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Guimarães, MCLP. Controle da hipertensão arterial em um ambulatório especializado de 
alta complexidade. [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 
São Paulo; 2019. 

RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial é a principal causa de morbimortalidade cardiovascular 

e o controle da hipertensão arterial é a forma mais eficaz de evitar as complicações 

cardiovasculares e diminuir a morbimortalidade. Porém, as taxas de controle em nosso 

meio ainda são insatisfatórias e os dados disponíveis são na maioria de estudos 

realizados na atenção básica.  Objetivo: Avaliar o controle da hipertensão arterial em um 

grupo de hipertensos acompanhados em um serviço ambulatorial especializado. Método: 

Estudo exploratório, prospectivo, transversal, desenvolvido na Unidade de Hipertensão 

de um hospital de ensino da cidade de São Paulo. Os critérios de inclusão foram: idade ≥ 

18 anos, em acompanhamento no ambulatório há pelo menos seis meses e que aceitaram 

participar voluntariamente do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foram excluídos pacientes com hipertensão secundária, gestantes e aqueles 

que apresentaram comprometimento que impedia a realização da entrevista. O cálculo 

estatístico da amostra foi baseado na taxa de controle de 60% para um poder de teste de 

80% e nível de significância de 5%, resultando em 253 participantes. Foram realizadas 

entrevistas para coleta de dados biossociais, etilismo, tabagismo, atividade física, 

comorbidades, medicamentos em uso e avaliação da adesão ao tratamento pela Escala 

de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky. Também foram feitas medidas 

antropométricas, avaliação de bioimpedância e de exames laboratoriais. O controle da 

pressão arterial pela medida realizada por enfermeira foi para valores <140 mmHg para 

pressão sistólica e <90 mmHg para a pressão diastólica. O nível de significância utilizado 

foi de p<0,05. Resultados: A prevalência de controle da pressão arterial foi de 69,2% e 

82,2% apresentaram alta adesão ao tratamento farmacológico. A amostra foi constituída 

de 61,7% mulheres, 63,2% brancos, 52,8% casados, idade de 65,0 (13,3) anos, 47% do 

estrato socioeconômico C2, 44,3% com ensino médio completo e renda mensal de 

2.302,00 (1.781,00) reais. Observou-se que 7,5% eram tabagistas, 40,3% faziam uso de 

bebida alcoólica e 38,3% sedentários. O índice de massa corporal foi de 29,5 (5,3) Kg/m2 

e 81,4% apresentaram sobrepeso ou obesidade. Dentre as comorbidades avaliadas, 

75,0% tinham histórico de dislipidemia, 40,7% diabetes, 19,0% doença renal crônica, 

13,4% insuficiência cardíaca, 8,7% acidente vascular encefálico e 8,3% infarto agudo do 

miocárdio. Os hipertensos controlados foram estatisticamente diferentes dos não 

controlados (p<0,05), respectivamente, em relação a: estado civil casado (58,9% vs 



39,0%); índice de massa corporal [29,0 (5,4) vs 30,6 (4,9) Kg/m2]; circunferência da cintura 

[101,6 (13,7) vs 101,7 (10,4) cm]; gordura corporal [36,1 (10,5) vs 38,1 (9,3)]; percentual 

de gordura corporal classificada como normal (26,9% vs 9,0%); idade corporal [64,9 (12,0) 

vs 68,1 (11,1)]; número de medicamentos [7,6 (3,8) vs 9,1 (4,1)]; e número de anti-

hipertensivos [3,4 (1,7) vs 4,5 (2,1)]. Os hipertensos controlados utilizavam em menor 

frequência os anti-hipertensivos: bloqueadores dos canais de cálcio (61,7% vs 84,6%), 

inibidores adrenérgicos betabloqueador (44,0% vs 64,1%), agentes de ação central 

(12,6% vs 23,1%), vasodilatadores (5,7% vs 19,2%). A análise de regressão logística 

indicou associação independente do controle dos hipertensos com as seguintes variáveis 

(OR , odds ratio; IC, intervalo de confiança de 95%): estado civil casado (OR 2,3; IC 1,34 

– 4,28), uso de bloqueadores dos canais de cálcio  (OR 0,4; IC 0,19 - 0,92) e número de 

anti-hipertensivo prescritos (OR 0,78; IC 0,66 – 0,92 ). Conclusão: Apesar da presença 

de importantes fatores de risco nos hipertensos avaliados, o controle e a adesão ao 

tratamento farmacológico apresentaram-se otimizados.  
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Guimarães, MCLP. Control of hypertension in a specialized outpatient clinic of high 
complexity. [dissertation]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 2019. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Hypertension is the leading cause of cardiovascular morbidity and mortality, 

and controlling hypertension is a more effective way to prevent cardiovascular 

complications and decreased morbidity and mortality. However, as control rates in our 

country are still unsatisfactory and available data are in most studies conducted in primary 

care. Objective: To evaluate the control of hypertension in a group of hypertensive 

patients followed up in a specialized outpatient clinic. Method: Exploratory, prospective, 

cross-sectional study, developed at the Hypertension Unit of a teaching hospital in the city 

of São Paulo. Inclusion criteria were: age ≥ 18 years, followed at the outpatient clinic for 

at least six months and who agreed to participate voluntarily in the study, signing the 

Informed Consent Form. Patients with secondary hypertension, pregnant women and 

those who presented impairment that prevented the interview were excluded. Statistical 

calculation of the sample was based on the 60% control rate for 80% test power and 5% 

significance level, resulting in 253 participants. Interviews were conducted to collect 

biosocial data, alcohol use, smoking, physical activity, comorbidities, medications in use, 

and treatment adherence assessment by the Morisky Eight-Item Therapeutic Adherence 

Scale. Anthropometric measurements, bioimpedance assessment and laboratory tests 

were also performed. Blood pressure control by the nurse measurement was <140 mmHg 

for systolic pressure and <90 mmHg for diastolic pressure. The significance level used was 

p <0.05. Results: The prevalence of control was 69.2% and 82.2% showed high 

adherence to pharmacological treatment. The sample consisted of 61.7% women, 63.2% 

whites, 52.8% married, age 65.0 (13.3) years, 47% belonging to C2 socioeconomic status, 

44.3% had completed high school and monthly income of R$2.302.00 (1.781.00). 

Regarding risk factors / lifestyle, 7.5% reported being smoker, 40.3% used alcohol and 

38.3% were sedentary. The body mass index was 29.5 (5.3) kg / m2. It was also found 

that 81.4% of hypertensive patients were overweight or obese. Among the comorbidities 

evaluated, 75.0% had a history of dyslipidemia, 40.7% diabetes, 19.0% chronic kidney 

disease, 13.4% heart failure, 8.7% stroke and 8.3% acute myocardial infarction. The 

controlled and uncontrolled hypertensive patients were distinct (p <0.05) in relation to: 

married marital status (58.9% vs 39.0%); body mass index [29.0 (5.4) vs 30.6 (4.9) kg / 

m2]; waist circumference [101.6 (13.7) vs 101.7 (10.4) cm]; body fat [36.1 (10.5) vs 38.1 



(9.3)]; body fat percentage classified as normal (26.9% vs. 9.0%); body age [64.9 (12.0) 

vs 68.1 (11.1)]; number of medicines [7.6 (3.8) vs 9.1 (4.1)]; and number of 

antihypertensive drugs [3.4 (1.7) vs 4.5 (2.1)]. The controlled hypertensives used 

antihypertensives less frequently: calcium channel blockers (61.7% vs 84.6%), beta-

blocker adrenergic inhibitors (44.0% vs 64.1%), centrally acting agents (12 , 6% vs 23.1%), 

vasodilators (5.7% vs 19.2%). Logistic regression analysis indicated independent control 

association with the following variables (OR, odds ratio; CI, 95% confidence interval): 

married marital status (OR 2.3; CI 1.34 - 4.28), blockers calcium channels (OR 0.4; CI 0.19 

- 0.92) and number of antihypertensive drugs in use (OR 0.78; CI 0.66 - 0.92). 

Conclusion: Despite the presence of important risk factors in the hypertensive patients 

evaluated, the control and adherence to pharmacological treatment were optimized. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A hipertensão arterial é uma patologia cardiovascular crônica que acomete um 

elevado número de pessoas no Brasil e no mundo, representando um importante 

impacto na mortalidade. É considerada uma das principais causas de doença crônica 

não transmissível1, uma das principais doenças do aparelho circulatório, um dos 

principais fatores de risco modificáveis cardiovascular e o principal fator de risco 

isolado para carga global de doenças no mundo2. 

No Brasil, a hipertensão arterial atinge cerca de 31%3 dos indivíduos adultos e 

mais de 60% dos idosos4. Segundo dados norte americanos divulgados em 2016, a 

hipertensão arterial estava presente em 69% dos pacientes com primeiro episódio de 

infarto agudo do miocárdio, 77% de acidente vascular encefálico, 75% com 

insuficiência cardíaca e 60% com doença arterial periférica5.  

A principal finalidade do tratamento da hipertensão arterial é reduzir a 

morbidade e a mortalidade decorrentes dos valores pressóricos elevados. Uma meta-

análise com 147 estudos randomizados, mostrou que reduções de 10 mmHg na 

pressão arterial sistólica ou de 5 mmHg na pressão arterial diastólica poderiam 

alcançar redução em torno de 22% em todos os eventos coronarianos e em 41% dos 

acidentes vasculares encefálicos6. Para tanto, a abordagem terapêutica inclui 

medidas não farmacológicas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, para manter a 

pressão arterial controlada. 

Porém, apesar das evidências sobre o impacto e magnitude da hipertensão 

arterial, que a configura como um importante problema de saúde pública, as taxas de 

controle em nosso meio ainda são pouco satisfatórias. Nesse sentido, dados nacionais 

mostram taxas de controle da hipertensão com ampla variação, de 10% a 57,6%, 

segundo estudo de revisão sistemática7 e apenas 24,4% das publicações, analisaram 

hipertensos atendidos pela assistência secundária.  

Considera-se que a principal estratégia para melhorar o controle dos 
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hipertensos está diretamente ligada à adesão ao tratamento. Porém, o processo de 

adesão ao tratamento é influenciado por diversos fatores e representa um grande 

desafio para os profissionais de saúde e também para a pessoa hipertensa. 

Experiências em países desenvolvidos, como o Canadá, demonstram que políticas 

públicas de atenção à saúde, quando aplicadas de forma efetiva, apresentaram 

resultados satisfatórios em relação aos desfechos das doenças crônicas. O país 

apresentou melhora nos níveis de controle entre os indivíduos com hipertensão de 

13,2% para 65,6%8, após aproximadamente 10 anos de implantação do Canadian 

Hypertension Education Program (CHEP)9, um programa que envolve usuários e 

gestores, com o objetivo de melhorar a conscientização, tratamento e controle da 

hipertensão através de medidas educativas de saúde. 

Nesse contexto, a população que apresenta pressão arterial não controlada, 

precisa ser analisada e tratada de forma especial e intensiva. Dessa forma, a alta 

prevalência da hipertensão arterial; as baixas taxas de controle identificadas em nosso 

meio; bem como o fato da maior parte dos estudos atuais disponíveis focar em 

pacientes acompanhados pela atenção primária à saúde, justificam a realização do 

presente estudo, que buscou verificar as taxas de controle dos níveis pressóricos e a 

adesão ao tratamento medicamentoso de hipertensos acompanhados por um serviço 

ambulatorial especializado, ou seja na atenção secundária. Considera-se que os 

resultados encontrados poderão nortear o planejamento de ações para aumentar o 

controle e reduzir as graves complicações da doença.  

1.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos valores pressóricos acima ou igual a 140 e/ou acima ou igual 

a 90 mmHg, para as pressões sistólica e diastólica, respectivamente. Frequentemente 

se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-

alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco10. 

A confirmação do diagnóstico da hipertensão arterial é feita pelo médico após 

a medição da pressão arterial no consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica 

adequada e equipamentos que atendam às normatizações de uso. A pressão arterial 

deve ser medida em toda avaliação, por médicos de qualquer especialidade e demais 
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profissionais da saúde devidamente capacitados. A medida casual da pressão arterial, 

realizada em consultório, é o método mais usado para diagnóstico e tratamento. Além 

disso, tendo conhecimento dos diversos fatores que podem influenciar na medida da 

pressão, além da medida casual, devem ser considerados para o diagnóstico, a 

monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), que se trata de um método 

que permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas ou 

mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de 

vigília e sono. Outra opção seria a monitorização residencial da pressão arterial 

(MRPA), uma modalidade de medição realizada com protocolo específico, consistindo 

na obtenção de três medições pela manhã, antes do desjejum e da tomada dos 

medicamentos, e três à noite, antes do jantar, durante cinco dias10. 

Em relação à epidemiologia da hipertensão arterial, em âmbito internacional, 

uma revisão sistemática, com dados de prevalência de hipertensão arterial no período 

de 2000-2010, em 90 países de diferentes continentes, mostrou que 31,1% da 

população com idade igual ou superior a 20 anos, apresentaram hipertensão arterial11. 

Estudo transversal, estimou taxas de prevalência da doença na população adulta de 

19,5% no Canadá, 29% nos EUA e 30% na Inglaterra12. Nos países de baixa e média 

renda, segundo um levantamento realizado em 2015, em um estudo de revisão 

sistemática com meta-análise, a estimativa geral foi de 32,3%, sendo a América Latina 

e o Caribe, a região com o maior índice (39,1%)13. O estudo PURE (Prospective Urban 

Rural Epidemiology)14, analisou 142.042 indivíduos em 17 países de desenvolvimento 

econômico baixo, médio e alto e dentre os participantes, no geral, 57.840 (40,8%; 

IC95%, 40,5%-41,0%) apresentavam hipertensão. 

No Brasil, em uma revisão sistemática com meta-análise sobre a prevalência 

da hipertensão arterial sistêmica, compreendendo estudos das décadas de 80, 90 e 

2000, os índices encontrados foram de 36,1%, 32,9% e 28,7%, respectivamente. A 

média para as três décadas foi de 31%3. Dados do VIGITEL (Vigilância de fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico), desde sua criação, 

em 2006 até 2018, indicam que a prevalência de hipertensão arterial autorreferida 

entre indivíduos a partir de 18 anos de idade, residentes nas capitais e distrito federal, 

variou de 22,5% a 24,7%, respectivamente15,16. Em 2014, foram divulgados os dados 

da Pesquisa Nacional de Saúde - 2013, inquérito de base domiciliar nacional17, e os 
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resultados mostraram que em relação às morbidades, a hipertensão arterial foi a mais 

referida dentre os entrevistados, com prevalência de 21,4% na população de pessoas 

com idade acima de 18 anos, ou, em números absolutos, aproximadamente 31 

milhões de indivíduos18. Dados da mesma pesquisa revelaram que a prevalência geral 

de hipertensão aferida pela medida da pressão arterial foi de 22,8%19.  

Outro dado nacional importante relaciona-se ao “Estudo Longitudinal de Saúde 

do Adulto” (ELSA-Brasil), que analisou cerca de 15.000 indivíduos, de seis capitais 

brasileiras e observou prevalência de hipertensão arterial de 35,8%20. Em âmbito 

populacional, dados de pesquisas que avaliaram as taxas de hipertensão arterial em 

cidades brasileiras, evidenciaram valores distintos. Prevalência de hipertensão 

referida: estudo realizado na cidade de São Paulo-SP21, avaliou 613 indivíduos e 

encontrou 32% de hipertensos. Em Campinas-SP, estudo transversal com cerca de 

950 participantes, 14,1% tinham hipertensão22.  Prevalência de hipertensão aferida: 

estudo realizado recentemente no Nordeste, os autores encontraram taxas de 

prevalência de hipertensão de 27,4% entre adultos residentes em algumas regiões do 

estado de Pernambuco23. Estudo transversal avaliou cerca de 1290 adultos residentes 

em municípios da Amazônia Legal e a taxa de prevalência de hipertensão arterial 

encontrada foi de 22,3%24. Em Santa Catarina, uma pesquisa transversal, realizada 

com 1.720 adultos da capital do estado, 40,1% eram hipertensos25. Em Rio Branco – 

AC, foi evidenciado uma prevalência de hipertensão aferida de 19,6% e 16,6% de 

hipertensão referida, entre os indivíduos analisados26.  

Desde 1990, o estudo da Carga Global de Doença (Global Burden of Disease), 

apresenta os 30 principais fatores de risco globais para anos de vida perdidos 

ajustados por incapacidade (Disability Adjusted Life of Years), sendo que a 

hipertensão arterial ficou em terceiro lugar em sua primeira publicação (1990), em 

primeiro lugar em sua segunda publicação (2005) e manteve-se nesse posto em sua 

última publicação (2015)1. Grandes estudos epidemiológicos, como o Interheart (Effect 

of Potentially Modifiable Risk Factors Associated with Myocardial Infarction in 52 

Countries)27 e o Interstroke (Global and Regional Effects of Potentially Modifiable Risk 

Factors Associated with Acute Stroke in 32 Countries)28, mostraram que a hipertensão 

arterial está entre os principais fatores de risco associados às doenças 

cardiovasculares e essas associações foram observadas em ambos os sexos, em 
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todas as idades e em todas as regiões. 

Dentre os fatores de risco relacionados à gênese da hipertensão arterial, 

incluem-se alguns amplamente discutidos na literatura, que serão descritos a seguir. 

Etnia: segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a prevalência 

de hipertensão arterial autorreferida foi estatisticamente diferente entre pessoas de 

raça negra/cor preta (24,2%) comparada a adultos pardos (20,0%) e brancos 

(22,1%)18. Outro estudo nacional também observou maior prevalência de hipertensão 

entre as pessoas de raça negra (34,8%), quando comparada com as demais raças 

analisadas: 11,1% na população indígena, 10% na amarela, 26,3% na parda/mulata 

e 29,4% na branca29.  Da mesma forma, o estudo ELSA-Brasil mostrou prevalências 

de 30,3% em brancos, 38,2% em pardos e 49,3% em negros20. Idade, tabagismo e 

obesidade: alterações próprias do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso 

ao desenvolvimento de doenças crônicas. A alta prevalência da hipertensão em 

idosos4, comprova essa associação, que está provavelmente relacionada ao aumento 

da expectativa de vida da população brasileira e ao aumento na população de idosos. 

Estudo transversal avaliou a associação da hipertensão arterial com fatores de risco 

cardiovasculares e observou uma prevalência crescente de hipertensão arterial entre 

as faixas etárias de 30 a 39 anos (14,89%), 40 a 49 anos (18,10%) e 50 a 59 anos 

(47,71%), com diferença estatisticamente significativa (p<0,001) entre os grupos. Foi 

encontrada associação significativa (p<0,001) também entre hipertensão e tabagismo, 

com prevalência de hipertensão maior entre os ex-tabagistas (40,58%) e tabagistas 

(27,7%) do que entre os não tabagistas (17,65%). O índice de massa corporal indicou 

que 37,1% dos indivíduos obesos eram hipertensos, sendo uma correlação positiva 

entre hipertensão e índice de massa corporal, ou seja, houve um aumento da 

prevalência de hipertensão quando havia aumento do índice de massa corporal30. 

Ingestão de sal: o consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco 

para a hipertensão arterial e associa-se a eventos cardiovasculares e renais31,32. De 

acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que, no mundo, o 

consumo médio seja de 3,95 g de sódio (10 g de sal) por dia e que 99,2% da população 

adulta exceda os 2 g de sódio (5 g de sal) diários recomendados33. No Brasil, o 

consumo diário de sódio é superior a 4,4 g (11 g de sal) por pessoa34. Sedentarismo: 

estudo de base populacional analisou 1.298 adultos e encontrou uma prevalência 
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geral de sedentarismo de 75,8% (33,6% no lazer; 19,9% no trabalho; 22,3% em 

ambos) e observou-se associação significativa entre hipertensão arterial e 

sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho35. Ingestão de álcool: o 

consumo de bebidas alcóolicas no contexto da hipertensão arterial vem sendo 

discutido na literatura. Estudo de revisão com meta-análise mostrou efeito protetor 

quando o uso de bebida alcoólica era feito em doses menores e risco aumentado de 

hipertensão arterial para uso excessivo36. Estudo realizado com dados do Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel), foi analisado a prevalência e os fatores associados  com 

hipertensão arterial autorreferida entre adultos, sendo identificadas as seguintes 

associações: faixa etária, tomando 18 a 24 anos como referência, todas as faixas 

etárias apresentaram maior chance – de 25 a 34 anos (RC = 2,6; IC95% 2,0–3,4) até 

65 anos ou mais (RC = 28,1; IC95% 21,7–36,4); baixa escolaridade (9 a 11 anos de 

estudo – RC = 0,8; IC95% 0,7–0,9; e 12 anos ou mais – RC = 0,6; IC95% 0,6–0,7); 

raça/cor da pele preta (RC = 1,3; IC95% 1,1–1,5); ser ex-tabagista (RC = 1,2; IC95% 

1,1–1,3); obesidade (RC = 2,7; IC95% 2,4–3,0); diabetes (RC = 2,9; IC95% 2,5–3,5); 

e colesterol elevado (RC = 1,9; IC95% 1,8–2,2)37. 

