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RESUMO 
 
Pesquisa desenvolvida com objetivo de testar a eficácia de um programa educativo 

de mensagens de texto de telefonia móvel para motivar a adesão ao tratamento anti-

hipertensivo. Estudo do tipo ensaio clínico randomizado e controlado, com 

recrutamento (n=344) realizado no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, 

localizado em Fortaleza - Ceará. Houve randomização entre dois grupos, com 172 

participantes em cada, alocados com igual proporção de sexo e tempo de 

diagnóstico da hipertensão. Denominou-se grupo controle (GC) aquele composto por 

participantes que receberam a assistência usual oferecida no local de coleta de 

dados. O grupo intervenção (GI) foi composto pelos participantes que receberam, 

durante três meses (abril a junho de 2016), além da assistência usual, mensagens 

de texto via telefone móvel sobre adesão ao tratamento anti-hipertensivo. As 

mensagens eram específicas para a dificuldade indicada pelo participante para 

aderir ao tratamento: tomada de medicamentos em conformidade com a prescrição; 

redução do consumo de sódio e de alimentos não-saudáveis; prática de exercícios 

físicos. Ao final de cada mês, os participantes do GI receberam uma ligação 

telefônica. Essa intervenção foi denominada Programa MeTTA. O desfecho foi a 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo, mensurada por meio do Questionário de 

Adesão ao Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (QATHAS). Esse 

instrumento permite obter o coeficiente final de adesão, que pode variar de 60 a 110. 

A adesão foi medida, em ambos os grupos, antes (baseline) e após o período de 

intervenção. As variáveis contínuas foram submetidas ao teste de Kolmogorov-

Smirnov para análise da distribuição. Para avaliação das associações entre os 

grupos, foi utilizado o teste do qui-quadrado (ou razão de verossimilhança) para as 

variáveis qualitativas. Para as quantitativas, o teste U de Mann-Whitney foi aplicado 

às variáveis binárias. Para a comparação das médias de adesão intra grupos antes 

e após a intervenção, o teste de Wilcoxon foi utilizado. As diretrizes contidas na 

Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo 

seres humanos foram seguidas em todas as fases da pesquisa. Os grupos, na 

baseline, eram homogêneos quanto a todas as características testadas. Com as 

perdas, a amostra final da pesquisa foi de 253 participantes, sendo 112 do GC e 141 

do GI. No GC, a adesão (desfecho) se manteve similar após a intervenção 

(p=0,109). O nível de adesão em ambos os momentos foi de 80 de acordo com a 



 

 

 
10 

 

escala. Na análise intra GI, foi constatada diferença significativa entre as médias dos 

coeficientes do QATHAS (p<0,001). A adesão (desfecho), após a intervenção, foi 

melhor: aumento de um nível na escala de adesão: de 80 para 90. Relativo ao 

período pós-intervenção, foram comparadas as médias dos coeficientes do QATHAS 

entre GC e GI. A média dos coeficientes do QATHAS do GI foi maior do que do GC 

(p<0,001). Concluiu-se que o Programa MeTTA foi eficaz para motivar as pessoas, 

acompanhadas em instituição da atenção secundária à saúde de Fortaleza, a aderir 

ao tratamento anti-hipertensivo. Conseguiu aumentar em um nível a classificação da 

adesão no QATHAS. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Cooperação do paciente. Adesão à medicação. 

Mensagem de texto. Promoção da saúde. 
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ABSTRACT 

 

Aimed to test the effectiveness of an educational program of mobile text messaging 

for adherence to antihypertensive treatment. A randomized, controlled clinical trial 

with recruitment (n=344) conducted at the Integrated Diabetes and Hypertension 

Center, located in Fortaleza, Ceará. There was randomization between two groups, 

with 172 participants in each, allocated with equal sex ratio and time of diagnosis of 

hypertension. Control group (CG) was defined as the group that was composed of 

participants who received the usual assistance offered at the data collection site. The 

intervention group (IG) was composed of participants who received, for three months 

(April to June 2016), in addition to the usual assistance, text messages via mobile 

phone on adherence to antihypertensive treatment. The messages were specific to 

the difficulty indicated by the participant to adhere to the treatment: taking 

medications in accordance with the prescription; Reduced consumption of sodium 

and unhealthy foods; Practice of physical exercises. At the end of each month, IG 

participants received a telephone call. This intervention was called MeTTA Program. 

The outcome was adherence to the antihypertensive treatment, measured by means 

of the Questionnaire for Adherence to the Treatment of Systemic Hypertension 

(QATHAS). This instrument allows to obtain the final coefficient of adhesion, which 

can vary from 60 to 110. Adhesion was measured in both groups, before (baseline) 

and after the intervention period. Continuous variables were submitted to the 

Kolmogorov-Smirnov test for distribution analysis. To evaluate the associations 

between the groups, the chi-square test (or likelihood ratio) was used for the 

qualitative variables. For the quantitative, the Mann-Whitney U test was applied to 

the binary variables. For the comparison of intra-group adhesion averages before 

and after the intervention, the Wilcoxon test was used. The guidelines contained in 

Resolution Nº 466/2012 of the National Health Council for research involving human 

subjects were followed at all stages of the research. The groups, on the baseline, 

were homogeneous for all characteristics tested. With the losses, the final sample of 

the research was of 253 participants, being 112 of the CG and 141 of the IG. In CG, 

adherence (outcome) remained similar after the intervention (p=0,109). The level of 

adhesion at both times was 80 according to the scale. In the intra IG analysis, a 

significant difference was found between the means of the QATHAS coefficients 

(p<0,001). Adherence (outcome), after the intervention, was better: one level 
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increase in the adherence scale: from 80 to 90. Regarding the postintervention 

period, the means of the QATHAS coefficients between CG and IG were compared. 

The mean of the QATHAS coefficients of the IG was higher than the CG (p<0,001). It 

was concluded that MeTTA Program was effective to motivate people, accompanied 

in an institution of secondary health care in Fortaleza, to adhere to antihypertensive 

treatment. He was able to increase the membership rank in QATHAS by one level. 

 

Keywords: Hypertension. Patient cooperation. Medication adherence. Text 

message. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo teve como objeto a utilização de uma estratégia de educação 

em saúde para elevar os níveis de adesão ao tratamento da hipertensão arterial 

(HA), utilizando como recurso mensagens de texto de telefonia móvel. 

A escolha por estudar a adesão como fenômeno em pessoas com HA se 

deve, inicialmente, ao impacto dessa morbidade na saúde pública. Sobre ela - que 

também é considerada fator de risco para outras doenças cardiovasculares (DCV) - 

a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) (2016) e o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2013) trazem dados epidemiológicos que ajudam a compreender o porquê 

da HA ser considerada um grave problema de saúde pública no Brasil. Sua 

prevalência (autorreferida) no país variou, entre 2006 e 2014, de 23% a 25% para 

adultos (32,5% em média), chegando a mais de 60% para indivíduos idosos. 

Em contrapartida à alta prevalência da doença, observam-se baixas taxas 

de controle, que podem ter como consequência o desenvolvimento de complicação 

associada à HA. Sobre isso, sabe-se que a mortalidade por DCV aumenta, 

progressivamente, com a elevação da pressão arterial (PA) a partir de 115/75 mmHg 

de forma linear, contínua e independente (SBC, 2010). 

Nas últimas três décadas, o número de pessoas com HA não controlada 

aumentou cerca de um bilhão em todo o mundo (IKEDA et al., 2014). Assim como 

no Brasil, em outros países a HA tem apresentado estatísticas impactantes: nos 

Estados Unidos, 34% da população com hipertensão tem sua PA não controlada, 

51% no Canadá, 77% na Espanha e 62% na Inglaterra (UZUN et al., 2009). Esses 

números ajudam a compreender o motivo da HA ser a principal causa de consulta 

na atenção primária e de entrada de usuários em outros níveis de atenção à saúde 

(SANTOS et al., 2013). 

As baixas taxas de controle são resultantes de pessoas não tratadas e 

daquelas não aderentes ao tratamento anti-hipertensivo. Sobre isso, estima-se que 

40% das pessoas com HA se encontram sem tratamento e dois terços dos que 

iniciaram a terapêutica não atingem as metas de controle da PA (<140/90 mmHg) 

(GREZZANA; STEIN; PELLANDA, 2013). 

Estudos descritivos sobre aspectos associados à doença, ao tratamento e 

à (não) adesão a este têm sido desenvolvidos com frequência no Brasil, assim como 

há variada disponibilidade de instrumentos elaborados para avaliar a adesão ao 
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tratamento anti-hipertensivo, além de adoção de diretrizes para o controle da HA 

publicadas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) e pela SBC (2016). 

Estudos epidemiológicos sobre a prevalência da HA no âmbito 

populacional, embora frequentes, tem se concentrado nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil. Torna-se importante, então, a compreensão de distribuição da doença e suas 

peculiaridades (como a adesão) em regiões do país onde a informação ainda se 

encontra incipente, como é o caso do Nordeste (MENEZES et al., 2016). 

Tal atenção pode ser explicada devido à adesão ao tratamento anti-

hipertensivo ser considerada importante indicador no acompanhamento da evolução 

terapêutica. A não adesão, por outro lado, contribui para elevados índices de 

morbimortalidade, com repercussões sociais, econômicas, individuais e familiares 

(GUERRA, 2012; MEDEIROS et al., 2014). 

A definição de adesão ao tratamento anti-hipertensivo utilizada foi 

extraída da tese de doutoramento de Rodrigues (2012), que elaborou e validou o 

instrumento de adesão a ser utilizado neste estudo. Por meio da análise dos 

conceitos apresentados em treze publicações sobre a temática, a autora resumiu a 

adesão como “[...] o grau de coincidência entre o comportamento do usuário e a 

prescrição dos profissionais de saúde, que envolve medidas farmacológicas e 

comportamentais, sendo que todos os envolvidos no processo são responsáveis 

pelo tratamento” (p. 24). 

Contudo, ainda se observa, na prática clínica, dificuldade de 

implementação de ações voltadas à adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Santos 

et al. (2013) apontam que essa problemática envolve vários aspectos, como a 

escassez de índices de adesão em todo o mundo, a necessidade de comparação 

das formas de obter medidas de adesão em estudos existentes e a constatação de 

que a adesão se apresenta de forma diferente quando se inicia o tratamento 

comparada à necessidade de controle por tempo prolongado. Esses mesmos 

autores resgatam a necessidade de se considerar iniciativas que podem ser 

implementadas para melhorar a efetividade do tratamento anti-hipertensivo. 

Nesse contexto se insere o enfermeiro, profissional que durante as 

consultas de enfermagem utiliza a educação em saúde como ferramenta para a 

promoção da saúde de pessoas em tratamento anti-hipertensivo. Deve-se, portanto, 

considerá-lo como corresponsável pelo alcance da adesão, já que uma de suas 



 

 

 
21 

 

funções é estimular o engajamento da pessoa com HA no autocuidado (FELIPE et 

al., 2012).  

No Glossário de Promoção da Saúde (WHO, 1998a), educação em saúde 

é definida como oportunidades de aprendizagem conscientemente construídas, 

envolvendo alguma forma de comunicação destinada a melhorar o letramento em 

saúde, incluindo a aumento do conhecimento e desenvolvimento de habilidades que 

favoreçam a saúde individual e comunitária.  

Candeias (1997) se refere ao mesmo conceito como experiências de 

aprendizagem que facilitam ações voluntárias de saúde. Destaca-se, então, o termo 

“voluntárias” para indicar que qualquer ação de educação em saúde deve ser 

planejada e proposta sem coerção e com plena compreensão e aceitação dos 

objetivos educativos implícitos e explícitos. 

As principais formas de abordagem da educação em saúde por parte do 

enfermeiro junto aos usuários com HA são consulta de enfermagem, realização de 

grupos e visitas domiciliárias. E, entre estas, a consulta de enfermagem é a 

estratégia de cuidado implementada com maior frequência. No Brasil, nos serviços 

de atenção primária e secundária, a consulta é agendada a cada três meses (em 

média), o que reforça a proposta do Modelo de Atenção às Condições Crônicas em 

Saúde (MACC) de introdução de novas formas de atenção que vão além da consulta 

presencial face-a-face, como atenção compartilhada a grupo, atenção contínua, 

atenção por pares e atenção à distância (MENDES, 2012). 

Percebe-se, então, a necessidade de monitoramento padronizado e 

regular, para que os usuários não fiquem “abandonados” depois de deixarem uma 

unidade de saúde. Isso porque o problema das condições crônicas não pode ser 

resolvido por um sistema centrado nos profissionais de saúde e, exclusivamente, em 

consultas presenciais face-a-face de quinze minutos, estruturadas na lógica da 

atenção às condições e aos eventos agudos e com forte conteúdo prescritivo 

(MENDES, 2012). 

Verifica-se, então, necessidade de buscar novas estratégias de suporte à 

educação em saúde de pessoas com HA para melhoria dos índices de adesão ao 

tratamento. Nesta pesquisa, optou-se pela testagem de uma dessas estratégias: 

suporte por meio de telefonia móvel. Acredita-se que pode conferir 

complementaridade às consultas de enfermagem realizadas, podendo ser integrada 

à oferta tradicional de cuidados em saúde (BOBROW et al., 2014).  
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Essa tecnologia (telefone celular) tem sido empregada na busca pela 

adesão terapêutica persistente, já que frequentemente os usuários apresentam 

maior adesão perto da consulta clínica agendada (SANTOS et al., 2013). A 

importância de incentivar a adesão persistente foi enfatizada em relatório da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (2003) e tem sido relembrada em estudos 

desde então. 

A tecnologia móvel na promoção da saúde (mobile health - mHealth), 

apesar de recente, tem sido aplicada em 26 países dos continentes americano, 

africano e asiático, em 51 programas de saúde. Além de suporte ao tratamento, tem 

como propósitos apoio diagnóstico, educação e conscientização em saúde, coleta 

de dados à distância, comunicação e treinamento de profissionais de saúde e 

monitoramento de doenças e surtos epidêmicos (UNF, 2009). 

As tecnologias relacionadas à mHealth incluem Short Message Service 

(SMS), videomensagens, ligações telefônicas e conectividade por meio de internet 

móvel. Dentre essas, estudos têm comprovado que o envio de mensagens de texto, 

embora pouco adotado em mHealth, é a tecnologia menos dispendiosa para a 

promoção da saúde. Além do baixo custo, as potencialidades estão associadas à 

possibilidade de: uso bastante difundido, principalmente porque não necessita de 

internet para seu funcionamento no celular; disponibilidade do serviço em qualquer 

aparelho, mesmo nos modelos menos sofisticados; utilização em diversificadas 

condições de saúde; acesso em momento conveniente ao proprietário do celular 

(COLE-LEWIS; KERSHAW, 2010). 

Foram encontradas três revisões sistemáticas acerca de pesquisas que 

testaram a eficácia dessa tecnologia, as quais apontaram que seu uso tem como 

finalidade principal o incentivo à mudança de comportamento em saúde e também 

serve como lembrete na adesão ao tratamento. Segundo essas revisões, o SMS foi 

empregado em pesquisas que objetivaram a adesão à medicação, perda de peso, 

prática de exercícios físicos, cessação do tabagismo, comparecimento às consultas 

clínicas e alimentação saudável. Em relação às doenças-foco do tratamento, os 

estudos incluídos nas revisões eram referentes à diabetes mellitus (DM), Aids, asma, 

malária, esquizofrenia, bulimia nervosa, HA e distúrbio bipolar (PRADO et al., 2012; 

COLE-LEWIS; KERSHAW, 2010; FJELDSOE; MARSHALL; MILLER, 2009). 

As vantagens da utilização do SMS como tecnologia para a promoção da 

saúde em comparação com outras já consagradas correspondem à melhor relação 
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custo-eficácia, à conveniência, ao amplo alcance e à grande popularidade desse 

serviço nos países em desenvolvimento. Sendo assim, essa tecnologia assistencial 

onipresente permite a comunicação entre profissional da saúde e usuário de forma 

acessível e atraente, respeitando sua privacidade e dando-lhe ferramentas para 

fazer escolhas informadas (UNF, 2009). 

Ao buscar estudos sobre a utilização de mensagem de texto de telefonia 

móvel em saúde para melhorar os níveis de adesão ao HA foi encontrada apenas 

uma pesquisa associada à obesidade, na qual se comparava o uso do SMS com 

intervenção baseada na internet (PARK; KIM, H.; KIM, K., 2009).  

Diante do contexto apresentado, o presente estudo propôs a testagem da 

seguinte hipótese: um programa educativo, ora denominado Programa MeTTA4, de 

baixo custo com mensagens de texto como suporte ao tratamento clínico 

convencional5 motiva as pessoas com HA a melhorar a adesão ao tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Trata-se da intervenção. 

5
 Com fito de comparação, trata-se do controle. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral  

 

Testar a eficácia de um programa educativo de mensagens de texto de 

telefonia móvel para motivar a adesão ao tratamento anti-hipertensivo. 

 

2.2 Específicos 

 

 Descrever as características sociodemográficas, clínicas, de tratamento e 

acompanhamento nos serviços de saúde dos participantes do estudo; 

 Mensurar o nível de adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso da HA desses participantes; 

 Identificar a principal dificuldade dos participantes para aderir ao tratamento 

anti-hipertensivo; 

 Comparar a adesão ao tratamento anti-hipertensivo dos grupos intervenção e 

controle antes de após o período de intervenção com o Programa MeTTA 

(intragrupos); 

 Averiguar a existência de diferença da adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

dos grupos intervenção e controle após o período de intervenção com o 

Programa MeTTA (entre grupos); 

 Analisar a eficácia da estratégia educativa de acordo com a dificuldade dos 

participantes para aderir e de suas características sociodemográficas e 

clínicas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

 

Embora se tenha adotado, para o presente estudo, a definição de adesão 

ao tratamento da HA de Rodrigues (2012), a utilizada na maior parte dos estudos é 

oriunda do Projeto Adesão da OMS, e representa a fusão de outras duas definições 

propostas por Haynes (1979) e Rand (1993): grau em que o comportamento de uma 

pessoa – representado pela ingestão de medicação, seguimento da dieta e 

mudanças no estilo de vida – corresponde e concorda com as recomendações de 

um médico ou outro profissional de saúde (GUSMÃO; MION JUNIOR, 2006). 

Tem-se notado, porém, que alguns estudos analisam o fenômeno da 

adesão com ênfase na não adesão, tanto por meio da mensuração da prevalência 

do não controle, quanto dos fatores intervenientes na dificuldade em aderir. Para a 

população com HA, foi proposta por Oliveira (2011) a seguinte definição para “falta 

de adesão”: comportamento intencional ou não que não coincide parcial ou 

totalmente com um plano de promoção da saúde ou terapêutico e com 

recomendações tomadas por meio de decisões partilhadas e acordadas entre 

profissional de saúde/equipe de saúde multidisciplinar e o indivíduo, família e/ou 

comunidade, incluindo dificuldade com tratamento farmacológico, não farmacológico 

e não comparecimento às atividades nos serviços de saúde (consultas e 

atendimentos grupais), que pode levar a resultados clinicamente parcialmente ou 

não efetivos. 

