.
A análise das variáveis socioeconômicas sugere que pessoas inseridas no mercado de
trabalho, em especial aqueles trabalhadores não-qualificados e com baixo poder aquisitivo
(classes C, D e E) podem ser consideradas em condição de risco para não-adesão. Estas
condições observadas na análise univariada, praticamente não sofreram ajuste das variáveis
raça/cor e da aglomeração domiciliar no modelo logístico.
A inserção no mercado de trabalho e a baixa qualificação profissional se mostraram
associados à não-adesão em outros estudos15 143. É importante ressaltar que a estar inserido no
mercado de trabalho se mostrou associado com idade menor, menos tempo de tratamento e
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maior tempo desde a última consulta que pode explicar em parte como esta variável é
mediada em relação à não-adesão.
A raça/cor auto-referida tem sido utilizada com uma aproximação de condição
socioeconômica. Vários estudos assinalam que pessoas não-brancas, em especial afroamericanas, tendem a apresentar menor adesão ao tratamento143

144

, o que também se

observou neste estudo na análise univariada, perdendo significância no modelo logístico.
Não foram encontrados estudos que associassem a classe econômica (expressando
capacidade de consumo) e não-adesão. Contudo, as associações observadas entre classe
econômica C/D/E e baixa renda individual, baixa escolaridade e cor não-branca sugerem que
esta variável se apresenta como indicador representativo da condição socioeconômica.
Observou-se também que esta variável se mostrou associada com tipo de serviço utilizado
(classes A/B utilizaram mais serviços particulares e convênios), o que pode explicar parte do
processo de mediação desta variável com a não-adesão.
A baixa escolaridade tem se mostrada associada à não-adesão133 143 145, assim como
com abandono ao tratamento134, o que não foi observada neste estudo. Ao se utilizar esta
variável para compreender a não-adesão, se pretende que ela expresse posição social, mas
também condições educacionais. A escolaridade se mostrou associada com diversas outras
variáveis socioeconômicas que podem ter tido melhor poder discriminatório. Por outro lado,
muitas pessoas consideradas de baixa escolaridade se mostraram aderentes, o que pode ser
explicado, em parte, pelo fato de muitas unidades de saúde da família de Blumenau utilizarem
escalas pictóricas (desenhos de xícara de café, sol e lua) para orientar horários de tomadas2.
As variáveis relativas aos serviços de saúde sugerem que pessoas que necessitam
comprar seus medicamentos e que tiveram sua ultima consulta há mais de seis meses