Após a confirmação do diagnóstico da hipertensão, a abordagem terapêutica 

inclui medidas não farmacológicas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de 

proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos cardiovasculares e renais. O tratamento não 

medicamentoso, envolve controle ponderal, medidas nutricionais, prática de 

atividades físicas, cessação do tabagismo, controle de estresse, entre outros. E, o 

tratamento medicamentoso, deverá ser orientado inicialmente ao hipertenso sobre a 

importância do uso contínuo, da eventual necessidade de ajuste de doses, da troca 

ou associação de medicamentos e ainda do eventual aparecimento de efeitos 

adversos. A decisão terapêutica baseia-se no nível da pressão arterial, fatores de 

risco, lesão de órgão alvo e/ou doença cardíaca vascular estabelecida. Atualmente os 

anti-hipertensivos disponíveis são: diuréticos, inibidores adrenérgicos, agentes de 

ação central, alfabloqueadores, vasodilatadores diretos, betabloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores dos receptores At1, inibidores da 

renina, inibidores da enzima conversora da angiotensina10. 
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1.3 DESAFIO DO CONTROLE DA HIPERTENSÃO E DA ADESÃO AO 

TRATAMENTO 

Considera-se que o controle adequado da pressão arterial é a melhor maneira 

de evitar as graves complicações decorrentes da doença. O limiar de metas 

pressóricas para o hipertenso sob tratamento, ainda é motivo de discussão. Conforme 

mostrado no Quadro 1, as metas pressóricas variam de acordo com as diretrizes.  

Quadro 1 - Metas terapêuticas de acordo com as diretrizes para tratamento da hipertensão 
arterial sistêmica. 

Diretriz Eighth Joint National 
Committee (JNC 8)38 

European Society of 
Hypertension (ESH) e 
European Society of 
Cardiology (ESC)39 

VII Diretriz Brasileira de 
Hipertensão10 

Critério 

Faixa etária, 
independentemente de 
fatores de risco ou de 
doença cardiovascular 

prévia 

Faixa etária, 
independentemente de 
fatores de risco ou de 
doença cardiovascular 

prévia 

Risco cardiovascular e 
presença de comorbidades 
ou doença cardiovascular 

Meta 

Adultos não idosos (< 60 
anos): 

- Pressão arterial sistólica 
< 140 mmHg e pressão 
arterial diastólica < 90 

mmHg 
Idosos (≥ 60 anos): 

- Pressão arterial sistólica 
< 150 mmHg e pressão 
arterial diastólica < 90 

mmHg 

Adultos não idosos (< 60 
anos): 

- Pressão arterial sistólica 
< 140 mmHg e pressão 
arterial diastólica < 90 
mmHg#  

Idosos (≥ 60 anos): 
- Pressão arterial sistólica 
entre 140-150 mmHg e 
pressão arterial diastólica 
< 90 mmHg 

Risco cardiovascular alto§ 

ou diabetes*: 
- Pressão arterial sistólica < 
130 mmHg e pressão 
arterial diastólica < 80 
mmHg  
Risco cardiovascular baixo 

ou moderado: 
- Pressão arterial sistólica < 
140 mmHg e pressão 
arterial diastólica < 90 
mmHg 

# Exceto diabéticos, quando é recomendada pressão arterial diastólica < 85 mmHg. 
§ Se coronariopata, evitar pressão arterial < 120x70 mmHg, particularmente com a diastólica abaixo de 60 mmHg 
pelo risco de hipoperfusão coronariana, lesão miocárdica e eventos cardiovasculares. 
* Para diabéticos, a recomendação de pressão arterial < 130x80 mmHg tem classe de recomendação IIb, nível de 
evidência B.  

 

 O estudo Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) avaliou o 

benefício do controle pressórico mais rigoroso na redução de mortalidade 

cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Foram analisados mais de 9.000 

indivíduos com risco cardiovascular aumentado, pressão arterial maior que 130 mmHg 

e o diagnóstico de diabetes era critério de exclusão. O desfecho primário foi o 

composto de infarto agudo do miocárdio, outras síndromes coronárias agudas, 

acidente vascular encefálico, morte cardiovascular ou insuficiência cardíaca. A 
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estratégia de tratamento intensivo, que tinha meta de pressão arterial sistólica menor 

que 120 mmHg, foi comparada à estratégia convencional do grupo controle (pressão 

arterial sistólica menor que 140 mmHg). O estudo estava previsto para durar cinco 

anos, porém foi interrompido após 3,26 anos de acompanhamento médio, pois o 

Comitê de Segurança, identificou redução significante do desfecho primário no grupo 

que recebeu a estratégia de tratamento intensivo (1,65% ao ano vs. 2,19% ao ano; 

RR=0,75; IC95%=0,64-0,89; p<0,001). A mortalidade por todas as causas também foi 

significantemente menor no grupo de tratamento intensivo (RR 0,73; IC95% 0,60-0,90; 

p<0,005)40.  

Recentemente, o American College of Cardiology (ACC) e a American Heart 

Association (AHA) publicaram uma nova diretriz de prática clínica para a prevenção, 

detecção, avaliação e tratamento da pressão arterial, com uma nova definição que 

considera normal valores de pressão arterial sistólica menor que 120 mmHg e 

diastólica menor que 80 mmHg; elevada quando a pressão arterial sistólica estiver 

entre 120-129 mmHg e a diastólica menor que 80 mmHg; hipertensão estágio 1 

quando a pressão arterial sistólica estiver entre 130-139 mmHg ou a diastólica entre 

80-89 mmHg; e hipertensão estágio 2 para pressão arterial sistólica maior ou igual a 

140 mmHg ou diastólica maior ou igual a 90 mmHg. Para adultos com hipertensão 

confirmada, doença cardiovascular conhecida ou risco de evento cardiovascular de 

10% ou mais é recomendada uma meta de pressão arterial inferior a 130/80 mmHg e 

o mesmo valor pode ser considerado para pacientes sem risco cardiovascular 

adicional41, determinando assim metas de classificação para a hipertensão arterial não 

tão agressivas quanto as recomendadas pelo estudo SPRINT40, porém com valores 

mais baixos no ponto de corte para classificação da doença do que os determinados 

pelos demais Guidelines, até então. 

Apesar dos altos índices de prevalência, da importância da hipertensão como 

fator de risco cardiovascular, do alto número de internações hospitalares devido a 

complicações da doença e do impacto na morbimortalidade, a adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo ainda é baixa, dificultando assim o seu controle. Políticas de 

promoção e proteção à saúde foram implantadas no Brasil, como o Programa 

Farmácia Popular42, o Plano de Reorganização de Atenção à Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus, o Sistema de Cadastramento Hiperdia43 e em 2011, foi lançado no 
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Brasil o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis44. Porém, apesar de todas essas estratégias, o resultado ainda 

não é satisfatório.  

Estudo transversal, realizado no Rio Grande do Sul, avaliou a taxa de controle 

dos pacientes hipertensos, atendidos em 15 Unidades Básicas de Saúde, 

participantes do programa Hiperdia, dos 383 adultos cadastrados no programa, 

apenas 33,7% dos participantes estavam com a pressão arterial controlada e a 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo, avaliada pelo Questionário de Adesão a 

Medicamentos – Qualiaids (QAM-Q)  foi de 54,3%45. Nessa mesma linha, estudo 

realizado na cidade de São Paulo/SP, a taxa de controle pressórico de 440 

hipertensos acompanhados em três Unidade Básicas de Saúde da Zona Oeste da 

cidade o controle da hipertensão arterial foi 45,5% de sucesso46. Outro estudo 

transversal comparou mulheres e homens entre os usuários de duas Unidades 

Básicas de Saúde da região oeste do município de São Paulo, e os autores 

encontraram uma taxa de controle da hipertensão de 64,5% nas mulheres e 52,7% 

nos homens47. Estudo nacional mais recente, avaliou o manuseio habitual da 

hipertensão arterial no sistema de atenção primária à saúde por meio de revisão 

sistemática com meta-análise e as taxas de controle das publicações selecionadas, 

variaram de 43,7% a 67,5%48.  

O controle satisfatório da hipertensão arterial depende da proposição correta 

do tratamento, da estrutura e acesso aos serviços de saúde e da adesão ao 

tratamento. Para o controle da pressão arterial, a adesão ao tratamento é essencial. 

A Organização Mundial de Saúde define o termo adesão como o grau em que o 

comportamento de uma pessoa – tomar o medicamento, seguir uma dieta e/ ou 

executar mudanças no estilo de vida – corresponde às recomendações acordadas 

com um prestador de assistência à saúde49. 

O baixo grau de adesão pode afetar negativamente a evolução clínica do 

paciente e trazer consequências pessoais, sociais e econômicas. O sucesso em 

relação à adesão ao tratamento depende de diversos fatores, tais como: 

características da própria doença (cronicidade, ausência de sintomas e 

consequências tardias), do tratamento (medicamento consumido), de características 
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e crenças das pessoas (sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível 

socioeconômico), dos hábitos de vida, dos aspectos culturais (não percepção da 

seriedade da doença, desconhecimento, contexto familiar e autoestima) e do modo 

como as pessoas com hipertensão se relacionam com o serviço de saúde disponível49. 

O número de publicações que abordem o termo adesão é amplo, entretanto a 

prevalência de não adesão normalmente é bem variada. Estudo transversal50, 

realizado em um Centro de Hipertensão, com o objetivo de avaliar a adesão 

terapêutica de forma indireta, encontrou 13% de não adesão ao tratamento entre os 

indivíduos analisados, segundo o questionário “Medida de Adesão ao Tratamento”. 

Outro estudo nacional, que utilizou o mesmo questionário para avaliar a adesão, 

porém com indivíduos atendidos em unidade básica de saúde, apontou uma taxa de 

não adesão de 42,65% e em relação aos fatores de risco relacionados a essa baixa 

adesão foram: pouco conhecimento sobre sua doença (p=0,00), insatisfação com o 

serviço de saúde (p=0,00) e farmacoterapia complexa (p=0,02)51. Estudo conduzido 

em um município situado no Triângulo Mineiro, avaliou a adesão medicamentosa entre 

hipertensos, comparando a população urbana e rural, utilizando o “Questionário de 

Adesão a Medicamentos – Qualiaids” e 61,9% dos indivíduos analisados não eram 

aderentes, sendo o índice maior na área urbana (63,4%) que na área rural (56,6%) e 

quanto ao desfecho referido, 44,8% dos moradores da área urbana e 37,7% da rural 

relataram que a pressão arterial estava alterada na última vez em que foi medida52. 

Outro estudo realizado na cidade de São Paulo (SP), avaliou um grupo de hipertensos 

atendidos em um programa de gestão de doenças crônicas, onde enfermeiros 

realizavam orientações em relação a hipertensão arterial por meio de contatos 

telefônicos e visitas domiciliares. A adesão foi avaliada pelo teste de Morisky-Green e 

os resultados encontrados mostraram aumento significativo (p<0,05) na adesão ao 

tratamento em relação à avaliação inicial e final (25,1% vs 85,5%) e diminuição da 

pressão arterial53. Este estudo evidenciou que estratégias de saúde, visando o 

aumento da adesão ao tratamento e consequente controle da hipertensão, contribuiu 

positivamente no tratamento, minimizando as complicações decorrentes da doença.  

Medir a adesão ao tratamento da hipertensão é uma tarefa complexa. Há 

diferentes métodos a serem aplicados, diferentes pontos de corte e inexiste um 

método considerado padrão ouro e que represente as várias dimensões que envolvem 
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o processo de adesão ao tratamento dessa síndrome49. Os métodos utilizados como 

estratégia para avaliar a adesão de um paciente, podem ser divididos em indiretos e 

diretos. Os métodos indiretos incluem contagem de comprimidos, relato do paciente, 

avaliação pelo médico, diário do paciente, monitorização eletrônica da medicação e 

resposta clínica. O relato do paciente é um dos métodos mais utilizados, em razão de 

sua simplicidade e baixo custo. Neste grupo incluem-se as escalas de autorrelato, 

como a escala de adesão terapêutica de Morisky bastante utilizada na pesquisa 

clínica. Os métodos diretos são aqueles que procuram confirmar se o paciente 

realmente fez uso do medicamento, como a realização de dosagem em líquidos 

corporais do princípio ativo/metabólito da droga utilizada54. Muito pouco utilizado nos 

estudos nacionais, na maioria das vezes devido ao alto custo, esse método possui 

vantagens, tais como: elimina a interferência do relato do paciente, porém também 

possui suas limitações. A Organização Mundial de Saúde sugere uma abordagem 

multi-método, como sendo atualmente o estado da arte na avaliação do 

comportamento de adesão. Ou seja, a aplicação de um método indireto (auto-relato) 

combinado com um método direto49. 

 Em virtude da sua cronicidade, a hipertensão arterial requer que o tratamento 

seja realizado durante toda a vida e esse parece ser o um dos grandes desafios para 

o paciente. Tanto no seguimento da prescrição médica em relação aos fármacos anti-

hipertensivos, quanto nas modificações do estilo de vida, a longo prazo as tarefas 

ficam mais difíceis. Um estudo com mais de 500 hipertensos, mostrou que 46,5% 

consideravam que a doença não perduraria por toda vida, muito embora 84,1% 

tenham referido que o tratamento deve durar a vida toda e pouco mais de um terço 

acreditava que não poderia fazer nada para evitar a hipertensão55. 

 A falta de adesão ao tratamento e consequente controle insatisfatório da 

pressão arterial é um problema que deve ser enfrentado em conjunto, desde o 

paciente hipertenso, passando pela família, instituições e todos integrantes da equipe 

multidisciplinar de saúde. 

Considerando os principais aspectos destacados no tocante à hipertensão 

arterial e dificuldades relacionadas à adesão ao tratamento e consequentemente ao 

controle da doença, o presente estudo teve como questão de pesquisa a seguinte 
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pergunta: os pacientes hipertensos atendidos por um serviço especializado, têm um 

melhor controle da pressão arterial? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar o controle da hipertensão arterial em um grupo de hipertensos 

acompanhados em um serviço ambulatorial especializado.  

2.2 ESPECÍFICOS 

1 - Caracterizar os hipertensos de acordo com os dados relacionados a seguir.  

• Dados biossociais: idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade e classificação 

socioeconômica. 

•  Fatores de risco e hábitos de vida: tabagismo, etilismo, atividade física, 

variáveis antropométricas e de composição corporal relativas à circunferência 

abdominal, circunferência do pescoço, percentual de gordura corporal, índice 

de massa corporal, razão cintura/quadril, percentual de gordura visceral, 

percentual de músculo esquelético e idade corporal; e exames laboratoriais 

(perfil lipídico, glicemia, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, taxa de filtração 

glomerular e proteinúria). 

• Comorbidades, história da doença, tratamento medicamentoso e 

características psicoemocionais. 

2 - Avaliar a prevalência do controle da pressão arterial. 

3 - Avaliar a adesão ao tratamento, de maneira indireta, pela Escala de Adesão 

Terapêutica de Oito Itens de Morisky. 

4 - Identificar variáveis associadas ao controle da pressão arterial.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de um estudo exploratório, prospectivo, transversal, com abordagem 

quantitativa. 

3.2 LOCAL E PERÍODO 

O estudo foi desenvolvido na Unidade de Hipertensão do serviço de Nefrologia 

do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, 

localizado na região centro-oeste do município de São Paulo, no período de Janeiro a 

Maio/2019. Trata-se de um ambulatório especializado em pacientes hipertensos, de 

alta complexidade onde são realizadas consultas pré-agendadas. O Instituto Central 

do Hospital das Clínicas (ICHC) foi inaugurado em abril de 1944 e deu origem ao 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMSP). Sua estrutura concentra a maior parte das especialidades do Complexo 

HC e conta com dois edifícios interligados: o precursor Edifício Central e o Prédio dos 

Ambulatórios, inaugurado em 1981. O ambulatório de hipertensão está localizado no 

prédio dos ambulatórios, que por sua vez, oferece atendimento a pacientes em regime 

ambulatorial e de hospital-dia clínico e cirúrgico, além de contar com áreas de apoio 

diagnóstico e terapêutico. Este edifício abriga entre outros setores, a Divisão de 

Laboratório e a Unidade de Farmacotécnica, onde se realiza a unitarização dos 

medicamentos prescritos aos pacientes atendidos no ambulatório. 

3.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 A população alvo do estudo foi dos hipertensos atendidos no ambulatório, eram 

cerca de 800 pacientes. A amostra foi calculada por um profissional estatístico, 

baseado na taxa de controle de 60%7 e nível de significância de 5%, obtendo-se um 

número de 253 participantes. 
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3.3.1 Critérios de inclusão 

 Foram incluídos pacientes hipertensos com idade ≥ 18 anos, em acompanhamento no 

ambulatório há pelo menos seis meses e que aceitaram participar voluntariamente do estudo, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A). 

3.3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos os pacientes com hipertensão arterial secundária, gestantes 

e aqueles que apresentaram comprometimento que impedia a realização da 

entrevista, conforme fluxograma demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 - Fluxograma do processo de amostragem, exclusões e inclusões relacionadas ao 
estudo 

  

 

 

 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (91760818.1.0000.5392. 

Parecer: 2.831.454) (ANEXO 1) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (CAAE: 91760818.1.3001.0068. Parecer: 3.003.912) 

(ANEXO 2). A concordância na participação do estudo foi documentada por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, ficando uma 

via com o participante e a outra com a pesquisadora responsável.  

3.5 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DOS DADOS 

 Primeiramente foi realizado a seleção dos participantes elegíveis através de 

uma consulta ao Banco de Dados no prontuário eletrônico do paciente, para a coleta 

das informações necessárias, como identificação, idade, confirmação do diagnóstico 
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de hipertensão e tempo de atendimento no serviço. Nessa mesma oportunidade, foi 

analisado alguns critérios de exclusão, como idade inferior a 18 anos, diagnóstico de 

hipertensão secundária e gestação. Essas informações foram coletadas em 

instrumento exclusivo para este fim (APÊNDICE B). 

 Os pacientes elegíveis para compor a amostra foram recrutados durante a 

vinda à consulta médica agendada de rotina, ou por telefone. Os participantes que 

atenderam aos critérios, foram esclarecidos sobre a pesquisa e convidados a 

participar do estudo. Aqueles que aceitaram, optaram pelo melhor dia e foi agendado 

uma nova data para realizarem os procedimentos relacionados a coleta de dados, 

conforme a Figura 2. A entrevista foi realizada no prédio da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo, que fica localizada ao lado do Instituto Central do 

Hospital das Clínicas. Optou-se por esse local por se tratar de um ambiente tranquilo, 

onde haviam disponíveis consultórios individuais para a entrevista, banheiros, sala de 

espera e toda estrutura necessária para a coleta de dados.  

Figura 2 - Etapas da seleção e coleta de dados do estudo. 

  

 

 

 

 

 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, realizou-se 

pela pesquisadora, a entrevista, através de instrumento estruturado (APÊNDICE C), 

que incluiu todas as informações relacionadas às variáveis de estudo.  
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3.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

3.6.1 Variável dependente 

Controle da pressão arterial, obtido pela medida de consultório (pressão arterial 

sistólica menor que 140 mmHg e pressão diastólica menor que 90 mmHg). 

3.6.2 Variáveis independentes 

• Dados biossociais  

Idade: definida pela data de nascimento. 

 Sexo: feminino ou masculino.  

 Raça autodeclarada: branco, negro, pardo ou amarelo. 

 Estado civil: solteiro, casado, divorciado, viúvo.  

 Escolaridade: número de anos estudados e o grau de escolaridade. 

 Classificação socioeconômica: através do Critério de Classificação Econômica 

Brasil (CCEB), realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP). O instrumento busca estimar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas, sem a pretensão de classificar em termos de “classes sociais”. Para tanto, 

sua classificação envolve a posse e quantidade de itens, como televisão em cores, 

rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, videocassete 

e/ ou DVD, geladeira e freezer. Também avalia a instrução do chefe da família, 

categorizado em analfabeto/ primário incompleto, primário completo/ ginasial 

incompleto, ginasial completo/ colegial incompleto, colegial completo/ superior 

incompleto ou superior completo. A classificação final, a partir dos scores de cada item 

é dividida em A1, que varia entre 42 e 46 pontos, A2 entre 35 e 41, B1 entre 29 e 34 

pontos, B2 entre 23 e 28, C1 entre 18 e 22 pontos, C2 entre 14 e 17 pontos, classe D 

entre 8 e 13 e classe E entre 0 e 7 pontos56 (ANEXO 3). 

• Fatores de risco e hábitos de vida  

 Tabagismo: fuma atualmente, nunca fumou ou parou de fumar. 