Sobre isso, Luna (2009) apresenta informação controversa, pois discute 

algumas classificações da HA e, entre elas, está a relacionada ao tratamento, que 

“rotula” a pessoa como: paciente responsivo ou resistente ao tratamento. Em suas 

palavras, trata-se de classificação ultrapassada e, atualmente, em desuso, pois 

quase todas as pessoas diagnosticadas, de um modo ou outro, respondem ao 

tratamento, ou seja, aderem em algum grau. 

Estudos acerca da prevalência da (não) adesão ao tratamento da HA são 

frequentes, especialmente revisões integrativas e sistemáticas sobre seus fatores 

intervenientes (MASSA et al., 2016; SOUZA; BORGES; MOREIRA, 2016; GIROTTO 

et al., 2013; BORGES et al., 2012; PICON et al., 2012; SOARES et al., 2012; 

BORGES; MOREIRA, 2010-2011).  
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É consenso que se trata de fenômeno multidimensional. Rodrigues, 

Moreira e Andrade (2014) apontam quatro dimensões: usuário; doença/tratamento; 

serviço de saúde e ambiente (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Dimensões da adesão ao tratamento anti-hipertensivo. 

Dimensões Descrição 

Usuário 
Refere-se à pessoa em tratamento anti-hipertensivo. Engloba as 

variáveis sociodemográficas e econômicas, conhecimentos, atitudes, 
crenças, percepções, expectativas, uso de álcool e cigarro. 

Doença e 
tratamento 

Engloba as variáveis relacionadas à presença de doenças associadas e 
fatores de risco cardiovasculares, aos medicamentos, ao tempo de 

convívio com a doença, valores alterados da PA, dieta, atividade física e 
ao uso de terapias alternativas. 

Serviço de 
saúde 

Representa o local onde é realizado o tratamento da HAS e está 
relacionado às variáveis sobrevindas da relação profissional de saúde-

usuário, qualidade da prestação de serviços, acesso, atividades 
educativas, fornecimento de medicamentos. 

Ambiente 
Refere-se ao espaço mais amplo em que o usuário está inserido. 
Engloba as variáveis relacionadas à interação com o meio, apoio 

familiar e social, controle do meio externo. 
Fonte: Rodrigues (2012); Rodrigues, Moreira e Andrade (2014) 

 

Embora esse seja o estudo mais recente encontrado na literatura 

brasileira que contenha a descrição dessas dimensões, a compreensão do 

fenômeno da adesão em quase todos os estudos se faz a partir de publicação de 

2003 da OMS, a qual enfatiza as cinco dimensões defendidas por Haynes (1979): 

sistema e equipe de saúde, fatores econômicos, fatores relacionados ao paciente, 

fatores relacionados à doença e fatores relacionados ao tratamento (Figura 1).  
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                                                                                                                                      Fonte: Gusmão et al. (2009) 

Figura 1 – Dimensões da adesão. 

 

Portanto, na abordagem adotada pela OMS, adesão também é um 

fenômeno multidimensional, determinado pela interação de cinco fatores, entre os 

quais os relacionados ao paciente são apenas um determinante. A opinião comum 

de que os pacientes são os únicos responsáveis por seguir seu tratamento é 

enganadora e reflete o equívoco mais comum de como outros fatores afetam o 

comportamento e a capacidade da pessoa aderir a seu tratamento (HAYNES, 1979).  

Fonte: WHO (2003); Gusmão; Mion Junior (2006) 
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As dimensões defendidas pela OMS foram utilizadas em estudos com 

amostras compostas por pessoas com HA, permitindo a adaptação do esquema 

apresentado na Figura 1, no qual os fatores socioeconômicos deram lugar aos 

aspectos relacionados ao cuidador, pois se compreendeu que o comprometimento 

do cuidador, principalmente em pacientes idosos com várias comorbidades, pode 

influenciar a adesão ao tratamento: quanto mais comprometido estiver o cuidador, 

mais fácil será o tratamento. Além disso, o cuidador tem de ser encorajado pela 

equipe de saúde a intervir no tratamento e, assim, se sentir elemento ativo neste 

processo (GUSMÃO et al., 2009). 

Apesar de tratar as dimensões da adesão de modo generalista, o estudo 

dos fatores intervenientes defendidos pela OMS permite a compreensão da 

complexidade do fenômeno e, por conseguinte, a possibilidade de que sejam 

traçadas metas terapêuticas adequadas à dificuldade da pessoa de modo 

específico, de acordo com a dimensão que esteja prejudicando a manutenção ou 

melhora da adesão.  

Além disso, o estudo dessas dimensões permitiu o desenvolvimento de 

diversos instrumentos que contemplassem itens específicos de avaliação de cada 

dimensão. Na HA, essa avaliação é feita por meio de questionários, sendo os sete 

mais utilizados reunidos em revisão integrativa de Borges et al. (2012): Teste de 

Morisky-Green (TMG), Cuestionário de Valoración de Adherencia, Questionário 

Martín-Bayarre-Grau (MBG), Questionário de Adesão a Medicamentos (QAM-Q), 

Teste de Haynes, Escala de conductas em salud, Hill-Bone compliance to high blood 

pressure therapy scale. O Teste de Batalla, apesar de amplamente utilizado em 

pesquisas, não foi incluído na publicação. 

Na enfermagem, a publicação mais citada sobre as dimensões da adesão 

ao tratamento anti-hipertensivo é a análise conceitual realizada por Araújo e Garcia 

(2006), a qual aborda apenas três dimensões como antecedentes da adesão: 

aspectos relacionados ao paciente, ao regime terapêutico e ao sistema de saúde. 

Para as autoras, a adesão ao tratamento anti-hipertensivo pode ser 

influenciada por três grupos de fatores antecedentes, os quais, atuando de modo 

inter-relacionado, podem determinar diferentes graus de adesão: os relativos ao 

próprio paciente, como as variáveis sociodemográficas, os conhecimentos e crenças 

que os pacientes têm sobre a doença e o tratamento, e o apoio da família; os 

relacionados à terapêutica farmacológica e não farmacológica; e os fatores 
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relacionados ao sistema de saúde, entre os quais foram ressaltados a estrutura dos 

serviços de saúde e o processo de atendimento do portador de HA. As 

consequências são os resultados positivos que se pretende alcançar: uma PA 

controlada; a redução na incidência ou o retardamento na ocorrência de possíveis 

complicações e a melhoria na qualidade de vida (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

 

3.2 Intervenções de enfermagem para adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

 

A busca na literatura sobre intervenções implementadas por enfermeiros 

para a adesão ao tratamento entre pacientes com HA foi realizada em abril e maio 

de 2014 (e atualizada em dezembro de 2016), nas bases de dados Scopus, PubMed 

e LILACS, a partir dos descritores hypertension, nursing care e patient compliance.  

Foram selecionados quinze artigos, cuja análise permitiu averiguar que 

houve um maior quantitativo de publicações entre 2009 e 2012. A maior 

concentração de estudos nesse período pode estar relacionada à ênfase dada pela 

comunidade científica internacional à problemática da HA, em virtude dos altos 

índices alcançados por essa condição clínica em todo o mundo, bem como dos 

elevados índices de não controle da doença (IKEDA et al., 2014; WHO, 2013). No 

Brasil, a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde também identificou 

as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) – dentre elas a HA – como um 

dos temas considerados como prioridade de pesquisa em âmbito nacional (BRASIL, 

2008). 

Metade das pesquisas que originaram as publicações analisadas foi 

implementada nos Estados Unidos e os demais estudos foram desenvolvidos em 

Canadá, México, China, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Camarões e Austrália. 

Quanto ao cenário, foram mais frequentes os estudos multicêntricos, em instituições 

de cuidados primários em saúde. A realização de pesquisas nesse nível de atenção 

permite acompanhamento dos resultados com maior participação, pois há mais 

proximidade entre usuários do serviço e profissionais de saúde. Estudo aponta que, 

na atenção primária, esse vínculo contribui com a efetividade das ações de saúde e 

favorece a participação do usuário durante a prestação do serviço, pois o propicia a 

exercer seu papel de cidadão, com autonomia, respeito aos direitos de fala, 

argumentação e escolha e permite sua integração na manutenção de sua saúde e 

redução dos agravos (MONTEIRO; FIGUEIREDO; MACHADO, 2009). 
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As amostras variaram de 15 a 1.131 participantes no total, com mediana 

de 223 pessoas que completaram os estudos. Os desenhos metodológicos 

mencionados pelos autores indicaram doze publicações com resultados 

categorizados no nível de evidência 2 de acordo com a Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) (STETLER et al., 1998), pois se tratam de ensaios 

clínicos randomizados. De acordo com esse sistema de classificação, as evidências 

encontradas podem ser incorporadas à prática clínica do enfermeiro à pessoa com 

HA, desde que os resultados tenham sido eficazes para a adesão ao tratamento. Em 

três estudos (WAKEFIELD et al., 2011; LABHARDT et al. 2011; BOSWORTH et al., 

2009) os pesquisadores alocaram participantes em mais de um grupo intervenção 

(dois ou três). 

Quanto às estratégias de cuidado de enfermagem para o alcance da 

adesão ao tratamento da HA, foram identificadas 26, as quais, com fito de análise, 

foram agrupadas em sete categorias por similaridade, aqui citadas por ordem 

decrescente de utilização nos estudos: sessões presenciais de orientação quanto ao 

uso adequado da medicação anti-hipertensiva (sete); aconselhamento via telefone 

(sete); automonitorização da PA em domicílio (seis); sessões presenciais de 

orientação para mudanças comportamentais (adesão ao estilo de vida saudável) 

(quatro); implementação de atividade utilizando material educativo para reforçar as 

orientações oferecidas pelos enfermeiros (panfletos, DVD, folhetos com diretrizes e 

cartilha) (quatro); identificação das necessidades de saúde associadas à HAS por 

meio de entrevistas com os pacientes (três); contrato de tratamento (dois) (Quadro 

2).  
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Quadro 2 – Estratégias implementadas por enfermeiros para o alcance da adesão ao tratamento anti-hipertensivo. 

Estratégia Descrição da estratégia 

Sessões presenciais de orientação 
para mudanças comportamentais 

(adesão ao estilo de vida saudável) 

 Sessões educativas com base em guias clínicos para HA. 

 Aconselhamento para mudar o estilo de vida: redução de atividades físicas quando a PA estiver alta, planejamento de dieta anti-
hipertensiva e abandono de cigarros e álcool. 

 Orientações para prevenção de outras doenças: educação para autocuidado e melhora do estilo de vida. 

 Intervenção com modelo de auto-regulação do comportamento com a doença: leva em conta a percepção do indivíduo de sobre os 
sintomas, as respostas emocionais a uma ameaça à saúde e de estratégias de enfrentamento. 

Sessões presenciais de orientação 
quanto ao uso adequado da 
medicação anti-hipertensiva 

 Informações sobre os medicamentos prescritos, dose e horário e conselhos básicos sobre como maximizar os esquemas de 
tratamento. 

 Orientação para uso do Medication Event Monitoring System (MEMS®). 

 Informações sobre reações adversas e gestão da mudança do esquema terapêutico medicamentoso. 
 

Aconselhamento via telefone 

 Entrevista motivacional quinzenal. 

 Implementação de protocolos padronizados para: documentar as medições de PA dos pacientes, as preocupações relacionadas aos 
medicamentos e o progresso com o objetivo proposto e oferecer aos pacientes um apoio adequado. 

 Vigilância através de um dispositivo doméstico de telessaúde e gestão de cuidados de enfermagem. 

 Acesso a um programa de gerenciamento de tecnologia de informação com suporte ligado ao telefone: ligação semanal para obtenção 
de dados sobre a PA e adesão ao tratamento. O enfermeiro recebia as informações sobre a dificuldade na adesão e orientava sobre 
como lidar com elas. 

 Orientações para o autocuidado. 

 Orientação para promover adesão à medicação e melhorar comportamentos de saúde relacionados com a HA. 

 Investigação da percepção do risco, memória, letramento, apoio social, relação do paciente com o seu prestador de cuidados de saúde, 
efeitos colaterais da terapia, suprimento de medicação, perda de compromissos e comportamentos de saúde. 

Identificação das necessidades de 
saúde associadas à HA por meio 
de entrevistas com os pacientes 

 Identificação de problemas que resultam em falta de adesão e reflexão conjunta com o paciente sobre potenciais soluções. 

 Avaliação do paciente no que concerne à motivação para os cuidados de longa duração e identificação de possíveis obstáculos 
psicossociais que possam interferir nos cuidados. 

 Entrevista para identificação das necessidades de saúde e verificação de sinais e sintomas de alarme. 

Automonitorização da PA em 
domicílio 

 Instruções para implementação em domicílio ou em farmácias locais. 

 Indivíduos instruídos a medir a PA diariamente. 

 Os pacientes eram retreinados caso realizassem a aferição de forma incorreta. 

Implementação de atividade 
utilizando material educativo para 
reforçar as orientações oferecidas 

pelos enfermeiros 

 Panfletos educativos e check list de ingestão de sódio fornecidos para facilitar o monitoramento dos comportamentos relacionados com 
o controle da PA. 

 DVD sobre como a PA afeta o corpo; necessidade, benefício e segurança de medicações; dicas para ajudar na tomada de medicações 
prescritas. 

 Elaboração de folhetos com diretrizes padronizadas (informações sobre doença, hábitos saudáveis e anti-hipertensivos utilizados). 

 Fornecimento de cartilha educativa. 

Contrato de tratamento 

 Incentivar pelo menos um objetivo para mudança no estilo de vida, acompanhamento do progresso e visita final para averiguar o 
alcance do objetivo. 

 Compromisso formal assinado no qual os pacientes se comprometiam a fazer o seu melhor para aderir ao seguimento do programa e 
os enfermeiros a fazerem o seu melhor para prestar um bom atendimento. 
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Foi implementada mais de uma estratégia em cada pesquisa, o que 

permitiu comprovar que pelo fato de a adesão ser um fenômeno multifatorial, há 

necessidade de intervenções diversificadas. Como exemplo da importância dessa 

combinação, tem-se que sessões de orientação para modificação do estilo de vida 

tendem a promover bons resultados com relação ao controle dos níveis pressóricos, 

contudo, para o alcance de melhores resultados, essa estratégia deve estar 

associada a outras, como o monitoramento da PA e o estabelecimento de metas 

(KAURIC-KLEIN, 2012; PÉREZ-CUEVAS et al., 2009). 

Conforme se pôde perceber, as estratégias implementadas com maior 

frequência tiveram como foco a adesão à medicação anti-hipertensiva e o 

aconselhamento utilizando o telefone como recurso. 

Sessões que reforçam o uso adequado da medicação têm se mostrado 

efetivas quanto à melhoria da adesão ao tratamento e, consequentemente, no 

estabelecimento de níveis pressóricos adequados (WILLIAMS et al., 2012; 

RUPPAR, 2010). Esse resultado pode estar associado à objetividade das instruções, 

que, de acordo com as descrições das estratégias analisadas, correspondem a 

informações sobre o medicamento, a dose e o horário que deve ser tomado, além da 

possibilidade de avaliação do alcance da adesão por meio de medidas também 

objetivas, como dispositivo de contagem eletrônica de comprimidos (Medication 

Event Monitoring System – MEMS®), que foi utilizado em dois estudos (RUPPAR, 

2010; SCHROEDER et al., 2005).  

O acompanhamento dos pacientes inserindo o uso de orientações via 

telefone é uma estratégia facilmente implementável em diferentes cenários e, ainda, 

com públicos com baixos níveis de escolaridade (REINFRET et al., 2009; 

BOSWORTH et al., 2005; 2008). Outra explicação para sua frequente escolha é a 

possibilidade de se implementar, por meio desse recurso, estratégias variadas, 

como orientações com foco na adesão ao tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso; possibilidade de coletar dados auto-referidos pelos usuários, como 

valores de PA, preocupações do usuário com sua condição clínica, além de 

acompanhamento quanto ao seguimento terapêutico. Outra vantagem é o alcance 

dessa estratégia junto a grupos que pouco frequentam os serviços de saúde, como 

os homens. 

As estratégias, de maneira geral, não envolvem a necessidade de muitos 

recursos financeiros, pois se tratam de intervenções que giram em torno da 
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obtenção de dados a partir de entrevistas, com a finalidade de orientar 

adequadamente sobre a terapêutica, motivando o usuário sempre que dificuldades 

forem identificadas. Sendo assim, excetuando-se as estratégias que utilizaram o 

MEMS® (RUPPAR, 2010; SCHROEDER et al., 2005), a vigilância através de 

dispositivo doméstico de telessaúde (WAKEFIELD et al., 2011; REINFRET et al., 

2009) e a entrega de aparelho digital para aferição da PA (KAURIC-KLEIN, 2012; 

WILLIAMS et al., 2012; LEUNG et al., 2012; WAKEFIELD et al., 2011; REINFRET et 

al., 2009; BOSWORTH et al., 2008), todas as outras estratégias foram de baixo 

custo. 

Tal inferência também foi encontrada em outro estudo (LABHARDT et al., 

2011), o qual mostrou que intervenções adequadas de baixo custo, em situação em 

que sejam necessárias mudanças comportamentais a partir de cuidados oferecidos 

pelo enfermeiro, com recursos adicionais mínimos, podem melhorar 

significativamente as taxas de adesão. 

Em seguida, foi analisado o tempo de implementação das estratégias, o 

que revelou que em cinco estudos a estratégia foi desenvolvida em até seis meses, 

em sete estudos de sete meses a um ano e em três estudos houve seguimento da 

estratégia por dois anos. Não foram encontrados outros estudos que analisassem tal 

aspecto, embora seja possível inferir que houve valorização de estratégias que 

fossem implementadas por prolongado período, provavelmente em decorrência da 

adesão ao tratamento ser um fenômeno que requer maior período de intervenção 

para que se possa alcançar resultados que demonstrem efetiva mudança de 

comportamento, justamente pelo caráter de cronicidade da HA. 

Embora não tenha sido objetivo desta publicação analisar a eficácia das 

estratégias implementadas, considerou-se importante conhecer como os resultados 

das estratégias foram avaliados, o que permitiu elaborar o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Métodos de avaliação das estratégias implementadas. 

 

Foram utilizados dez métodos de avaliação, sendo a aferição da PA em 

períodos pré-determinados e a aplicação de instrumentos específicos de avaliação 

da adesão ao tratamento os mais frequentes. Cabe destacar que, em todos os 

estudos, foram utilizados métodos combinados, com o objetivo de avaliar diversas 

facetas do fenômeno estudado (adesão). 

É consenso que a aferição da PA é um dos principais métodos utilizados 

em estudos sobre a avaliação da adesão ao tratamento anti-hipertensivo e para o 

embasamento clínico. No entanto, por ser um indicador com alta variabilidade 

biológica (OIGMAN, 2006), não é o mais adequado para avaliação da adesão, por 

mensurar apenas um aspecto do seguimento ao tratamento e ser uma estimativa 

momentânea da condição clínica do usuário. 