2

Observação direta do autor do trabalho, durante o fornecimento de medicação nas unidades.
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apresentam risco maior de não-adesão, mesmo quando ajustados pelos fatores
socioeconômicos presentes no bloco 1.
A variável “tipo de serviço médico” apresentou associação com não-adesão no modelo
logístico ajustado por fonte de remédio e última consulta, mas perdeu significância após
ajuste por fatores socioeconômicos. Isto pode ser explicado pelas associações observadas
entre esta variável e classe econômica.
No caso da fonte de medicamentos, os valores de “odds ratio” observados na análise
univariada sofreram um pequeno aumento após o ajuste pelas variáveis do mesmo bloco e das
variáveis socioeconômicas. Esta variação pode representar um ajuste dos fatores
socioeconômicos. Contudo, é importante ressaltar que o número pequeno de pessoas que
precisaram comprar seus medicamentos pode prejudicar sua participação no modelo logístico.
Alguns estudos mencionam a falta de dinheiro para comprar os remédios como fator
explicativo para não-adesão93 ou ainda que a renda familiar elevada esteja associada a maior
adesão11. Estudo de Taira et al mostrou que, entre usuários de plano de saúde, quanto maior a
necessidade de co-participação para o fornecimento de medicação, menor o grau de adesão ao
tratamento93. Neste estudo, a não-adesão também é maior entre aqueles que precisam comprar
a medicação.
O acesso a medicamentos tem sido uma das pedras angulares para o controle da
hipertensão arterial25. O Programa Hiperdia (cadastro e distribuição de medicamentos) do
Ministério da Saúde se propõe a garantir, aos municípios que aderirem ao Programa, o
fornecimento de medicamentos para hipertensão arterial e diabetes mellitus contidos na
Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). O município de Blumenau possui na sua
Relação Municipal de Medicamentos outras classes de anti-hipertensivos, ampliando assim a
oferta de classes de medicamentos anti-hipertensivos (exceto antagonistas da angiotensina)21.
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A pequena proporção de pessoas (menos que 4%) que relata ter de comprar seus
medicamentos, comparado com número que consulta médico particular ou de plano de saúde,
parece refletir uma prática reconhecida de pessoas (mesmo de baixa renda) buscarem
atendimento em consultório particular, mas obterem seus medicamentos nos no SUS.
Para indivíduos controlados é recomendada uma freqüência semestral a consultas,
enquanto que pessoas controladas com comorbidades ou lesões em órgãos alvo devem
realizar consultas trimestrais e, aqueles com pressão arterial não controlada, consultas
médicas mensais25. Contudo, observou-se que cerca de 17% tiveram consultas há mais que
seis meses e que há um risco estimado maior de não-adesão entre estes (OR=1,6).
Isto pode refletir problemas de acesso a consultas (o que é consistente com a
insatisfação manifestada pelos usuários com relação a este item). De outro lado pessoas mais
jovens, que trabalham fora e não possuem transtorno mental comum se mostraram associadas
a maior tempo desde a última consulta, dando pistas de como esta variável se relaciona com
variáveis socioeconômicas e pessoais. Do ponto de vista da realidade, pode-se identificar
pessoas que parecem não reconhecer a necessidade de consultar como parte de cuidar da sua
saúde, inclusive não aderindo ao seu tratamento.
Há controvérsias quanto a importância da freqüência de consultas na adesão e,
inclusive, no controle clínico. Caro et al relataram que, apesar de ter pequeno efeito em seu
modelo final, quanto maior a freqüência às consultas médicas maior a persistência (adesão ao
longo do último ano)146 . De outro lado, Chapman et al observaram na análise univariada, que
o maior número de consultas diminuía o risco de não-adesão, associação que desapareceu no
modelo multivariado147. Ainda os resultados de Strelec et al sugerem que maior freqüência de
consultas não teve impacto no controle clínico. Estes resultados controversos podem indicar
uma limitação da variável de estudo, pois a qualidade das consultas pode ser mais relevante
do que a freqüência15.
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Por fim, com relação às características das pessoas, observou-se que pessoas de faixas
etárias mais jovens, com presença de transtorno mental comum, menos satisfeitas com o
serviço, e que já interromperam tratamento previamente sem recomendação médica
apresentaram maior risco de não-adesão na análise univariada. Além destas, as características
do tratamento com medicamentos com menor tempo (menos de três anos) e baixo número de
medicamentos consumidos também se mostraram associadas com não-adesão (análise
univariada).
No entanto, o modelo de regressão logística que ajustou as variáveis do mesmo bloco,
manteve somente as variáveis: transtornos mentais comuns, ter interrompido o tratamento
anteriormente, tempo de tratamento e número de medicamentos consumidos. Estas duas
últimas foram as variáveis que sofreram maior ajuste pelos blocos de variáveis
socioeconômicas e assistenciais, sendo que a última perdeu significância quando ajustada.
A associação entre idade e tempo de tratamento pode explicar, ao menos em parte, a
exclusão da idade no modelo final, pois o tempo de tratamento parece ser uma variável com
melhor poder de explicação sobre a não-adesão ao tratamento do que idade, per se. O
resultado sugerido na análise univariada sobre associação entre menor satisfação com o
serviço e não-adesão pode ter sofrido o ajuste pelo efeito da idade e transtornos mentais
comuns.
Resultados de diversos estudos com pessoas hipertensas reiteram que quanto menor o
tempo de doença (e de tratamento farmacológico) maior a não-adesão e o abandono15, 145,148.
A hipertensão arterial é uma doença crônica insidiosa, de longa duração, na maior parte do
tempo assintomática, o que faz com que, muitas pessoas não se reconheçam como
hipertensas11. Além disso, dependendo da classificação de risco do indivíduo, sequer há uma
indicação terapêutica medicamentosa e, quando há indicação, muitos se recusam a tomá-la ou
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abandonam facilmente o tratamento. Pessoas que têm percepção de melhora com o tratamento
tendem a interrompê-lo93 148.
É importante assinalar que o tempo de tratamento foi ajustado pelas variáveis do
mesmo bloco e mais fortemente pelos blocos anteriores, o que pode sugerir que esta variável
media fatores socioeconômicos e relativos à assistência recebida.
De outro lado, a associação entre não-adesão e presença de comorbidades se mostrou
controversa. Enquanto comorbidades clínicas (como Diabetes mellitus e dislipidemias) não se
mostraram associadas à não-adesão, a presença de transtornos mentais se manteve fortemente
associada à não-adesão, após ajuste pelas variáveis do mesmo bloco e pelos blocos anteriores.
Alguns autores afirmam que a presença de sintomas depressivos, bem como a perda de função
cognitiva se mostram associadas à não-adesão após ajuste para variáveis sóciodemográficas.104, 149
Das variáveis relativas aos medicamentos, somente número de medicamentos
consumidos (quanto menor) se mostrou associado com não-adesão, tendo sofrido ajuste pelas
variáveis do mesmo bloco (pessoas com menos idade e menos tempo de tratamento tomavam
menos medicamentos) e perdido significância no modelo ajustado pelas variáveis de blocos
anteriores. Apesar de este resultado ser conflitante com estudos que mostram a não-adesão
associada ao uso de muitos medicamentos de modo concomitante112, é possível que expresse
o fato de pessoas com mais idade, com mais tempo de tratamento e melhores condições
socioeconômicas e assistenciais, além de consumirem mais medicamentos tratam de consumilos com maior adesão, inclusive os anti-hipertensivos.
Diversos estudos apontam que esquemas terapêuticos baseados em monoterapia, com
menor número de doses possíveis se associam com melhor adesão112. De outro lado, estudos
relatam a associação entre reações adversas e não-adesão. Neste estudo, apesar das medidas
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de odds ratio obtidas para estas variáveis serem consistentes com os estudos citados, não
apresentaram significância estatística.
A variável “interromper previamente o tratamento” pode refletir dificuldades de
acesso a medicamentos e serviços. No entanto, o pequeno ajuste observado sugere indícios de
um comportamento de não se reconhecer doente, portanto, sem necessitar de cuidados. Em
estudo com pessoas com HAS, Jokisalo et al encontrou forte associação entre não-adesão e
comportamento em relação à doença (não se reconhecer hipertenso e baixo cuidado com sua
saúde)148. Estudo de adesão ao tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids, relatou que esta
condição se mostrou tão fortemente associada à não-adesão a ponto de ser retirada do modelo
logístico92.