Casuística e Métodos 37 

Mayra Cristina da Luz Pádua Guimarães 
 

Etilismo: as informações sobre uso de bebida alcoólica foram coletadas através 

do instrumento Alcohol Use Disorders Test (AUDIT), originalmente desenvolvido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) no fim da década de 198057, 58 e validado no 

Brasil59. Este instrumento avalia diversos níveis de uso de álcool, desde o uso sem 

risco até a provável dependência. O questionário é composto por 10 questões, em 

que cada resposta recebe uma pontuação entre 0 e 4 pontos. No score final, 

pontuações que variam entre 0 e 7 foram consideradas consumo de baixo risco, de 8 

a 15 uso de risco, de 16 a 19 uso nocivo e 20 pontos ou mais considerada provável 

dependência (ANEXO 4). O cálculo do etanol consumido considerou a recomendação 

da VI Diretriz Brasileira de Hipertensão60 com a seguinte fórmula: (625÷30x350) = 

gramas de etanol/dose consumida. Onde o valor de 30 equivale ao número de gramas 

de etanol permitido/dia para consumo dos homens e a metade para as mulheres; 

625ml ao volume para 30 gramas de etanol; 350 ml corresponde ao volume 

aproximado de uma lata de cerveja. 

  Atividade física: Informações sobre atividade física foram coletadas pelo 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), proposto por um grupo de 

pesquisadores durante uma reunião científica em Genebra, em 1998, validado por 12 

países61,62, inclusive pelo Brasil63. A versão curta do instrumento, que foi utilizada 

neste estudo, envolve análise de comportamento sedentário, caminhadas, atividades 

físicas de intensidade moderada e vigorosas. Por este instrumento, os participantes 

foram classificados64 como: 1. MUITO ATIVO: a) quando relatavam atividades 

vigorosas ≥5 dias/ semana e ≥30 minutos/ sessão e/ ou b) atividades vigorosas ≥3 

dias/ semanas e ≥ 20 minutos por sessão + atividade moderada e/ou caminhada: ≥ 5 

dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 2. ATIVO: a) quando relatavam atividades 

vigorosas ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; e/ou b) atividade moderada ou 

caminhada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; e/ou c) qualquer atividade 

somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa). 3. 

IRREGULARMENTE ATIVO: quando relatavam que realizavam atividade física, 

porém insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as 

recomendações quanto à frequência ou duração. 4. SEDENTÁRIO: aqueles que 

relataram não realizar nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos 

durante a semana (ANEXO 5). 
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• Medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal, circunferência 

abdominal, circunferência da cintura, circunferência do quadril e circunferência do 

pescoço). 

  A avaliação de composição corporal incluiu o percentual de gordura corporal, o 

nível de gordura visceral, percentual de músculo esquelético e idade corporal. Os 

participantes foram pesados em quilogramas, utilizando balança de bioimpedância 

(OMRON® HBF 514), devidamente calibrada, com capacidade máxima de 150kg e 

precisão de 0,1kg. A altura foi realizada com uso de um estadiômetro WCS® com 

escala de 20 cm a 220 cm e precisão de 0,1 cm, com o paciente descalço, com a 

região posterior da cabeça, costas, nádegas e calcanhares encostados na haste 

vertical do estadiômetro. O paciente foi orientado a olhar para frente, a fim de que sua 

cabeça ficasse posicionada no plano de Frankfurt e a medida fosse realizada. A 

verificação dessas duas variáveis permitiu determinar o Índice de Massa Corporal e 

os pontos de corte foram definidos segundo os critérios da Organização Mundial de 

Saúde65, 66, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 - Classificação de peso, segundo o Índice de Massa Corporal em adultos. OMS. 
2000. 

Classificação IMC (Kg/m2) 
Eutrófico 18,5-24,9 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 
Obesidade ≥30 

Para a medida da circunferência abdominal foi solicitado ao participante que 

permanecesse em pé e expusesse o abdome, em seguida determinou-se o ponto 

médio entre o rebordo costal e a crista ilíaca, utilizando uma fita métrica com 1,50 m 

graduada de 0,5 em 0,5 cm, não distendível e determinado o local da medida. A 

classificação utilizada foi segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde65,66 

demonstrados no Quadro 3. 

Quadro 3 - Classificação da circunferência abdominal em adultos, segundo o sexo.OMS.2000 

Classificação Circunferência abdominal (cm) 
Risco de complicações 

metabólicas 
Homem Mulher 

Normal < 94 cm < 80 cm 
Aumentado ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Muito aumentado ≥ 102 cm ≥ 88 cm 
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  A medida da cintura foi realizada no ponto médio entre a borda inferior do arco 

costal (excluindo-se as costelas flutuantes) e a crista ilíaca, na linha axilar média. 

Quando não era possível a localização dos pontos anatômicos ou para pacientes que 

apresentaram abdômen em avental, a medida foi realizada na cicatriz umbilical. A 

circunferência do quadril foi feita pela medida do seu maior diâmetro, com a fita 

métrica, passando sobre os trocânteres maiores. Para medida da circunferência da 

cintura e do quadril foi utilizada uma fita métrica com 1,50 m, graduada de 0,5 em 0,5 

cm, não distendível67 e estes parâmetros foram avaliados para que posteriormente 

pudesse ser obtida a razão cintura-quadril, para qual os pontos de corte utilizados 

foram 0,90 para homens e 0,85 para mulheres, de acordo com recomendação da 

Organização Mundial da Saúde68,69.  A circunferência do pescoço foi avaliada na região 

medial do pescoço, no plano horizontal, o participante foi orientado a manter a cabeça 

paralela ao solo e permanecer em apneia inspiratória e foi utilizada uma fita métrica 

com 1,50 m, graduada de 0,5 em 0,5 cm, não distendível. Os pontos de corte foram 

39 centímetros para homens e 35 centímetros para mulheres70,71.  A balança de 

bioimpedância (OMRON® HBF 514), também forneceu informações de composição 

corporal, tais como: percentual de gordura corporal e os pontos de corte para esse 

parâmetro foram adotados de acordo com o sexo e idade do participante, segundo 

recomendação das diretrizes do National Institute of Health / Organização Mundial de 

Saúde (NIH/OMS)72, conforme recomendações do fabricante da balança e estão 

descritos no Quadro 4. 

Quadro 4 - Classificação do percentual de gordura corporal, segundo sexo e idade. NIH/OMS. 
2000. 

Sexo Idade Baixo Normal Alto / Muito alto 
Feminino 20 - 39 < 21,0 21,0 – 32,9 ≥ 33,0 

 40 - 59 < 23,0 23,0 – 33.9 ≥ 34,0 
 ≥60 < 24,0 24,0 – 35,9 ≥ 36,0 

Masculino 20 - 39 < 8,0 8,0 – 19,9 ≥ 20,0 
 40 - 59 <11,0 11,0 – 21,9 ≥ 22,0 
 ≥ 60 < 13,0 13,0 – 24,9 ≥ 25,0 

Fonte: Adaptado do manual da balança de bioimpedância OMRON® HBF 51473. 

Os pontos de corte do nível de gordura visceral e do percentual de músculo 

esquelético foram baseados nas recomendações do fabricante da balança de 

bioimpedância (OMRON® HBF 514)73 e os valores estão descritos nos Quadros 5 e 6, 

respectivamente.  
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Quadro 5 - Classificação de gordura visceral. OMRON. 2000. 

Classificação Gordura visceral 
Normal ≤ 9 

Alto / muito alto ≥ 10 
  Fonte: Adaptado do manual da balança de bioimpedância OMRON® HBF 51473. 

Quadro 6 - Classificação do percentual de músculo esquelético, segundo sexo e idade. 
OMRON. 2000. 

Sexo Idade Baixo Normal Alto / Muito alto 
Feminino 18 - 39 < 24,3 24,3 – 30,3 ≥ 30,4 

 40 - 59 < 24,1 24,1 – 30,1 ≥ 30,2 
 60 - 80 < 23,9 23,9 – 29,9 ≥ 30,0 

Masculino 18 - 39 < 33,3 33,3 – 39,3 ≥ 39,4 
 40 - 59 < 33,1 33,1– 39,1 ≥ 39,2 
  60 - 80 < 32,9 32,9 – 38,9 ≥ 39,0 

Fonte: Adaptado do manual da balança de bioimpedância OMRON® HBF 51473. 

 A idade corporal foi calculada com base nas variáveis sexo, peso, altura, índice 

de massa corporal, percentual de gordura corporal, percentual de músculo esquelético 

e metabolismo basal e as categorizações foram: idade corporal menor que a idade 

real; idade corporal igual a idade real; e idade corporal maior que a idade real.  

• Exames laboratoriais 

  As variáveis de exames laboratoriais foram avaliadas para complementação das 

características clínicas do paciente. Foram coletados os resultados de exames do 

prontuário eletrônico do participante, uma vez que esses resultados eram referentes 

ao mesmo período da coleta de dados do estudo. A metodologia dos exames e os 

valores de referência adotados foram aqueles descritos no Manual de Exames, da 

Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas – Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, onde o estudo foi realizado. O Manual é descrito e 

atualizado conforme as diretrizes de cada área correspondente. Os exames avaliados 

estão descritos a seguir.  

Perfil lipídico 

Colesterol total (soro) – metodologia “enzimático colorimétrico”, valores de 

referência:  

o Desejável: <190 mg/dL 
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o Alto: ≥190 mg/dL 

Low Density Lipoproteins LDL (LDL-c) – metodologia: “enzimático - 

colorimétrico em fase homogênea”. Cálculo baseado nas fórmulas de Friedewald, 

valores de referência: 

o Ótimo: <100 mg/dL 

De acordo com a última atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose74, os valores referenciais de LDL podem ser alterados de 

acordo com a categoria de risco cardiovascular do paciente avaliado.  

High Density Lipoproteins HDL (HDL-c) – metodologia: “enzimático - 

colorimétrico em fase homogênea”, valores de referência: 

o Desejável: > 40 mg/dL 

Triglicérides – metodologia: “enzimático colorimétrico”, valores de referência: 

o Desejável: < 150 mg/dL 

Glicose em jejum – metodologia: “teste UV método enzimático de referência 

hexoquinase”, valores de referência: 

o Normoglicemia: <100 mg/dL 

o Risco aumentado para Diabetes: ≥ 100 e <126 mg/dL 

o Diabetes: ≥ 126 mg/dL 

Hemoglobina glicada – metodologia: “HPLC - Cromatografia líquida de alta 

performance por troca iônica”, valores de referência: 

o Normoglicemia: < 5,7 mg/dL 

o Risco aumentado para Diabetes: ≥5,7 e <6,5 

o Diabetes: ≥ 6,5 

Ureia sérica – metodologia: “cinético UV, através da ação da uréase”, valores de 

referência: 

o Normal: entre 10 a 50 mg/dL 

Creatinina – metodologia: “ensaio colorimétrico cinético baseado no método Jaffé”, 

valores de referência:  

o Normal: entre 0,5 e 1,2 mg/dL 
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Taxa de filtração glomerular estimada: a estimativa da taxa de filtração glomerular 

foi realizada pela equação Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e é 

apresentada juntamente aos valores de creatinina sérica na emissão dos resultados 

de exames pela divisão de laboratório Central do Hospital onde o estudo foi realizado. 

Valores de referência: 

o Doença Renal Crônica: <60 ml/min/1,72 m2. 

Proteinúria – metodologia: “método turbidimétrico”, valores de referência para 

amostra isolada:  

o Ausente: inferior a 0,1g/L. 

• Comorbidades  

 Histórico de doenças: foi coletado de maneira dicotômica (sim ou não) para 

algumas doenças pré-determinadas no prontuário do paciente, como: diabetes 

mellitus, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, dislipidemia, 

insuficiência cardíaca, insuficiência renal, arritmia, depressão; e quando havia 

diagnóstico médico de outras comorbidades, era descrito na ficha de coleta pela 

pesquisadora. O histórico de doença relacionado à hipertensão arterial, foi avaliado 

de forma descritiva, com informações referentes ao tempo de diagnóstico da doença, 

profissional que realizou o diagnóstico e faltas em consultas médicas nos últimos seis 

meses. Também foi avaliado a prevalência de hipertensão arterial resistente entre 

essa amostra e o critério utilizado foi segundo a classificação definida pela VII Diretriz 

Brasileira de Hipertensão: pressão arterial não controlada, apesar do uso de três ou 

mais anti-hipertensivos em doses adequadas, incluindo-se um diurético, ou uso de 

quatro ou mais medicamentos com controle pressórico10. 

• Tratamento medicamentoso 

 Foi coletado de maneira descritiva de acordo com a prescrição médica da última 

consulta no prontuário eletrônico. Posteriormente, foram categorizados de acordo com 

as classes medicamentosas, como: inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

diurético, betabloqueador, bloqueadores dos canais de cálcio, anti-hipertensivos de 

ação central, hipoglicemiantes, hipolipemiantes, psicotrópicos, cardiotônicos e 

anticoagulante/ antiplaquetário e outros medicamentos que o paciente utilize.  
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• Características psicoemocionais 

 Foi utilizado o instrumento SRQ-20 - Self Report Questionnaire para avaliar 

transtornos mentais comuns. O SRQ75 derivou de instrumentos de screening para 

morbidade psíquica utilizados em pesquisa psiquiátrica, usado para atenção básica. 

Em sua versão original, possuía 24 itens, sendo os 20 primeiros itens para triagem de 

distúrbios não psicóticos e os quatro últimos para detecção de distúrbios psicóticos. A 

versão em português, validada76, adotou os 20 primeiros itens para investigar 

morbidade não psicótica. Os sintomas avaliados no instrumento são insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas. As 

respostas são do tipo sim/não e para cada resposta afirmativa pontua-se com o valor 

1 cujo escore final é a somatória destes valores e os pontos de corte recomendados 

são de 6 para homens e 8 para mulheres77. O instrumento tem função de triagem e 

destina-se à detecção de sintomas, sendo útil para a mensuração de nível de 

suspeição (presença/ ausência) de transtorno mental (ANEXO 6). 

• Medida da Pressão Arterial 

Para avaliação do controle da pressão arterial foram realizadas medidas casuais 

da pressão arterial. A medida casual da pressão arterial foi realizada no consultório 

destinado à coleta de dados, em ambiente calmo e privativo, no dia da entrevista, pela 

pesquisadora responsável, com aparelho automático validado (OMROM HEM 

705CP)78. Inicialmente, foi determinada a circunferência do braço no ponto médio 

entre acrômio e olécrano, selecionado manguito apropriado à circunferência do braço, 

seguindo os seguintes passos, de acordo com a VII Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão10: no braço esquerdo, apoiado na altura do coração, não estar com a 

bexiga cheia, não ter ingerido bebida alcoólica, café, ou ter fumado até 30 minutos 

anteriores, estar na posição sentada com as pernas descruzadas e em ambiente 

calmo, em repouso de três a cinco minutos. Foram realizadas três medidas no mínimo, 

com intervalo de dois minutos entre cada medida.   

• Adesão ao tratamento 

Foi adotada a Escala de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky (MMAS-8) 

na avaliação da adesão ao tratamento farmacológico,79 criada mais recentemente, a 
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partir da escala anterior de Quatro Itens80, apresentando maior confiabilidade 

(alpha=0,83 vs alpha=0,61). A escala tem por objetivo determinar a adesão ao 

tratamento farmacológico e possui validação para o português, no Brasil81. O 

instrumento apresenta as seguintes questões: “Você às vezes esquece de tomar os 

seus remédios para pressão?”; “Nas duas últimas semanas, houve algum dia em que 

você não tomou seus remédios para pressão alta?”; “Você já parou de tomar seus 

remédios ou diminuiu a dose sem avisar seu médico porque se sentia pior quando os 

tomava?”; “Quando você viaja ou sai de casa, às vezes esquece-se de levar seus 

medicamentos?”; “Você tomou seus medicamentos para pressão alta ontem?”; 

“Quando sente que sua pressão está controlada, você às vezes para de tomar seus 

medicamentos?”; “Você já se sentiu incomodado por seguir corretamente o seu 

tratamento para pressão alta?”. Para estes itens, a pontuação apresenta como 

respostas: não = 1; sim = 0. O item oito do instrumento apresenta uma escala do tipo 

Likert, com opções de resposta: nunca = 1; quase nunca = 0; às vezes = 0; 

frequentemente = 0; sempre = 0 para a seguinte pergunta: “Com que frequência você 

tem dificuldades para lembrar-se de tomar todos os seus remédios para pressão?”. O 

escore total é classificado de acordo com a pontuação, em que cada um dos oito itens 

equivale a 1 ponto, sendo que a somatória máxima de 8 pontos indica alta adesão; 

entre 6 e 7 pontos, moderada adesão; e inferior a 6 pontos, baixa adesão (ANEXO 7). 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 A análise estatística foi realizada com auxílio de um assessor estatístico. 

Primeiramente foram inseridos os dados em planilha do software Microsoft Office 

Excel®. Em seguida, foram realizadas a análise dos dados em três etapas: análise 

descritiva, análise bivariada e análise multivariada, utilizando o programa R versão 

3.5.2. O nível de significância adotado foi de 5%. A análise descritiva dos dados foi 

apresentada em tabelas de frequências absolutas (n) e relativas (%) para variáveis 

categóricas, enquanto que as variáveis quantitativas foram apresentadas em termos 

de médias e desvios-padrão. Na análise bivariada foi verificada a relação entre a 

variável dependente (controle da hipertensão arterial) e as variáveis independentes. 

Foram utilizados para as variáveis categóricas, os testes de Qui-quadrado 

de Pearson ou teste exato de Fischer e para as variáveis quantitativas os 

testes Wilcoxon-Mann-Whitney, Brunner-Munzel e teste-t. Para a análise multivariada 
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foi utilizado um modelo de regressão logística e as variáveis independentes incluídas 

foram aquelas que apresentaram valor de p <0,20 na análise bivariada. As variáveis 

candidatas a preditores foram: raça, estado civil, renda mensal, IPAQ escore, SRQ20 

itens 4, 7 e 8, Morisky escore, circunferência abdominal, circunferência pescoço, 

gordura corporal, gordura visceral, idade corporal, índice de massa corporal, glicose, 

hemoglobina glicada, colesterol total, LDL, MDRD, proteinúria, anticoagulantes e 

antiplaquetários, antiácidos e antiulcerosos, antiespasmódicos, diuréticos, 

bloqueadores do canal de cálcio, inibidor adrenérgico betabloqueador, agentes de 

ação central, vasodilatadores e anti-hipertensivos.  O modelo final foi apresentado de 

acordo com as variáveis selecionadas via LASSO (least absolut shrink age and 

selection operator), afim de minimizar o erro de validação cruzada e respeitando o 

critério de um erro padrão. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e figuras comentadas, de 

acordo com os objetivos do estudo.  

Inicialmente apresenta-se a prevalência de controle da pressão arterial dentre 

os hipertensos analisados, os valores de pressão arterial (médias) e a estratificação 

de acordo com o nível da pressão arterial.  Em seguida, a caracterização e 

comparação da amostra nos grupos de hipertensos controlados e não controlados, 

segundo as variáveis biossociais, hábitos e estilo de vida, características 

antropométricas e composição corporal, marcadores laboratoriais, antecedentes 

pessoais de saúde e comorbidades, tratamento farmacológico, transtornos mentais 

comuns,  análise de regressão logística das variáveis que apresentaram significância 

estatística com o controle, adesão ao tratamento de acordo com a escala de Morisky 

e em seguida a análise da especificidade e sensibilidade do teste Morisky. 
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4.1 PREVALÊNCIA DE CONTROLE E VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL 

Figura 3 - Controle da pressão arterial, segundo grupos de hipertensos atendidos em um 
ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

  

 Dentre os 253 hipertensos que compuseram a amostra, 175 (69,2%) estavam 

com a pressão arterial controlada, como mostrado na Figura 1. 

Figura 4 - Médias de pressão arterial sistólica e diastólica, segundo grupos de hipertensos 
controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 
2019. 

 

ap obtido pelo teste Brunner-Munzel; bteste Mann-Whitney. 
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Os dados da Figura 4 apresentam as médias de pressão arterial sistólica e 

diastólica segundo os grupos controlado e não controlado. Houve diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos, pois os pacientes controlados 

apresentaram menor média na pressão arterial sistólica e diastólica, quando comparados 

aos não controlados [133,5 (7,1) vs 150,1 (13,0) mmHg e 79,1 (6,8) vs 84,8 (6,6) mmHg], 

respectivamente. A média total da pressão arterial sistólica foi 138,6 (12,0) mmHg e 

pressão arterial diastólica 80,9 (7,2) mmHg. 

Figura 5 - Estratificação de acordo com o nível da pressão arterial entre o grupo de 
hipertensos não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 
2019. 

 

          Legenda: PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. 

