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Hipertensão Arterial: fatores 
relacionados à adesão do cliente com 
hipertensão ao tratamento medicamentoso
A alta incidência de indivíduos com hipertensão no Brasil (mais de 30 milhões de brasileiros são acometidos desse 
mal), além da contribuição para a ocorrência das complicações cardiovasculares, o impacto social da doença com 
aposentadorias precoces e custo de internações incentivaram a elaboração dessa pesquisa. Assim, este estudo teve 
como objetivo, identificar os fatores que contribuem para a adesão do hipertenso ao tratamento medicamentoso em 
uma Unidade Básica de Saúde do município de Caxias-MA. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e exploratória. A 
coleta de dados foi fundamentada pela técnica de auto-relato estruturado, por meio da aplicação de um roteiro de en-
trevista em uma amostra de 40 participantes de janeiro a maio de 2006. Através desta pesquisa, verificou-se que 55% 
dos entrevistados não sabem caracterizar a hipertensão arterial quanto à cura, não reconhecendo aspectos simples 
relacionados ao conhecimento sobre a doença e 37,5% já apresentaram episódios de internações hospitalares decor-
rentes do descontrole pressórico. Frente a estas considerações, são necessárias estratégias educativas adequadas a 
este grupo, visando esclarecimento sobre hipertensão arterial e adesão ao tratamento medicamentoso.
Descritores: Hipertensão arterial, Adesão medicamentosa, Estratégias educativas.

The high incidence of hypertension in Brazil (more than 30 million Brazilians present the disease), besides the contri-
bution for the occurrence of the heart complications, the social impact of the disease with precocious retirements and 
cost of hospitalization incite the interest on the research. So this study aims to identify the reasons that contribute to 
the compliance of the customer to the treatment against hypertension in a Basic Unit of Health at Caxias-MA, Brazil. 
It’s an exploratory and quantitative research. The data collection was carried out by the technique of structured self-
report by means of a sample containing 40 participants. At the end of the research, it was verified that 55% of the 
interviewed ones don’t know how to describe hypertension concerning the cure, unknowing simple aspects related to 
the knowledge about the illness and 37,5% of the interviewed ones have already presented episodes of hospitaliza-
tions for not controlling blood pressure. We conclude that it is needed educational strategies to these customers, to 
inform about high blood pressure and compliance to drug therapy.
Descriptors: High blood pressure, compliance to treatment, Educational strategies.

La alta incidencia de personas con hipertensión en el Brasil (mas de 30 millones de brasileños son victimas de este 
mal), además de la contribución de las diversas complicaciones cardiacas, el impacto social de la enfermedad hace 
que las personas se pensionen rápidos, y tengan costos de internaciones hospitalarias incentivaran la elaboración 
del la investigación. Asi, este estudio tuvo como objetivo identificar los factores que contribuyen para que el indivi-
duo con hipertensión tenga adehesión al tratamiento de medicamentos en una unidad básica de salud de la ciudad 
de Caxias-MA, Brasil Se trata de una investigación cuantitativa y exploratoria. La colecta de datos fue hecha con la 
técnica de auto relato-estructurado, por medio de la aplicación de enero a marzo del 2006. 
A través de esta investigación, se verificó que 55% de los entrevistados no saben las caracteristicas  de la hiperten-
sión arterial, en lo que se refiere a la cura; no saben ni los aspectos simples relacionados al conocimiento sobre la 
enfermedad y 37,5% ya tuvieron episodios de internación hospitalaria así mismo descontrol de la presión. Frente a 
estas consideraciones son necesarias estrategias para educar adecuadamente a esto grupo de clientes. Se deve es-
clarecer sobre la hipertensión arterial y la adhesión al tratamiento medicamentoso. 
Descriptores: Hipertensión arterial, Adhesión medicamentosa, Estrategias educativas.
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial ocupa uma 
posição de destaque como problema 

de Saúde Pública pela alta prevalência, 
que atinge cerca de 20% da população 
adulta e 50% dos idosos: mais de 30 
milhões de brasileiros apresentam um 
quadro patológico de pressão arterial1. 
Acidentes vasculares cerebrais, ataques 
isquêmicos, encefalopatias, infartos agu
dos do miocárdio, insuficiência car
díaca, aneurismas, insuficiência renal e 
até mesmo morte súbita estão direta e/ou 
indiretamente relacionados com a pressão 
alta, que é um dos fatores de risco mais 
importantes de morbidade e mortalidade 
no mundo, atualmente.