No que concerne aos instrumentos para avaliação da adesão ao 

tratamento, entre os estudos que os empregaram, o TMG foi escolhido pela maioria 

dos autores, provavelmente por ser composto por um número reduzido de perguntas 

(quatro), que considera aderente ao tratamento anti-hipertensivo o usuário que 

responde corretamente todos os questionamentos. No âmbito nacional, o TMG 

também é o questionário mais utilizado, embora seja reconhecida sua fraqueza de 

desempenho por apresentar baixa sensibilidade e razoável especificidade para 

identificar o comportamento não aderente (BEN; NEUMANN; MENGUE, 2012). 
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Outros instrumentos foram utilizados: o Brief Medication Questionnaire 

(BMQ) e o Teste de Haynes-Sackett, que, assim como o TMG, avaliam a adesão ao 

tratamento medicamentoso; o Teste de Batalla, que mede o conhecimento do 

usuário sobre a HA, e o Chronotherapeutic Compliance Questionnaire for 

Hyperpietic (CCQH), que avalia a adesão de forma ampla. Em síntese, pôde-se 

averiguar que os instrumentos de preferência dos pesquisadores foram aqueles que 

avaliavam a tomada de medicamentos, o que corrobora com a valorização de 

estratégias que permitam alcançar esse tipo de adesão. 

 

3.3 Mensagens de texto para promoção da saúde por meio de telefonia móvel 

 

Para este tópico no projeto, foi realizado levantamento na literatura por 

meio de busca, em outubro de 2014 (e atualizado em dezembro de 2016), em quatro 

bases eletrônicas: PubMed, Scopus, Web of Science e LILACS, que permitiram o 

levantamento de catorze artigos publicados a partir de 2008. Os termos utilizados 

para a busca foram: mobile telephone OR cell phone, SMS OR text message AND 

health. 

Dos 14 estudos analisados, 12 eram ensaios clínicos randomizados; as 

amostras variaram de 21 a 11.885 participantes. Alguns estudos restringiram a 

amostra quanto à idade (adultos jovens) e sexo (mulheres). As pesquisas que 

originaram as publicações foram desenvolvidas, com maior frequência nos Estados 

Unidos e em países da África (Quadro 3).  

A duração das intervenções variou de três semanas a um ano, sendo 

mais frequentes aquelas desenvolvidas em até seis meses. A descrição dos grupos 

intervenção e controle permitiu averiguar que nove dos estudos tinham dois braços, 

com a intervenção sendo a mensagem de texto como tecnologia e a assistência 

convencional como controle. Ligações telefônicas foram utilizadas associadas ou 

como intervenção comparativa ao SMS.  

A análise dos objetivos das intervenções mostrou que as mensagens de 

texto foram utilizadas para oferecer informações sobre a condição/tratamento de 

saúde (SHARIFI et al., 2013; HALL; WESTHOFF; CASTAÑO, 2012; GOLD et al., 

2011; PATRICK et al., 2009), incentivar/motivar comportamentos de saúde 

saudáveis (YBARRA et al., 2013; GOLD et al., 2011; POP-ELECHES et al., 2011; 

PATRICK et al., 2009), monitoramento da condição de saúde ou suporte no 
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tratamento (MOORE et al., 2013; KOP et al., 2012; LUA; NENI, 2012), lembrete para 

tomada da medicação (COSTA et al., 2012; MBUAGBAW et al., 2012; 

STRANDBYGAARD; THOMSEN; BACKER, 2010) e comparecimentos às consultas 

clínicas agendadas (LIEW et al., 2009; KOSHY; CAR; MAJEED, 2008). Os focos das 

intervenções corresponderam à obesidade (SHARIFI et al., 2013; PATRICK et al., 

2009), consumo do álcool (MOORE et al., 2013), tabagismo (YBARRA et al., 2013), 

terapia antirretroviral para HIV (COSTA et al., 2012; KOP et al., 2012; MBUAGBAW 

et al., 2012; POP-ELECHES et al., 2011), planejamento familiar (HALL; WESTHOFF; 

CASTAÑO, 2012), epilepsia (LUA; NENI, 2012), sexualidade e proteção solar 

(GOLD et al., 2011), asma (STRANDBYGAARD; THOMSEN; BACKER, 2010), 

absenteísmo às consultas (LIEW et al., 2009; KOSHY; CAR; MAJEED, 2008) 

(Quadro 3). 
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Quadro 3 – Estudos analisados sobre mensagens de texto para promoção da saúde por meio de telefonia móvel. 

Estudo 
Desenho e 

participantes 
Duração da 
intervenção 

Intervenção 

Sharifi et al. (2013) 
Local: Estados Unidos 

Estudo 
qualitativo 

n=31 
(pais de crianças 

de 6-12 anos) 

3 semanas - Objetivo: orientação de pais para o controle da obesidade em seus filhos. 

Moore et al. (2013) 
Local: Reino Unido 

ECR 
n=82 

(≥ 18 anos) 
5,5 meses 

Nome: - 
GI: mensagens de texto 

GC: não recebeu mensagens 

Objetivo: avaliar a viabilidade do uso de mensagens de texto como ferramenta de 
vigilância para o consumo de álcool entre estudantes universitários. 

Ybarra et al. (2013) 
Local: Estados Unidos 

ECR 
n=164 

(18-25 anos) 
6 semanas 

Nome: Stop My Smoking 
GI: mensagens de texto para 

cessação do tabagismo 
GC: mensagens de texto sobre sono 

e atividade física 

Objetivo: encorajar a cessação do tabagismo em pessoas que planejam parar de 
fumar nos 30 dias seguintes. 

Costa et al. (2012) 
Local: Brasil 

ECR 
n=21 

(mulheres) 
4 meses 

Nome: HIV Alert System (HIVAS) 
GI: mensagens-lembrete 

GC: assistência multidisciplinar 
convencional 

Objetivo: incentivar a tomada da medicação por meio de mensagens como 
lembretes. 

Hall, Westhoff e Castaño (2012) 
Local: Estados Unidos 

ECR 
n=659 

(mulheres até 25 
anos) 

6 meses 
Nome: - 

GI: mensagens de texto 
GC: assistência convencional 

Objetivo: oferecer informações sobre contracepção oral para mulheres jovens. 

Kop et al. (2012) 
Local: Nairóbi 

ECR 
n=11.885 

(≥ 18 anos) 
12 meses 

Nome: WelTel Kenya 1 
GI: mensagens de texto 

GC: não recebeu mensagens 

Objetivo: acompanhar a terapia antirretroviral de pessoas com HIV/Aids por meio 
de pergunta para identificar se estavam indo bem ou se tiveram algum problema. 

Lua e Neni (2012) 
Local: Malásia 

Estudo 
prospectivo de 

intervenção 
n=51 

(≥ 18 anos) 

3 meses 
Nome: Mobile Epilepsy Educational 

System (MEES) 
Objetivo: facilitar os serviços de cuidado à saúde de pessoas com epilepsia por 

meio de envio de mensagens de texto aos celulares dos pacientes. 

Mbuagbaw et al. (2012) 
Local: Camarões 

ECR 
n=200 

(≥21 anos) 
6 meses 

Nome: - 
GI: mensagens-lembrete 

GC: assistência convencional 

Objetivo: incentivar a tomada da medicação por meio de mensagens como 
lembretes. 

Gold et al. (2011) 
Local: Austrália 

ECR 
n=7.606 

(16-29 anos) 
4 meses 

Nome: S
5 

GI1: mensagens para promoção de 
sexo seguro 

GI2: mensagens para incentivar a 
proteção contra o sol 

Objetivo: intervenções simultâneas para aumentar o conhecimento, reforçar 
comportamentos preventivos, mudar atitudes e aumentar a percepção sobre o 

comportamento acerca de sexo seguro e proteção solar. 

Pop-Eleches et al. (2011) 
Local: Quênia 

ECR 
n=431 

(≥ 18 anos) 
12 meses 

Nome: - 
GI1: mensagens curtas diárias 
GI2: mensagens longas diárias 

GI3: mensagens curtas semanais 
GI4: mensagens longas semanais 

GC: não recebeu mensagens 

Objetivo: encorajar a adesão à terapia antirretroviral. 

Strandbygaard Thomsen e Backer ECR 2 meses Nome: - Objetivo: incentivar a tomada da medicação por meio de mensagens como 



38 

 

(2010) 
Local: Dinamarca 

n=22 
(18-45 anos) 

GI: mensagens-lembrete 
GC: não recebeu mensagens 

lembretes. 

Liew et al. (2009) 
Local: Malásia 

ECR 
n=931 

(≥ 18 anos) 
5 meses 

Nome: - 
GI1: mensagens-lembrete 
GI2: telefonema-lembrete 
GC: não recebeu lembrete 

Objetivo: aumentar a frequência de comparecimento às consultas de seguimento 
voltadas às doenças crônicas (diabetes, asma, hipertensão, dislipidemia e doença 

arterial coronariana). 

Patrick et al. (2009) 
Local: Estados Unidos 

ECR 
n=75 

(≥ 18 anos) 
4 meses 

Nome: - 
GI: mensagens de texto e 

telefonema mensal 
GC: não recebeu 

mensagens/ligações 

Objetivo: melhorar comportamentos associados à dieta e redução de peso. 

Koshy, Car e Majeed (2008) 
Local: Londres 

ECR 
n=9959 

(≥ 18 anos) 
6 meses 

Nome: - 
GI: mensagens-lembrete 

GC: não recebeu mensagens 
Objetivo: aumentar a frequência de comparecimento às consultas oftalmológicas. 

ECR: ensaio clínico randomizado; GI: grupo intervenção; GC: grupo controle. 
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As mensagens de texto foram elaboradas pelos autores dos estudos na 

maioria das publicações. Em quatro estudos (SHARIFI et al., 2013; COSTA et al., 

2012; POP-ELECHES et al., 2011; STRANDBYGAARD; THOMSEN; BACKER, 

2010) foi solicitada elaboração conjunta com a equipe de saúde das instituições em 

que foi realizado o recrutamento dos participantes (Quadro 4). Em algumas 

situações, as mensagens foram elaboradas a partir de consensos de grupos focais 

(SHARIFI et al., 2013; MBUAGBAW et al., 20012; GOLD et al., 2011) e/ou em 

referenciais teóricos (MBUAGBAW et al., 20012; GOLD et al., 2011) (modelo de 

crenças em saúde, modelo transteórico de mudança de comportamento, modelo de 

adoção do processo de precaução, teoria do comportamento planejado, conceito de 

autoeficácia de Bandura).  

 

Quadro 4 – Características das mensagens de texto utilizadas nas intervenções. 

Estudo 
Foco da 

intervenção 
Elaboração das 

mensagens 
Frequência/ 

Tempo 
Personalização/ 
Customização 

Interatividade 

Sharifi et al. 
(2013) 

Controle da 
obesidade 

infantil 

Profissionais de 
saúde, antropólogo 
e pelos autores do 
estudo baseados 
em grupos focais 
com os pais das 

crianças 

Frequência: três vezes 
por semana 
Horário: - 

- 
Bidirecional: algumas 

mensagens exigiam respostas. 

Moore et al. 
(2013) 

Vigilância no 
consumo de 

álcool 
Autores do estudo 

Frequência: diária 
Horário: Fase 1:  

inicialmente às 7:00, 
sendo modificado para 

9:00 pois estava 
acordando os 

participantes. Fase 2: 
11:00 

- 

Bidirecional: participante 
instruído a enviar mensagem 

com PARE em caso de 
desistência do estudo. 
A cada 2 meses, uma 

mensagem era enviada com 
endereço de um site com 

informações sobre a pesquisa. 
No último dia do estudo, os 

participantes receberam uma 
mensagem de retorno com um 
relatório do consumo de álcool 

no mês anterior. 

Ybarra et al. 
(2013) 

Cessação do 
tabagismo 

Autores do estudo 

Frequência: diária 
(aumento da frequência 
de mensagens com a 
proximidade do dia de 
parada e diminuição 
com a finalização do 

estudo) 
Horário: - 

Mensagens 
programadas de acordo 
com o dia de parada da 

pessoa. 

Bidirecional: o participante 
pode enviar uma mensagem 

solicitando suporte. Além 
disso, o participante é 

colocado em contato com uma 
pessoa anônima do mesmo 

programa. 

Costa et al. 
(2012) 

Adesão à 
terapia 

medicamentosa 
anti-HIV 

Equipe de saúde e 
pesquisadores 

Frequência: diária 
Horário: 30 min antes 

da tomada da 
medicação 

Mensagem iniciada 
com “A UNIFESP 

informa: cuide bem da 
sua saúde” 

Unidirecional 

Hall, Westhoff e 
Castaño (2012) 

Planejamento 
familiar 

Autores do estudo 

Frequência: diária 
Horário: - 

Mensagens repetidas 4 
vezes ao longo do 

estudo. 

Idioma de preferência 
da pessoa (inglês ou 

espanhol). 
Até 160 caracteres. 

Bidirecional: mensagens 
informativas e perguntas para 
serem respondidas com V ou 

F. 

Kop et al. 
(2012) 

Suporte à 
terapia anti-HIV 

Autores do estudo 
Frequência: semanal 

(segundas-feiras) 
Horário: manhã 

Mensagem adaptada 
ao dialeto: (Mambo? = 

Como você está?) 
A resposta também 
deveria ser dada no 

dialeto (Shida = 
problema; (Sawa = 

OK). 

Bidirecional: participantes 
instruídos a responder à 

mensagem em até 2 dias. A 
enfermeira retornava o contato 
(Shida = problema) provendo 

suporte. 

Lua e Neni 
(2012) 

Cuidado às 
pessoas com 

Autores do estudo 
Frequência: diária 

Horário: 10:00 
Mensagem introdutória 

era enviada no dia 
Bidirecional: pacientes podiam 
enviar mensagem para 39111, 
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epilepsia seguinte ao 

recrutamento para 
avisar sobre o início da 

intervenção. 
Mensagem de 
encerramento 
agradecendo a 

participação no estudo. 

sendo imediatamente 
contatados pelos 
pesquisadores. 

Mbuagbaw et 
al. (2012) 

Adesão à 
terapia 

medicamentosa 
anti-HIV 

Autores do estudo a 
partir de grupos 

focais 

Frequência: semanal 
(quartas-feiras) 
Horário: 9:00 

Idioma de preferência 
da pessoa (francês ou 

inglês). 

Bidirecional: a mensagem 
continha um número de 

telefone para o qual poderia 
ligar caso necessitasse de 

ajuda. 

Gold et al. 
(2011) 

 

Sexo seguro e 
proteção solar 

Autores do estudo 
por meio de grupos 
focais estratificados 
por sexo, equipe de 
saúde e utilização 

de slogans de 
proteção solar pré-

existentes 

Frequência: quinzenal 
Horário: à tarde 

Total: 8 mensagens 

Mensagens com humor, 
curtas, utilizando 

linguagem informal e 
relacionadas a datas 
comemorativas (ex.: 
Dia dos Namorados) 

Unidirecional 

Pop-Eleches et 
al. (2011) 

Adesão à 
terapia 

medicamentosa 
anti-HIV 

Equipe clínica 

Frequência: 
diariamente ou 
semanalmente 
Horário: 12:00 

Até 160 caracteres 
Não mencionavam HIV 
ou terapia anti-retroviral 

para manter a 
confidencialidade 

Unidirecional 

Strandbygaard, 
Thomsen e 

Backer (2010) 

Adesão ao 
tratamento 

medicamentoso 
da asma 

Equipe de saúde 
Frequência: diária 

Horário: 10:00 

Assinatura das 
mensagens com “Da 
Unidade Respiratória” 

Unidirecional 

Liew et al. 
(2009) 

Diminuir o 
absenteísmo às 

consultas 
Autores do estudo 

Frequência/horário: 24-
48 horas antes da 

consulta 
- Unidirecional 

Patrick et al. 
(2009) 

Redução de 
peso 

Autores do estudo 

Frequência e horários 
escolhidos pelo 

participante ao se 
familiarizar com o 

sistema. Em média, 2 
mensagens por dia 

(manhã e noite). 

Envio de mensagens de 
banco de dados de 

acordo com o 
comportamento 

alimentar do 
participante. 

Sistema programado 
para minimizar 

“irritação”: redução de 
mensagens com 

perguntas quando o 
participante as ignora. 
Mensagens temáticas 

semanais. 
Recebimento de gráfico 
semanal de mudança 

do peso. 
Para as respostas às 

perguntas, os 
participantes apenas 

enviavam as letras A, D 
ou G de acordo com as 
opções apresentadas, 
para que apertassem 

apenas uma tecla 
(ABC, DEF, GHI). 

Bidirecional: cerca de metade 
das mensagens solicitava 
resposta do participante. 

O participante recebia uma 
ligação mensal de 

aconselhamento para 
continuar no estudo. 

 

Koshy, Car e 
Majeed (2008) 

Diminuir o 
absenteísmo às 

consultas 
Autores do estudo 

Frequência/horário: 24 
horas antes da consulta 

- 

Bidirecional: em caso de 
planejamento para faltar à 

consulta, o lembrete poderia 
ser respondido com outra 

mensagem de texto ou uma 
ligação solicitando o 

cancelamento. 

 

A frequência de envio das mensagens foi variável: desde uma a cada 

quinzena (GOLD et al., 2011) até o envio de nove mensagens por dia (YBARRA et 

al., 2013), no entanto, uma mensagem diária foi a escolha mais frequente. Em dois 

estudos, a quantidade foi se intensificando com a proximidade do alcance da meta 

pré-estabelecida e reduzindo com o término do estudo (YBARRA et al., 2013), além 
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da possibilidade de o participante escolher a quantidade de mensagens recebidas 

diariamente (PATRICK et al., 2009). Em caso de mensagens semanais, eram 

enviadas sempre no mesmo dia (ex.: às segundas-feiras). Sobre os horários 

programados para envio, percebeu-se que os pesquisadores consideraram o turno 

matutino como mais adequado, entre 9-11 horas. Quando se tratava de mensagens 

para lembrete de tomada da medicação, as mensagens eram enviadas 30 minutos 

antes do horário prescrito. Concernente às consultas clínicas, o lembrete era 

enviado com 24-48 horas antes do agendamento na instituição. 

Assim como a frequência de envio, a personalização/customização das 

mensagens foi diversificada, sendo adaptada de acordo com padrões de 

comportamento dos participantes (ex.: data de cessação do tabagismo, padrão 

alimentar) e de datas comemorativas (ex.: Dia dos Namorados), menção à 

instituição/unidade de tratamento, possibilidade de escolha do idioma, mensagem 

alertando para o início da intervenção e para a finalização, agradecendo a 

participação no estudo, apelo de humor, não menção a termos que possam 

descaracterizar a confidencialidade da condição de saúde (ex.: HIV), envio de 

mensagens temáticas por semana e alternativas para resposta baseadas no 

agrupamento de letras das teclas do celular (A = tecla ABC, D = tecla DEF; G = tecla 

GHI). Em apenas um dos estudos (MOORE et al., 2013) foi mencionado que o 

participante poderia solicitar a cessação do envio das mensagens de texto por parte 

dos pesquisadores por meio da resposta com PARE enviada também por SMS.  