Entre os hipertensos não controlados (30,8%), de acordo com os dados da 

Figura 5, observa-se que 87,2% foram classificados em hipertensão estágio 1, 10,2% 

em hipertensão estágio 2 e 2,6% em hipertensão estágio 3, segundo definição da VII 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial10. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Tabela 1 - Variáveis biossociais, segundo grupos de hipertensos controlados e não 
controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Variáveis Controlados  
(n=175) 

Não controlados  
(n=78) 

Total 
(n=253)  

 n % n % n %  

Sexo     0,275a 

Feminino 104 66,7 52 33,3 156 61,7 
 

Masculino 71 73,0 26 27,0 97 38,3 

Idade, anos: Média (DP)  0,587c 
 65,2 (13,3) 64,5 (13,5) 65,0 (13,3)  

Etnia     0,383b 

Branca  116 72,5 44 27,5 160 63,2 

 
Amarela 1 0,6 0 0,0 1 0,4 

Negra 38 63,3 22 36,7 60 23,7 

Parda 20 62,5 12 37,5 32    12,7 
Branca 116 72,5 44 27,5 160 63,2 0,133a 

Não branca 59 63,4 34 36,6 93 36,8  

Estado civil                  

0,014a 

Casado  103 77,4 30 22,6 133 52,8 

Solteiro 25 61,0 16 39,0 41 16,7 

Divorciado 14 50,0 14 50,0 28 11,1 
Viúvo 33 64,7 18 35,3 51 19,9 

Escolaridade, anos: Média (DP)                 0,274c 

 10,39 (3,8) 9,9 (4,1) 10,2 (3,9)  
Grau de escolaridade    

0,755b 

Analfabeto 1 50,0 1 50,0 2 0,8 

Fundamental incompleto 10 55,6 8 44,6 18 7,1 
Fundamental completo 50 66,7 25 33,3 75 29,6 

Médio incompleto 4 57,0 3 43,0 7 2,8 

Médio completo 83 74,0 29 26,0 112 44,3 
Superior incompleto 6 67,0 3 33,0 9 3,6 

Superior completo/  
Pós-Graduação 21 70,0 9 30,0 30 11,9 

Renda mensal: Média 
(DP) 

2.366,68 
(1.725,46) 

2.157,40 
(1.902,93) 

2.302,00 
(1.781,00) 0,093d 

Estrato socioeconômico      0,218b 

A1 1 100,0 0 0,0 1 0,4  
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B1 e B2 26 81,2 6 18,8 32 12,6  

C1 45 70,3 19 29,3 64 25,3  

C2 79 66,4 40 33,6 119 47,0  
D-E 24 64,9 13 35,1 37 14,6  

ap obtido pelo teste x² de Pearson; bteste exato de Fisher; cteste Mann-Whitney; dteste Brunner-Munzel 

De acordo com os dados da Tabela 1, observa-se que em relação às variáveis 

biossociais a maioria era do sexo feminino (61,7%), etnia branca (63,2%), casados 

(52,8%) e 47,0% eram pertencentes ao estrato socioeconômico C2. Quanto ao grau 

de escolaridade predominou o ensino médio completo (44,3%), renda mensal na faixa 

de dois mil reais e faixa etária na década de 60 anos. Houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os hipertensos controlados e não controlados apenas em 

relação ao estado civil: predomínio de indivíduos casados entre os controlados (58,9% 

vs 39,0%). 

Tabela 2 - Características dos hábitos e estilo de vida, segundo grupos de hipertensos 
controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 
2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Variáveis Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total 
(n=253)  

 n % n % n %  
Tabagismo     

0,721a 
Sim 12 63,2 7 36,8 19 7,5 
Não 97 68,3 45 31,7 142 56,1 
Ex-tabagista 66 71,7 26 28,3 92 36,4 
Atividade física    

0,094a 
Ativo 43 78,2 12 21,8 55 21,7 
Irregularmente ativo 72 71,3 29 28,7 101 39,9 
Sedentário 60 61,8 37 38,2 97 38,3 

ap obtido pelo teste x² de Pearson; btest Mann-Whitney. 

 A Tabela 2 apresenta os dados relacionados aos hábitos e estilos de vida e 

observa-se que a maioria (56,1%) referiu não ser tabagista e pouco menos (39,9%) 

praticava atividade física de maneira irregular. Não houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os grupos, quanto às variáveis relacionadas aos hábitos e 

estilos de vida.  
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Tabela 3 - Distribuição das frequências dos itens do Alcohol Use Disorders Test (AUDIT), entre grupos de hipertensos controlados e não 
controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo – SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p  

Faz uso de bebida alcoólica 
atualmente? 

Controlados 
(n= 175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total 
(n=253) 

 

 n                 % n                    % n %  

 
Sim 

 
75 

 
73,5 

 
27 

 
26,5 

 
102 

 
40,3 

 
0,218a 

Não 100 66,2 51 33,8 151 59,7  
Alcohol Use Disorders Test (AUDIT) Escore das perguntas 

 
 

 0 1 2 3 4  
Itens n         % n            % n            % n             % n           %  

     
1 – Com qual frequência o (a) sr. toma 
bebidas com álcool? 

Nunca Uma vez por mês 
ou menos 

Duas a quatro 
vezes por mês 

Duas a três vezes 
por semana 

Quatro ou mais 
vezes na 
semana 

0,477a 

Controlados 101 66,9 19 70,4 46 70,8 9 90,0 0 0,0  
Não controlados 50 33,1 8 29,6 19 29,2 1 10,0 0 0,0  
Total 151 59,7 27 10,7 65 25,7 10 3,9 0 0,0  

2 – Nas ocasiões em que bebe, 
quantas doses o (a) sr. Consome 
tipicamente ao beber? 

Uma ou duas Três ou quatro Cinco ou seis Sete, oito ou nove Dez ou mais 0,559b 

Controlados  37 69,8 31 77,5 4 57,1 2 100,0 0 0,0  
Não controlados  16 30,2 9 22,5 3 42,9 0 0,0 0 0,0  
Total 53 52,0 40 39,2 7 6,9 2 2,0 0 0,0  

3 - Com que frequência o (a) sr. toma 
“cinco ou mais doses” de uma vez? 

Nunca Menos de uma vez 
por mês 

Mensalmente Semanalmente Todos ou quase 
todos os dias 

1,000b 

Controlados 67 72,0 2 100,0 3 75,0 2 66,7 0 0,0  
Não controlados  26 28,0 0 0,0 1 25,0 1 33,3 0 0,0  
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Total 93 91,2 2 1,96 4 3,9 3 2,3 0 0,0  
4 - Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você achou que não 
conseguiria parar de beber uma vez 
tendo começado? 

Nunca Menos do que uma 
vez ao mês 

Mensalmente Semanalmente Todos ou quase 
todos os dias 

- 

Controlados 74 72,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Não controlados  28 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Total 102 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
5 - Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você, por causa do 
álcool, não conseguiu fazer o que era 
esperado de você? 

Nunca Menos do que uma 
vez ao mês 

Mensalmente Semanalmente Todos ou quase 
todos os dias 

- 

Controlados 74 72,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Não controlados  28 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Total 102 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
6 – Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você precisou beber 
pela manhã para se sentir bem ao 
longo do dia após ter bebido no dia 
anterior? 

Nunca Menos do que uma 
vez ao mês 

Mensalmente Semanalmente Todos ou quase 
todos os dias 

- 

Controlados 74 72,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Não controlados  28 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Total 102 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
7 – Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você se sentiu 
culpado ou com remorso depois de ter 
bebido? 

Nunca Menos de uma vez 
por 
mês 

Mensalmente Semanalmente 
 
 

Todos ou quase 
todos os dias 

1,000b 

Controlados 73 72,3 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Não controlados  28 27,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Total 101 99,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
8 – Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você foi incapaz de 
lembrar do que aconteceu devido à 
bebida? 

Nunca Menos de uma vez 
por 
mês 

Mensalmente Semanalmente Todos ou quase 
todos os dias 

- 

Controlados 74 72,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
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Não controlados  28 27,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Total 102 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
9 – Alguma vez na vida você já causou 
ferimentos ou prejuízos a você mesmo 
ou a outra pessoa após ter bebido? 

Não - Sim, mas não no 
último ano 

- Sim, no último 
ano 

0,308b 

Controlados 175 69,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Não controlados  77 30,6 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0  
Total 252 99,6 0 0,0 1 0,4 0 0,0 0 0,0  

10 – Alguma vez na vida algum 
parente, amigo, médico ou outro 
profissional da saúde já se preocupou 
com o fato de você beber ou sugeriu 
que você parasse? 

Não - Sim, mas não no 
último ano 

- Sim, no último 
ano 

1,000b 

Controlados 173 69,2 0 0,0 2 66,6 0 0,0 0      0,0  

Não controlados  77 30,8 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0      0,0  
Total 250 98,8 0 0,0 3 1,2 0 0,0 0     0,0  

Escore final       
Consumo de baixo risco:       

Controlados 173 69,2      

Não controlados 77 30,8      

Total 250 98,8     1,000b 
Consumo de risco:        

Controlados 2 66,6      

Não controlados 1 33,3      

Total 3 1,2      
ap obtido pelo teste x² de Pearson; bteste exato de Fisher. 
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A Tabela 03 apresenta os resultados quanto ao uso de bebida alcoólica 

avaliado pelo instrumento AUDIT. Observa-se que quase a totalidade (98,8%) dos 

hipertensos apresentaram consumo de álcool de baixo risco. Dentre os hipertensos 

que faziam uso de bebida alcoólica (40,3%), cerca de um quarto (25,7%) ingeria a 

bebida com uma frequência de duas a quatro vezes por mês e nessas ocasiões, 

80,6% relataram consumir uma ou duas doses. Não houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os grupos, em nenhum dos itens do instrumento. 

Tabela 4 - Consumo de gramas de etanol por doses ingeridas nas ocasiões em que bebem 
entre grupos de hipertensos controlados e não controlados atendidos em um ambulatório 
especializado. São Paulo – SP, 2019. 

Quantidade de etanol (gramas) Média (DP) Valor p* 
Hipertensos     
Controlados (n=75)   48,6 (23,0)  
Não controlados(n=27)   46,1 (20,8) 0,6296 
Total   47,9 (22,3)  

*p obtido pelo teste Mann-Whitney  

 Os dados da Tabela 4 mostram a média de etanol (gramas) ingerida pelos 

hipertensos nas ocasiões que relataram fazer ingestão de bebida alcoólica. Observa-

se uma média de [47,9 (22,3) gramas/etanol] entre os participantes. Não houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos controlados e não 

controlados. 
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Tabela 5 - Características antropométricas e composição corporal, segundo grupos de 
hipertensos controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São 
Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Variáveis Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total 
(n=253)  

 n % n % n %  
Índice de Massa Corporal (Kg/m²) Média (DP) 
  29,0 (5,4) 30,6 (4,9) 29,5 (5,3) 0,015a 
Estado nutricional     

0,105b 
Baixo Peso 1 0,6 1 1,3 2 0,8 
Eutróficos 37 21,1 8 10,3 45 17,8 
Sobrepeso 62 35,4 35 44,9 97 38,3 
Obesidade 75 42,9 34 43,6 109 43,1 
Circunferência abdominal (cm) Média (DP)   
 101,6 (13,7) 101,7 (10,4) 101,7 (12,7) 0,027a 
Normal 21 12,0 9 11,5 30 11,9 

0,154c Aumentada 32 18,3 7 9,0 39 15,4 
Muito aumentada 122 69,7 62 78,5 184 72,1 
Razão Cintura/Quadril Média (DP)    
 0,99 (0,60) 0,94 (0,06) 0,98 (0,50) 0,9429a 
Normal 61 34,9 26 33,3 87 34,4 

0,814c 
Aumentada 114 65,1 52 66,7 166 65,6 
Circunferência do pescoço (cm) Média (DP)   
 39,7 (3,1) 40,0 (2,9) 39,8 (3,0) 0,191a 
Não alterada 15 8,6 6 7,7 21 8,3 

0,815c 
Alterada 160 91,4 72 92,3 232 91,7 
Variáveis de composição corporal     
Gordura Corporal Média (DP)   
 36,1 (10,5) 38,1 (9,3) 36,9 (10,2) 0,037d 
Baixo 5 2,9 2 2,6 7 2,8 

0,005c Normal 47 26,9 7 9,0 54 21,3 
Alto/Muito Alto 123 70,3 69 88,5 192 75,9 
Gordura Visceral Média (DP)   
 11,9 (4,2) 12,8 (4,7) 12,2 (4,4) 0,141a 
Normal  52 29,7 19 24,3 71 28,1 

0,382c 
Alto/Muito Alto  123 70,3 59 75,6 182 71,9 
Músculo Esquelético Média (DP)    
 26,1 (5,2) 26,0 (4,8) 26,1 (5,1) 0,917d 
Baixo 97 55,4 45 57,7 142 56,1 

0,945c Normal 71 40,6 30 38,5 101 39,9 
Alto/Muito Alto 7 4,0 3 3,9 10 3,9 
Idade Corporal (anos) Média (DP)    
 64,9 (12,0) 68,1 (11,1) 65,9 (11,8) 0,033a 
Acima da real 82 46,9 49 62,8 131 51,8 

0,064c Igual a real 9 5,1 3 3,9 12 4,7 
Abaixo da real 84 48,0 26 33,3 110 43,5 

ap obtido pelo teste Mann-Whitney; bteste exato de Fischer; cteste x2 de Pearson; dt-teste Two Sample. 
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Os dados da Tabela 5 apresentam as variáveis antropométricas e variáveis de 

composição corporal. A maioria dos hipertensos estava com excesso de peso (38,3% 

com sobrepeso e 43,1% com obesidade); circunferência abdominal 

aumentada/aumentada substancialmente (88,1%); e também a razão cintura-quadril 

aumentada (65,6%). A circunferência do pescoço estava alterada quase na totalidade 

(91,7%) dos hipertensos. Dentre as variáveis de composição corporal, também a 

maioria (75,9%), tinha percentual de gordura corporal e gordura visceral nas faixas 

alta/muito alta (71,9%) e, em sentido oposto, 56,1% tinham o percentual de músculo 

esquelético qualificado como baixo. Cerca da metade (51,8%) apresentou a idade 

corporal estimada, acima da idade biológica real. Na comparação entre os hipertensos 

controlados e não controlados, houve diferença significante (p<0,05), pois os 

pacientes controlados apresentaram menores médias nos resultados de índice de 

massa corporal [29,0 (5,4) vs 30,6 (4,9) Kg/m2], circunferência da cintura [101,6 (13,7) 

vs 101,7 (10,4) cm], gordura corporal [36,1 (10,5) vs 38,1 (9,3)] e idade corporal [64,9 

(12,0) vs 68,1 (11,1)]. Os hipertensos controlados também possuíam maior percentual 

de gordura corporal classificada como normal (26,9% vs 9,0%). 
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Tabela 6 - Marcadores laboratoriais, segundo grupos de hipertensos controlados e não 
controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos     Valor p 

Variáveis Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total 
(n=253)  

 n % n % n %  
Glicemia de jejum (mg/dL) Média (DP)   
 109,2 (30,1) 113,2 (30,6) 110 (30,1) 0,110a 
Normal  81 46,3 28 35,9 109 43,1 

0,206c 
Risco aumentado para diabetes      
 61 34,9 36 46,2 97 38,3 
Diabetes   33 18,9 14 17,9 47 15,6 
Hemoglobina glicada (HbA1c) Média (DP)   
 6,2 (1,2) 6,5 (1,5) 6,3 (1,3) 0,078a 
Normal  67 38,3 22 28,2 89 35,2 

0,274c Pré Diabetes  56 32 31 39,7 87 34,4 
Diabetes mellitus  52 29,7 25 32,1 77 30,4 
Triglicérides (mg/dL) Média (DP)    
 139,7 (85,7) 148,7 (71,8) 142,5 (81,6) 0,140a 
Nível desejável  118 67,4 43 55,1 161 63,6 0,061c 
Colesterol Total (mg/dL): Média (DP)    
 174,4 (37,7) 182,9 (44,2) 177,1 (39,9) 0,109a 
Nível desejável  124 70,9 52 66,7 176 69,6 0,504c 
Low Density Lipoproteins -LDL-c (mg/dL) Média (DP)    
 94,9 (31,8) 101,8 (35,7) 97,1 (33,1) 0,100a 
Nível Ótimo 102 58,3 41 52,6 143 56,5 0,397c 
High Density Lipoproteins HDL-c (mg/dL) Média (DP)    
 55,3 (16,9) 55,7 (15,12) 55,4 (16,3) 0,564a 
Nível Desejável  141 80,6 65 83,3 206 81,4 0,603c 
Ureia sérica (mg/dL): Média (DP)    
 40,1 (22,9) 41,3 (18,5) 40,5 (21,6) 0,258a 
Normal  144 82,3 64 82,1 208 82,2 

0,964c 
Alterada  31 17,7 14 17,9 45 17,8 
Creatinina (mg/dL): Média (DP)    
 1,1 (0,9) 1,2 (0,7) 1,1 (0,82) 0,437a 
Normal  111 63,4 45 57,7 156 61,7 

0,387c 
Alterada  64 36,6 33 42,3 97 38,3 
Taxa de filtração glomerular estimada MDRD (ml/min) Média (DP)  
 71,3 (23,2) 66,4 (22,3) 69,8 (22,1) 0,119b 
MDRD<60  ml/min 53 30,3 27 34,6 80 31,6 0,495c 
Proteinúria        
Ausente   132 75,4 50 64,1 182 71,9 0,065c 
Presente  43 24,6 63 80,8 71 28,1  

ap obtido pelo teste Mann-Whitney; bt-teste Two Sample; cteste x² de Pearson.                                       
Sigla MDRD- Modification of Diet in Renal Disease  
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Observa-se pelos dados da Tabela 6 que 15,6% dos hipertensos apresentaram 

níveis de glicose de jejum compatíveis com diabetes. Porém, considerando os valores 

de hemoglobina glicada, esse percentual sobe para 30,4%. A maioria apresentou 

valores desejáveis de triglicérides (63,6%), colesterol total (69,6%) e HDL-colesterol 

(81,4%). Quanto ao LDL-colesterol, pouco mais da metade (56,5%) apresentou 

valores considerados ótimos. A maioria apresentou valores de ureia e creatinina 

dentro da normalidade (82,2% e 61,7%, respectivamente). Em relação à taxa de 

filtração glomerular estimada, 31,6% dos hipertensos, estavam com este parâmetro 

de avaliação da função renal alterado e a maioria (71,9%) não apresentou proteinúria. 

Não houve diferença significativa (p<0,05) nas variáveis relacionadas aos marcadores 

laboratoriais quando comparados os hipertensos controlados e não controlados.  

Tabela 7 - Antecedentes pessoais de saúde, segundo grupos de hipertensos controlados e 
não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

    Hipertensos  Valor p 

Variáveis Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total 
(n=253)  

 n % n % n %  
Dislipidemia 122 69,7 59 75,6 181 71,5 0,336a 
Diabetes mellitus 70 40,0 33 42,3 103 40,7 0,731a 
Insuficiência renal crônica 31 17,1 17 21,8 48 19,0 0,446a 
Neoplasia 24 13,7 15 19,2 39 15,4 0,263a 
Insuficiência cardíaca 22 12,6 12 15,4 34 13,4 0,545a 
Arritmia 17 9,7 6 7,7 23 9,1 0,606a 
Acidente vascular encefálico 17 9,7 5 6,4 22 8,7 0,390a 
Infarto agudo do miocárdio 14 8,0 7 9,0 21 8,3 0,796a 
Depressão 11 6,3 5 6,4 16 6,3 0,970a 
Doença vascular periférica 9 5,1 3 3,8 12 4,7 0,655a 
Doença crônica vias aéreas 6 3,4 3 3,8 9 3,6 0,869a 
Doenças digestivas 6 3,4 2 2,6 8 3,2 0,717a 
Antecedentes pessoais em relação à hipertensão arterial  
Quem fez o diagnóstico?        

1,000b Médico 174 99,4 78 100,0 252 99,6 
Outro profissional de saúde 1 0,6 0 0,0 1 0,4 
Toma medicamento para pressão?   
Sim 175 69,2 78 30,8 253 100 - 
Tempo de diagnóstico (anos) Média (DP)   
 20,7 (12,3) 20,9 (11,0) 20,8 (11,9) 0,621c 
Faltou consulta médica nos últimos seis meses?  
Sim 3 1,7 1 1,3 4 1,6 0,799a 
Não 172 98,3 77 98,7 249 98,4  

ap obtido pelo teste x² de Pearson; bteste exato de Fischer; cteste Mann-Whitney. 
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 Na Tabela 7 são apresentados os dados relacionados aos antecedentes de 

saúde dos hipertensos. Observa-se que dislipidemia foi a morbidade com maior 

prevalência (71,5%), seguida de diabetes (40,7%), e em frequências menores a 

insuficiência renal crônica (19,0%), neoplasia (15,4%), insuficiência cardíaca (13,4%), 

arritmia (9,1%), acidente vascular encefálico (8,7%), infarto agudo do miocárdio 

(8,3%), depressão (6,3%), doença vascular periférica (4,7%), doença crônica de vias 

aéreas (3,6%) e doenças digestivas (3,6%). Em relação à hipertensão arterial, quase 

que a totalidade dos participantes obtiveram o diagnóstico de doença realizado por 

um profissional médico (99,6%). A totalidade dos hipertensos fazia uso de fármacos 

anti-hipertensivos e o tempo médio de diagnóstico da hipertensão foi de duas décadas 

[20,8 (11,9) anos]. Não houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre 

os grupos para nenhum antecedente de saúde. 

Tabela 8 - Prevalência de hipertensão resistente entre grupos de hipertensos controlados e 
não controlados atendidos por ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p* 

Hipertensão resistente Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total   
(n=253)  

 n % n % n %  
Sim 68 38,9  64 82,0 132 52,2 <0,001 
Não 107 61,1  14 18,0 121 47,8  

*p obtido pelo teste x2 de Pearson. 