A hipertensão causa um elevado im
pacto social e econômico devido aos 
afastamentos e aposentadorias pre co
ces, tempo de internação, custo do 
tra tamento, além de altos índices de 
controle insatisfatórios. No estado do Maranhão em 2004, 
foram cadastrados 72.710 pessoas com hipertensão, segundo 
o Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos 

e Diabéticos chamado HIPERDIA. O 
município de Caxias possui cadastrados 
2.278 indivíduos com hipertensão, re
presentando o quinto município com 
maior incidência de todo o estado, e no 
caso a Unidade Básica de Saúde do São 
Francisco apresentou a maior incidência 
do município em 2004, com 80 casos 
notificados, razão pela qual foi escolhida 
como área de pesquisa. 

A prevenção primária é uma aliada ao 
combate à hipertensão. Adoção de um 
estilo de vida saudável e controle dos 
níveis pressóricos através do tratamento 
medicamentoso favorecem o bemes
tar dos clientes com hipertensão. Es
ta pesquisa visa identificar os fatores 
relacionados à adesão ao tratamento 
antihipertensivo, especificamente, ao 
tratamento medicamentoso, e se possível, 
contribuir com os profissionais e com 
os pacientes com hipertensão arterial, 

para consolidar um tratamento sem abandono e para a 
prevenção das manifestações de complicações advindas de 
um descontrole pressórico.

“É notório que 50% dA 
populAção entrevistAdA 

não conHecem suA 
doençA, sendo um fAtor 

predisponente pArA 
dificuldAdes de Adesão 

e AtÉ mesmo pArA o 
AbAndono do trAtAmento. 
sobre o conHecimento A 
respeito dA cronicidAde, 

65% AfirmArAm que A 
pressão AltA não tem 

curA”
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ao programa HIPERDIA para conhecimento do número de 
pessoas com hipertensão cadastrados na área. 

Os dados foram dispostos em figuras, com aspectos 
que relatam a não adesão, o perfil socioeconômico e a 
ocorrência de internação hospitalares devido ao descontrole 
pressórico. 

RESULTADOS
Dentre os dados coletados nas entrevistas Algumas variáveis 
foram selecionadas para construírem a análise. Neste 
estudo, houve maior participação de mulheres (75%), o que 
de acordo com outros estudos3 realizados em instituições, 

as mulheres percebem e relatam seus 
problemas de saúde mais 

Diante da relevância em Saúde Pública, a busca por 
fatores que contribuem para a adesão ao tratamento 
medicamentoso, dando subsídios aos profissionais sobre tais 
problemas e possibilitando estratégias viáveis à solução dos 
mesmos, de acordo com a realidade em que estão inseridos, 
se faz necessário. 

METODOLOGIA
Tratase de uma pesquisa exploratória com abordagem 
quantitativa, que se baseia em fundamentos empíricos de 
uma realidade objetiva, onde a não adesão ao tratamento 
é um fator que contribui para a ocorrência de eventos 
cardiovasculares e cérebrosvasculares, que levam à morte 
milhares de pessoas em todo mundo. Portanto, adotouse um 
procedimento me todológico ordenado e disciplinado para se 
adquirir tais informações2. 

O levantamento de dados foi rea lizado na Unidade Básica 
de Saúde São Francisco, da cidade de Caxias  Maranhão. 
Esta unidade é responsável pelo atendimento primário de 
1.603 famílias e apresentou a maior incidência de casos de 
hipertensão arterial do município em 2004, com 80 casos 
notificados sendo escolhida como área de pesquisa. 

A coleta de dados foi baseada na técnica de auto
relato estruturado através de um roteiro de entrevista. A 
pesquisadora foi acompanhada dos agentes comunitários de 
saúde da área que se disponibilizaram para a efetivação da 
pesquisa. A posição do agente comunitário em relação à 
adesão do tratamento permitiu a estratificação dos grupos 
de indivíduos com hipertensão. A pesquisa foi realizada de 
janeiro a maio de 2006. 

A coleta de dados se deu após aprovação do projeto pelo 
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA) e autorização do participante por 
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
conforme especificado na Resolução 196/96. 

Foram também utilizados dados relacionados 

Gráfico 1. Indivíduos com hipertensão arterial segundo 
opinião sobre a cronicidade da doença. UBS São Francisco. 
Caxias/Maranhão, 2006.