Na maioria dos estudos, a interatividade entre pesquisador/profissional de 

saúde e participante era bidirecional, ou seja, algumas mensagens se tratavam de 

questionamentos sobre padrões de comportamento ou conhecimento a partir de 

informações prestadas anteriormente. Os participantes eram instruídos a responder 

com brevidade: letras associadas a alternativas informadas, números indicativos de 

quantidade ou palavras curtas. Além disso, o participante, em algumas ocasiões, 

recebia um número de contato para solicitar suporte profissional por meio de 

mensagem de texto ou ligação telefônica. No estudo de Moore et al. (2013), no 

último dia de intervenção, o participante recebia, também por mensagem de texto, 

um relatório com o consumo de álcool no mês anterior. Patrick et al. (2009) 

enviavam, semanalmente, para o e-mail do participante, um gráfico mostrando a 

mudança de peso do participante em relação à semana anterior. As intervenções 

unidirecionais corresponderam àquelas automáticas, enviadas aos participantes por 
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softwares, cujas instruções não eram compatíveis com a interação. Nas intervenções 

em que eram solicitadas respostas aos participantes, estes recebiam um cartão com 

valor na moeda correspondente ao país de desenvolvimento do estudo para que 

pudessem pagar pelas mensagens enviadas. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é oriundo da compreensão da melhoria da adesão ao 

tratamento da HA como um desfecho a ser alcançado por meio de intervenções que 

visem mudanças comportamentais. Para tanto, o fenômeno estudado necessita ser 

abordado com base em um referencial teórico, que, segundo Alves (2002), serve 

para dirigir a observação e para produzir uma descrição imparcial do objeto de 

estudo. O referencial teórico foi utilizado para guiar a elaboração das mensagens de 

texto com teor motivacional. 

 

4.1 Motivação para mudança de comportamento 

 

Diferentes modelos teóricos se encontram voltados à compreensão dos 

fatores que influenciam a adoção de comportamentos em saúde e, dentre eles, para 

esta tese, é de interesse destacar as teorias motivacionais, as quais traduzem a 

motivação como principal determinante do comportamento (MENDEZ et al., 2010). 

Além disso, a motivação para a mudança de comportamento também pode ser 

entendida como recomendação expressa na Carta de Otawa (BRASIL, 2002), a qual 

traz a promoção da saúde como a capacitação das pessoas e das comunidades 

para modificar os determinantes de saúde em benefício da própria qualidade de 

vida, resultando em uma perícia natural no controle desse processo. 

Motivação pode ser definida como algo que faz a pessoa agir ou o 

processo de estímulo à ação. Segundo o dicionário, essa palavra tem significado 

atrelado à psicologia social, na qual se lê: psicologia: espécie de energia psicológica 

ou tensão que põe em movimento o organismo humano, determinando um dado 

comportamento; sociologia: processo de iniciação de uma ação consciente e 

voluntária (MICHAELIS, 2009). Frequentemente utilizada, a palavra motivação tem 

sido empregada para descrever os processos que instigam um comportamento 

conduzido por escolhas ou preferências. 

A escolha de uma teoria motivacional, portanto, permite a atuação para 

incentivar mudanças no estilo de vida de uma pessoa com doença crônica com 

baixa adesão. Como exemplo, resultados de pesquisas têm apontado que cerca de 

50% dos indivíduos que iniciam programas de exercícios físicos relatarão abandono 

dentro de três a seis meses. Sendo assim, percebe-se que se tem partido da 
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hipótese de as pessoas participantes das intervenções em saúde estão prontas para 

a ação (mudança de comportamento), pressuposto que tem se mostrado 

insustentável na maioria das situações (ASSIS; NAHAS, 1999). 

 

4.2 Teoria do Comportamento Planejado 

 

Entre as teorias motivacionais, destaca-se a Teoria do Comportamento 

Planejado (TCP), escolhida como referencial teórico para este projeto. Trata-se de 

uma ampliação da Teoria da Ação Racional (TAR) e que, por isso, faz-se necessário 

realizar breve descrição desta. 

Inicialmente desenvolvida na década de 60 do século passado por Martin 

Fishbein, foi, posteriormente, revista e expandida por Icek Ajzen e outros estudiosos. 

Pressupõe que os seres humanos são racionais e utilizam as informações 

disponíveis, avaliando as implicações de seus comportamentos, a fim de decidirem 

por sua realização. O modelo é bem sucedido quando aplicado a comportamentos 

sobre os quais o indivíduo exerce controle volitivo. São objetivos principais da TAR: 

1) predizer e entender o comportamento e, ainda, sendo este fruto de escolhas 

conscientes por parte do indivíduo, 2) precisar a intenção para realizá-lo (AJZEN; 

FISHBEIN, 1970). 

Para se entender o comportamento, há que se identificar os 

determinantes das intenções comportamentais: atitudes, que dizem respeito ao 

aspecto pessoal, e normas subjetivas, que se referem à influencia social. A teoria 

traça considerações ainda sobre crenças dos indivíduos, avaliação das 

consequências do comportamento, motivação para concordar com as pessoas que 

lhe são importantes e variáveis externas (AJZEN; FISHBEIN, 1970; 1977; 1980; 

MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 

Segundo levantamento da literatura científica realizado por Moutinho e 

Roazzi (2010), investigações com a TAR como modelo têm sido realizadas com o 

objetivo de explicitar e predizer comportamentos diversos: autoexame das mamas 

(GONÇALVES; DIAS, 1999), uso de preservativo masculino (OLIVEIRA; DIAS; 

SILVA, 2004), perda de peso (COSTA et al., 2004; NARCISO, 2002), doação de 

órgãos (WEBER; MARTIN; CORRIGAN, 2007) e aconselhamento psicológico 

(ROMANO; NETLAND, 2008). 
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Embora tenha seu uso em diversas pesquisas, a TAR tem sido alvo de 

questionamentos, pois as intenções e o comportamento parecem ser influenciados 

por outros fatores, como os hábitos. As intenções comportamentais refletem, na 

verdade, somente a motivação para agir, enquanto a execução de uma ação não 

depende somente desta, mas, também, do controle sobre o comportamento. Assim, 

se um indivíduo possui o pleno controle de uma situação, pode decidir executar (ou 

não) uma ação (MOUTINHO; ROAZZI, 2010).  

Dois exemplos podem ajudar a esclarecer essas premissas: 1) algumas 

ações podem ser tão habituais e rotineiras que as pessoas executam sem prestar 

muita atenção ou pensar sobre elas; 2) algumas pessoas, embora tenham a 

intenção de parar de fumar, não o conseguem na primeira tentativa. O segundo 

exemplo permite demonstrar, então, a necessidade de expansão da TAR, cuja 

proposta culminou na TCP (AJZEN, 1985; 1988; 1991), representada por meio da 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ajzen (1985) 

 

Figura 2 – Modelo da Teoria do Comportamento Planejado. 

 

No modelo, foi inserido outro elemento de previsão: além das crenças 

comportamentais e normativas, possui as crenças sobre o controle, ou seja, sobre a 

presença de fatores que possam facilitar ou impedir o desempenho do 

comportamento. Dizem respeito à percepção de controle sobre o comportamento 

(controle comportamental percebido), que se refere às crenças da pessoa acerca do 

grau de facilidade/dificuldade em executar uma determinada ação, isto é, à 

percepção que um indivíduo possui de poder executar um comportamento desejado. 

Em outras palavras, uma maior percepção de controle corresponde a uma maior 
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probabilidade de que o desempenho do comportamento tenha sucesso (AJZEN; 

FISHBEIN, 2000). 

Ressalta-se, no entanto, que a percepção de controle se aproxima muito 

do construto de autoeficácia, que se relaciona ao julgamento das pessoas acerca 

das próprias capacidades de enfrentar os requerimentos oriundos do ambiente 

(BANDURA, 1989a, 1989b). Decorre que, se a percepção de controle é muito baixa, 

a probabilidade que um sujeito efetue uma ação preventiva é também escassa, 

apesar de a pessoa estar de acordo sobre a importância de adotar aquele 

comportamento e avaliar positivamente as consequências da eventual ação. Como 

exemplo, apesar de uma pessoa doente estar decidida a procurar um serviço de 

saúde, pode saber, tendo como base a experiência, que provavelmente não irá 

traduzir essas intenções em ação (MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 

Por fim, a TCP foi escolhida por demonstrar que outros fatores, que não 

somente o conhecimento, têm influência sobre o comportamento humano. Inserindo 

a saúde nesse contexto, segundo a teoria, programas de educação em saúde que 

fornecem somente informações para aumentar o conhecimento têm pouca ou quase 

nenhuma contribuição para a mudança de comportamento. Em contrapartida, 

intervenções que estimulam atitudes e controle comportamental percebido podem 

ser mais eficazes e ter melhores resultados. Nas palavras de Moutinho e Roazzi 

(2010), os programas que se concentram somente nas explicações sobre a 

importância de algo, provavelmente, não terão sucesso. A alternativa melhor 

sucedida seria convencer as pessoas a mudar suas intenções, prestando atenção 

nas atitudes, nas normas subjetivas e no controle percebido sobre o comportamento. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Para o alcance dos objetivos indicados, foi realização um estudo com 

delineamento experimental do tipo ECR e controlado. Esse tipo de pesquisa 

experimental objetiva conhecer o efeito de intervenções em saúde (SOUZA, 2009).  

É considerado uma das ferramentas mais poderosas para a obtenção de 

evidências na prática clínica, em virtude da simplicidade em seu desenho. Bons 

ECRs são capazes de minimizar a influência de fatores de confusão sobre relações 

de causa-efeito, daí sua grande relevância como fonte de evidências (CLANCY, 

2002).  

Os ECRs se diferenciam dos demais tipos de estudos clínicos 

experimentais pelo fato de que os participantes recebem uma dentre as intervenções 

propostas de forma aleatória. A natureza desse tipo de estudo quantitativo é 

prospectiva, ou seja, as intervenções são planejadas antes da exposição, que é 

controlada pelos pesquisadores. Outra característica importante é a possibilidade de 

comparação de duas ou mais intervenções (SOUZA, 2009). 

 

5.2 Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em Fortaleza, capital do Ceará, que possui 

área territorial de 313,8 km² e se localiza na região Nordeste do Brasil. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a população 

estimada para Fortaleza, em 2014, é de 2.571.896 habitantes, mantendo-se como 

quinto município mais populoso do país.  

Quanto à atenção em saúde, o estado encontra-se dividido em 21 

microrregiões, para organização da atenção secundária de saúde, e em três 

macrorregiões, para atenção terciária, enquanto a primária é de responsabilidade 

municipal. Fortaleza sobressai no Ceará, pois engloba os três níveis de atenção 

(RODRIGUES, 2012). O município conta com 3.807 estabelecimentos de saúde 

cadastrados (FORTALEZA, 2016).  
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Implementou-se o estudo no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão 

(CIDH), unidade de referência de pesquisa e cuidado em diabetes e hipertensão do 

estado. Criado em 1988, o local tem como finalidade desenvolver ações de forma a 

recuperar, manter e promover a saúde do usuário hipertenso e/ou diabético. As 

pessoas atendidas são referenciadas a partir da atenção básica. 

Para o atendimento de pessoas com HA e/ou DM, o CIDH oferece uma 

série de atendimentos com profissionais especializados: endocrinologia, psicologia, 

nefrologia, oftalmologia, angiologia, psiquiatria, enfermagem, nutrição, assistência 

social e odontologia. Além das consultas, os usuários recebem medicamentos e 

participam de outras atividades relacionadas ao tratamento para controle dessas 

morbidades. Em média, são realizados cerca de 250 atendimentos mensais; possui, 

aproximadamente, 240 mil usuários cadastrados. 

 

5.3 Participantes do estudo 

 

Para constituir a amostra do estudo, foram aplicados critérios de 

elegibilidade, a saber:  

 

INCLUSÃO:  

a) idade igual ou superior a 18 anos;  

b) diagnóstico clínico de HA associada ou não ao DM;  

c) PA alterada no momento da consulta (PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 

90mmHg) ou ter complicação associada à HA diagnosticada;  

d) uso de, pelo menos, um medicamento anti-hipertensivo, comprovado 

por meio de apresentação de receita médica ou de checagem junto ao 

prontuário do paciente; 

e) posse de aparelho celular de uso pessoal e; 

f) apresentar habilidade de ler mensagens de texto no próprio aparelho, a 

qual foi comprovada por meio da leitura de uma mensagem enviada, 

imediatamente, pela equipe da pesquisa contendo os dizeres 

“MENSAGEM DE TESTE PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA MeTTA” 

para o celular da pessoa ou do acompanhante.  
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EXCLUSÃO: 

a) condição física que impossibilitasse resposta direta aos instrumentos 

de coleta de dados ou aferição de alguma característica clínica 

necessária para a continuidade do estudo;  

b) gravidez declarada. 

 

DESCONTINUIDADE:  

a) não atendeu a ligação ao final de quaisquer dos meses de intervenção. 

Foram realizadas três tentativas de contato; 

b) atendeu ao telefone, mas não quis continuar participando da pesquisa; 

c) outra pessoa atendeu ao telefone e o participante não foi encontrado; 

d) forneceu número de telefone que apresentou algum problema 

posteriormente; 

e) não respondeu ao instrumento de testagem pós-intervenção. 

 

O cálculo da amostra obedeceu o delineamento do estudo – ECR, com 

fórmula extraída da publicação de Miot (2011, p. 276): 

 

n = (p1 . q1 + p2 . q2) . (Zα/2 + Zβ)² 

(p2 – p1)² 

 

Na fórmula, os símbolos utilizados correspondem a: 

 

n: tamanho da amostra (para cada subgrupo); 

Zα/2: valor do erro α; 

Zβ: valor do erro β; 

p1 e p2: proporção de resultados favoráveis no subgrupo 1 ou 2;  

q1 e q2: proporção de resultados desfavoráveis no subgrupo 1 ou 2. 

 

A aplicação no presente estudo considerou os seguintes valores: 1) 

convenção para ECR (MIOT, 2011): Zα/2 = 1,96 e Zβ = 0,84; 2) baseados em estudo 

anterior (RODRIGUES, 2012): p1 = 38,9% (0,389), que foi a prevalência do nível da 

escala de adesão ao tratamento anti-hipertensivo com maior frequência de pessoas 

avaliadas; p2 = 55,9% (0,559), correspondente à p1 adicionado de 17%, que 
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corresponde ao percentual necessário para o usuário aumentar um nível na escala 

de adesão a ser utilizada no presente estudo; q1 e q2 = 100% - p1 e 100% - p2, os 

quais são percentuais complementares de p1 e p2 respectivamente. 

A partir da utilização desses dados, o cálculo realizado teve como 

resultado 132 participantes. No entanto, a correção recomendada em decorrência de 

perdas amostrais é de 30% (MIOT, 2011), o que considerou a adição de 40 pessoas 

em cada grupo, totalizando 344 participantes (172 para cada grupo: intervenção - 

(GI / controle - GC). 

  

5.4 Programa Mensagens Texto para adesão ao Tratamento Anti-hipertensivo (MeTTA) 

 

A intervenção constituiu um programa educativo com duração de três 

meses com envio de mensagens de texto sobre adesão ao tratamento anti-

hipertensivo (GI). As mensagens eram específicas para a dificuldade indicada pelo 

participante para aderir ao tratamento. Ao final de cada mês, os participantes do GI 

recebiam uma ligação da autora desta tese. 

Para fins de análise da eficácia da intervenção MeTTA, foi criado um GC, 

que não recebeu mensagens de texto ou ligações. Ressalta-se que os participantes 

dos dois grupos continuaram recebendo a assistência usual oferecida pela 

instituição. 

 

5.4.1 Intervenção 

 

O participante recebeu material impresso com informações para 

seguimento no estudo e desistência deste. O objetivo da intervenção foi fornecer 

informações sobre o tratamento anti-hipertensivo como suporte no período entre as 

consultas agendadas, a fim que a adesão ao tratamento anti-hipertensivo fosse 

estimulada. 

As mensagens de texto foram elaboradas a partir de informações contidas 

na literatura científica sobre a temática e de forma a motivar o participante a aderir 

ao tratamento. A motivação para mudança de atitude (ou manutenção de hábitos 

adequados) foi o foco das mensagens e esteve em consonância com o que propõe a 

TCP, contida no capítulo 4 desta tese (referencial teórico). Essas mensagens foram 

armazenadas em um banco de mensagens, transcrito para o Apêndice A. Conforme 
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os itens do instrumento que foi utilizado para avaliação do desfecho deste estudo 

(ANEXO A), o conteúdo das mensagens abordou as seguintes áreas: a) tomada de 

medicamentos em conformidade com a prescrição; b) redução do consumo de sódio 

e de alimentos não-saudáveis e; c) prática de exercícios físicos. 

Ainda no recrutamento, os participantes indicavam qual entre esses três 

conteúdos seria o mais adequado para contribuir com a melhora de sua dificuldade 

em seguir o tratamento. Sendo assim, para a intervenção, cada participante do GI 

recebeu, em média, 23 mensagens direcionadas apenas para a área selecionada.  

Cada mensagem tinha extensão de até 160 caracteres (com espaços). A 

frequência de envio foi semanal (duas vezes por semana, de segunda a sexta-feira), 

em dias não fixos, no turno matutino (9-11h). Todas as mensagens apresentaram, 

ao final, assinatura: “Equipe MeTTA”. O participante recebeu uma mensagem de 

boas vindas após sua inclusão no estudo, assim como uma de agradecimento ao 

término deste. No último mês de intervenção, a quantidade de mensagens foi 

reduzida para uma por semana para evitar finalização da intervenção de modo 

abrupto. Ainda, foi enviada uma mensagem no dia do aniversário do participante, 

congratulando-o. Essas características foram selecionadas a partir de evidências 

apontadas no capítulo de Revisão de Literatura desta tese.  

Além da tecnologia de SMS, os participantes receberam uma ligação na 

última semana de cada mês. Essas ligações tinham como finalidades: averiguar se o 

participante havia recebido as mensagens de texto (linha ativa), checar se ele ainda 

gostaria de permanecer como participante do estudo e realizar breve entrevista 

motivacional sobre a temática que ele escolheu como conteúdo das mensagens. 

As ligações relacionadas ao Programa MeTTA foram realizadas pela 

mesma pessoa (autora desta pesquisa) a fim de conferir padronização das 

informações. Um roteiro foi elaborado para guiar o que seria dito durante o contato 

telefônico (APÊNDICE B). As ligações tiveram duração de cerca de dez minutos. 

 

5.4.2 Controle 

 

Participantes alocados no GC somente receberam a assistência usual, 

com orientações que rotineiramente são oferecidas durante as consultas de 

enfermagem com base no que o enfermeiro avalia como necessidade a partir dos 

dados que coleta durante o contato. 
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Na assistência usual oferecida pela unidade de saúde, o contato com o 

profissional é feito face a face, a avaliação de saúde é comparativa com os dados 

coletados em consulta anterior e as medidas antropométricas são realizadas por 

funcionária destinada para tal. A aferição da PA e da glicemia capilar são 

implementadas pelo enfermeiro. 