5.4. Comparação entre medidas utilizadas para medir adesão
É importante ressaltar que parte das diferenças observadas entre os estudos pode ser
explicada pelo método utilizado para medir não-adesão ou ainda pelo ponto de corte
escolhido. Ainda que não seja o objeto principal desta tese, faz-se mister discutir os resultados
obtidos a luz dos métodos utilizados para medir a não-adesão.
A medida composta do QAM-Q classificou como não-aderente um número maior de
pessoas quando comparado com suas medidas isoladas, dado pela proporção de doses
consumidas referida (23%), processo de tomada (33%) e resultado da última medida de
pressão arterial referido (35%). Essa opção metodológica, que tem por objetivo estimar,
simultaneamente, o ato, o processo e o efeito de aderir, parece ser mais adequada aos
propósitos dos serviços de saúde.
De um lado, a medida composta aumenta a sensibilidade do questionário para detectar
não-adesão. Estudo de validação do QAM-Q mostrou uma sensibilidade de 63%, valor
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preditivo positivo de 91% e acurácia de 70% para a medida composta3. Para os serviços de
sáude em geral, ao usar um questionário para detectar não-adesão, é preferível classificar
pessoas aderentes como não-aderentes (falsos-positivos) do que o contrário. Detectar um
maior número de não-aderentes deve fazer com que o serviço cuide melhor de sua clientela e
envide esforços para estimular estratégias para aumentar a adesão aos anti-hipertensivos.
Neste mesmo estudo, a propriedade do questionário em identificar corretamente uma
pessoa não aderente como tal (valor preditivo positivo) foi 91%. Isto significa dizer que este
questionário pode ser utilizado pelos serviços para eleger pessoas para atividades individuais
e coletivas para melhoria da adesão, em particular em contextos de elevada prevalência.
Por outro, as medidas isoladas do QAM-Q permitem olhar para cada uma das
dimensões do fenômeno da não-adesão. Em estudo anterior de validação deste instrumento,
obteve-se uma correlação regular (0,55) da proporção de doses consumidas com contagem
manual de comprimidos (medida do ato de aderir), enquanto a medida de processo obteve
correlação de 0,33 com questionário de Morisky 4.
As demais medidas utilizadas apresentaram resultados diversos, que podem refletir
dimensões e momentos diversos da não-adesão.
O questionário de Morisky66 é um instrumento qualitativo, que se propõe identificar a
não-adesão com base no comportamento das pessoas ao tomar seus medicamentos. As
perguntas são atemporais. Neste estudo, a medida de não-adesão pelo questionário de
Morisky se mostrou maior (45%) que a medida de processo do QAM-Q com uma correlação
de 0,34. Apesar de estarem medindo, teoricamente, uma mesma dimensão, apresentam uma
correlação baixa, que pode ser explicada em parte porque a medida de processo do QAM-Q
leva em conta os últimos sete dias.