 
Tabela 1. Indivíduos com hipertensão arterial segundo os dados sóciodemográficos, UBS São Francisco. Caxias/Maranhão, 2006.

Sexo
Masculino    25%

Feminino      75%

Total    

   Idade
40-50 anos         10%

51-60 anos      27,5%      

61-70 anos         25%

71-80 anos      32,5%

81-90 anos           5%

                         100%

Cor
Branca        27,5%

Mulata           55%      

Negra           1,5%

Mestiça        2,5%

Amarela      13,5%

                    100%

Estado Civil
Solteiro          12,5%

Separado          15%      

Casado          37,5%

Amasiado          10%

Viúvo                25%

                       100%

 Escolaridade
Analfabeto          55%

1º grau                10%      

Lê/escreve         35%

                       100%
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hipertensão, a maioria dos entrevistados, 65,5%, res pon
deram que conheceram o diagnóstico de hipertensão entre 
cinco a 10 anos.

Quanto à escolaridade, 55% são analfabetos. Estudos do 
Ministério da Saúde apontam que o nível de escolaridade está 
inversamente relacionado com a ocorrência de complicações 
da hipertensão, pois os indivíduos que completam o 3º grau, 
têm índice de prevalência em complicações hipertensivas 
40% menor do que aqueles com menos de 10 anos de 
escolaridade. Quanto maior nível de escolaridade menor a 
prevalência de complicações hipertensivas. 

A falta de conhecimento sobre a doença, sua origem, 
causas, conseqüências e controle, é responsável pela baixa 
adesão ao tratamento e pelo baixo sucesso terapêutico, com 
impactos significantes na sociedade1.

Quanto à gravidade da doença, 45% afirmaram que a 
hipertensão é para toda vida; 37,5% afirmaram que a pressão 

do que os homens, assim como, a procura pelos serviços 
de saúde. 

Verificouse que 57,5% possuem idade entre 6079 
anos, dado este confirmado pelo Ministério da Saúde, que 
apresenta uma pesquisa cuja prevalência atinge 15 a 20% 
da população adulta, chegando a atingir 50% dos idosos4. 

Quanto à variável raça, observouse que 55% dos sujeitos 
são mulatos; 27,5% são brancos; 1,5% são negros, 2,5% são 
mestiços e 13,5% amarela. A prevalência de Hipertensão 
Arterial Severa (HAS) na raça negra é quase duas vezes maior 
que na branca. Em geral, a pressão arterial é mais elevada na 
raça negra em relação à branca3. 

O estado civil contribui para adesão ao tratamento, 
pois segundo Smeltzer & Bare5, as pessoas que vivem só 
enfrentam outros problemas além daqueles relacionados à 
doença, sendo assim, um envolvimento de um membro da 
família é componente facilitador para a adesão ao tratamento 
medicamentoso. Nesta pesquisa dos 37,5% eram casados, 
25% viúvos, 12,5% solteiros e 1,5% separados. 

Em relação ao tempo que sabiam ser portadores da 

Gráfico 3. Internações relacionadas a descontrole 
pressórico. UBS São Francisco, Caxias/ Maranhão, 2006.

Gráfico 2. Indivíduos com hipertensão arterial segundo conhecimento dos benefícios do tratamento antihipertensivo medicamentoso. 
UBS São Francisco, Caxias/Maranhão, 2006.

“A educAção do pAciente com Hipertensão 
ArteriAl É um processo lento, que exige 

umA sÉrie de estrAtÉgiAs, sugerindo 
trAnsferênciAs de conHecimento básico 

sobre doençA, suA origem, conseqüênciAs, 
os fAtores de risco relAcionAdos e As 

possibilidAdes de benefícios do trAtAmento”
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referências

alta é passageira como o resfriado; 5% concluíram que era 
tão grave como câncer e 12,5% não sabiam. É notório que 
50% da população entrevistada não conhecem sua doença, 
sendo um fator predisponente para dificuldades de adesão 
e até mesmo para o abandono do tratamento. Sobre o 
conhecimento a respeito da cronicidade, 65% afirmaram 
que a pressão alta não tem cura. 

Para o aumento das taxas de adesão, é preciso que haja 
um modelo educacional que esclareça aspectos da doença, 
adotando uma série de estratégias1. 