A consulta dura, em média, 10-15 min, finalizada com o registro na ficha 

de evolução do paciente e com orientações verbais sobre o uso correto da 

medicação prescrita, mudanças no estilo de vida e, em seguida, o paciente é 

encaminhado para outro atendimento na unidade. As orientações, algumas vezes, 

são reforçadas com materiais impressos como cartilhas e panfletos. Na unidade, os 

pacientes não recebem orientações de cuidado com a saúde por telefone.  

 

5.5 Desfecho 

 

Considerando o período de intervenção (três meses), a avaliação do 

desfecho se deu antes (no momento de comparecimento dos usuários às consultas 

de enfermagem na unidade de saúde) e depois (via contato telefônico). O desfecho 

considerado para este estudo foi a adesão ao tratamento anti-hipertensivo, 

mensurada por meio do Questionário de Adesão ao Tratamento da Hipertensão 

Arterial Sistêmica (QATHAS – ANEXO A). 

Embora tenha sido criado como questionário, foi implementado como 

formulário, a fim de que se pudesse garantir que todas as perguntas fossem 

respondidas.  

O QATHAS é um instrumento de avaliação da adesão ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico da HA, desenvolvido com base na Teoria de 

Resposta ao Item. Para sua criação, o instrumento foi submetido à avaliação por 12 

juízes e à aplicação em 1.000 usuários com HA, atendidos na mesma instituição 

para a qual se propõe o presente estudo. O coeficiente alfa (α) de Cronbach do 

instrumento foi de 0,81. Sua versão final possui 12 itens, os quais permitem avaliar o 

usuário quanto ao uso, dose e horário da medicação, sintomas, rotina do tratamento 

medicamentoso, uso do sal e de gordura, consumo de carnes brancas, doces e 

bebidas com açúcar, exercício físico, rotina do tratamento não medicamentoso e 

comparecimento às consultas. Esses itens estão inseridos em três domínios de 
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avaliação da adesão ao tratamento anti-hipertensivo: doença/tratamento, usuário e 

serviço de saúde (RODRIGUES, 2012). 

Uma peculiaridade do QATHAS é que com o preenchimento não é obtido 

um somatório de pontos ou escores, mas, sim, de um coeficiente, ou seja, a 

resposta é um valor do parâmetro estimado para o desempenho daquele 

respondente. Por tratar-se de cálculo de resposta complexo realizado com a ajuda 

de um software, o preenchimento no formulário em papel foi transcrito para o 

endereço eletrônico6 que continha o instrumento, disponibilizado pela autora, onde 

foi possível marcar as respostas dos usuários (ANEXO B). Sendo assim, ao final, foi 

fornecido o nível da escala em que cada respondente estava situado. O coeficiente 

final, que pode variar de 60 a 110, indicou a localização do usuário na escala 

(ANEXO A) (RODRIGUES, 2012). 

 

5.6 Randomização 

 

A alocação aleatória dos participantes nos dois grupos (GI e GC) foi 

proporcional (1:1), realizada por meio do Research Randomizer7 na semana 

seguinte ao término do recrutamento.  

Para minimizar vieses na pesquisa, a amostra alocada em cada grupo foi 

proporcionalmente ajustada na randomização, considerando duas variáveis que 

poderiam influenciar de modo tendencioso os resultados da pesquisa: sexo e tempo 

de diagnóstico para HA. Dessa forma, cada grupo recrutado continha, na mesma 

proporção, pessoas de ambos os sexos e com até cinco anos de diagnóstico e mais 

do que esse período. 

 

5.7 Cegamento 

 

Pela necessidade de informar, no momento de solicitação da anuência 

para participação no estudo, sobre a possibilidade de alocação no GI ou GC, não 

 

6  Sítio: <http://www.qathas.com.br> 

7  Sítio: <http://www.randomizer.org> 
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houve possibilidade de cegamento simples dos participantes quanto ao fato de 

receber a intervenção ou não.  

Não houve cegamento das pessoas envolvidas na coleta de dados. O 

envio das mensagens e as ligações telefônicas para entrevista motivacional foram 

realizados, exclusivamente, pela autora deste estudo, que tinha acesso aos registros 

dos dados de cada participante.  

Para garantir confiabilidade na mensuração do desfecho, o recrutamento 

foi realizado em local do CIDH separado do atendimento realizado pelas enfermeiras 

da instituição, a fim de que estas não soubessem quais usuários atendidos estavam 

participando da pesquisa. Ainda, a reavaliação da adesão por meio do QATHAS não 

foi implementada pela autora desta tese, mas por outra pessoa treinada para tal, 

que, durante o contato telefônico, coletou os dados do desfecho. Esta pessoa não 

teve contato com os dados anteriores dos participantes, portanto, não estava ciente 

de quais participantes foram incluídos no Programa MeTTA.      

 

5.8 Coleta de dados 

 

A coleta de dados abrangeu os procedimentos de avaliação pré 

(realizados simultaneamente ao recrutamento), pós-intervenção e de intervenção 

propriamente dita (Figura 3). 
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Figura 3 – Representação esquemática da coleta de dados do estudo.  

 

O recrutamento ocorreu de janeiro a março de 2016 pela pesquisadora 

principal e por bolsista treinada para tal. Durante espera dos usuários para 

atendimento na unidade de saúde, estes foram convidados para participação na 

pesquisa e, mediante correspondência com os critérios de elegibilidade e aceitação 

do convite, foram incluídos no estudo. 

O participante foi encaminhado a uma sala reservada, cujo contato com a 

equipe de pesquisa permitiu o preenchimento de dois instrumentos: 1) Formulário de 

caracterização sociodemográfica, clínica, de tratamento e acompanhamento no 

serviço de saúde (APÊNDICE C); 2) QATHAS (ANEXO A). Informações adicionais 

Aplicação dos critérios de elegibilidade 
 

391 pessoas convidadas 

1) Formulários de caracterização 
2) Aferição de PA, peso, altura e CA  

3) QATHAS 
(n = 344) 

Randomização 
(Proporção 1:1): sexo e tempo de diagnóstico 

16 não incluídos 
 31 não aceitaram participar 

GRUPO INTERVENÇÃO 
Mensagens de texto (3 meses) 

Contato telefônico ao fim de cada mês 
(n=172) 

GRUPO CONTROLE 
Assistência usual 

 
(n = 172) 

 

QATHAS 
(n = 141) 

QATHAS 
(n = 112) 

Perdas = 31 
5 no telefonema 1 
13 no telefonema 2 
5 no telefonema 3 
8 na reavaliação 

 

IN
C

L
U

S
Ã

O
 

B
A

S
E

L
IN

E
 

A
L
O

C
A

Ç
Ã

O
 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 

Perdas = 60 

Na reavaliação 



 

 
56 

 

foram registradas em diário de campo sempre que a pesquisadora principal julgava 

necessário.  

Alguns itens do formulário de caracterização clínica e do QATHAS 

necessitavam de mensuração de PA, peso, circunferência abdominal (CA) e altura 

para o preenchimento. 

Com o participante sentado, a PA foi aferida em seu braço esquerdo, três 

vezes, com intervalo de mais de um minuto entre as medições. A média das duas 

últimas foi considerada a PA real. Embora nova diretriz tenha sido publicada em 

2016 (SBC, 2016), a técnica utilizada foi a referente às VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (SBC, 2010), vigente na época em que os dados foram coletados. 

(ANEXO C). Foi utilizado como equipamento esfigmomanômetros, previamente 

calibrados e atestados pelo INMETRO (obedecendo-se o tamanho do manguito 

adequado à circunferência do braço) e estetoscópio biauricular.  

As medidas antropométricas - peso, altura e CA - foram verificadas, 

respectivamente, com auxílio de balança digital para adulto, calibrada; fita métrica 

inextensível. O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado posteriormente. Para 

aferição da CA, foi adotado o nível natural da cintura, o ponto médio entre a crista 

ilíaca anterior superior e a última costela (PEIXOTO et al., 2006). 

Após o recrutamento e a avaliação inicial, os participantes foram 

randomizados proporcionalmente entre os grupos e as informações de cada pessoa 

foram inseridas em banco de dados e em diário de campo.  

A etapa subsequente consistiu na intervenção, a qual foi desenvolvida 

entre abril e junho de 2016. Conforme descrito, para os participantes do GI foi 

implementado o Programa MeTTA com mensagens de texto específicas para a 

dificuldade apontada pelo participante para aderir ao tratamento, enquanto o GC não 

recebeu mensagens, permanecendo apenas com a assistência usual. As 

mensagens de texto foram enviadas de telefone móvel IPhone modelo A1457 por 

meio de SMS da operadora TIM Telecomunicações®. 

Nos dois meses subsequentes ao período de intervenção (julho e agosto 

de 2016) fez-se reavaliação nos dois grupos, por meio da aplicação do QATHAS via 

ligação telefônica.  
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5.9 Análise dos dados 

 

O armazenamento e tratamento dos dados foram feitos por meio do 

programa IBM SPSS Statistics versão 20. A análise descritiva foi realizada através 

de cálculos das frequências absolutas e relativas das variáveis, além das medidas 

de tendência central e de dispersão. Esse tipo de análise foi utilizado para a 

caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes, além da descrição dos 

aspectos associados à adesão ao tratamento anti-hipertensivo. 

Para as análises comparativas (associação) que contribuíram para a 

testagem da hipótese, utilizou-se como recurso a estatística analítica. As 

características dos participantes na baseline foram comparadas para averiguar a 

homogeneidade entre GC e GI. 

Para testar a associação entre duas variáveis qualitativas foi aplicado o 

teste quiquadrado de Pearson (X²), ou seu correspondente likelihood ratio, quando 

os dados apresentavam frequências esperadas maiores de cinco. 

Para verificação da normalidade de distribuição de dados das variáveis 

quantitativas contínuas, aplicou-se o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S). No 

entrecruzamento de variáveis dicotômicas com contínuas, foi aplicado o Mann-

Whitney U test (teste não-paramétrico) quando o teste K-S indicou heterogeneidade 

de distribuição da variável contínua. Na constatação de simetria, o t de Student para 

duas amostras foi aplicado para comparação de médias. Utilizou-se ambos os testes 

nas comparações entre GC e GI antes e após a intervenção. Para a comparação da 

adesão intra grupos (baseline e pós-intervenção), o Wilcoxon test foi utilizado.   

Foram considerados significativos para associação estatística os valores 

de p<0,05, além da apresentação dos intervalos de confiança de 95%, a fim de 

indicar o grau de precisão da estimativa do estudo. 

Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos, sendo 

interpretados e discutidos com base na literatura científica sobre a temática. 

 

5.10 Aspectos éticos 

 

Para o acesso aos pacientes na unidade de saúde, foi encaminhado um 

ofício à chefia, para solicitar autorização para a realização da pesquisa. Após o 

consentimento, um projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 
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Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) pela Plataforma Brasil. Esta 

pesquisa teve aprovação com Parecer Nº 1.327.856 (ANEXO D). 

As seguintes salvaguardas, para proteger os direitos dos participantes da 

pesquisa, foram utilizadas: os usuários selecionados (de acordo com os critérios de 

elegibilidade) foram convidados a participar do estudo, cujos objetivos foram 

informados verbalmente, de forma que pudessem ser compreendidos claramente, 

além disso, foi feita de forma explícita a seguinte pergunta: “O(A) Senhor(a) gostaria 

de obter ajuda para seguir o tratamento da HA?”; mediante aceitação do convite, a 

permissão por escrito foi solicitada (assinatura do Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido – TCLE – APÊNDICE D, em duas vias: uma para o arquivamento junto à 

pesquisadora responsável e outra que foi entregue ao participante) para que a coleta 

de dados pudesse ser iniciada. 

Considerando o que preconiza a Resolução Nº 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, os princípios 

éticos, como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça foram respeitados 

em todas as fases da pesquisa (BRASIL, 2012). Não foram expressos juízos de 

valor por parte dos pesquisadores, independente do nível de adesão ao tratamento 

do participante. Este ECR foi cadastrado Sistema de Registro de Protocolos de 

Ensaios Clínicos8. 

Por se tratar de estudo experimental, os participantes foram informados 

sobre a possibilidade de inclusão, aleatoriamente, em um dos grupos: GI ou GC. 

Cada participante recebeu um código de identificação (internamente) em 

que foi possível associá-lo ao seu nome apenas por pessoas envolvidas diretamente 

na pesquisa e que tiveram acesso aos instrumentos de coleta de dados em papel. 

Mesmo assim, o registro das informações em bancos de dados foi efetuado de modo 

a não permitir a identificação direta dos participantes.  

Em caso de desistência de participação da pesquisa, a pessoa foi 

instruída a entrar em contato por meio de SMS enviando a palavra PARE ou ligando 

para o número de envio das mensagens informando sua saída. Mesmo assim, 

nenhum dos participantes entrou em contato com a equipe de pesquisa dessa 

forma.  

 

8  
Sítio: <http://www.clinicaltrials.gov> 
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6 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 344 pessoas com diagnóstico de HA. Os grupos 

de alocação possuíam, proporcionalmente, pessoas de cada sexo (86 mulheres e 86 

homens). Outras características sociodemográficas estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos participantes de acordo com o 

grupo de alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

Variáveis 
Grupo 

Controle 
Grupo 

intervenção 
p-value 

Sexo; f (%) 
   

Feminino 86 (50,0) 86 (50,0) 
1,000¹ 

Masculino 86 (50,0) 86 (50,0) 

Idade; média (DP) 53,8 (9,6) 54,8 (8,7) 0,498² 

Escolaridade; mediana (IIQ) 8 (2) 8 (-) 0,067² 

Profissão/ocupação; f (%) 
   

Aposentado(a)/pensionista 59 (34,3) 57 (33,1) 

0,708¹ Autônomo 52 (30,2) 59 (34,3) 

Outra 61 (35,5) 56 (32,6) 

Renda familiar mensal; mediana (IIQ) 1760,00 (-) 1760,00 (-) 0,851² 

Quantidade de pessoas com quem 
reside; mediana (IIQ) 

3 (1) 3 (2) 0,619² 

Estado civil; f (%) 
   

Solteiro(a) 18 (10,5) 16 (9,3) 

0,428¹ 
Casado(a)/UC 136 (79,1) 146 (84,9) 

Divorciado(a) 13 (7,6) 7 (4,1) 

Viúvo(a) 5 (2,9) 3 (1,7) 
f: frequência absoluta; DP: desvio-padrão; IIQ: intervalo interquartil: UC: união consensual 
¹ Refere-se ao X² 
² Refere-se ao Mann-Whitey U test 

 

A idade variou entre 25 e 74 anos, com predomínio de adultos na quinta 

década de vida. A mediana de escolaridade indicou baixo grau de instrução da 

maioria dos participantes, correspondente ao ensino fundamental completo. A 

escolaridade mínima foi de três anos de estudo e a máxima de dezessete.  

No GI, foram mais frequentes os trabalhadores autônomos, enquanto no 

GC, outras ocupações predominaram, como a atuação no setor de prestação de 

serviços. A renda familiar mensal foi de cerca de dois salários mínimos, 

considerando o valor vigente, no Brasil, em 2016, de 880 reais. A maior renda 

encontrada entre os participantes foi de sete salários mínimos. 
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A maioria da amostra correspondeu às pessoas com companheiro. Ainda, 

algumas moravam sozinhas e, outras, com até seis pessoas. A mediana de três 

pessoas residindo na mesma moradia. 

Ainda com a finalidade de tipificar os participantes recrutados para o 

estudo, algumas características clínicas foram investigadas e reunidas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características clínicas dos participantes de acordo com o grupo de 

alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

Variáveis 
Grupo 

controle 
Grupo 

intervenção 
p-value 

Tabagismo; f (%) 
   

Sim 18 (10,5) 25 (14,5) 

0,517¹ Não 144 (83,7) 138 (80,2) 

Parou 10 (5,8) 9 (5,2) 

Etilismo; f (%)    

Sim 17 (9,9) 26 (15,1) 

0,263¹ Não 128 (74,4) 125 (72,7) 

Parou 27 (15,7) 21 (12,2) 

Complicações associadas à HA; f (%)    

Nenhuma 145 (84,3) 157 (91,3) 

0,277² 

IAM 4 (2,3) 2 (1,2) 

AVC 3 (1,7) 3 (1,7) 

DAC 18 (10,5) 8 (4,7) 

DR 2 (1,2) 2 (1,2) 

HA associada ao DM; f (%)    

Sim 72 (41,9) 66 (38,4) 
0,509¹ 

Não 100 (58,1) 106 (61,6) 

Histórico familiar de DCV; f (%)    

Sim 87 (50,6) 82 (47,7) 
0,590¹ 

Não 85 (49,4) 90 (52,3) 
f: frequência absoluta; HA: hipertensão arterial; IAM: infarto agudo do miocárdio; AVC: acidente 
vascular cerebral; DAC: doença arterial coronariana; DR: doença renal; DM: diabetes mellitus; DCV: 
doença cardiovascular 
¹ Refere-se ao X² 
² Refere-se ao Lakelihood Ratio 

   

Houve tabagistas e etilistas na amostra, embora tenham predominado 

aqueles que não possuíam tais hábitos. A maioria dos participantes não apresentava 

outra DCV associada à HA. Entre os que tinham, foram mais frequentes aqueles 

com diagnóstico de doença arterial coronariana (DAC). Embora a associação entre 

HA e DM seja conhecida, a maioria das pessoas recrutadas não apresentava as 
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duas morbidades em concomitância. Houve similaridade na quantidade de pessoas 

que referiu ter ou não histórico familiar de DCV. 

Outras características clínicas dos recrutados foram investigadas e 

apresentadas em separado, na Tabela 3, pois se tratam de dados os quais 

requerem comparação com parâmetros de normalidade para fins de compreensão. 

 

Tabela 3 – PA, IMC e CA dos participantes de acordo com o grupo de alocação. 

Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

Variáveis 
Grupo 

controle 
Grupo 

intervenção 
p-value 

PAS; média (DP) 145,2 (10,1) 146,2 (10,2) 0,225¹ 

PAD; média (DP) 90,1 (9,3) 90,6 (8,9) 0,683¹ 

IMC; média (DP) 27,1 (3,9) 26,3 (4,1) 0,059² 

Peso normal; f (%) 52 (30,2) 65 (37,8) 

 Sobrepeso; f (%) 83 (48,3) 77 (44,8) 

Obesidade; f (%) 37 (21,5) 30 (17,4) 

CA; média (DP) 
   

Mulheres 93,5 (13,5) 96,1 (11,2) 0,055¹ 

Homens 100,38 (15,6) 91,7 (16,4) 0,057¹ 
PAS: pressão arterial sistólica; DP: desvio-padrão; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: índice de 
massa corpórea; f: frequência absoluta; CA: circunferência abdominal 
¹ Refere-se ao Mann-Whitney U test  
² Refere-se ao t test para duas amostras 

 

Todas as características clínicas apresentadas na Tabela 3 evidenciam 

alteração com relação aos parâmetros de normalidade. PAS e PAD, em ambos os 

grupos, são indicativas de HA estágio 1 conforme a 7ª Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial (SBC, 2016). 