3
4

Ver nota de rodapé 1.
Ver nota de rodapé 1
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Ao se examinar os valores de pressão arterial como efeito de aderir, tem-se a medida
de não-adesão mais elevada. Como é uma medida instantânea, tende a refletir um componente
temporal imediato, isto é, a tomada dos medicamentos nas últimas vinte e quatro horas ou
menos, dependendo da meia-vida dos medicamentos utilizados. Assim, sua característica
temporal pode explicar em parte, a baixa correlação (0,16) com a medida de pressão arterial
referida do QAM-Q, pois a pessoa, ao responder à pergunta, pode estar se referindo há uma
medida realizada há muitos dias.
Além disso, é importante recordar que o uso do desfecho clínico pode se mostrar de
grande utilidade para o clínico (afinal, se a pressão arterial está controlada, isto é o que
importa...). Por outro lado, em contextos coletivos, esta medida por refletir não somente a
não-adesão a medicamentos, mas todo um conjunto de fatores que influenciam os valores
pressóricos (alimentação, fumo, álcool, obesidade, etc...).
Já as medidas obtidas por comparecimento a consultas e pela pergunta de Haynes73
mostraram valores mais baixos de não-adesão, semelhante ao observado em outro estudo13.
Isto pode refletir uma baixa sensibilidade destes instrumentos para detectar não-adesão, o que
também já foi apontado em outros estudos16,75.
Assim, as consistências e discrepâncias nos resultados de medidas de adesão entre
métodos podem ser explicados, ao menos em parte, por estarem medindo dimensões e espaços
temporais distintos de um mesmo construto teórico.