Os dados da Tabela 8 apresentam a prevalência de hipertensão resistente, dos 

253 hipertensos que compuseram a amostra, cerca da metade apresentava essa 

condição (52,2%). Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os 

hipertensos controlados e não controlados, pois os não controlados apresentaram 

uma maior prevalência de hipertensão resistente quando comparados aos controlados 

(82% vs 38,9%). 
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Tabela 9 - Tratamento medicamentoso dos grupos de hipertensos controlados e não 
controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Classes Farmacológicas Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total       
(n=253)  

 n % n % n %  
Anti-hipertensivos 175 69,2 78 30,8 253 100,0 - 
Hipolipemiantes 122 69,7 60 76,9 182 71,9 0,240a 
Anticoagulantes e antiplaquetários    
 81 46,3 43 55,1 124 49,0 0,195a 
Antiácidos e antiulcerosos 74 42,3 41 52,6 115 45,5 0,130a 
Hipoglicemiantes 75 42,9 38 48,7 113 44,7 0,387a 
Analgésicos não opióides e relaxantes musculares    
 60 34,3 22 28,2 82 32,4 0,341a 
Tratamento tireoidano 36 20,6 15 19,2 51 20,2 0,806a 
Vitaminas 28 16,0 13 16,7 41 16,2 0,894a 
Antidepressivo 26 14,9 14 18,0 40 15,8 0,534a 
Antibióticos 20 11,4 9 11,5 29 11,5 0,980a 
Analgésicos opióides 14 8,0 5 6,4 19 7,5 0,658a 
Antieméticos 11 6,3 5 6,4 16 6,3 0.970a 
Anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais     
 10 5,7 6 7,7 16 6,3 0,551a 
Anti-histamínico e antagonistas H1    
 10 5,7 3 3,8 13 5,1 0,535a 
Antiarrítmicos 5 2,9 1 1,3 6 2,4 0,448a 
Anti-espasmódico 0 0,0 2 2,6 2 0,8 0,094b 
Número de medicamentos prescritos Média (DP)  
 7,6  (3,8) 9,1 (4,1) 8,0 (4,0) <0,001 c 

ap obtido pelo teste x² de Pearson; bteste exato de Fischer; cteste Mann-Whitney. 

 De acordo com os dados da Tabela 9, a média foi de 8,0 fármacos prescrito por 

paciente e em relação as classes farmacológicas, 100% dos participantes tinham pelo 

menos um anti-hipertensivo prescrito. Em seguida a classe farmacológica de maior 

frequência foi a de hipolipemiantes (71,9%), seguida de anticoagulantes e 

antiplaquetários (49,0%); antiácidos e antiulcerosos (45,5%); hipoglicemiantes 

(44,7%); e analgésicos não opióides e relaxantes musculares (32,4%). Cerca de um 

quinto dos hipertensos utilizava fármacos para tratamento tireoidano (20,2%). Houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos, os hipertensos não 

controlados faziam uso de maior número de fármacos quando comparado com os 

hipertensos controlados [9,1 (4,1) vs 7,6 (3,8)]. 
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Tabela 10 - Classes terapêuticas de anti-hipertensivos prescritos, segundo grupos de 
hipertensos controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São 
Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Classes terapêuticas Controlados 
(n=175) 

Não controlados 
(n=78) 

Total       
(n=253)  

 N % n % n %  
Diurético   132 75,4 66 84,6 198 78,3 0,103a 
Bloqueadores dos canais de cálcio      
 108 61,7 66 84,6 174 68,8 <0.001a 
Bloqueadores do receptor AT1 (BRAs)      
 109 62,3 47 60,3 156 61,7 0,760a 
Inibidores adrenérgicos betabloqueador     
 77 44,0 50 64,1 127 50,2 0,003a 
Inibidor da enzima conversora de angiotensina     
 53 30,3 24 30,8 77 30,4 0,939a 
Agentes de ação central  22 12,6 18 23,1 40 15,8 0,035a 
Vasodilatadores 10 5,7 15 19,2 25 10,0 <0,001a 
Alfabloqueadores 14 8,0 4 5,1 18 7,1 0,413a 
Número de anti-hipertensivos prescritos: Média (DP)   

 3,4 (1,7) 4,5 (2,1) 3,7 (1,9) <0,001b 
Um 20 11,4 4 5,1 24 9,5 <0,001a 
Dois a três 87 49,7 21 26,9 108 42,7  
Quatro ou mais  68 38,9 53 67,9 121 47,8  

ap obtido pelo teste x² de Pearson; bteste Brunner-Munzel. 

Os dados da Tabela 10 mostram que a média foi acima de três medicamentos 

anti-hipertensivos prescrito por paciente. Apenas 9,5% dos hipertensos faziam uso de 

somente um medicamento anti-hipertensivo, 42,7% dois ou três e quase a metade 

(47,8%) fazia uso de quatro ou mais medicamentos anti-hipertensivos. A classe 

farmacológica mais prescrita foi de diuréticos (78,3%), seguida dos bloqueadores dos 

canais de cálcio (68,8%), bloqueadores do receptor AT1 (61,7%), inibidores 

adrenérgicos betabloqueador (50,2%), inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(30,4%), e em frequências menores, agentes de ação central (15,8%), vasodilatadores 

(10,0%) e alfabloqueadores (7,1%). Houve diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre os hipertensos controlados e não controlados, pois os hipertensos 

controlados utilizavam em menor  frequência os anti-hipertensivos:  bloqueadores dos 

canais de cálcio (61,7% vs 84,6%), inibidores adrenérgicos betabloqueador (44,0% vs 

64,1%), agentes de ação central (12,6% vs 23,1%), vasodilatadores (5,7% vs 19,2%). 

Os hipertensos controlados também apresentaram menor média de anti-hipertensivos 
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prescritos [3,4 (1,7) vs 4,5 (2,1)], quando comparados aos não controlados e menor 

número de anti-hipertensivos por paciente, uma vez que a maior parte dos hipertensos 

controlados fazia uso de dois ou três anti-hipertensivos por dia (49,7% vs 26,9%), a 

maior parte dos hipertensos não controlados fazia uso de quatro ou mais fármacos 

anti-hipertensivos por dia (67,9% vs 38,9%).  
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Tabela 11 - Distribuição das frequências de Transtornos Mentais Comuns dos itens do Self Report Questionnaire (SRQ–20), entre os grupos de 

hipertensos controlados e não controlados, atendidos por ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

 Hipertensos  Valor p 

Self Report Questionnaire (SRQ–20) 
Controlados 

(n=175) 
Não controlados 

(n=78) 
Total 

(n=253)  

Itens  Sim Não Sim Não Sim Não  

  n % N % n % n % n % n %  

1.  
O (a) Sr(a). tem dores de 

cabeça frequente? 
78 69,6 97 68,8 34 30,4 44 31,2 112 44,3 141 55,7 0,885a 

2.  Tem falta de apetite? 58 69,9 117 68,8 25 30,1 53 31,2 83 32,8 170 67,2 0,865a 

3.  O(a) Sr(a). dorme mal? 79 66,4 96 71,6 40 33,6 38 28,4 119 47,0 134 53,0 0,367a 

4.  Assusta-se com facilidade? 25 59,5 150 71,1 17 40,5 61 28,9 42 16,6 211 83,4 0,139a 

5.  Tem tremores nas mãos? 4 57,1 171 69,5 3 42,9 75 30,5 7 2,8 246 97,2 0,486a 

6.  
Sente-se nervoso (a), tenso (a) 

ou preocupado (a)? 
58 68,2 117 69,6 27 31,8 51 30,4 85 33,6 168 66,4 0,819a 

7.  Tem má digestão? 58 63,7 117 72,2 33 36,3 45 27,8 91 36,0 162 64,0 0,162a 

8.  
Tem dificuldades de pensar 

com clareza? 
22 51,2 153 72,9 21 48,8 57 27,1 43 17,0 210 83,0 0,005a 

9.  
Tem se sentido triste 

ultimamente? 
30 69,8 145 69,0 13 30,2 65 31,0 43 17,0 210 83,0 0,926a 

10.  
Tem chorado mais do que 

costume? 
12 80,0 163 68,5 3 20,0 75 31,5 15 6,0 238 94,0 0,350a 

11.  

Encontra dificuldades para 

realizar com satisfação suas 

atividades diárias? 

21 61,8 154 70,3 13 38,2 65 29,7 219 86,6 34 13,4 0,316a 

12.  
Tem dificuldades para tomar 

decisões? 
26 63,4 149 70,3 15 36,6 63 29,7 41 16,2 212 83,8 0,384a 

13.  

Tem dificuldades no serviço 

(seu trabalho é penoso, lhe 

causa sofrimento?) 

3 75,0 172 69,1 1 25,0 77 30,9 4 1,6 249 98,4 0,799a 

14.  
É incapaz de desempenhar um 

papel útil em sua vida? 
7 63,6 168 69,4 4 36,4 74 30,6 11 4,3 242 95,7 0,685a 

15.  
Tem perdido o interesse pelas 

coisas? 
23 71,9 152 68,8 9 28,1 69 31,2 32 12,6 221 87,4 0,723a 
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16.  
Você se sente uma pessoa 

inútil, sem préstimo? 
5 62,5 170 69,4 3 37,5 75 30,6 8 3,2 245 96,8 0,679a 

17.  
Tem tido ideia de acabar com a 

vida? 
0 0,0 175 69,4 1 100,0 77 30,6 1 0,4 252 99,6 0,308b 

18.  
Sente-se cansado (a) o tempo 

todo? 
22 68,8 153 69,2 10 31,3 68 30,8 32 12,7 221 87,3 0,956a 

19.  Você se cansa com facilidade? 64 68,8 111 69,4 29 31,2 49 30,6 93 36,8 160 63,2 0,926a 

20.  
Têm sensações desagradáveis 

no estomago? 
16 66,7 159 69,4 8 33,3 70 30,6 24 9,5 229 90,5 0,781a 

Escore Total: Média (DP) 

Transtornos Mentais Comuns 
3,5 (3,4) 4,0 (4,1) 3,6 (3,6) 0,696c 

39 65,0 136 70,5 21 35,0 57 29,5 60 23,7 193 76,3 0,424a 
a
p obtido pelo teste x² de Pearson; 

b
teste exato de Fischer; 

c
teste Brunner-Munzel. 

De acordo com os dados da Tabela 11, constatou-se que 23,7% dos hipertensos foram classificados como portadores de 

transtornos mentais comuns. Os itens mais apontados foram: encontrar dificuldades para realizar com satisfação as atividades 

diárias (86,6%), dormir mal (44,0%), dor de cabeça frequente (44,3%), cansa com facilidade (36,8%), má digestão (36%), sentir-se 

nervoso, tenso ou preocupado (33,6%) e falta de apetite (32,8%). Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os 

hipertensos controlados e não controlados apenas em relação ao item 8 do questionário: a proporção dos pacientes que 

responderam “sim”, em relação a ter dificuldades de pensar com clareza, foi menor entre os controlados quando comparado com os 

não controlados (12,6% vs 26,9%).
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Tabela 12 - Modelo de regressão logística: variáveis associadas ao controle da hipertensão 
arterial, entre hipertensos atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo – SP, 2019. 

Variável OddsRatio IC (95%) Valor p 

Estado civil    
Solteiro                              1  
Casado 2,382 1,345 – 4,283 0,003 
Bloqueadores dos canais de cálcio   
Não                               1   
Sim 0,441 0,199 – 0,928 0,036 
Número de anti-hipertensivos em uso   
 0,787 0,668 – 0,923 0,004 

A Tabela 12 apresenta o modelo de regressão múltipla, na qual se manteve 

associado ao controle (p<0,05): estado civil, bloqueadores dos canais de cálcio e 

número de anti-hipertensivo em uso. Hipertensos casados tinham 2,3 vezes mais 

chance de controlar a pressão do que os não casados. Usuários de bloqueadores de 

canal de cálcio tinham 55,9% menor chance de controlar a pressão e cada anti-

hipertensivo adicionado ao tratamento, a chance de controle da pressão diminuiu em 

21,3%.
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Tabela 13 - Distribuição das frequências dos itens da Escala de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky (MMAS-8) entre os grupos de 

hipertensos controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 2019. 

Escala de Adesão Terapêutica de Oito Itens de Morisky                        Hipertensos    Valor p 

  
Controlados 

(n=175) 
Não controlados 

(n=78) 
Total                     

  (n=253)  

 Itens Sim Não Sim Não Sim Não  

  n % n % n % n % n % n %  

1.  
Você às vezes esquece de tomar os 

seus remédios para pressão? 
12 63,1 163 70,0 7 36,9 71 30,3 19 7,5 234 92,5 0.556

a
 

2.  

Nas duas últimas semanas, houve 

algum dia em que você não tomou 

seus remédios para pressão alta? 

2 100,0 173 69,0 0 0,0 78 31,0 2 0,8 251 99,2 1,000
b
 

3.  

Você já parou de tomar seus remédios 

ou diminuiu a dose sem avisar seu 

médico porque se sentia pior quando 

os tomava? 

2 100,0 173 69,0 0 0,0 78 31,0 2 0,8 251 99,2 1,000
b
 

4.  

Quando você viaja ou sai de casa, às 

vezes esquece de levar seus 

medicamentos? 

3 100,0 172 69,0 0 0,0 78 31,0 3 1,2 250 98,8 0,555
b
 

5.  
Você tomou seus medicamentos para 

pressão alta ontem? 
175 69,2 0 0,0 78 30,8 0 0,0 253 100,0 0 0,0 - 

6.  

Quando sente que sua pressão está 

controlada, você às vezes para de 

tomar seus medicamentos? 

0 0,0 175 69,2 0 0,0 78 30,8 0 0,0 253 100,0 - 

7.  

Você já se sentiu incomodado por 

seguir corretamente o seu tratamento 

para pressão alta? 

21 61,8 154 70,3 13 38,2 65 29,7 34 13,4 219 86,6 0,316
a
 

8.  

Com que frequência você tem 

dificuldades para se lembrar de tomar 

todos os seus remédios para pressão? 

14 70,0 161 69,0 6 30,0 72 31,0 20 7,9 233 92,1 0,933
a
 

 Escore              

 Baixa adesão 6 100,0   0 0,0   6 2,4   

0,094
b
  Moderada adesão 23 59,0   16 41,0   39 15,4    

 Alta adesão 146 70,2   62 29,8   208 82,2   

 Escore total: Média (DP) 7,7 (0,74) 7,7 (0,6) 7,7 (0,70) 0,551
c
 

a
p obtido pelo teste x2 de Pearson; 

b
teste exato de Fischer; 

c
teste Mann-Whitney 



 

Pelos dados da Tabela 13, observa-se que de acordo com o teste de Morisky, 
82,2% dos hipertensos tinham alta adesão ao tratamento farmacológico. Os itens mais 
apontados foram: sentir-se incomodado por seguir corretamente o tratamento para 
pressão alta (13,4%), dificuldades para se lembrar de tomar todos os remédios para 
pressão (7,9%) e às vezes esquecer de tomar os remédios para pressão (7,5%). Não 
houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos, quanto às 
variáveis relacionadas à adesão. 

Figura 6 - Resultado de alta adesão, segundo teste de Morisky entre grupos de hipertensos 
controlados e não controlados atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo - SP, 
2019. 

 

Dos 208 (82,2%) hipertensos que apresentaram alta adesão ao tratamento 

farmacológico, 70,2% estavam no grupo de hipertensos controlados e 29,8% estavam no 

grupo de hipertensos não controlados, de acordo com a Figura 6. 

Tabela 14 - Análise da especificidade e sensibilidade do Teste Morisky em relação ao controle 
da pressão, entre hipertensos atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo – SP, 
2019. 

Hipertensos Morisky <7,5 Morisky >7,5 Precisão de classe Valores 
preditivos 

Controlados 29 146 16,57% 64,44% 
Não controlados 16 62 79,49% 29,81% 

Precisão: 36,0  
Kapa de Cohen: -0,027 

A Tabela 14 apresenta os valores de concordância do instrumento Morisky 

(MMAS 8) que avaliou a adesão ao tratamento farmacológico, como tentativa de usar 

o teste como preditor do controle da hipertensão. O ponto de corte estimado (7,5) foi 
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o mais perto possível para uma sensibilidade 100% e especificidade 100%. Dessa 

forma, na identificação de hipertensos controlados, a sensibilidade foi de 16,5% e a 

especificidade, 79,5%. A precisão do instrumento para avaliar a proporção de casos 

classificados corretamente, foi de apenas 36,0% e o valor Cohen Kappa, medida de 

concordância, foi de -0,027. 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo permitiram conhecer o perfil de um grupo de 

hipertensos atendidos em um ambulatório especializado, de alta complexidade, na 

cidade de São Paulo - SP. 

Dentre os resultados encontrados, destacam-se as taxas de controle e de 

adesão ao tratamento farmacológico, avaliada de maneira indireta, consideravelmente 

altas. Entretanto, a adesão não se comportou como um preditor do controle e o 

instrumento utilizado para avaliar a adesão não foi confiável para essa amostra, 

apresentando uma precisão de 36,0% e um valor de concordância, Cohen Kappa, de 

-0,027.  

5.1  PREVALÊNCIA DE CONTROLE 

 A prevalência de controle da hipertensão encontrada neste estudo foi de 69,2%. 

Comparando-se com a literatura, este valor encontra-se alinhado com as melhores 

taxas pesquisadas em âmbito mundial, como a do Canadá cujo controle de 

hipertensão é de 68%82. Quando comparada aos resultados obtidos em estudos 

realizados em demais países, a taxa de controle pressórico encontrada no presente 

trabalho destaca-se ainda mais. Mesmo nos países desenvolvidos, à exceção do 

Canadá, os valores são consideravelmente inferiores: 59% na Suíça83, 57% nos 

Estados Unidos84 e 37% na Inglaterra85. 

No Brasil, as taxas de controle da hipertensão arterial apresentam uma grande 

variação, provavelmente devido às diferentes populações estudadas, métodos de 

pesquisa, local do estudo, serviço de atendimento, dentre outros. Em uma revisão 

sistemática com maioria de estudos epidemiológicos realizados com hipertensos 

atendidos na atenção primária e uma pequena parcela (24,4%) atendidos na atenção 

secundária, identificou-se taxas que variaram de 10% a 56,7% para o controle da 

hipertensão7. 

Parece haver um consenso na literatura científica de que sistemas de saúde 

que oferecem tratamento especializado, assistência farmacêutica integral, entre 
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outras características, apresentam melhores taxas de controle entre hipertensos. É 

isto que conclui uma metanálise em que foram avaliados 53 artigos que analisaram a 

influência dos sistemas de saúde no controle da hipertensão86. Tal achado pode 

corroborar os resultados encontrados no presente estudo. 

O Primeiro Registro Brasileiro de Hipertensão Arterial87, que considerou a 

população de hipertensos assistida em 45 centros de referência de diversas regiões 

do Brasil, divulgou que 59,6% dos pacientes avaliados apresentaram controle da 

hipertensão. No entanto, há uma escassez de estudos com dados atuais sobre o 

controle da hipertensão exclusivamente entre pacientes atendidos pela atenção 

secundária no Brasil. Revisão sistemática nacional com meta-análise, publicada em 

2017, avaliou estudos realizados com hipertensos atendidos pela atenção primária e 

as taxas de controle encontradas ficaram entre 43,7% a 67,5%48. Esses resultados 

também se mostraram inferiores aos encontrados neste estudo, que incluiu 

hipertensos acompanhados por um serviço ambulatorial especializado. Isto sugere 

novamente que os sistemas de saúde nos quais os hipertensos estão inseridos podem 

influenciar na taxa de controle. 

 A medida casual da pressão arterial, apesar de considerada procedimento-

padrão para o diagnóstico dos vários tipos de comportamento da pressão arterial e 

para o seguimento de pacientes hipertensos, está sujeita a inúmeros fatores de erros, 

destacando-se a influência do observador e do ambiente88. 

Nesse contexto, outro fator importante que pode ter influenciado nos resultados 

da taxa de controle desse estudo se deve ao fato das medidas da pressão arterial 

terem sido efetuadas fora do ambiente hospitalar, pela pesquisadora enfermeira, 

atenuando o efeito de avental branco, como evidenciado por outros autores em 

estudos realizados em nosso meio89,90. 

5.2 CARACTERÍSTICAS BIOSSOCIAIS DOS PACIENTES E O CONTROLE DA 
HIPERTENSÃO 

A maioria dos hipertensos analisados nesse estudo eram mulheres, faixa etária 

na década de 60 anos, etnia branca, casados, haviam cursado até o ensino médio 

completo e declararam uma renda mensal na faixa de dois mil reais. Entretanto, dentre 

todas essas variáveis biossociais, a única que se apresentou como preditor 
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independente estatisticamente significante em relação ao controle, foi o estado civil. 

Após análise multivariada, o estado civil se manteve como fator associado ao controle, 

aumentando em 2,3 vezes a chance de controlar a pressão, em relação aos solteiros. 

Nesse sentido, estudo que avaliou a influência da hipertensão arterial na qualidade de 

vida de um grupo de hipertensos, evidenciou que hipertensos que relataram ter 

companheiro (a), apresentaram melhores médias de qualidade de vida relacionada à 

saúde91. Resultado semelhante a esse estudo, foi encontrado por Zangirolani et al22, 

onde viúvos apresentaram 1,80 vezes maior chance de hipertensão arterial tendo 

como referência o estado civil casado/união estável. Da mesma forma, dados de um 

estudo de revisão evidenciaram efeito protetor do estado civil casado para as doenças 

cardiovasculares e os homens solteiros apresentaram desfechos menos favoráveis92. 