Quase metade da amostra estava com sobrepeso, na baseline, à época 

da coleta de dados para recrutamento. Ainda, foi detectada expressiva quantidade 

de pessoas com obesidade, correspondente a cerca de um quinto da amostra. Em 

comparação com os parâmetros disponibilizados pela OMS (WHO, 1998b), na 

avaliação da CA, os participantes estavam com valores elevados, sendo o risco 

cardiovascular substancialmente aumentado para mulheres e aumentado para 

homens. 

Relacionadas às características clínicas, encontram-se as características 

de acompanhamento dos participantes, no local em que os participantes foram 

recrutados e em outros níveis de atenção à saúde, assim como as variáveis que 
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revelam alguns aspectos do tratamento prescrito. Essas informações foram descritas 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características de tratamento e acompanhamento dos participantes nos 

serviços de saúde, de acordo com o grupo de alocação. Fortaleza, 

Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

Variáveis 
Grupo 

controle 
Grupo 

intervenção 
p-value 

Tempo de diagnóstico da HA; 
mediana (IIQ) 

5,5 (5) 5,5 (5) 0,643¹ 

Tempo de tratamento da HA; mediana 
(IIQ) 

5,0 (4) 5,0 (5) 0,571¹ 

Tempo de acompanhamento no CIDH; 
mediana (IIQ) 

3,0 (3) 2,0 (2) 0,091¹ 

Consultas por ano; mediana (IIQ) 3,0 (2) 3,0 (2) 0,434¹ 

Internação no ano anterior; f (%)    

Nenhuma 160 (93,0) 162 (94,2) 

0,690² 1 10 (5,8) 7 (4,1) 

2 2 (1,2) 3 (1,7) 

Total de medicamentos ingeridos por 
dia; mediana (IIQ) 

2,0 (1) 2,0 (1) 0,168 ¹ 

Total de medicamentos anti-
hipertensivos ingeridos por dia; 
mediana (IIQ) 

2,0 (2) 2,0 (1) 0,108¹ 

HA: hipertensão arterial; IIQ: intervalo interquartil; CIDH: Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão; 
f: frequência absoluta 
¹ Refere-se ao Mann-Whitney U test  
² Refere-se ao X² 

 

O tempo de diagnóstico da HA foi o mesmo para ambos os grupos porque 

essa foi a segunda variável considerada para proporcionalidade na estratificação da 

amostra. O tempo de início do tratamento da HA foi similar ao tempo de descoberta 

da doença: cinco anos (mediana). Mesmo assim, em ambas as variáveis, foram 

encontradas respostas de até 25 anos de diagnóstico e início da terapêutica. 

A mediana de tempo de acompanhamento pela equipe do CIDH foi de 

cerca de três anos. Alguns pacientes são acompanhados na instituição há dez anos. 

Neste e em outros serviços de saúde, os participantes informaram que, no ano 

anterior, compareceram de uma a nove consultas para atendimento relacionado à 

HA. Ao serem questionados sobre internações no mesmo período, a quase 

totalidade nos participantes negou internamentos. Dos que confirmaram, o motivo 

mais frequente foi alterações na PA. 
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Para a terapia farmacológica da HA, a terapia combinada foi a mais 

frequente. Hidroclorotizatida foi o medicamento encontrado na maioria das 

prescrições, seguido do Captopril. Ao considerar a quantidade total de 

medicamentos ingeridos diariamente – independente da finalidade, verificou-se a 

mesma quantidade que os anti-hipertensivos. 

Todas as características descritas até este ponto foram testadas quanto à 

normalidade de distribuição. Quando testados os resultados entre os grupos, 

evidenciou-se que ambos são homogêneos.  

O nível de adesão ao tratamento anti-hipertensivo, medido pelo QATHAS, 

também foi comparado entre os grupos na baseline, com a finalidade de conhecer o 

comprometimento dos participantes antes do período de intervenção. As médias dos 

coeficientes de adesão foram similares nos dois grupos (p=0,0809). Os resultados 

detalhados foram apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Medidas de tendência central e de dispersão dos coeficientes de adesão 

ao tratamento anti-hipertensivo dos participantes, na baseline, de acordo 

com o grupo de alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

Grupo controle 

n Média [IC 95%] DP Mediana IIQ 

172 86,37 [84,92-87,83] 7,79 90 10 

Grupo intervenção 

n Média [IC 95%] DP Mediana IIQ 

172 88,09 [86,77-89,40] 7,92 90 - 
n: amostra; IC: intervalo de confiança; DP: desvio-padrão; IIQ: intervalo interquartil 

 

A média dos coeficientes do QATHAS na coleta de dados antes da 

intervenção indicou que, independente do grupo de alocação, os participantes 

apresentavam as seguintes características: deixavam de tomar a medicação 

conforme a dose prescrita ao menos uma vez por mês, e faziam uso da medicação 

independente de sentir algum sintoma. Seguiam o tratamento medicamentoso 

rotineiramente e reduziram a terça parte sal, gordura e doces e bebidas com açúcar. 

Tais informações são correspondentes ao nível 80 da escala. 

 

9
 Refere-se ao Mann-Whitney U test. 
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Para aderir ao tratamento da HA, os participantes, no momento do 

recrutamento, apontaram dificuldades. Foram solicitados a escolher, entre três 

opções, qual delas era a maior. Dos 344, 204 (59,3%) relataram dificuldade para 

iniciar ou se manter praticando exercícios físicos; 86 (25,0%) não conseguiam se 

alimentar de modo saudável e 54 (15,7%) revelaram dificuldade de tomar as 

medicações conforme prescritas. Os resultados de acordo com o grupo de alocação 

foram organizados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Dificuldades para aderir ao tratamento anti-hipertensivo, de acordo com 

o grupo de alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=344) 

 

 

 

Os dados do Gráfico 2 permitem destacar que a prática de exercícios 

físicos se constitui a maior dificuldade para o alcance da adesão ao tratamento anti-

hipertensivo em ambos os grupos de alocação. Trata-se de dificuldade de mais da 

metade da amostra. 

A fim de detalhar a mudança no tamanho da amostra com o início do 

período da intervenção, optou-se por apresentar, neste capítulo, quantidade e 

características das perdas. Essa escolha se deve à compreensão, por parte da 

autora desta tese, de que cada momento de contato da pesquisadora com os 

participantes, embora fosse detectada diminuição da amostra, aquele grupo já havia 

recebido parte (ou o total) da intervenção do Programa MeTTA.  

17,4% 

29,1% 

53,5% 

14,0% 

20,9% 

65,1% 

Tomar a medicação
corretamente

Consumir alimentação
saudável

Particar exercícios
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Conforme explicitado no Capítulo 5, 91 pessoas foram excluídas da 

pesquisa, sendo a maioria (60) do GC, no momento da reavaliação após o período 

de intervenção. Do GI, com o primeiro contato telefônico foram contabilizadas cinco 

perdas, com o segundo foram treze perdas e, com o terceiro, cinco perdas. 

Posteriormente, no momento de reavaliação da adesão do GI, por meio do 

QATHAS, oito pessoas foram excluídas do estudo. Algumas características dessas 

pessoas foram apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Características das perdas do estudo de acordo com o grupo de 

alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=91) 

Características 
Grupo 

controle 
(n=60) 

Grupo 
intervenção 

(n=31) 

Sexo feminino; f (%) 40 (66,7) 25 (80,6) 

Idade (anos completos); média (DP) 54,5 (9,9) 62,3 (6,2) 

Escolaridade (anos de estudo); mediana (IIQ) 7,6 (2,7) 8,0 (-) 

Com companheiro(a); f(%) 49 (81,7) 28 (90,3) 

Tempo de tratamento da HA (anos); mediana (IIQ) 4 (4) 4 (3) 

IMC (kg/m²); média (DP) 27,5 (3,7) 28,4 (4,2) 

Dificuldade relatada  

 Praticar exercícios físicos; f (%) 28 (46,7) 19 (61,3) 

Consumir alimentação saudável; f (%) 18 (30,0) 8 (25,8) 

Tomar a medicação corretamente; f (%) 14 (23,3) 4 (12,9) 

Coeficiente de adesão (QATHAS); média (DP) 87,6 (5,9) 86,1 (6,1) 
n: amostra; f: frequência absoluta; DP: desvio-padrão; IIQ: intervalo interquartil: HA: hipertensão 
arterial; IMC: índice de massa corpórea; QATHAS: Questionário de adesão ao tratamento da HA 
sistêmica 

 

A partir da análise das características das perdas dos grupos, pôde-se 

observar maior proporção do sexo feminino, pessoas na quinta ou sexta década de 

vida. As demais características são similares à amostra total (n=344) obtida no 

recrutamento: baixa escolaridade, com companheiro, pouco tempo de início do 

tratamento da HA, sobrepeso, coeficiente de adesão correspondente ao nível 80 do 

QATHAS e dificuldade para praticar exercícios físicos.   

Considerando as perdas indicadas, a partir deste ponto da tese, os 

resultados referentes ao período pós-intervenção estão assinalados com amostra 

corresponde a 253 participantes: 112 do GC e 141 do GI. Mesmo reportando-se à 

baseline, apenas os dados desses participantes foram considerados. 
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Para averiguar a eficácia do Programa MeTTA, é preciso comparar os 

resultados do desfecho (adesão medida pelo QATHAS) na baseline e na avaliação 

pós-intervenção intra grupos. A avaliação do desfecho capaz de detectar a eficácia 

se trata da comparação entre os grupos GC e GI apenas no período pós-

intervenção, pois a análise da adesão, na baseline, já mostrou não haver diferença 

estatística. Esses resultados foram condensados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Comparação da adesão ao tratamento anti-hipertensivo (coeficientes do 

QATHAS - desfecho), intra e entre grupos de alocação, na baseline e 

pós-intervenção. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=253) 

Momento da 
avaliação 

Grupo controle Grupo intervenção 
p-

value¹ n 
Média  

[IC 95%] 
DP Mediana IIQ n 

Média  
[IC 95%] 

DP Mediana IIQ 

Baseline 
112 

86,34  
[84,87-87,80] 

7,82 90 10 141 
87,52  

[86,30-88,73] 
7,28 90 

 
0,061 

Pós-intervenção 
112 

86,88  
[85,47-88,28] 

7,47 90 10 141 
91,70  

[90,53-92,88] 
7,06 90 10 <0,001 

p-value² 0,109 <0,001   

n: amostra; IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; IIQ: intervalo interquartil 
¹ Refere-se ao Mann-Whitney U test 
² Refere-se ao Wilcoxon test 
 

 

A partir da Tabela 7, considerando os 112 participantes remanescentes 

no GC, é possível perceber que a adesão (desfecho) se manteve similar na baseline 

e no momento de avaliação após a intervenção (p=0,109). O nível de adesão em 

ambos os momentos (80) refletiu pessoas que deixam de tomar a medicação 

conforme a dose prescrita ao menos uma vez por mês, fazem uso da medicação 

independente de sentir algum sintoma, seguem o tratamento medicamentoso 

rotineiramente e reduziram a terça parte do sal, da gordura, e de doces e bebidas 

com açúcar. 

Na análise intra GI (n=141), foi constatada diferença significativa entre as 

médias dos coeficientes do QATHAS (p<0,001). A adesão (desfecho) neste grupo, 

após a intervenção, foi melhor, corroborado pelo aumento de um nível na escala de 

adesão: de 80 para 90. Nesse nível, as pessoas, embora deixem de tomar a 

medicação, nos horários estabelecidos, ao menos uma vez por mês, reduziram à 

metade sal, gordura, e doces e bebidas com açúcar. Nesse sentido, ficou 

comprovada a eficácia do Programa MeTTA dentro do GI. 
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A análise entre GC e GI foi iniciada com a comparação das médias dos 

coeficientes do QATHAS, referentes à baseline, considerando apenas os 

participantes mantidos no estudo. Mesmo com as perdas, foi verificada similaridade 

de adesão entre GC e GI antes da intervenção (p=0,061): em ambos os grupos, os 

participantes estavam no nível 80 da escala de adesão. 

Relativo ao período pós-intervenção, foram comparadas as médias dos 

coeficientes do QATHAS (desfecho) entre GC e GI. Tal comparação permitiu a 

seguinte inferência: a média dos coeficientes do QATHAS do GI foi maior do que do 

GC. Essa diferença foi estatisticamente significativa (p<0,001), o que permite 

confirmar que, na amostra estudada, o Programa MeTTA foi eficaz para a melhoria 

da adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Essa melhoria correspondeu ao aumento 

de um nível na escala de adesão da mesma forma que ocorreu intra GI: do nível 80 

para o 90. 

O conteúdo da Tabela 7 foi reapresentado por meio do Gráfico 3, a fim de 

demonstrar de forma mais visual a diferença final entre as médias dos coeficientes 

de adesão. 

 

Gráfico 3 – Representação ilustrada da comparação da adesão ao tratamento anti-

hipertensivo (coeficientes do QATHAS - desfecho), intra e entre grupos 

de alocação, na baseline e pós-intervenção. Fortaleza, Ceará, Brasil, 

2016. (n=253) 
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Ainda, a comparação entre GC e GI, cujos dados estão contidos na 

Tabela 7, foi demonstrada por meio do Gráfico 4. Este tem a finalidade de tornar 

clara a eficácia identificada, uma vez que permite comparação visual.  

 

Gráfico 4 – Boxplot de comparação da adesão avaliada após a intervenção nos 

grupos controle e intervenção. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=253) 

 

   

A avaliação do Gráfico 4 permite constatar a não existência de 

sobreposição dos intervalos de confiança das médias dos coeficientes de adesão no 

momento pós-intervenção nos grupos comparados. Ainda, maior nível de adesão do 

GI do que no GC. Assim, houve diferença na média do QATHAS entre os grupos, 

comprovando a eficácia da intervenção.   

A análise descritiva da quantidade de participantes classificados em cada 

nível da escala foi representada na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Distribuição dos participantes nos níveis de adesão do QATHAS, antes e após a intervenção, de acordo com o grupo 

de alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=253) 

Nível da 
escala 

Descrição 

Grupo controle 

Diferença¹ (%) 

Grupo intervenção 

Diferença² (%) Baseline Pós-intervenção Baseline Pós-intervenção 

f (%) f (%) f (%) f (%) 

60 
Não tomam o anti-hipertensivo, ao menos uma vez por 

semana. E, também, não o tomam na dose prescrita, ao 
menos uma vez por semana. 

2 (1,8) 1 (0,9) - 0,9 3 (2,1) 1 (0,7) - 1,4 

        

70 
Deixam de tomar a medicação para hipertensão nos 

horários estabelecidos, ao menos uma vez por semana, e 
comparecem às consultas agendadas. 

7 (6,2) 9 (8,0) + 1,8 8 (5,7) 3 (2,1) - 3,6 

        

80 

Deixam de tomar a medicação conforme a dose prescrita ao 
menos uma vez por mês, e fazem uso da medicação 

independente de sentir algum sintoma, seguem o 
tratamento medicamentoso rotineiramente e reduziram a 
terça parte do sal, da gordura, e de doces e bebidas com 

açúcar. 

28 (25,0) 20 (17,9) - 7,1 17 (12,1) 9 (6,4) - 5,7 

        

90 
Deixam de tomar a medicação, nos horários estabelecidos, 

ao menos uma vez por mês; reduziram à metade o sal, 
gordura, e doces e bebidas com açúcar. 

69 (61,6) 77 (68,8) + 7,2 106 (75,2) 87 (61,7) - 13,5 

        

100 
Deixam de tomar a medicação para hipertensão, ao menos 

uma vez por ano, e comem praticamente sem gordura e 
sem doces e bebidas com açúcar. 

5 (4,5) 4 (3,6) - 0,9 7 (5,0) 40 (28,4) + 23,4 

        

110 
Não deixam de tomar a medicação para hipertensão, 

comem praticamente sem sal e seguem o tratamento não 
medicamentoso rotineiramente. 

1 (0,9) 1 (0,9) - - 1 (0,7) + 0,7 

Total 112 (100) 112 (100) -  141 (100) 141 (100) -  

f: frequência absoluta 

¹ Refere-se ao aumento ou diminuição da porcentagem dos participantes do GC (mantidos na pesquisa) dentro de cada nível da escala. 

² Refere-se ao aumento ou diminuição da porcentagem dos participantes do GI (mantidos na pesquisa) dentro de cada nível da escala. 
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Na baseline, os participantes de ambos os grupos foram classificados, 

com maior frequência, nos níveis 80 e 90 da escala de adesão, que indicam maior 

adesão ao tratamento medicamentoso do que não medicamentoso. O nível 90 

concentrava maior quantitativo de participantes, independente do grupo de alocação. 

Nos níveis extremos da escala (mínimo e máximo), encontrava-se a menor 

quantidade de pessoas recrutadas.  

Após a intervenção, nos dois grupos, a maioria dos participantes 

continuou concentrada no nível 90 da escala. Entretanto, a análise descritiva do GI, 

observou-se diminuição da frequência de pessoas classificadas no nível 90 e 

expressivo aumento da quantidade de pessoas no nível 100; esse aumento 

correspondeu a 23,4%. Nesse nível da escala, elas deixam de tomar a medicação 

para HA, ao menos uma vez por ano, e comem praticamente sem gordura e sem 

doces e bebidas com açúcar.   

Na tentativa de descobrir sobre qual (is) dificuldade (s) a eficácia da 

intervenção teve impacto, elaborou-se a Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Comparação das médias dos coeficientes do QATHAS, antes e após a 

intenção, de acordo com a dificuldade relatada pelo participante, 

segundo o grupo de alocação. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2016. (n=253) 

  Dificuldade relatada 

Baseline Pós-intervenção 

Grupo controle 
Grupo 

intervenção 
Grupo controle 

Grupo 
intervenção 

Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 

Tomar a medicação 
corretamente 

90,00±9,66 89,50±6,86 89,38±9,28 94,00±6,80 

p-value¹ 0,962 0,116 

Consumir alimentação 
saudável 

84,69±8,02 87,50±5,18 85,94±7,56 91,79±5,48 

p-value¹ 0,107 0,002 

Praticar exercícios físicos 86,25±7,01 87,10±7,88 86,72±6,91 91,18±7,49 

p-value¹ 0,19 <0,001 

DP: desvio-padrão 
¹ Refere-se ao Mann-Whitney U test 

  

Na baseline, independente da dificuldade relatada pelo participante, não 

havia diferença significativa de adesão ao tratamento da HA. A maioria dos 

participantes tinha adesão correspondente ao nível 80 da escala.  

A adesão também se manteve similar em ambos os grupos, mesmo após 

a intervenção, para aqueles participantes que tinham dificuldade de tomar a 
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medicação corretamente (p=0,116). Entretanto, a melhoria da adesão foi 

estatisticamente significativa para os participantes que relataram ter dificuldade de 

consumir alimentação saudável (p=0,002) e de praticar exercícios físicos (p<0,001). 