A educação do paciente com hipertensão 
arterial é um processo lento, que exige uma 
série de estratégias, sugerindo transferências 
de conhecimento básico sobre doença, 
sua origem, conseqüências, os fatores de 
risco relacionados e as possibilidades de 
benefícios do tra tamento. 

Quanto aos benefícios do tratamento 
antihipertensivo medicamentoso foram 
executados questionamentos sobre a 
prevenção de certas patologias como 
asma, diabetes, infarto, derrame e pro
blemas renais, visando identificar o 
conhecimento dos clientes COM hi
pertensão quanto à eficácia das 
medicações, conforme no gráfico 3: 
37,5% afirmaram a eficácia da medicação 
contra a asma, 12,5% não confirmaram a 
assertiva e 50% não sabiam responder. Em 
relação ao diabetes: 40% confirmaram a 
eficácia da medicação contra o diabetes; 
7,5 % negaram a assertiva e 52,5% não sabiam responder a 
relação da medicação para o prevenção do diabetes; 55% 
dos entrevistados confirmaram a eficácia contra o infarto; 
5% negaram a eficácia do medicamento e 40% não sabiam 
responder. 82,5% afirmaram a eficácia da medicação contra 
o derrame; 5% não confirmaram a afirmação e 12,5% não 
sabiam responder. Em relação aos problemas renais 55% 
dos entrevistados confirmaram a eficácia dos medicamentos; 
12,5% negaram a afirmação e 32,5% não sabiam como 
responder. Esta pesquisa tem como hipótese que a ocorrência 
de complicações cardiovasculares e cérebrosvasculares estão 
relacionadas à não adesão ao tratamento medicamentoso 
da hipertensão. O principal objetivo do tratamento anti
hipertensivo é reduzir a morbidade e a mortalidade das 
doenças cardiovasculares associadas aos valores elevados 

da pressão arterial, sendo que em 1994, 33% das mortes 
no Brasil foram decorrentes de infarto agudo do miocárdio, 
doença cérebrovascular aguda e insuficiência cardíaca7.

O controle insatisfatório dos níveis da pressão arterial 
relacionase com pouca ou falta de adesão ao tratamento1. 

Estudos sobre a ocorrência de internações hospitalares 
decorrentes de um descontrole pressórico aponta que 37,5% 
já apresentaram episódios de internações devido a acidentes 
vasculares cerebrais e picos hipertensivos devido ao descontrole 
pressórico. A análise de internação decorrente de pressão arterial 

alta foi avaliada, tendo como resultado: 62,5% 
não possuíram episódios de internações 
hospitalares; 37,5% apresentaram momentos 
de episódios de internação hospitalar devido 
a acidentes vasculares cerebrais e picos 
hipertensivos7.

CONCLUSÃO
Diante dos dados, identificouse que os fatores 
educacionais estão envolvidos nas questões 
de adesão ao tratamento medicamentoso. 
A elevada incidência de analfabetos pode 
contribuir para es te fato, bem como questões 
de não es  clarecimento sobre a doença 
e o tratamento medicamentoso. Muitos 
clien  tes demonstram dúvida à doença e a 
possibilidade de cura da hipertensão.

Metade dos entrevistados não co
nhecem sua doença, sendo um fator 
predisponente para dificuldades de adesão 
e até mesmo o abandono do tratamento. 

O controle insatisfatório dos níveis da pressão arterial 
relacionase com pouca ou falta de adesão ao tratamento1”. 
A análise de internações hospitalares decorrentes de um 
descontrole pressórico aponta que 37,5% dos entrevistados 
já apresentaram tais episódios devido a acidentes vasculares 
cerebrais e picos hipertensivos. 

Essas evidências sugerem a implantação de medidas 
educacionais, que estejam voltadas para orientação e o 
acompanhamento referente à maneira de como vivenciar essa 
nova condição de vida. Para que possa ser assegurada a adesão 
ao tratamento, é preciso que os indivíduos com hipertensão 
conheçam a patologia e os benefícios do tratamento, a fim de 
que sejam conscientes do seu papel diante do autocuidado, 
para que juntos, profissionais e pacientes estejam do mesmo 
lado desta luta, a favor da vida. 
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“A Análise de internAções 
HospitAlAres decorrentes 

de um descontrole 
pressórico ApontA que 

37,5% dos entrevistAdos 
já ApresentArAm tAis 

episódios devido A 
Acidentes vAsculAres 

cerebrAis e picos 
Hipertensivos ”