O estado civil também foi associado a melhor controle (p<0,05) entre os hipertensos 

casados ou com união estável em estudo de base populacional, realizado em nosso 

meio93. Mesmo em população com características culturais distintas da latino-

americana, o achado não foi diferente. Estudo realizado no Oriente Médio94, analisou 

cerca de 562 hipertensos e ao avaliar os preditores do controle pressórico também 

encontrou associação significativa entre estar casado/com companheiro e um melhor 

controle da pressão (RC?? 0,58, IC 95% 0,34 – 0,99 p<0,05). Já há alguns anos, 

estudos95 estão mostrando que indivíduos casados ou com companheiros, via de 

regra, apresentam melhor saúde física e mental em relação aos não casados, que 

relatam uma pior percepção sobre seu estado de saúde. O efeito protetor em relação 

aos resultados ruins relacionados à saúde conferida aos casados, pode ser atribuído 

às mudanças de comportamento e de redes sociais decorrentes da união, do vínculo 

familiar estabelecido96, 97. O apoio familiar e social é definido como parte fundamental 

no processo saúde-doença e o fato de possuir companheiro pode ser um agente 

facilitador no processo de tratamento dos hipertensos. Pessoas casadas podem 

encontrar maior apoio financeiro e emocional e uma maior supervisão por parte do (a) 

companheiro (a), aumentando assim a adesão aos tratamentos de saúde98.  

Diferentemente do presente estudo, a relação significativa entre gênero e o 

controle da hipertensão é evidenciada em diversos estudos, tais como em uma coorte 

com 2.691 hipertensos de 12 países europeus encontrou associação do sexo 

masculino com melhor controle pressórico e do sexo feminino ao risco duas vezes 

maior de não ter a pressão controlada (RC 2,29, IC 95% 1,93-2,73; p< 0,05)99. Em 
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contrapartida, estudos realizados em nosso meio100,101,102,103,104 têm evidenciado 

melhor controle da pressão arterial em mulheres quando comparadas aos homens. A 

variável gênero merece ser discutida com atenção no contexto da hipertensão e os 

mecanismos relacionados aos níveis pressóricos entre homens e mulheres ainda não 

estão completamente esclarecidos, mas parece haver influência dos hormônios 

sexuais e do sistema renina-angiotensina. Estudos nacionais105,106,22,107,108 também 

têm mostrado que as mulheres são maioria entre a população hipertensa, em 

concordância com os achados do presente estudo e tal fato provavelmente se justifica 

devido ao papel das mulheres na sociedade atual. Porém, o achado de que mulheres 

hipertensas estão mais controladas do que os homens pode ser decorrente da própria 

condição feminina: maior preocupação com a saúde e maior procura pelos serviços 

de saúde109. Estudo que buscou avaliar o controle da hipertensão arterial em 

hipertensos atendidos na atenção primária, as mulheres estavam mais controladas do 

que os homens (52,6% vs 30,9%)46. No sexo feminino, o nível da pressão pode ser 

influenciado por diversas situações como o uso de contraceptivos, reposição hormonal 

e menopausa, podendo haver, em situações especiais, aumento ou diminuição 

significativas dos valores da pressão arterial 110, 111.  

Em relação a média de idade encontrada no presente estudo, o achado é 

comparável a outras séries da literatura112,113,114,115,116, com a faixa etária 

predominante na década de 60 anos. A idade está entre os fatores de risco associados 

à hipertensão arterial. A prevalência de hipertensão em indivíduos com idade entre 50 

e 70 anos é cerca de seis a oito vezes maior do que em adultos jovens (18 a 29 

anos)117. O mecanismo mais comum da hipertensão arterial no idoso é o enrijecimento 

da parede arterial dos grandes vasos, levando ao aumento da pressão arterial, com 

predomínio da pressão arterial sistólica10 e há um consenso de que tal fator também 

se relaciona com índices mais elevados de níveis pressóricos. Ensaio clínico 

randomizado com cerca de 33.350 hipertensos com idade acima de 55 anos 

identificou redução de 7% da chance de controle da hipertensão a cada aumento de 

10 anos na idade (RC 0,93, IC 95% 0,89-0,97; p<0,05)118. Dados do National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHANES), avaliou as taxas de controle da 

hipertensão de acordo com as faixas etárias: 18 a 39, 40 a 59 e 60 anos ou mais; as 

taxas de controle encontradas entre os hipertensos analisados foram de 32,5%, 50,8% 

e 49,4%, respectivamente, porém sem diferença estatística. Observa-se uma 
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tendência de melhor controle entre os pacientes de meia idade do que os jovens ou 

idosos e essa parece ser uma tendência global119. 

No presente estudo não houve diferença estatística entre etnia e controle da 

pressão arterial, porém, apesar da intensa miscigenação inter-racial ocorrida em 

nosso país, ocasionando dificuldade na interpretação de estudos sobre etnia, há 

estudos120,121,37 que mostraram que a etnia negra predispõe os indivíduos a 

apresentarem níveis pressóricos mais elevados que a branca e esse fato pode estar 

relacionado à predisposição genética, às piores condições de vida, menor acesso aos 

serviços de saúde e ao estresse devido à discriminação122. Em nosso meio, dados da 

Pesquisa Nacional de Saúde145 e do ELSA-BRASIL20, confirmam tais achados. No 

mesmo sentido, estudo que avaliou a mortalidade por doença cerebrovascular, 

mostrou que o risco de morte foi menor entre os brancos e os pardos em relação aos 

negros, independente do sexo e, esse resultado se manteve quando a hipertensão 

arterial foi considerada a causa básica de morte124. Não só a prevalência da 

hipertensão parece ser maior entre os negros, mas também o controle da doença 

mostra-se mais difícil. Estudo que avaliou 2.972 hipertensos, seis meses após alta 

hospitalar por episódio de acidente vascular encefálico isquêmico, identificou a etnia 

como preditor independente do controle pressórico. A taxa de controle em negros afro-

americanos foi menor do que em brancos não hispânicos (52,7% vs. 61,4%, 

respectivamente) (RC 0,63, IC 95% 0,48-0,82; p= 0,001)125.  

Características socioeconômicas também foram avaliadas no presente estudo 

e mais uma vez não se verificou associação com o controle da pressão arterial. Porém, 

estudos têm mostrado que nas classes socioeconômicas menos favorecidas o 

controle da pressão arterial é menor 115, 105. 

5.3 HÁBITOS E ESTILO DE VIDA, CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 
DOS PACIENTES E O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

A prevalência de tabagistas entre a amostra estudada foi de 7,5%. Esse achado 

foi comparável com a população adulta brasileira, segundo dados divulgados pelo 

VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico) em 2018, 9,3% dos entrevistados relataram ser fumantes16. 

Dados do Global Burden of Disease Study (GBD) também corroboram esse achado, 
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cuja prevalência foi de 7,2% de fumantes diários na população brasileira126. Por outro 

lado, resultados da Pesquisa Nacional de Saúde-2013123 foram mais elevados 

(14,7%). Apesar do tabagismo não se associar com o controle da pressão arterial, no 

presente estudo, trata-se de uma variável importante no cenário da hipertensão 

arterial e doenças cardiovasculares. O uso do tabaco altera o balanço do sistema 

nervoso autônomo e especificamente a exposição à fumaça do cigarro leva a uma 

ativação do sistema nervoso simpático, que tem papel central nas alterações agudas 

da pressão arterial e sua ativação pode contribuir na elevação crônica da pressão 

arterial, por sua ação nos rins, na estrutura dos vasos e na supressão do 

baroreflexo127. Em relação ao controle da pressão arterial, estudo que buscou avaliar 

a prevalência de hipertensão arterial, fatores de risco e controle, em uma amostra de 

1.165 indivíduos, mostrou associação (p<0,05) entre tabagismo e o não controle128. 

No mesmo sentido, uma coorte com 945 indivíduos também demonstrou que o 

tabagismo foi um preditor significativo no aumento dos níveis de pressão arterial129. O 

tabagismo está ainda relacionado com as complicações da falta de controle da 

hipertensão arterial, como falência e declínio da função renal, aneurismas de aorta 

abdominal, distúrbios de ritmo cardíaco, como aumento da frequência de fibrilação 

atrial e taquicardia ventricular e também com o aumento do risco de insuficiência 

cardíaca130, 131. A falta de associação com o controle da hipertensão no presente 

estudo, pode ser justificada pela baixa prevalência de fumantes na amostra estudada.  

Em relação à atividade física, 38,3% dos hipertensos analisados nesse estudo 

eram sedentários. Esse achado provavelmente contribuiu para a alta prevalência de 

fatores de risco como sobrepeso/obesidade (81,4%), circunferência abdominal muito 

aumentada (72,1%), gordura corporal alta/muito alta (75,9%), razão cintura quadril 

aumentada (65,6%), circunferência do pescoço alterada (91,7%), músculo esquelético 

baixo (56,1%) e idade corporal acima da real (51,8%). O sedentarismo tem aumentado 

na população em geral, apesar das evidências benéficas da atividade física sobre o 

controle da hipertensão e no organismo como um todo132. Dados ainda mais elevados 

foram divulgados pela Pesquisa Nacional de Saúde-2013: 46,0% dos hipertensos 

analisados eram insuficientemente ativos com diferença estatística (p<0,05) entre 

faixas etárias, subindo para 62,7% entre os idosos123. Em estudo de base populacional 

também realizado em nosso meio, a prevalência de sedentarismo em hipertensos foi 

de 75,8% (33,6% no lazer; 19,9% no trabalho; 22,3% em ambos)35.  
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A relação entre hipertensão, prática de atividades físicas e adiposidade corporal 

foi avaliada em estudo realizado em nosso meio, com 963 indivíduos adultos. A 

prevalência de hipertensão arterial encontrada foi de 76,8%, com associação 

significativa (p<0,05) entre sedentarismo, presença de obesidade total e abdominal 

com a maior ocorrência e menor controle da hipertensão arterial133. No mesmo 

sentido, revisão sistemática com meta-análise analisou estudos sobre o impacto de 

intervenções em atividade física sobre a pressão arterial de populações brasileiras, 

incluindo como atividade física exercícios de resistência e aeróbico, e o efeito 

combinado dos estudos incluídos foi protetor, reduzindo tanto a pressão arterial 

sistólica -10.09 (IC 95%: -18.76 a 1.43 mmHg p<0,05) quanto a  pressão arterial 

diastólica -7,47 (IC 95%: -11.30 a 3.63 mmHg p<0,05) entre os indivíduos que 

praticavam atividade física regular134. O sedentarismo está ligado à diminuição dos 

níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), aumento dos níveis de lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), colesterol total, triglicerídeos, resistência à insulina e 

intolerância à glicose e aumento do risco de mortalidade por todas as causas135. O 

comportamento sedentário está associado à um maior risco de mortalidade por todas 

as causas, sendo esse risco ainda maior quando os episódios sedentários são 

prolongados e ininterruptos136.  

Entre os hipertensos analisados nesse estudo, o grupo de não controlados 

tinham o índice de massa corporal, circunferência abdominal e gordura corporal mais 

elevados na análise bivariada, e esse achado não surpreendeu, uma vez que já 

existem evidências robustas137,138 na literatura, demonstrando essa relação e 

reforçando a necessidade de medidas que promovam a adoção de comportamentos 

mais saudáveis entre hipertensos, com objetivo de reduzir os níveis pressóricos e risco 

cardiovascular. Porém, nesse estudo, essas variáveis não se mantiveram no modelo 

de regressão logística.  

Em relação ao etilismo, pouco menos da metade (40,3%) dos hipertensos 

analisados nessa amostra relataram fazer uso de álcool. Esse achado aproximou-se 

do identificado na população brasileira (50%), segundo o II Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogras139. Nos hipertensos que referiram ingestão de bebida, a média de 

etanol foi de 46,1 (20,8) gramas/dia. Esse valor pode ser observado como alto 

considerando a recomendação da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão, que define o 
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consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas como fator de risco da 

hipertensão10. Nesse sentido, resultado de meta-análise que incluiu 16 estudos e 

comparou a intensidade de consumo entre abstêmios e bebedouros, mostrou que em 

mulheres, houve efeito protetor com dose inferior a 10g de álcool/dia e risco de 

hipertensão arterial com consumo de 30-40g de álcool/dia. Em homens, o risco 

aumentado de hipertensão arterial tornou-se consistente a partir de 31g de 

álcool/dia36. Não houve associação entre etilismo e controle da hipertensão no 

presente estudo, porém resultado diferente foi encontrado em estudo que avaliou a 

relação do consumo de álcool e a pressão arterial entre os participantes do estudo 

ELSA-Brasil. O consumo de álcool se associou à pressão elevada em homens que 

relataram consumo moderado (OR= 1,69; IC95% 1,35-2,11) e excessivo de álcool 

(OR= 2,70; IC 95% 2,04-3,59) e nas mulheres a chance de hipertensão não controlada 

aumentou quase três vezes quando o consumo foi excessivo (OR = 2,86, IC95% 1,77-

4,63)140. Ainda sobre a relação do consumo excessivo de álcool e o controle da 

hipertensão, uma revisão com meta-análise mostrou que a redução do consumo de 

álcool não teve efeito significativo na pressão arterial de indivíduos que bebiam duas 

doses por dia, mas foi associada com redução significativa da pressão arterial para 

aqueles que bebiam além dessa quantidade. Hipertensos que bebiam seis ou mais 

doses de bebida alcoólica por dia e reduziram essa ingesta a metade, houve redução 

da pressão arterial sistólica (diferença média 5,5 mmHg; IC 95%; 6,7 – 4,3) e da 

pressão arterial diastólica (diferença média 3,97 mmHg; IC 95%; 4,7 – 3,25)141.  A 

associação entre hipertensão e o uso excessivo de álcool é destacada na literatura142, 
143. Reduções importantes nos valores da pressão arterial podem ser esperadas após 

apenas um mês de redução do uso de bebida alcoólica e o consumo excessivo está 

associado ao desenvolvimento de arritmia cardíaca aguda, mesmo em pessoas com 

função cardíaca normal144.  

5.4 MARCADORES LABORATORIAIS, ANTECEDENTES PESSOAIS DE SAÚDE, 
COMORBIDADES DOS PACIENTES E O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

Observou-se que 18,6% dos hipertensos analisados apresentaram níveis 

plasmáticos de glicose compatíveis com diabetes e 30,4% tinham o resultado de 

hemoglobina glicada também compatível com diabetes, enquanto 40,7% tinham o 

diagnóstico médico de diabetes mellitus. Dados inferiores são encontrados entre a 
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população geral em relação à prevalência de diabetes: 6,2% segundo a Pesquisa 

Nacional de Saúde145 e 5,6% de acordo com estudo de revisão nacional com meta-

análise146. Entre hipertensos, há dados que encontraram achados mais semelhantes 

ao presente estudo, como em um estudo de base populacional, realizado em nosso 

meio, 31% dos hipertensos tinham diabetes e houve associação (p<0,05) entre 

diabetes e menor controle da hipertensão147. A associação entre hipertensão e 

diabetes é bem conhecida por potencializar o aumento do risco cardiovascular, 

requerendo melhor controle pressórico10. Uma coorte com cerca de 2.600 hipertensos 

demonstrou que diabéticos tinham risco 28% maior (RC 1,28, IC 95% 1,06-1,53; p< 

0,05) de não controle99.  

Em relação ao perfil lipídico, 30,4% dos hipertensos estavam com o colesterol 

total alto, 36,4% apresentaram triglicérides >150 mg/dL, 18,6% HDL <40 mg/dL e 

43,5% tinham o LDL >100 mg/dL e dentre as comorbidades avaliadas, a mais 

prevalente foi a dislipidemia, 71,5% dos hipertensos tinham esse diagnóstico médico. 

Tais achados são extremamente relevantes tendo em vista que, níveis elevados de 

colesterol associados à hipertensão representam mais de 50% do risco atribuível à 

doença coronariana148. Estudo, evidenciou que o controle adequado da pressão 

arterial impediria 37% dos eventos coronarianos, níveis lipídicos controlados evitariam 

62% e uma combinação de ambos levaria a uma redução de 76% desses eventos em 

hipertensos149. A ocorrência de dislipidemia está relacionada à alimentação 

inadequada, obesidade, predisposição genética, ingestão excessiva de bebida 

alcoólica, idade, disfunções metabólicas e hormonais, tabagismo, diabetes, pressão 

arterial, entre outros fatores150,151. A alta prevalência de dislipidemia encontrada no 

grupo de hipertensos analisados, pode refletir a presença de diversos fatores de risco 

associados à dislipidemia entre esses indivíduos. 

Sobre os marcadores da função renal, 17,8% apresentaram ureia sérica 

alterada, 38,3% tinham a creatinina fora dos parâmetros normais e em 31,6% dos 

hipertensos, a taxa de filtração glomerular estava <60 ml/min, bem como 28,1% 

tinham presença de proteinúria e 19% o diagnóstico médico de doença renal crônica. 

A prevalência de doença renal crônica entre a população geral mostra-se bastante 

inferior à encontrada nesse estudo: 1,4%, de acordo com dados da Pesquisa Nacional 

de Saúde145. Contudo, quando analisada a prevalência de doença renal crônica em 
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hipertensos e/ou diabéticos, estudo de base populacional encontrou 17,3% dos 

participantes com essa patologia associada152, resultado que se aproxima do nosso 

achado. Em âmbito internacional, a prevalência da doença renal crônica na população 

geral, pode variar de 10% a 16%153. A hipertensão e a doença renal crônica são 

estados fisiopatológicos intimamente interligados. A hipertensão sustentada pode 

levar à piora da função renal e o declínio progressivo da função renal pode, 

inversamente, dificultar o controle da pressão arterial. A fisiopatologia da hipertensão 

na doença renal crônica é complexa e inclui-se múltiplos fatores, como massa 

reduzida de néfrons, aumento da retenção de sódio e expansão do volume 

extracelular, hiperatividade do sistema nervoso simpático, ativação de hormônios, 

incluindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona e disfunção endotelial. A 

hipertensão não controlada nessa população, pode levar à significativa 

morbimortalidade cardiovascular e acelerar a progressão para doença renal terminal. 

O controle efetivo da pressão entre pacientes com doença renal crônica associada à 

hipertensão, reduz o risco de resultados cardiovasculares adversos e mortalidade154. 

Estudo realizado em nosso meio, mostrou associação entre hipertensão arterial e 

doença renal crônica, sendo que ter hipertensão elevou em cerca de duas vezes a 

chance de possuir doença renal crônica155. A alta prevalência de doença renal crônica 

encontrada no presente estudo, sugere lesão em órgão alvo estabelecida entre os 

hipertensos analisados, o que requer um olhar e um tratamento diferenciado, porém, 

esse não é um achado inesperado, por se tratar de uma amostra em 

acompanhamento em um ambulatório de hipertensão de alta complexidade, em um 

serviço terciário de ensino. 

 Em frequências menores, houve também outras comorbidades associadas à 

hipertensão arterial, como insuficiência cardíaca (13,4%), arritmia (9,1%), acidente 

vascular encefálico (8,7%) e infarto agudo do miocárdio (8,3%), as quais também 

refletem no perfil complexo dos hipertensos analisados. Um levantamento dos 

Estados Unidos sobre prevenção de doenças cardiovasculares descreve que reduzir 

a carga de fatores de risco cardiovascular tem sido extremamente difícil e afirma que 

hipertensão, obesidade, dislipidemia, diabetes e síndrome metabólica são os 

principais componentes do risco cardiovascular aumentado156. Nesse estudo, não 

houve associação entre o controle e as variáveis relacionadas aos marcadores 

laboratoriais e comorbidades citadas. 
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Devido ao alto número de anti-hipertensivos prescritos para ambos os grupos 

de hipertensos, em especial entre os não controlados, foi avaliado também a 

prevalência de hipertensão resistente e 52,2% dos hipertensos apresentaram essa 

condição. Dados inferiores (11,7%) foram divulgados pelo Resistant Hypertension 

Optimal Treatment (ReHOT)157, ensaio clínico multicêntrico randomizado, realizado 

em 26 centros no Brasil, com objetivo de identificar pacientes com hipertensão 

resistente e padronizar seus esquemas terapêuticos. Foram incluídos apenas 

pacientes com adesão ≥80% das medicações prescritas, a adesão foi avaliada através 

da contagem de comprimidos e foi descartado o efeito do avental branco através da 

realização da medida ambulatorial da pressão arterial. Resultados mais parecidos 

com os achados desse estudo podem ser comparados com uma coorte que incluiu 

dados dos hipertensos tratados do Spanish Ambulatory Blood Pressure Monitoring 

Registry, onde 62,5% foram classificados como hipertensos resistentes, e foi 

descartado o efeito avental branco, porém a adesão ao tratamento não foi avaliada158. 

A hipertensão resistente está associada a lesões de órgãos-alvo, maior risco de 

eventos cardiovasculares e mau prognóstico, sendo relevantes a investigação e o 

tratamento adequado159. Como esperado, hipertensos não controlados apresentaram 

maior prevalência de hipertensão resistente na análise bivariada.  