Eles passaram do nível 80 para o 90 da escala.  

Embora comprovado o aumento do nível de adesão ao tratamento da HA, 

após a intervenção, entre os participantes alocados no GI foi necessário investigar 

em quais estratos da amostra a intervenção teve maior impacto a ponto de culminar 

na eficácia da estratégia. Dessa forma, elaborou-se a Tabela 10, a qual contém a 

comparação das médias dos coeficientes do QATHAS, de acordo com as 

características sociodemográficas e clínicas dos participantes, conforme o grupo de 

alocação. 

 

Tabela 10 - Comparação das médias dos coeficientes do QATHAS, após a 

intervenção, de acordo características sociodemográficas e clínicas 

dos participantes, segundo o grupo de alocação. Fortaleza, Ceará, 

Brasil, 2016. (n=253) 

Variáveis 
Grupo controle Grupo intervenção 

f % Média DP f % Média DP 

Sexo  
        Feminino 46 41 88,04 5,42 61 43,2 92,3 6,68 

p-value¹ <0,001 

Masculino 66 59 86,06 8,57 80 56,8 91,25 7,35 

p-value¹ <0,001 

Faixa etária 
        Adulto 80 71,4 87 7,36 112 79,4 92,14 6,9 

p-value¹ <0,001 

Idoso 32 28,6 86,56 7,87 29 20,6 90 7,55 

p-value¹ 0,059 

Escolaridade 
        Até 8 anos de estudo 98 87,5 87,04 7,62 130 92,1 91,69 7,16 

p-value¹ <0,001 

≥ 9 anos de estudo 14 12,5 85,71 6,46 11 7,9 91,82 6,03 

p-value¹ 0,058 

Estado civil 
        Com companheiro(a) 87 77,6 86,32 7,33 118 83,6 91,44 6,3 

p-value¹ <0,001 

Sem companheiro(a) 25 22,4 88,8 7,81 23 16,1 93,04 10,19 

p-value¹ 0,006 

Tempo de tratamento da HA 
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≤ 5 anos 48 42,8 87,71 5,92 66 46,8 92,12 6,68 

p-value¹ <0,001 

> 5 anos 64 57,2 86,25 8,45 75 53,2 91,33 7,41 

p-value¹ <0,001 

Quantidade diária de medicamentos ingeridos 

Até 3 85 49,1 87,29 6,79 123 87,2 91,87 7,16 

p-value¹ <0,001 

4 ou mais 27 50,9 85,56 9,33 18 12,8 90,56 6,39 

p-value¹ 0,047 

DM associada à HA 
        Sim  53 47,3 86,98 8,22 55 39 92,36 6,07 

p-value¹ <0,001 

Não 59 52,7 86,78 6,8 86 61 91,28 7,63 

p-value¹ <0,001 

f: frequência absoluta; DP: desvio-padrão; HA: hipertensão arterial; DM: diabetes mellitus 
¹ Refere-se ao Mann-Whitney U test 

 

Para todos os estratos investigados, houve aumento dos valores 

absolutos das médias dos coeficientes do QATHAS. Assim, independente do sexo, 

do estado civil, do tempo de tratamento da HA, da quantidade diária de 

medicamentos ingeridos e de ter DM associada ou não à HA, houve melhoria da 

adesão. 

Apenas dois estratos não foram condizentes com essa tendência: idosos 

e pessoas com maior grau de escolaridade. Os cálculos realizados para comparação 

permitiram inferir que a intervenção não foi eficaz para esses estratos. Em 

contraposição, adultos e pessoas com até oito anos de estudo tiveram a adesão 

melhorada com a intervenção, condizente com os outros cinco estratos cuja análise 

foi executada.  
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7 DISCUSSÃO 

 

A comparação dos resultados sobre adesão ao tratamento anti-

hipertensivo com outros estudos se torna complexa devido à grande quantidade de 

instrumentos mensuradores desse fenômeno utilizados nas pesquisas. Araújo et al. 

(2016) esclarecem que essa mensuração vem sendo frequentemente realizada com 

instrumentos validados, buscando solidez no processo avaliativo.   

Conforme trazido no capítulo introdutório desta tese, as taxas de adesão 

apontadas em estudos outros são muito variáveis. Além dos diferentes métodos de 

mensuração da adesão, há dificuldade de comparação entre os estudos porque as 

amostras são compostas por indivíduos com perfis diferentes, conforme enfatizam 

Rocha et al. (2015). 

Na caracterização das pessoas recrutadas para esta pesquisa, foram 

observadas algumas diferenças em relação à maioria dos estudos sobre adesão ao 

tratamento da HA. A primeira diz respeito à idade dos participantes. A média das 

idades foi correspondente à quinta década de vida. Em oposição, os idosos são 

maioria nas pesquisas sobre adesão, principalmente pela associação direta e linear 

entre envelhecimento e prevalência da HA. Metanálise de dezesseis estudos 

realizados no Brasil entre 1980 e 2010, com 13.978 idosos mostrou que a 

prevalência da HA nesse grupo foi de 68,0% (PICON et al., 2013). 

Embora pudessem ser incluídas quaisquer pessoas na maioridade (e que 

cumprissem os demais critérios) e da grande quantidade de idosos frequentadores 

do local de coleta de dados em comparação aos adultos, o critério “apresentar 

habilidade de abrir e ler mensagens de texto no próprio aparelho” acabou não 

permitindo a inclusão de maior quantitativo de idosos. Na abordagem, muitos 

relataram utilizar o telefone celular apenas para fazer ligações e, apesar de 

parecerem interessados em participar da intervenção, não puderam ser incluídos.  

Apesar da aptidão para ler a mensagem-teste da pesquisa, os idosos não 

sabiam onde encontrar a mensagem de texto recebida. Isso se constitui o que Sales 

et al. (2014) chamam de barreira para inclusão digital, oriunda das constantes 

mudanças das tecnologias e da falta de usabilidade e acessibilidade dos usuários. 

Acerca da baixa escolaridade (mediana de oito anos de estudo) foi similar 

ao resultado encontrado em outras pesquisas. Segundo Motter, Olinto e Paniz 

(2015), a análise da escolaridade se faz necessária antes de implementar 
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intervenção educativa, porque exerce influência no grau de compreensão das 

informações. Favorece, ainda, a interação do usuário com o profissional de saúde, 

pois permite adequação da comunicação entre eles, a fim de que fiquem claras as 

necessidades de saúde discutidas. Por esse motivo, após tabulação dos dados das 

pessoas recrutadas, o texto de algumas mensagens sofreram pequenas alterações 

(como substituição de palavras extensas por sinônimos com menos sílabas), na 

tentativa de torná-las compreensíveis aos participantes do GI. 

A baixa escolaridade da amostra pode, ainda, ser explicada pela 

associação já comprovada com a alta prevalência da doença. A literatura aponta 

que, entre essas pessoas, há menor conhecimento ou compreensão das medidas de 

prevenção e controle das doenças crônicas (MENEZES et al., 2016). 

Pela média de idade das pessoas recrutadas ser inferior a 60 anos, os 

aposentados/pensionistas não foram os mais frequentes na amostra. Na verdade, 

houve similaridade entre os percentuais de aposentados, autônomos e os que 

tinham outras ocupações.  

A literatura tem apontado relação entre aposentadoria e adesão ao 

tratamento das doenças crônicas. Em primeiro lugar, em cerca de 40% das vezes, a 

aposentaria precoce é ocasionada pelo impacto da doença (principalmente quando 

há complicação associada) na capacidade de desempenhar sua atividade laboral 

(SBC, 2016). Em segundo lugar, a associação entre aposentadoria e adesão se 

deve à maior disponibilidade de tempo para o cuidado de si, uma vez que a pessoa 

com ocupação laboral teria que adequar seus hábitos não somente as suas 

necessidades de saúde, mas, também, a sua rotina, que é o caso de mais da 

metade dos participantes deste estudo. 

A renda familiar foi considerada baixa em comparação com a quantidade 

de pessoas que dela usufruem (mediana de dois salários mínimos para três 

pessoas). Os resultados de pesquisas sobre DCV têm confirmado que as taxas de 

morbidade são maiores nas classes econômicas mais baixas (LIMA et al., 2016). O 

baixo poder aquisitivo em pessoas com HA pode expressar condições inadequadas 

de vida, como estresse psicossocial e menor acesso a alimentos saudáveis e à 

informação (SILVA; OLIVEIRA; PIERIN, 2016). 

Ainda sobre o contexto familiar, a maior frequência de participantes 

vivendo com companheiro tem influência positiva para a saúde, devido ao maior 

acesso à informação, ao apoio para aquisição de comportamentos saudáveis e uso 
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dos serviços de saúde, pela motivação em comparecer às consultas agendadas 

(ARAÚJO et al., 2016). Além disso, foi comprovado que a presença de cônjuge 

melhora a qualidade de vida das pessoas com HA quando comparadas às que não o 

tem (CARVALHO et al., 2013).  

Detectou-se, no presente trabalho, não consumo regular de bebidas 

alcoólicas e tabaco. Isso denota que comportamentos de proteção à saúde estão 

fortemente associados a medidas de controle da HA, e que, a redução do consumo 

de bebidas alcóolicas e combate ao tabagismo devem fazer parte do manejo da HA 

(GIROTTO et al., 2013).  

Embora a quase totalidade das pessoas recrutadas não tivesse 

diagnóstico de complicação associada à HA, a análise desse resultado em 

observância à quantidade de medicamentos anti-hipertensivos ingeridos por dia 

(terapia combinada) e à classificação da PA aferida na baseline (HA estágio 1) 

indicam que essas pessoas podem ter sido classificadas com risco cardiovascular 

alto e precisam atingir suas metas terapêuticas, segundo orientações contidas na 7ª 

DBHA (SBC, 2016).     

Vale lembrar que, embora sem complicações associadas, esses 

participantes apresentaram média do coeficiente de adesão compatível com o nível 

80 da escala, cuja interpretação aponta para uma maior dificuldade em aderir ao 

tratamento não-medicamentoso. Discutindo sobre isso, Lima et al. (2016) trazem 

que muitas pessoas com HA não sentem necessidade de modificar hábitos 

relacionados ao trabalho, ao meio social e à dinâmica familiar até que surjam 

complicações provocadas pela doença.  

Essa resistência (ou dificuldade) para aderir aos hábitos saudáveis 

ocasiona, ainda, desnecessário ajuste à terapia farmacológica, devido à falta de 

resposta positiva ao tratamento (LIMA et al., 2016), o que também ajuda a elucidar a 

prescrição de terapia medicamentosa anti-hipertensiva combinada para a amostra 

deste estudo, embora apenas um décimo dela tenha complicação associada à HA. 

O controle da PA tem sido encontrado em apenas 25,0% das pessoas em 

tratamento da HA (MENEZES et al., 2016). Segundo Silva, Oliveira e Pierin (2016), a 

baixa adesão ao tratamento reflete em controle pouco satisfatório dos níveis 

tensionais. A PA alterada, na baseline, em GC e GI corrobora essa afirmação. Por 

sua labilidade, apenas a PA não deve ser utilizada como desfecho para avaliação de 
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controle do tratamento, devendo ser combinada com outro(s) método(s) de 

avaliação da adesão.  

Homens e mulheres apresentaram médias de CA aumentadas na 

baseline. Nas mulheres, é necessária ênfase porque o valor indicou risco 

cardiovascular substancialmente aumentado. Analisa-se esse resultado juntamente 

com a média de idade dos participantes: quinta década de vida. Nessa etapa, a 

perda de proteção hormonal em decorrência do climatério/menopausa predispõe ao 

aumento de peso, o que pode explicar a CA aumentada. Em função da defasagem 

de estrógeno, há maior risco às DCV (MENEZES et al., 2016).  

Embora tenham sido incluídas na amostra iguais proporções de pessoas 

de acordo com o tempo de diagnóstico da HA (até cinco anos e maior do que cinco 

anos), pela menor quantidade de idosos participantes em relação aos adultos, a 

mediana foi de 5,5 anos de descoberta de acometimento pela doença. Embora a 

mediana de tempo de início do tratamento (5 anos) tenha sido similar ao tempo de 

diagnóstico, a literatura mostra (MENEZES et al., 2016) que apenas o conhecimento 

do diagnóstico não é suficiente para a aderir. Torna-se um fator positivo apenas 

quando esse conhecimento se reflete em cuidados com a própria saúde e controle 

da doença.  

A quase totalidade dos participantes não teve internação no ano anterior. 

Malta et al. (2015) apontam que internações são mais frequentes em pessoas com 

75 anos ou mais, tanto em decorrência da própria doença, como de complicações 

associadas. Pela média de idade da amostra do presente estudo ser menor do que 

60 anos, acredita-se que esse seja o motivo do baixo percentual de internações. 

Além disso, como o motivo mais frequente dessas internações foi alteração de PA, 

infere-se que a descoberta da doença pode ter ocorrido por ocasião do 

internamento.  

Entre as características do tratamento, foram analisados a quantidade de 

medicamentos anti-hipertensivos ingeridos por dia e o total de medicamentos 

tomados na mesma unidade de tempo. Como a mediana de ambos os resultados foi 

dois, infere-se que muitos participantes tomam apenas anti-hipertensivos, o que 

pode ser confirmado pelo fato de mais da metade da amostra não ter diagnóstico de 

HA não associada ao DM.  

Na publicação de Mengue et al. (2016), com dados de todo o Brasil sobre 

acesso e utilização de medicamentos anti-hipertensivos, a indicação médica para 
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tratar a HA com medicamentos teve prevalência de 93,8%. No presente estudo, 

todos os participantes faziam uso de pelo menos um medicamento, provavelmente 

porque, entre os critérios de participação do estudo, a pessoa tinha que apresentar 

PA alterada no momento da coleta de dados ou complicação associada à HA. A 

mesma publicação corroborou, ainda, com os medicamentos de maior frequência de 

uso entre os participantes desta pesquisa: hidroclorotiazida, losartana e captopril.  

O instrumento utilizado (QATHAS) não permite rotular o participante em 

(não) aderente, por centrar o resultado da adesão nos objetivos alcançados no 

tratamento e nas dificuldades encontradas. Sendo assim, não foi calculada a taxa de 

adesão total dos participantes, tampouco por grupo de alocação e, sim, o nível de 

adesão em que se encontravam na baseline (nível 80 da escala – considerando a 

média dos coeficientes). Nesse nível, as pessoas seguem o tratamento 

medicamentoso rotineiramente e percebe-se tentativa de mudança de hábitos 

comportamentais, como alimentação saudável. Esse resultado não foi compatível 

com o encontrado na tese que originou o QATHAS, a qual tinha pequena quantidade 

(10,9%) da amostra (de 1000 respondentes) posicionada nesse mesmo nível. 

Ainda sobre o estudo de elaboração do instrumento de avaliação da 

adesão, Rodrigues (2012) classificou a maioria dos respondentes nos níveis 90 e 

100 (ambos com 38,9%). É preciso lembrar que os dois estudos foram realizados no 

mesmo local, com quatro anos de diferença entre os períodos de coleta de dados. 

Era critério de inclusão das pessoas para o estudo atual apresentar diagnóstico de 

complicação associada à HA ou PA alterada no recrutamento. Dessa forma, como a 

PA fora do parâmetro de normalidade é um dos indicadores de dificuldade em aderir, 

o posicionamento da maioria dos participantes nos níveis 80 e 90, na baseline, pode, 

assim ser justificado.  

Devido ao QATHAS possuir doze perguntas (em comparação com outros 

instrumentos utilizados com maior frequência, que possuem uma quantidade menor 

de itens), é possível analisar, detalhadamente, em qual aspecto há dificuldade em 

aderir. Mesmo assim, foi questionado de forma direta ao participante qual era a sua 

maior dificuldade, o que guiou o envio das mensagens de texto.  

A maior dificuldade relatada pelos participantes foi praticar exercícios 

físicos para controle do peso corporal, o que foi confirmado pelo maior percentual de 

pessoas com sobrepeso na baseline. O sedentarismo tem sido evidenciado como 

dificuldade de adesão em outros estudos realizados com pessoas com HA, porém 
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há de se destacar que se trata de dificuldade relatada pela população em geral. A 

necessidade de motivação para a mudança desse hábito tem sido considerada pela 

comunidade científica e traduzida em pesquisas de intervenção. Embora haja 

pequena quantidade de publicações sobre estudos experimentais de estímulo à 

perda de peso utilizando eHealth, uma quantidade expressiva de publicações 

relacionadas foi encontrada (SARNO; CANELLA; BANDONI, 2014; STEINBERG et 

al., 2013; SOURETI et al., 2011; PATRICK et al., 2009).  

Algo pouco explorado na literatura se trata da adaptação da rotina da 

pessoa diagnosticada com HA às orientações terapêuticas: tomada de 

medicamentos e aquisição de hábitos saudáveis. A adesão medicamentosa se torna 

facilitada em comparação à não-medicamentosa porque o usuário recebe um guia 

de tomada contido na prescrição médica, com horários e dias de uso dos 

medicamentos. Isso refletiu na menor quantidade de pessoas que apontou a tomada 

de medicamentos de forma correta como dificuldade.  

As ações relacionadas ao tratamento não medicamentoso, por sua vez, 

dependem, principalmente, da motivação da pessoa. O horário para realizar 

atividade física e/ou o cardápio diário de alimentação são elementos que dependem 

de alterações na rotina individual e familiar. Marin, Santos e Moro (2016) apontam 

que a dificuldade de adesão aumenta quando ocorre alguma mudança na rotina. Em 

situações diferentes das atividades cotidianas do participante, a prática de atividade 

física e o consumo de alimentos saudáveis, por exemplo, torna-se mais dificultado 

do que a tomada de medicamentos. 

Acerca das perdas, observou-se que as características descritas foram 

similares às da amostra total no recrutamento, exceto pelo sexo. Como informado, 

os participantes foram recrutados considerando alocação igual para a quantidade de 

homens e mulheres. Mesmo assim, a maior frequência de perdas (mais da metade) 

correspondeu ao sexo feminino em ambos os grupos.  

Algumas explicações podem contribuir com a elucidação desse achado. É 

consenso o maior cuidado das mulheres com a própria saúde e dos que compõem 

sua conjuntura familiar. Esse fato é trazido pela literatura em decorrência da 

presença mais frequente do sexo feminino nos serviços de saúde e da maior 

proporção de mulheres compondo as amostras de pesquisas.  

Na Pesquisa Nacional de Saúde referente a 2013 (MALTA et al., 2015), 

as mulheres tiveram mais diagnóstico de HA, receberam mais assistência à saúde, 
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medicamentos e consultas. Dessa forma, as mulheres têm recebido maior atenção à 

saúde do que os homens.  

Em pesquisa realizada em município do Ceará, com 44 homens com 

diagnóstico de enfermagem “falta de adesão” (ARAÚJO et al., 2016), as 

características definidoras mais frequentes identificadas foram: manejo inadequado 

do tratamento não-medicamentoso e comportamento indicativo de falha de adesão. 