5.5. Limitações
Este estudo apresenta pelo menos três possíveis limitações que merecem destaque.
Primeira, o processo amostral pode ter sofrido viés de seleção, pois as pessoas com HAS
foram identificadas a partir do cadastro elaborado pelos agentes comunitários de saúde das
unidades amostradas. Algumas pessoas com hipertensão podem não ter sido cadastrados (em
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especial quadros limítrofes ou os pacientes que não se reconhecem como hipertensos, bem
como pessoas ativas no mercado de trabalho). Reforça esta hipótese o “excesso” de pessoas
com diabetes mellitus e do sexo feminino. Contudo, é licito supor que caso tenha ocorrido de
fato este viés, o mesmo foi no sentido de diminuir a associação encontrada. Isto porque os
resultados obtidos na análise univariada sugeriram associação entre pessoas que trabalham e
não-adesão. Os resultados sugerem também que pessoas somente com HAS tinham maior
associação com não adesão, comparado com pessoas com HAS e doenças associadas
(inclusive diabetes mellitus). Assim, o possível excesso na inclusão de pessoas nestas
categorias (aposentados ou com diabetes mellitus) poderia levar a uma diminuição das
medidas de efeito obtidas.
Segunda, considera-se classicamente que o uso questionários subestima a não-adesão.
Uma alternativa é aumentar o ponto de corte de não-adesão como forma de melhorar a
sensibilidade. O uso do da medida combinada do QAM-Q aumenta a sensibilidade por
considerar aderente quem tomou seus medicamentos na quantidade, de modo correto e com
relato de efeito favorável. Esta opção fez com que o instrumento utilizado mostrasse boa
acurácia. Além disso, o mesmo apresenta correlação com outros instrumentos (contagem de
comprimidos e questionário de Morisky). Neste estudo, pode se observar também à
associação entre não-adesão medida pelo QAM-Q e o desfecho clínico da doença.
Terceira, os estudos revisados se utilizam de métodos diversos de medir adesão que
podem estimar dimensões distintas do conceito teórico. Assim, as associações observadas em
diversos fatores de risco podem se manifestar em algumas situações, mas não em outras.
Ainda que se tenha tomado o cuidado de levar em conta esta diversidade, isto pode ter
limitado a comparabilidade dos resultados obtidos.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prevalência de não-adesão de 53% medida pelo QAM-Q se mostrou semelhante ao
observado em outros estudos internacionais. A medida de desfecho clínico mostrou baixa
proporção de pessoas com HAS que têm sua pressão arterial em níveis adequados. Apesar de
ser considerada prioritária para o SUS, a atenção a pessoas com HAS prestada nas unidades
de saúde da família de Blumenau parece seguir a chamada “regra das metades” comumente
citada na literatura médica: metade das pessoas toma seus remédios e destes somente também
a metade tem sua pressão arterial controlada150.
Diante dos investimentos realizados e das propostas de melhoria assistencial
preconizadas pelo Programa de Saúde da Família, estes resultados, ainda que insatisfatórios,
legitimam questionar a qualidade da atenção às pessoas com HAS prestada por estes serviços,
em particular no município de Blumenau.
As avaliações recentes sobre o Programa de Saúde da Família, em âmbito nacional,
apontam que esse tem melhorado o acesso à saúde (consultas, exames e medicamentos) em
especial às pessoas mais excluídas, o que já representa uma grande conquista na busca da
eqüidade. Os indicadores de monitoramento do Pacto de Atenção Básica em Santa Catarina e
em Blumenau, em particular, mostraram um aumento no número de pessoas com HAS
cadastradas, o que parece indicar a ampliação do acesso ao tratamento para um número maior
de pessoas.
Também se observou o declínio nas taxas de internações por insuficiência cardíaca
congestiva e por acidente vascular cerebral nos últimos cinco anos, o que pode representar um
“efeito cumulativo” da atenção. Contudo, cabe ressaltar que esses indicadores podem
sintetizar o resultado de inúmeras outras condições como, por exemplo, a oferta e o acesso aos
leitos hospitalares.
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Coloca-se, pois, a necessidade de desenvolver estudos avaliativos da qualidade da
atenção e construir indicadores de processo e resultado mais diretos, entre os quais merece
destaque a medida de não-adesão ao tratamento.
O estudo dos determinantes da não-adesão articulados num modelo hierarquizado que
ordenou as variáveis em blocos, permitiu ressaltar a importância dos fatores socioeconômicos
na não-adesão. Ao se utilizar uma abordagem teórica e optar por ajustar os resultados num
modelo logístico hierarquizado, se obteve uma melhor discriminação das variáveis
socioeconômicas, mostrando que as desigualdades sociais podem se mostrar diretamente
associadas à não-adesão, ou mediadas por fatores dos serviços e das pessoas.
Apesar de poucas pessoas precisarem comprar seus medicamentos, o acesso aos
medicamentos se mostrou fator explicativo da não-adesão, mesmo com ajuste das variáveis
socioeconômicas. Isto coloca a necessidade dos serviços garantirem o acesso aos
medicamentos, melhorando a assistência farmacêutica.
As variáveis relativas a interromper previamente o tratamento e a presença de
transtornos mentais comuns remetem à importância do estado emocional e do comportamento
das pessoas com sua saúde. Destaque-se que além de condições socioeconômicas e da
organização assistencial, este estudo trata de pessoas com HAS, que precisam ser acolhidas,
diagnosticadas e cuidadas de acordo com suas necessidades individuais nas unidades de saúde
da família.
Por fim, apesar da discrepância dos valores de não-adesão obtidos com outros
métodos, os resultados se mostraram consistentes com a literatura examinada, pois reafirmam
a elevada prevalência de não-adesão aos anti-hipertensivos.
Melhorar a adesão permanece como um desafio para as equipes da saúde da família.
Os resultados deste estudo podem subsidiar o estabelecimento de estratégias que diminuam as
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barreiras socioeconômicas (trabalho, qualificação profissional e poder aquisitivo), melhorem
o acesso a consultas e medicamentos, bem como auxiliem na identificação de grupos de risco.
Recomenda-se combinar estas estratégias de identificação de grupos de risco com
abordagens que visem melhorar a adesão, sejam elas coletivas (grupos, campanhas, etc) ou
individuais (nas consultas médica e enfermagem e nas visitas dos agentes de saúde), sendo
mais articuladas e com processos tecnológicos claramente definidos, de modo a permitirem
uma avaliação de resultados dessas ações.
Por fim, estabelecer monitoramento regular da não-adesão pode estimular uma cultura
de avaliação entre os gestores e da melhoria de qualidade nos serviços de saúde da família.
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