Em relação às características psicoemocionais, após aplicação do instrumento 

SRQ-20, a prevalência de transtornos mentais comuns encontrada foi de 23,7% nos 

hipertensos analisados. Esse achado foi comparável ao observado em adultos 

atendidos pela atenção primária em Minas Gerais, que evidenciou 23,2% dos 

analisados com transtornos mentais comuns160. Em hipertensos e/ou diabéticos, 

estudo realizado em Santa Catarina encontrou valor superior (39,4%) de transtornos 

mentais comuns entre os 710 usuários de uma unidade de saúde família161. O 

transtorno mental comum se caracteriza por um conjunto de sintomas incluindo 

ansiedade, insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração 

e queixas somáticas162. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 

15,2% da população brasileira sofre de algum distúrbio psicoemocional como 

depressão e ansiedade163. No presente estudo não houve associação entre as 

características psicoemocionais e o controle da hipertensão, porém o número 

encontrado é alto e corrobora a importância da investigação de fatores emocionais, 

especialmente em pacientes com doenças crônicas. 



Discussão 82 

Mayra Cristina da Luz Pádua Guimarães 

 

5.5 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

Em relação aos fármacos utilizados pelos hipertensos analisados, a média de 

medicamentos prescritos em geral foi de 8,0 (4,0) fármacos por paciente, sendo que 

hipertensos não controlados tinham uma maior média de fármacos prescritos, porém 

essa associação não se manteve após a análise multivariada. Todos os hipertensos 

analisados faziam uso de anti-hipertensivo e apenas 9,5% utilizavam um único 

fármaco. Pouco menos da metade (47,8%) tinha quatro ou mais classes de anti-

hipertensivos prescritos e os hipertensos não controlados tinham uma maior média de 

anti-hipertensivos, permanecendo essa associação na análise multivariada. A cada 

anti-hipertensivo adicionado ao tratamento, a chance de controle da pressão diminuiu 

em 21,3%. Esse achado pode ser influenciado pelo fato de quanto maior o número de 

medicamentos prescritos, haveria mais dificuldade para a tomada correta dos 

medicamentos e menor a chance de adesão ao tratamento, refletindo em piora do 

controle da pressão. A polifarmácia vem sendo discutida na literatura e é definida 

como o uso de cinco ou mais medicamentos, e está associada ao aumento do risco e 

da gravidade das reações adversas, de precipitar interações medicamentosas e de 

reduzir a adesão ao tratamento164. Entretanto, apenas cerca de 30% dos hipertensos 

respondem ao tratamento com monoterapia165, aumentando os índices de 

polifarmárcia nos hipertensos. Estudo transversal, realizado em três centros do Rio de 

Janeiro – RJ, com hipertensos que haviam participado do estudo ReHOT156 avaliou a 

relação entre o controle da pressão e o número de medicamentos prescritos, 

identificando associação significativa (p<0,05)166 com a falta de controle, resultado 

comparável ao encontrado no presente estudo. Estudo nacional também corrobora 

esse achado, no qual se verificou que quanto maior o número de medicamentos anti-

hipertensivos, menor a adesão ao tratamento167.  Na literatura internacional também 

parece haver dados bem definidos em relação à pior adesão ao tratamento entre os 

hipertensos com maior número de medicamentos168, 169.  A amostra estudada foi de 

pacientes complexos, com patologias diversas associadas à hipertensão arterial, 

grande porcentagem de pacientes diabéticos, dislipidêmicos e com lesões de órgãos-

alvo já estabelecidas, portanto a polifarmárcia não surpreendeu e cabe ressaltar que 

o tratamento, de fato, precisa ser intensivo e criterioso, uma vez que apesar do amplo 

esquema terapêutico obeservado, 30,8% não estavam com a pressão controlada.  
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O objetivo do tratamento da hipertensão visa, em última análise, a redução da 

morbimortalidade cardiovascular10. A classe de anti-hipertensivo prescrita com maior 

frequência entre os pacientes foram os diuréticos, seguidos dos bloqueadores dos 

canais de cálcio e dos bloqueadores do receptor AT1. O esquema terapêutico dos 

hipertensos analisados está em concordância com a VII Diretriz Brasileira de 

Hipertensão e essas classes são descritas, resumidamente a seguir. 

Os mecanismos de ação anti-hipertensiva dos diuréticos relacionam-se 

inicialmente aos seus efeitos natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. 

Após quatro a seis semanas de uso, o volume circulante praticamente se normaliza e 

ocorre redução da resistência vascular periférica. Os diuréticos reduzem a pressão 

arterial e diminuem a morbimortalidade cardiovascular10. Os bloqueadores dos canais 

de cálcio agem primordialmente proporcionando redução da resistência vascular 

periférica como consequência da diminuição da quantidade de cálcio no interior das 

células musculares lisas das arteríolas, decorrente do bloqueio dos canais de cálcio 

na membrana dessas células. Reduzem a pressão arterial em todos os grupos de 

pacientes170. Os bloqueadores dos receptores At1 da angiotensina (BRA) 

antagonizam a ação da angiotensina II por meio do bloqueio específico dos receptores 

At1, responsáveis pelas ações vasoconstritoras, proliferativas e estimuladoras da 

liberação de aldosterona, próprias da angiotensina II. No tratamento da hipertensão 

arterial, especialmente em populações de alto risco cardiovascular ou com 

comorbidades, proporcionam redução da morbimortalidade cardiovascular e renal10.  

 Estudo transversal avaliou cerca de 330 hipertensos em relação aos anti-

hipertensivos prescritos e os autores encontraram resultados semelhantes aos 

apresentados no presente estudo, sendo os diuréticos a classe com maior frequência 

nas prescrições171. No mesmo sentido, estudo de revisão com meta-análise buscou 

descrever o manejo da hipertensão arterial em usuários do sistema único de saúde, 

atendidos pela atenção primária e a classe anti-hipertensiva mais frequente também 

foi de diuréticos, seguida dos inibidores da enzima conversora de angiotensina48.  

Neste estudo, os hipertensos não controlados apresentaram prescrições, em maior 

quantidade, na análise bivariada, das seguintes classes farmacológicas: 

betabloqueadores, agentes de ação central, vasodilatadores e bloqueadores dos 

canais de cálcio, sendo que a última classe citada a associação com o controle se 
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manteve após a análise multivariada. Hipertensos em uso de bloqueadores dos canais 

de cálcio, tinham 55,9% menor chance de controlar a pressão. Essa associação 

negativa do bloqueador do canal de cálcio com o controle da pressão é difícil de ser 

analisada, diversos fatores podem ter influenciado nesse resultado, tais como: 

complexidade dos hipertensos analisados e consequente dificuldade de controle da 

pressão. O bloqueador dos canais de cálcio foi a segunda classe de anti-hipertensivos 

mais prescrita, 84,6% dos hipertensos não controlados faziam uso dessa classe. Em 

concordância com os achados desse trabalho, estudo observacional prospectivo, 

descreve que o anti-hipertensivo mais prescrito dentre os participantes foi o 

bloqueador dos canais de cálcio e foi avaliado também a efetividade do tratamento, 

através do controle da pressão, que foi de 70,3%172. Os bloqueadores dos canais de 

cálcio são anti-hipertensivos eficazes, reduzem a morbimortalidade cardiovascular, 

possuem boa tolerabilidade e segurança no tratamento da hipertensão arterial10. 

5.6  ADESÃO AO TRATAMENTO E O CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

 No presente estudo, a adesão farmacológica avaliada de maneira indireta pelo 

teste de Morisky (MMAS-8), 82,2% dos hipertensos apresentaram alta adesão ao 

tratamento e esse achado foi significativamente superior ao em trabalho recente 

realizado com dados dos hipertensos recrutados para o estudo SPRINTErro! Indicador não 

definido., que utilizou o mesmo instrumento para avaliar a adesão ao tratamento 

farmacológico e apenas 38,8% dos hipertensos apresentaram alta adesão e pouco 

mais da metade (54.6%) tinham a pressão controlada173.  O controle efetivo da 

pressão arterial é o principal objetivo do tratamento da hipertensão e esse parece ser 

o melhor caminho para evitar as complicações da doença. Dentre os fatores que 

influenciam no sucesso do controle da hipertensão, o que mais se destaca é a adesão 

ao tratamento. Dado um pouco mais otimizado foi encontrado em estudo transversal 

realizado no Rio Grande do Sul, que avaliou a adesão ao tratamento com o 

questionário de Morisky e Green, 65,7% dos hipertensos foram considerados 

aderentes ao tratamento medicamentoso e 55,2% estavam com a pressão 

controlada174.  

Porém, taxas de adesão acima de 50% parece não ser a realidade dos estudos 

com hipertensos em geral. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 
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países desenvolvidos, a não adesão em pacientes com doenças crônicas foi em torno 

de 50%, sendo ainda maior (cerca de 70%) nos países em desenvolvimento49. 

Diferente dos achados do presente estudo, pesquisa nacional que avaliou a 

relação entre a escala de 8 itens de Morisky e o controle da pressão arterial, apenas 

19,7% dos hipertensos apresentaram alta adesão e 34% estavam com a pressão 

controlada. Os hipertensos aderentes se revelaram mais propensos (OR: 6,1; IC 95% 

3,0 - 12) a ter a pressão arterial controlada quando comparados com os não 

aderentes175. 

Em âmbito internacional, um dos grandes estudos norte americano, o Cohort 

Study of Medication Adherence among Older Adults (CoSMOtrial)176 avaliou a adesão 

ao tratamento farmacológico, utilizando o mesmo instrumento do presente estudo e a 

prevalência encontrada foi de 51,7% de alta adesão e 66,6% de controle, valores 

inferiores aos achados nesse trabalho. 

Os achados deste estudo, refletem a adesão ao tratamento entre hipertensos 

complexos, porém, com pleno acesso a medicamentos e serviço de saúde. Nesse 

sentido, estudo realizado em nosso meio, avaliou a adesão ao tratamento 

farmacológico em hipertensos participantes do Programa Remédio em Casa177, com 

objetivo de identificar a adesão nos hipertensos com pleno acesso aos medicamentos 

prescritos. Observou-se que segundo o Teste de Medida da Adesão (MAT), a 

prevalência de adesão foi de 80,2%178, resultado comparável ao encontrado no 

presente estudo.  

Não houve associação entre a adesão avaliada pelo questionário de Morisky e 

o controle da pressão neste estudo, e o mesmo ocorreu em outros estudos que 

também avaliaram a adesão farmacológica de maneira indireta173,179. A falta de 

associação da adesão ao tratamento medicamentoso com o controle, provavelmente 

se deve ao fato do questionário de 8 itens de Morisky ter apresentado características 

peculiares na amostra estudada. De acordo com a análise de confiança do 

instrumento, a precisão, proporção de casos classificados corretamente (hipertensos 

controlados e aderentes) da escala, foi baixa (36,0%); além do valor Kapa de Cohen 

(medida de concordância) que foi de -0,027. Dessa forma, no presente estudo, o teste 

de Morisky (MMAS-8) não foi um bom preditor do controle dos hipertensos analisados.  
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5.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 A principal limitação do estudo está relacionada ao seu desenho transversal, 

que não permite estabelecer relações de causa e efeito. Outra limitação importante 

trata-se da avaliação da adesão ao tratamento farmacológico, uma vez que a 

Organização Mundial de Saúde sugere uma abordagem multi-método, como sendo 

atualmente o estado da arte na avaliação do comportamento de adesão. Ou seja, a 

aplicação de um método indireto (auto-relato) combinado com um método direto, 

porém o método direto, devido ao alto custo e difícil operacionalização, em nosso meio 

não é um método muito usado.  

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O tratamento efetivo da hipertensão arterial é um verdadeiro desafio na atenção 

à saúde. Sua alta prevalência, assim como seu importante impacto na 

morbimortalidade, faz da hipertensão um problema de saúde pública mundial. Além 

disso, o tratamento farmacológico crônico e as mudanças no estilo de vida exigem um 

grande esforço de todos os envolvidos com o tratamento dos hipertensos.  

 A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, muitas vezes sem sintomas em 

níveis iniciais da doença, o que agrava ainda mais o quadro. Após o desenvolvimento 

da doença, complicações importantes estão diretamente associadas a essa patologia. 

Dessa forma, a equipe multidisciplinar deve atuar na detecção de fatores de risco, 

diagnóstico precoce e tratamento da hipertensão. A adesão ao tratamento é um ponto 

central na atenção à hipertensão em todos os seus estágios. O controle dos níveis 

pressóricos constitui a principal intervenção para evitar as graves complicações da 

doença. A intervenção do enfermeiro, mediante a educação em saúde e o incentivo à 

tomada de decisões e ao autocuidado, é extremamente relevante para o sucesso do 

tratamento.  

Ter uma fonte usual de cuidados, otimizar a adesão e minimizar a inércia 

terapêutica estão associados a maiores taxas de controle da pressão. Uma parceria 

de colaboração entre paciente, profissionais de saúde e sistema de saúde, incorpora 

uma abordagem multinível para o controle da hipertensão. Otimizar a prevenção, o 

reconhecimento e o cuidado da hipertensão requer uma mudança de paradigma para 

o atendimento em equipe e o uso de estratégias para controlar a pressão arterial. 
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Intervenções com acompanhamento regular e orientações pela equipe enfermagem 

podem proporcionar efeito satisfatório na adesão dos hipertensos ao tratamento.   



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  Conclusão 
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6 CONCLUSÃO 

 Os resultados do presente estudo, realizado com uma amostra de 253 

hipertensos atendidos em um ambulatório especializado de um hospital universitário 

na cidade de São Paulo, mostraram que, 69,2% dos hipertensos estavam com a 

pressão arterial controlada e 82,2% eram aderentes ao tratamento farmacológico. Os 

valores da pressão arterial sistólica foram 133,5 (7,1) mmHg nos hipertensos 

controlados e 150,1 (13) mmHg nos não controlados.  A pressão arterial diastólica foi 

79, 1 (6,8) mmHg nos controlados e 84,8 (6,6) mmHg nos não controlados. Em relação 

aos dados biossociais, 61,7% eram do sexo feminino, 63,2% etnia branca, 52,8% 

eram casados e 47,0% eram pertencentes ao estrato socioeconômico C2. Quanto ao 

grau de escolaridade predominou o ensino médio completo (44,3%), renda mensal na 

faixa de dois mil reais e faixa etária na década de 60 anos. Houve diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os hipertensos controlados e não 

controlados apenas em relação ao estado civil: predomínio de indivíduos casados 

entre os controlados (58,9% vs 39,0%).  

Em relação aos hábitos e estilos de vida, 56,1% referiram não ser tabagista, 

59,7% não faziam uso de bebida alcoólica e 39,9% praticavam atividade física de 

maneira irregular. Dentre os hipertensos que faziam uso de bebida alcoólica (40,3%), 

cerca de um quarto (25,7%) ingeria a bebida com uma frequência de duas a quatro 

vezes por mês e nessas ocasiões, 80,6% relataram consumir uma ou duas doses, 

resultando em uma média de 47,9 (22,3) gramas/etanol nas ocasiões em que bebiam.  

Em relação às variáveis antropométricas e variáveis de composição corporal, o 

índice de massa corporal foi em média 29,5 (5,3) Kg/m2 e 38,3% estavam com 

sobrepeso e 43,1% com obesidade. A circunferência abdominal 

aumentada/aumentada substancialmente estava presente em 88,1% dos hipertensos 

e 65,6% tinham a razão cintura-quadril aumentada. A circunferência do pescoço 

estava alterada quase na totalidade (91,7%) dos hipertensos. Dentre as variáveis de 

composição corporal, também a maioria (75,9%), tinha percentual de gordura corporal 

e gordura visceral nas faixas alta/muito alta (71,9%) e, em sentido oposto, 56,1% 

tinham o percentual de músculo esquelético qualificado como baixo. Cerca da metade 
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(51,8%) apresentou a idade corporal estimada, acima da idade biológica real. Na 

comparação entre os hipertensos controlados e não controlados, houve diferença 

significante (p<0,05), pois os pacientes controlados apresentaram menores médias 

nos resultados de índice de massa corporal [29,0 (5,4) vs 30,6 (4,9) Kg/m2], 

circunferência da cintura [101,6 (13,7) vs 101,7 (10,4) cm], gordura corporal [36,1 

(10,5) vs 38,1 (9,3)] e idade corporal [64,9 (12,0) vs 68,1 (11,1)]. Os hipertensos 

controlados também possuíam maior percentual de gordura corporal classificada 

como normal (26,9% vs 9,0%).  

Quanto aos dados laboratoriais, 15,6% dos hipertensos apresentaram níveis 

de glicose de jejum compatíveis com diabetes. Porém, considerando os valores de 

hemoglobina glicada, esse percentual sobe para 30,4%. A maioria apresentou valores 

desejáveis de triglicérides (63,6%), colesterol total (69,6%) e HDL-colesterol (81,4%). 

Em relação ao LDL-colesterol, pouco mais da metade (56,5%) apresentou valores 

considerados como ótimo. A maioria apresentou valores de ureia e creatinina dentro 

do limite de normalidade (82,2% e 61,7%, respectivamente). Em relação à taxa de 

filtração glomerular estimada, 31,6% dos hipertensos, estavam com este parâmetro 

de avaliação da função renal alterado e a maioria (71,9%) não apresentou proteinúria.  

Em relação aos dados relacionados aos antecedentes de saúde dos 

hipertensos, observou-se que dislipidemia foi a morbidade com maior prevalência 

(71,5%), seguida de diabetes (40,7%), e em frequências menores a insuficiência renal 

crônica (19,0%), neoplasia (15,4%), insuficiência cardíaca (13,4%), arritmia (9,1%), 

acidente vascular encefálico (8,7%) e infarto agudo do miocárdio (8,3%). Em relação 

à hipertensão arterial, quase a totalidade dos participantes obteve o diagnóstico de 

doença realizado por um profissional médico (99,6%) e 100% dos hipertensos faziam 

uso de fármacos anti-hipertensivos. O tempo médio de diagnóstico da hipertensão foi 

de duas décadas [20,8 (11,9) anos]. A prevalência de hipertensão resistente foi de 

52,2%. Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os hipertensos 

controlados e não controlados, pois os não controlados apresentaram uma maior 

prevalência de hipertensão resistente quando comparados aos controlados (82% vs 

38,9%). Constatou-se que 23,7% dos hipertensos foram classificados como 

portadores de transtornos mentais comuns. Os itens mais apontados no questionário 

aplicado (SRQ20) foram: encontrar dificuldades para realizar com satisfação as 
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atividades diárias (86,6%), dormir mal (44,0%), dor de cabeça frequente (44,3%), 

cansa com facilidade (36,8%), má digestão (36%), sentir-se nervoso, tenso ou 

preocupado (33,6%) e falta de apetite (32,8%). Houve diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os hipertensos controlados e não controlados apenas em 

relação ao item 8 do questionário: a proporção dos pacientes que responderam “sim”, 

em relação a ter dificuldades de pensar com clareza, foi menor entre os controlados 

quando comparado com os não controlados (12,6% vs 26,9%). 

Sobre o tratamento farmacológico, a média foi de 8,0 (4,0) fármacos prescritos 

por paciente. Em relação às classes farmacológicas, 100% dos participantes tinham 

pelo menos um anti-hipertensivo prescrito. Com exceção destes, a classe 

farmacológica mais prescrita era de hipolipemiantes (71,9%), seguida de 

anticoagulantes e antiplaquetários (49,0%); antiácidos e antiulcerosos (45,5%); 

hipoglicemiantes (44,7%); e analgésicos não opióides e relaxantes musculares 

(32,4%). Cerca de um quinto dos hipertensos utilizava fármacos para tratamento 

tireoidano (20,2%). Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os 

grupos, os hipertensos não controlados tinham a média de fármacos prescritos mais 

alta quando comparada aos hipertensos controlados [9,1 (4,1) vs 7,6 (3,8)]. Em 

relação aos anti-hipertensivos, a média foi acima de três medicamentos anti-

hipertensivos prescrito por paciente. Apenas 9,5% dos hipertensos faziam uso de 

somente um medicamento anti-hipertensivo, 42,7% dois ou três e quase a metade 

(47,8%) fazia uso de quatro ou mais medicamentos anti-hipertensivos. A classe 

farmacológica mais prescrita foi de diuréticos (78,3%), seguida dos bloqueadores dos 

canais de cálcio (68,8%), bloqueadores do receptor AT1 (61,7%), inibidores 

adrenérgicos betabloqueador (50,2%), inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(30,4%), e em frequências menores, agentes de ação central (15,8%), vasodilatadores 

(10,0%) e alfabloqueadores (7,1%). Houve diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre os hipertensos controlados e não controlados, pois os hipertensos 

controlados utilizavam em menor  frequência as classes farmacológicas:  

bloqueadores dos canais de cálcio (61,7% vs 84,6%), inibidores adrenérgicos 

betabloqueador (44,0% vs 64,1%), agentes de ação central (12,6% vs 23,1%), 

vasodilatadores (5,7% vs 19,2%). Os hipertensos controlados também apresentaram 

menor média de anti-hipertensivos prescritos [3,4 (1,7) vs 4,5 (2,1)], quando 

comparados aos não controlados e menor número de anti-hipertensivos por paciente, 
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uma vez que a maior parte dos hipertensos controlados fazia uso de dois ou três anti-

hipertensivos por dia (49,7% vs 26,9%), a maior parte dos hipertensos não controlados 

fazia uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos por dia (67,9% vs 38,9%). 

As variáveis associadas independentemente ao controle foram: estado civil 

casado (OR: 2,3; IC 95% 1,34 – 4,28, p<0,05), bloqueadores dos canais de cálcio 

(OR: 0,44; IC 95% 0,19 - 0,92 p<0,05) e número de anti-hipertensivo em uso (OR: 

0,78; IC 95% 0,66 – 0,92 p<0,05).  

Conclui-se que apesar da presença de importantes fatores de risco e de lesões 

de órgãos-alvo estabelecidas nos hipertensos analisados, o controle e a adesão ao 

tratamento apresentaram-se otimizados. Por se tratar de pacientes complexos, a meta 

de controle não é fácil de ser atingida, porém estratégias populacionais devem ser 

implementadas para o controle efetivo do maior número possível de hipertensos, visto 

se tratar de um importante fator de risco cardiovascular.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DA PESQUISA 
_____________________________________________________________________ 

Título da pesquisa – “Controle da pressão arterial e adesão ao tratamento em hipertensos 
acompanhados por um serviço ambulatorial especializado” 
Pesquisador principal – Mayra Cristina da Luz Pádua Guimarães 
Departamento/Instituto - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
Unidade do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 
Unidade de Hipertensão 
1. Prezado (a) Senhor (a), meu nome é Mayra Cristina da Luz Pádua Guimarães, sou enfermeira e 
gostaria de convidar o (a) senhor (a) para participar da pesquisa: “Controle da pressão arterial e adesão 
ao tratamento em hipertensos acompanhados por um serviço ambulatorial especializado”, como 
voluntário. 
2. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença muito frequente, que possui tratamento, porém 
observa-se que muitas pessoas não apresentam a pressão arterial controlada. Para tanto, os 
profissionais de saúde buscam diminuir esse problema. Este estudo terá como objetivo, avaliar a 
adesão ao tratamento e o controle da hipertensão arterial em um grupo de hipertensos acompanhados 
por um serviço ambulatorial especializado.                          
3. No dia da sua consulta, será realizado uma conversa breve com o (a) senhor (a) e também será 
solicitado que o (a) senhor (a) compareça à instituição de pesquisa (Hospital das Clínicas) para 
realização de entrevistas, onde será perguntado dados como, idade, sexo, raça, estado civil, 
escolaridade, hábitos e estilos de vida, histórico de doenças e quais medicamentos o (a) senhor (a) 
toma. Serão feitas medidas do seu peso, altura, circunferência da cintura, do quadril e pescoço e 
medidas da pressão arterial de consultório. Esperamos que o (a) senhor (a) esteja liberado(a) em cerca 
de 90 minutos.                                                                                                                  
4. A presente pesquisa poderá ocasionar algum constrangimento com as perguntas da entrevista, ou 
pelas medidas, inclusive pelas medidas da pressão arterial de consultório. Riscos associados com a 
coleta de sangue para exames podem incluir dor ou mancha roxa (hematoma) no local, porém cuidados 
serão tomados para minimizar esses riscos. Quanto à sua identidade, o pesquisador garante manter o 
mais amplo e absoluto sigilo durante todo o estudo. Se durante o estudo, o (a) senhor (a) tiver algum 
desconforto ou constrangimento será oferecido acolhimento e encaminhamento para o atendimento 
neste serviço, caso seja necessário.   
5. A sua participação neste estudo poderá contribuir para melhorar o controle da pressão arterial do (a) 
senhor (a), e dos demais hipertensos, bem como sua adesão ao tratamento medicamentoso e não 
medicamentoso, podendo refletir em melhora dos hábitos e estilos de vida. 
6. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 
7. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será rubricado e/ou assinado pelo (a) senhor (a) 
e pelo pesquisador nas suas duas vias. O (a) senhor (a) receberá uma das vias assinada pelo 
pesquisador.  
8. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum paciente.                                                                                                
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9. Despesas decorrentes de sua participação na pesquisa, como alimentação e transporte serão 
ressarcidas pelo pesquisador responsável. 
10. Caso a pesquisa lhe cause algum dano explicitado nos riscos ou ocorridos em razão de sua 
participação na pesquisa, seu direito de indenização será garantido, mediante comprovação legal.     
11. Em qualquer etapa do estudo, o (a) senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Enfermeira Mayra Cristina da 
Luz Pádua Guimarães que pode ser encontrada no endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 
- 05403-000 - São Paulo - SP, telefone: 90(XX)12.9.81131413, e-mail: mayraguimaraes@usp.br. Se o 
(a) senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem- Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 
- 2º andar, sala 202- Tel.: (11) 3061-8858 - E-mail: cepee@usp.br, ou CEP do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina– Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-
1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br . “O Comitê de Ética em Pesquisa é 
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 
seres humanos” 
12. Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que 
aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Controle da pressão arterial e adesão ao 
tratamento em hipertensos acompanhados por um serviço ambulatorial especializado”. 
Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável e ficaram claros para mim os 
objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos, riscos e as garantias. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo uma via 
rubricada pelo pesquisador.  
___________________________________             

Assinatura do participante /representante legal               

___________________________________                       Data: ___ /___ /____ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

 

Dados de identificação do participante da pesquisa ou responsável legal 

1.NOME: ......................................................................................................................... 
SEXO:    M □       F □                                     
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .....................DATA NASCIMENTO:...../......../....... 
ENDEREÇO.....................................................................................Nº...........APTO:...... 
BAIRRO:...................................CIDADE:.......................................CEP:........................... 
TELEFONE:DDD(    ) ...................................... 
2.RESPONSÁVEL LEGAL: ............................................................................................. 
SEXO: M □     F □ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: .....................DATA NASCIMENTO: ......./......./...... 
ENDEREÇO:..................................................................................Nº........APTO:.......  
BAIRRO............................CIDADE:..........................CEP...................TELEFONE:DDD(   )........... 
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APÊNDICE B - FICHA DE RECRUTAMENTO 
 
 
 

FICHA DE RECRUTAMENTO 

Identificação do paciente (RGHC): _______________         Iniciais do paciente:______________ 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1- Data de nascimento: __________                                               

2- Idade: ______ anos 

3- Diagnóstico de hipertensão arterial essencial: (   ) Sim        (   ) Não 

4- Data de matrícula no ambulatório: ___________                    

5- Tempo de tratamento no ambulatório: ______ meses 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

1- Hipertensão secundária?        (   ) Sim              (   ) Não 

2- Gestante?                               (   ) Sim                                       (   ) Não 

3- Apresenta algum comprometimento que impeça a realização da entrevista? 

(  ) Sim   (   ) Não 

__________________________________________________________________ 

Paciente atende a todos os critérios?                                 (   ) Sim          (   ) Não 

Assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido? (   ) Sim          (   ) Não 

Recrutado?                                                                         (   ) Sim          (   ) Não 
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APÊNDICE C - FICHA CLÍNICA 

Ficha Clínica – variáveis  

Identificação do paciente: ________________       Iniciais do paciente:______________ 
1-Data de nascimento: __________                      2- Idade:______ anos 

 

3- Sexo:      (  ) M     (  ) F            4- Raça:  (  ) branco (  ) negro (  ) pardo (  ) amarelo      

 

5- Estado civil: (  ) solteiro (  ) casado  (  ) divorciado (  ) viúvo           
6- Escolaridade:_______ anos de estudo            
Grau de escolaridade: 
(  ) Analfabeto (  ) Ensino Médio Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental I Incompleto (  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Ensino Fundamental I Completo (  ) Ensino Superior Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental II Incompleto (  ) Ensino Superior Completo 
(  ) Ensino Fundamental II Completo (  ) Pós-Graduação 

7- Renda (R$):____________________ 
8- Tabagismo:   

(   ) Fuma atualmente        (   ) Nunca fumou (   ) Parou de fumar 
Idade de início:________ Idade que parou:_______ Quantidade de cigarros:_____ 

9- Histórico de doenças: 
Diabetes 
mellitus:                       

(   ) Sim       (   ) Não                               Arritmia:                             (   ) Sim       (   ) Não                               

Insuficiência 
cardíaca: 

(   ) Sim       (   ) Não                               Doenças Vascular 
Periférica 

(   ) Sim       (   ) Não                               

Infarto Agudo 
do Miocárdio: 

(   ) Sim       (   ) Não                               Doenças crônicas vias 
aéreas 

(   ) Sim       (   ) Não                               

Insuficiência 
renal:           

(   ) Sim       (   ) Não                               Neoplasias (   ) Sim       (   ) Não                               

Acidente 
Vascular 
Encefálico: 

(   ) Sim       (   ) Não                               Doenças do aparelho 
digestivo 

(   ) Sim       (   ) Não                               

Dislipidemia:                                (   ) Sim       (   ) Não                               Depressão:                         (   ) Sim       (   ) Não                               
 
OUTRAS (ESPECIFICAR):__________________________________________________________ 

Em relação à Hipertensão arterial: 
a) Quando foi diagnosticado(a)? 

______________________________________________________________      

b) Qual profissional de saúde disse que o senhor(a) era hipertenso? 

___________________________________ 

c) Faltou a alguma consulta médica nos últimos 6 meses?      (   ) Sim      (   ) Não 
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10- Tratamento medicamentoso: 
Em relação aos anti-hipertensivos: 
Faz uso de medicamento para pressão? (   ) Sim       (   ) Não      (   ) Não sabe 
Deixou de tomar o medicamento para pressão nos 
últimos 15 dias? 

(   ) Sim       (   ) Não      (   ) Não sabe 

Se sim, qual o motivo? 
________________________________________________________________ 

Medicamentos: 
Diurético (   ) Sim       (   ) Não                               Hipoglicemiantes:                             (   ) Sim       (   ) Não                               
BRA (   ) Sim       (   ) Não                               Hipolipemiantes: (   ) Sim       (   ) Não                               
Inibidor da ECA (   ) Sim       (   ) Não                               Anticoagulante/ 

antiplaquetário 
(   ) Sim       (   ) Não                               

Beta bloqueador:           (   ) Sim       (   ) Não                               Protetor gástrico (   ) Sim       (   ) Não                               
Bloqueador canal 
de cálcio: 

(   ) Sim       (   ) Não                               Analgésico: (   ) Sim       (   ) Não                               

Ação Central:                                (   ) Sim       (   ) Não                               Psicotrópico                         (   ) Sim       (   ) Não                               
 
OUTROS? (ESPECIFICAR):______________________________________________ 

Número de vezes que toma medicamentos (por dia): __________________________________ 

11- Avaliação Antropométrica 
1- Peso:_____________Kg                           11- Músculos esqueléticos:____________ 
2- Altura:____________cm                          12- Glicemia de jejum:_________ mg/dL 
3- Índice de Massa Corporal:__________ 13- LDL colesterol:____________ mg/dL                                                     
4- Circunferência da cintura:________ cm 14- HDL colesterol:____________ mg/dL 
5- Circunferência do quadril:________cm                       15- Colesterol total:____________ mg/dL 
6- Circunferência do pescoço:_______cm 16- Triglicérides:______________ mg/dL 
7- Gordura corporal: _________________ 17- Hemoglobina glicosilada:________% 
8- Gordura visceral: _________________ 18- Uréia:___________________ mg/dL 
9- Metabolismo basal: _______________ 19- Creatinina:_______________ mg/dL 
10- Idade corporal:__________________ 20- Taxa de filtração glomerular:_______ 

12- Medida casual da pressão arterial: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

PAS1: PAS2: PAS3: PAS MÉDIA1: 
PAD1: PAD2: PAD3: PAD MÉDIA2: 
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ANEXOS 

ANEXO 1- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA ESCOLA DE 
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO 2- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO 3 - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL (CCEB) 
 
 

Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 
Posse de itens 

Itens Quantidade de itens 
0 1 2 3 4 

Banheiro  0 3 7 10 14 
Empregada doméstica 0 3 7 10 13 
Automóvel  0 3 5 8 11 
Microcomputador 0 3 6 8 11 
Lava louça 0 3 6 6 6 
Geladeira 0 2 3 5 5 
Freezer 0 2 4 6 6 
Lava roupa 0 2 4 6 6 
DVD 0 1 3 4 6 
Micro-ondas 0 2 4 4 4 
Motocicleta 0 1 3 3 3 
Secadora de roupa 0 2 2 2 2 

 
Total:__________ 

Grau de instrução do chefe de família e acesso a serviços públicos 
Nomenclatura antiga  

Analfabeto/ Fundamental I Incompleto 0 
Fundamental I completo/ Fundamental II incompleto 1 
Fundamental II completo/ Ensino Médio incompleto 2 
Ensino Médio completo/ superior incompleto 4 
Superior completo 7 

 
 
 

Total:__________ 
Cortes do Critério Brasil 

Classe Pontos 
A1 45 - 100 
B1 38 - 44 
B2 29 - 37 
C1 23 - 28 
C2 17 - 22 

D-E 0 - 16 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO AUDIT (Alcohol Use Disorders Test) 

 

Etilismo: preencha o instrumento abaixo, utilizando as seguintes orientações: 
Leia as perguntas abaixo e anote as respostas com cuidado. Inicie a entrevista dizendo: 

“Agora vou fazer algumas perguntas sobre seu consumo de álcool ao longo dos últimos 12 meses”. Explique o que você 

quer dizer com “consumo de álcool”, usando exemplos locais de cerveja, vinho, destilados, etc. Marque as respostas 

relativas à quantidade em termos de “doses padrão”. Veja o quadro abaixo.  
* Escolha uma opção para cada pergunta e passe o número dela para a “caixinha” do lado direito; 
* Após a última questão, some os números que colocou nas “caixinhas”.  

 
Questionário AUDIT (Alcohol Use Disorders Test) 

1. Com que frequência você toma bebidas 
alcoólicas?  
(0) Nunca (vá para as questões 9-10)  
(1) Mensalmente ou menos  
(2) De 2 a 4 vezes por mês  
(3) De 2 a 3 vezes por semana 
 (4) 4 ou mais vezes na semana 

2. Nas ocasiões em que bebe, quantas doses você 
consome tipicamente ao beber? 
(0) 1 ou 2  
(1) 3 ou 4  
(2) 5 ou 6  
(3) 7, 8 ou 9  
(4) 10 ou mais  
Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance para as 
questões 9 e 10 

3. Com que frequência você toma “cinco 
ou mais doses” de uma vez? 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias  
Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance 
para as questões 9 e 10 

4. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, 
você achou que não conseguiria parar de beber 
uma vez tendo começado? 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

5. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 
meses, você, por causa do álcool, não 
conseguiu fazer o que era esperado de 
você? 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

6. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, 
você precisou beber pela manhã para se sentir bem 
ao longo do dia após ter bebido no dia anterior? 
(0) Nunca  
(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

7. Quantas vezes, ao longo dos ultimos 12 
meses, você se sentiu culpado ou com 
remorso depois de ter bebido? 
(0) Nunca  

8. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, 
você foi incapaz de lembrar do que aconteceu 
devido à bebida? 
(0) Nunca  
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(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

(1) Menos do que uma vez ao mês  
(2) Mensalmente  
(3) Semanalmente  
(4) Todos ou quase todos os dias 

9. Alguma vez na vida você já causou 
ferimentos ou prejuízos a você mesmo ou 
a outra pessoa após ter bebido? 
(0) Não  
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses  
(4) Sim, nos últimos 12 meses 

10. Alguma vez na vida algum parente, amigo, 
médico ou outro profissional da saúde já se 
preocupou com o fato de você beber ou sugeriu que 
você parasse? 
(0) Não  
(2) Sim, mas não nos ultimos 12 meses  
(4) Sim, nos últimos 12 meses. 
 

Anote aqui o resultado: 1.____+ 2.____+ 3.____+ 4.____+ 5.____+ 6.____+ 7.____+ 8.____+ 

9.____+ 10.____= 

PONTUAÇÃO 

DO AUDIT 

NÍVEL DE RISCO 
0 a 7 Consumo de Baixo 

Risco 8 a 15 Uso de Risco 
16 a 19 Uso Nocivo 
20 ou mais Provável Dependência 
Nível do paciente:_________________ 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA - IPAQ 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ 
VERSÃO CURTA - 

 As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 
esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim.  

Para responder as questões lembre que:  
• Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 

respirar MUITO mais forte que o normal;  

• Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal. 

 Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 
minutos contínuos de cada vez. 
1- a) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 
bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 
carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do 
coração. 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
1- b) Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanta 
tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia?  
horas: ______ Minutos: _____ 
2- a) Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 
minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica 
leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim 
como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua 
respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA). 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
2- b) Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 
tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
3- a) Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos em casa 
ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como 
forma de exercício? 
dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 
3- b) Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta tempo no total você 
gasta caminhando par dia? 
horas: ______ Minutos: _____ 
Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 
faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto 
descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o 
tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 
4- a) Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 
 ______horas ____minutos 
4- b) Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 
 ______horas ____minutos 
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ANEXO 6 – SRQ 20 - Self Report Questionnaire 

Avaliação das características psicoemocionais: 
SRQ 20 - Self Report Questionnaire 

Teste que avalia o sofrimento mental. Por favor, leia estas instruções antes de preencher as questões 
abaixo. É muito importante que todos que estão preenchendo o questionário sigam as mesmas 
instruções.  
Instruções  
Estas questões são relacionadas a certas dores e problemas que podem ter lhe incomodado nos 
últimos 30 dias. Se você acha que a questão se aplica a você e você teve o problema descrito nos 
últimos 30 dias responda SIM. Por outro lado, se a questão não se aplica a você e você não teve o 
problema nos últimos 30 dias, responda NÃO.  
OBS: Lembre-se que o diagnóstico definitivo só pode ser fornecido por um profissional. 
1- Sr(a). tem dores de cabeça frequente? (   ) Sim       (   ) Não 

2- Tem falta de apetite? (   ) Sim       (   ) Não 

3- O(a) Sr(a). dorme mal? (   ) Sim       (   ) Não 

4- Assusta-se com facilidade? (   ) Sim       (   ) Não 

5- Tem tremores nas mãos? (   ) Sim       (   ) Não 

6- Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)? (   ) Sim       (   ) Não 

7- Tem má digestão? (   ) Sim       (   ) Não 

8- Tem dificuldades de pensar com clareza? (   ) Sim       (   ) Não 

9- Tem se sentido triste ultimamente? (   ) Sim       (   ) Não 

10- Tem chorado mais do que costume? (   ) Sim       (   ) Não 

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades 
diárias? 

(   ) Sim       (   ) Não 

12- Tem dificuldades para tomar decisões? (   ) Sim       (   ) Não 

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa- 
sofrimento?) 

(   ) Sim       (   ) Não 

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? (   ) Sim       (   ) Não 

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? (   ) Sim       (   ) Não 

16- Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? (   ) Sim       (   ) Não 

17- Tem tido ideia de acabar com a vida? (   ) Sim       (   ) Não 

18- Sente-se cansado (a) o tempo todo? (   ) Sim       (   ) Não 

19- Você se cansa com facilidade? (   ) Sim       (   ) Não 

20- Têm sensações desagradáveis no estomago? (   ) Sim      (   ) Não 

*Se o resultado for > 7 está comprovado sofrimento mental 
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ANEXO 7 – ESCALA DE ADESÃO TERAPÊUTICA DE MORISKY DE 8 ITENS - 
MMAS-8 

Adesão ao tratamento medicamentoso 
Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de 8 Itens - MMAS-8 

1) Você às vezes esquece de tomar os seus remédios para pressão? 

(   ) Sim (   ) Não     

2) Nas duas últimas semanas, houve algum dia em que você não tomou seus remédios para pressão 
alta? 
(   ) Sim (   ) Não     
3) Você já parou de tomar seus remédios ou diminuiu a dose sem avisar seu médico porque se sentia 
pior quando os tomava? 
(   ) Sim (   ) Não     

4) Quando você viaja ou sai de casa, às vezes esquece de levar seus medicamentos? 

(   ) Sim (   ) Não     

5) Você tomou seus medicamentos para pressão alta ontem? 

(   ) Sim (   ) Não     

6) Quando sente que sua pressão está controlada, você às vezes para de tomar seus medicamentos? 

(   ) Sim (   ) Não     

7) Você já se sentiu incomodado por seguir corretamente o seu tratamento para pressão alta? 

(   ) Sim (   ) Não     

8) Com que frequência você tem dificuldades para se lembrar de tomar todos os seus remédios para 
pressão? 
(  ) Nunca (  ) Quase nunca (  ) Às vezes (  ) Frequentemente  (  ) Sempre 
 
 
 

* não = 1; sim = 0 
* nunca = 1; quase nunca = 0; às vezes = 0; frequentemente = 0; sempre = 0 
* Deve-se somar a pontuação de cada item e classificar o tipo de adesão. 
 
 
 
 

 

 

Somatória= ______      Baixa Adesão: (   ) Moderada adesão: (   ) Alta adesão: (   )                       