Os fatores relacionados com maior prevalência foram: conhecimento deficiente para 

o seguimento do regime terapêutico não medicamentoso e habilidade de ensino 

insuficiente da equipe de saúde. A partir disso, questiona-se se a menor quantidade 

de perdas do sexo masculino foi em decorrência da estratégia de educação em 

saúde ter despertado maior interesse desse estrato, em comparação às demais 

estratégias que vem sendo implementadas nos serviços de saúde os quais 

frequentam.  

Ainda, sabe-se da baixa frequência de comparecimento dos homens aos 

serviços de saúde. O Programa MeTTA se trata de suporte à assistência 

convencional que não necessita de comparecimento ao serviço de saúde além das 

consultas de rotina agendadas. Dessa forma, a menor quantidade de perdas 

homens no GI (19,4%) em comparação com o GC (33,3%) pode ter sido ocasionada 

pela motivação estimulada pelo programa, sem necessidade de alteração da rotina 

para ir aos serviços de saúde. Além disso, como o participante recebeu, durante o 

período de intervenção, apenas mensagens de motivação para superar dificuldade 

individualizada, cuja maior frequência foi de realização de atividade física e 

alimentação saudável, eles podem ter se sentido contemplados com a intervenção e 

desistiram da pesquisa em menor escala quando comparados às mulheres. 

A educação em saúde concebida a partir de um objetivo inicial, com 

planejamento adequado e metodologia sistematizada, enseja a obtenção de bons 

resultados (OLIVEIRA et al., 2013). E, considerando apenas os resultados dos 

participantes mantidos na pesquisa, verificou-se que o Programa MeTTA foi eficaz 

na análise intra GI, pois a adesão dos participantes melhorou após o experimento, 

além de comprovada eficácia em relação ao resultado do GC.  

Isso demonstra a importância da implementação de estratégias que 

possibilitem ao profissional de saúde fazer o que Marin, Santos e Moro (2016) 

chamam de “acompanhamento longitudinal”. Permite avançar no apoio e suporte às 

pessoas, de modo que haja acompanhamento sistemático, com reconhecimento de 
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suas reais necessidades. Acredita-se que isso seja possível mesmo com o 

rompimento do contato entre profissional e usuário, em situações extra consultório, 

utilizando mecanismos eficazes de comunicação que possam motivar o usuário a 

aderir ao tratamento acordado e motivem a adaptação às novas necessidades de 

saúde averiguadas. 

 A utilização de tecnologias no cuidado em saúde permite oferecer ao 

usuário novas formas de suporte, além de demonstrar a possibilidade de formas de 

abordagem que vão além da prescrição de medicamentos e orientações verbais, 

que, embora, necessárias, tornam-se repetitivas e, algumas vezes, não são feitas de 

modo a motivar a adesão. Souza, Borges e Moreira (2016) trazem as tecnologias de 

cuidado como estratégia que gera empoderamento do usuário, com comprovados 

avanços na qualidade de vida e da adesão ao tratamento.  

Embora cediço que a adesão ao tratamento anti-hipertensivo é um 

fenômeno multifatorial, a estruturação a partir da relação entre quem cuida e quem é 

cuidado se torna dificultada quando o usuário tem contato com o profissional de 

saúde a cada três ou quatro meses. Isso porque, para o cumprimento da prescrição 

e das metas acordadas se faz necessário que o usuário sinta que há 

corresponsabilização profissional, familiar e social com a sua saúde. A análise 

etimológica da adesão trazida pela literatura científica (MARIN; SANTOS; MORO, 

2016) traz esse fenômeno como resultado de acordo, manifestação de 

solidariedade, apoio e vínculo. Aderir envolve constância, perseverança e 

frequência. 

Acredita-se que dois elementos foram essenciais no sucesso da 

estratégia escolhida: as mensagens de texto serem direcionadas para a 

necessidade (nomeada como “dificuldade”) do participante e o convite para 

participação do estudo a partir da pergunta “O(A) Senhor(a) gostaria de obter ajuda 

para seguir o tratamento da HA?”. Notou-se que os participantes mencionavam sua 

maior dificuldade com grande certeza e, ao serem indagados se gostariam de 

receber ajuda, algumas pessoas choraram ao anuir, demonstrando esperança desse 

suporte. 

Embora a adesão ao tratamento anti-hipertensivo seja um fenômeno 

subjetivo, a utilização de um instrumento de avaliação permite encontrar a precisão 

necessária a sua medição, mesmo que o resultado final não atribua classificação em 

formato de rótulo. A descrição das condições da pessoa que está em determinado 
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nível de adesão permite que o profissional compreenda o que já foi alcançado pelo 

usuário e o que precisa ser melhorado. 

 Por isso, as proporções de participantes contidos em cada nível do 

QATHAS antes e após a intervenção permitiu perceber como se comportou a 

migração de participantes, de um nível para o outro, que culminou na eficácia da 

intervenção mensurada pelo desfecho. No GI, houve perceptível diminuição da 

quantidade de participantes posicionados no nível 90 e aumento da quantidade do 

nível 100. Monitorar indicadores da efetividade do cuidado prestado é importante 

para apoiar a tomada de decisões e definição de prioridades, além de conhecer a 

qualidade do cuidado prestado (MALTA et al., 2015). 

Reconhecer os aspectos que se relacionam à dificuldade de adesão ao 

tratamento de modo condizente com a apresentação clínica da pessoa, propicia o 

estabelecimento de intervenções planejadas e implementadas da melhor forma 

(ARAÚJO et al., 2016). Por isso, foram estudadas as prevalências das dificuldades 

de adesão apontadas pelos participantes, por acreditar que as mensagens de texto 

teriam maior impacto na motivação caso atendessem às necessidades identificadas 

por eles mesmos.  

Isso refletiu em resultados melhores (e estatisticamente significativos) de 

adesão no grupo experimental, após a intervenção, para as dificuldades mais 

prevalentes: consumir alimentação saudável e praticar exercícios físicos. 

Entre os que referiram como dificuldade tomar a medicação corretamente, 

não houve melhoria estatisticamente significativa da adesão após a intervenção 

comparando GI com GC. Pode-se inferir que o Programa MeTTA não foi eficaz para 

a melhoria da adesão naqueles que tinham essa dificuldade. Acredita-se que isso 

seja reflexo do cenário dos cuidados oferecidos às pessoas com HA, no qual aos 

medicamentos é conferido papel de destaque. Mengue et al. (2016) explicam que 

isso se deve ao acesso, nos estágios iniciais da doença, ser de baixo custo e pela 

adesão ao tratamento medicamentoso ser maior do que às mudanças de estilo de 

vida.  

Cabe relembrar que a dificuldade com a tomada correta da medicação 

prescrita foi a menos frequente entre os participantes recrutados, embora os 344 

tivessem medicamento(s) anti-hipertensivo(s) prescrito(s). A indicação de tratamento 

com medicamentos também foi alta no estudo de Mengue et al. (2016), que utilizou 

dados da Pesquisa Nacional Sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional 
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e Medicamentos (2013-2014). Os autores inferiram que isso pode ser reflexo de 

diagnóstico tardio, visto que no estágio 1 da HA, a mudança de estilo de vida é a 

primeira indicação, devendo o tratamento farmacológico ser instituído apenas após 

seis meses de insucesso dessa medida. Se o diagnóstico é tardio, espera-se maior 

gravidade da doença ou menor sucesso no tratamento não farmacológico. 

Silva e Bousfield (2016) destacam outro aspecto que pode explicar a não 

eficácia da intervenção entre aqueles com dificuldade de tomar medicação 

corretamente. As pessoas já se sentem aderentes ao tratamento medicamentoso, 

porque a representação social da HA se associa predominantemente ao controle da 

doença a partir da medicação. Para muitos, “tomar o remédio” diariamente, na 

mesma hora, torna-se um hábito como escovar os dentes. Mesmo assim, o 

medicamento carrega um sentimento negativo, pela necessidade de tomada pelo 

resto da vida. Dessa forma, embora os participantes tenham apontado a medicação 

como dificuldade, isso pode refletir muito mais a negatividade relacionada ao 

medicamento, do que real dificuldade quanto à tomada. Assim, o Programa MeTTA 

não teve o efeito esperado para esse estrato. 

Os mesmos autores ajudam a elucidar por que houve eficácia da 

intervenção entre os que escolheram as demais dificuldades. Em geral, percebe-se 

sentimento de culpa pela não realização de exercícios físicos, seja pela falta de 

tempo, não satisfação na prática ou falta de recursos financeiros para tal. Apesar 

disso, há preocupação com os sintomas e com as possíveis consequências 

(complicações), isso se torna recurso para melhorar a adesão ao tratamento (SILVA; 

BOUSFIELD, 2016) quando a estratégia educativa tenta motivar a mudança de 

comportamento.    

Na análise das características sociodemográficas, clínicas e de 

tratamento que influenciaram a adesão, percebeu-se que, entre os idosos e pessoas 

com maior grau de escolaridade, não houve melhora significativa daqueles que 

participaram do Programa MeTTA em comparação ao GC.  

No que concerne aos idosos, a estratégia pode não ter sido adequada a 

esse grupo, porque preconizava que o participante já tivesse domínio do SMS para 

ser incluído, não sendo dispensado tempo para ensino de como usar. Conforme 

Abbott e Barbosa (2015) trazem, é fundamental que o mecanismo da tecnologia seja 

adequado ao contexto e à capacidade de uso, a fim de que não se torne inútil. 

Machado et al. (2016) complementam que é necessário planejar programas de 
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educação em saúde que atendam as particularidades dos idosos, para que seja 

testada a eficácia.        

Quanto à escolaridade, pessoas com maior grau podem se sentir mais 

confiantes quanto ao conhecimento sobre a doença e ter mais acesso à informações 

sobre o tratamento. Isso pode ter refletido em menor interesse pelas informações 

contidas nas mensagens de texto e, por conseguinte, não serem motivadas às 

mudanças de comportamento estimuladas pela intervenção.  

Exemplificando esse raciocínio, o estudo de Menezes et al. (2016), 

realizado, em Campina Grande – Paraíba, com 806 pessoas, encontrou maior 

escolaridade associada com HA controlada. Ainda, Malta et al. (2015) afirmam que 

as prevalências de HA, de internações e limitações decorrentes dessa enfermidade 

são mais baixas na população com mais anos de estudo.   

É preciso discutir, ainda, que embora a intenção do Programa MeTTA 

tenha sido de motivar a melhoria da adesão ao tratamento anti-hipertensivo e a 

manutenção de comportamentos adequados à terapêutica acordada entre usuário e 

profissional de saúde, a autora desta tese concorda com Araújo et al. (2016) sobre o 

sucesso da adesão depender da soma de ações e da participação conjunta de 

pacientes, equipe de saúde e família. 

Os resultados aqui discutidos se referem a uma reavaliação feita após 

intervenção educativa com durabilidade de três meses. Portanto, tem-se como 

limitação o fato da adesão não ser constante ao longo do tratamento, podendo, o 

indivíduo, apresentar períodos como maior motivação para manter de 

comportamentos saudáveis e, em outros momentos, sentir-se menos motivado a 

aderir. Dessa forma, nova avaliação após maior período de tempo poderá mostrar se 

as mudanças identificadas por meio do QATHAS são permanentes ou se esses 

resultados refletem apenas intenção de mudar.   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
84 

 

8 CONCLUSÃO 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi suficiente para responder ao 

objetivo proposto, que foi de testar a eficácia de um programa educativo de 

mensagens de texto utilizando o SMS (Programa MeTTA) para motivar a adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo. Para tal, foram percorridos passos que culminaram na 

consecução de resultados, os quais foram descritos a seguir: 

• A amostra inicial constou de 344 participantes, alocados 

randomicamente em dois grupos: GC e GI. A comparação dos grupos 

entre si a partir de dados da baseline evidenciou homogeneidade 

quanto a todas as variáveis investigadas: características 

sociodemográficas, clínicas, de tratamento e acompanhamento nos 

serviços de saúde; 

• Tratavam-se de pessoas, predominantemente, adultas, com 

companheiro, de baixa escolaridade, com baixa renda familiar, 

trabalhadores autônomos ou atuantes no setor de prestação de 

serviços. A maioria negou tabagismo e/ou etilismo; não tinha 

diagnóstico de outra morbidade associada à HA. Estavam com HA 

estágio 1, sobrepeso, CA aumentada. Informaram saber o diagnóstico, 

iniciado o tratamento da HA e acompanhamento no CIDH há 

relativamente pouco tempo. Mesmo assim, estavam em uso de terapia 

combinada (dois fármacos); 

• O desfecho - adesão ao tratamento anti-hipertensivo - foi medido na 

baseline e os resultados dos dois grupos foram comparados: foi 

constatada similaridade. Em ambos os grupos, os participantes 

estavam no nível 80 da escala do QATHAS;  

• Foram solicitados a optar por uma dificuldade, entre três, para aderir ao 

tratamento anti-hipertensivo. As dificuldades mais frequentes foram 

praticar exercícios físicos e alimentar-se de modo saudável; 

• Os grupos de alocação tiveram reavaliação da adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo após três meses, que se tratou do período em que foi 

aplicado o Programa MeTTA para os participantes alocados no GI. Os 

demais (GC) continuaram recebendo assistência usual no CIDH. O 

Programa MeTTA também não interferiu nesse quesito relacionado ao 
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GI. Este, por sua vez, recebeu cerca de 26 mensagens de texto 

relacionadas à dificuldade apontada na baseline, além de contato 

telefônico mensal com entrevista motivacional sobre a dificuldade 

escolhida;  

• Ao final do período de intervenção, GC e GI foram reavaliados quanto à 

adesão por meio do QATHAS. Nesse momento, as perdas de cada 

grupo puderam ser contabilizadas. A quantidade de perdas foi menor 

no GI: 112 pessoas permaneceram no GC e 141 pessoas no GI; 

• Com a medição da adesão pela segunda vez nos grupos, pôde-se 

verificar: similaridade da adesão intra GC, aumento estatisticamente 

significativo da adesão intra GI, melhoria da adesão do GI em 

comparação ao GC após a intervenção; 

• A comparação da adesão de acordo com a dificuldade para aderir 

apontada pelo participante permitiu inferir que as pessoas com 

dificuldade para tomar a medicação corretamente não tiveram 

alteração no nível de adesão após intervenção. Entretanto, a melhoria 

da adesão foi encontrada nos participantes com dificuldade de 

consumir alimentação saudável e de praticar exercícios físicos. Eles 

passaram do nível 80 para o 90 da escala; 

• Independente do sexo, do estado civil, do tempo de tratamento da HA, 

da quantidade diária de medicamentos ingeridos e de ter DM associada 

ou não à HA, houve melhoria da adesão. A intervenção, porém, não foi 

eficaz para idosos e pessoas com maior grau de escolaridade. 

A partir desses resultados, a conclusão deste estudo é que o Programa 

MeTTA foi eficaz para motivar as pessoas, acompanhadas em instituição da atenção 

secundária à saúde de Fortaleza, a aderir ao tratamento anti-hipertensivo. 

Conseguiu aumentar em um nível a classificação da adesão no QATHAS, o que 

comprova a tese apresentada no primeiro capítulo deste trabalho.  

Essa comprovação contribui para confirmar que uma intervenção de baixo 

custo é útil para promover a saúde das pessoas com HA, na tentativa de melhorar 

as taxas de controle dessa morbidade. Ainda, foi possível perceber que o Programa 

foi eficaz no estímulo à mudança de comportamento para aderir ao tratamento não-

medicamentoso, em comparação ao medicamentoso. Este resultado é importante, 

porque a literatura aponta ser o tratamento não medicamentosos o maior entrave 



 

 

 
86 

 

para o alcance dos objetivos do tratamento acordado entre profissional de saúde e 

pessoa com HA.    

O envio de mensagens de texto não substitui o cuidado presencial 

oferecido pelos profissionais de saúde. Por se tratar de fenômeno complexo, a 

pessoa com HA necessita de intervenções várias para garantir o seguimento do 

tratamento e se sentir estimulada a não abandoná-lo. 

As conclusões aqui expressas possuem generalização limitada à atenção 

secundária, que disponibiliza maior quantidade de especialidades de saúde para o 

cuidado à pessoa com HA. Diante disso, a realização de estudo similar em outro 

cenário pode gerar resultados diferentes dos encontrados neste. Ainda, a não 

comprovação da eficácia com idosos e pessoas de maior escolaridade suscita a 

necessidade de buscar entender quais outras estratégias de educação em saúde 

seriam mais apropriadas para esses públicos. Outra limitação diz respeito às perdas 

amostrais do GC. Dessa forma, mesmo com a homogeneidade testada entre os 

grupos, os resultados podem ter sido afetados por esse fator. 

Sugere-se a testagem, no Brasil, da eficácia do envio de mensagens de 

texto para motivar as pessoas a aderir ao tratamento anti-hipertensivo utilizando 

outras tecnologias, como aplicativos de smartphones, a fim de comparar a aceitação 

de estratégias similares a aqui estudada. Essa sugestão considera a adaptação da 

presente estratégia para a ampliação do uso da internet em telefonia móvel. Um 

estudo comparando a aceitação das duas estratégias poderia clarificar o suporte 

mais adequado a ser agregado ao cuidado em saúde oferecido por meio de 

dispositivo móvel. Ainda, recomenda-se a avaliação do desfecho (adesão ao 

tratamento da HA) utilizando instrumentos combinados, a fim de garantir que a 

eficácia da intervenção se mantém quando é medida por métodos diferentes. 
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APÊNDICE A – Banco de mensagens 

 
BOAS VINDAS 
Bem vindo ao Programa MeTTA! Obrigada por participar. Este é o número de onde você 
receberá as mensagens. Que tal anotar? (85) XXXX XXXX. Até a próxima! 
 
ANIVERSÁRIO 
Oi, [NOME DO PARTICIPANTE]. Feliz aniversário! Estamos felizes por você! Tenha um 
ótimo dia! Equipe MeTTA. 
 
FINALIZAÇÃO 
Estamos finalizando, hoje, o Programa MeTTA. Esta é a última mensagem que 
enviaremos. Obrigada por participar! Esperamos ter ajudado em seu tratamento. 
 
DIFICULDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
1. Uma alimentação rica em frutas ajuda no controle da sua pressão. Você já comeu 
alguma fruta hoje? Tente! Equipe MeTTA. 
2. Você gosta de salada? Um prato com alimentos coloridos podem ajudar a manter a 
hipertensão sob controle. Que tal colorir seu prato com uma salada? Equipe MeTTA. 
3. O que você vai comer no almoço? Podemos dar uma sugestão? Carne vermelha 
magra, frango e peixe possuem pouca gordura. Equipe MeTTA. 
4.  Você sabe quantas porções de frutas e verduras deve comer por dia? De 8 a 10. 
Quantas você já comeu hoje? Equipe MeTTA. 
5. Que tipo de leite você toma? O leite desnatado ou semidesnatado são mais 
saudáveis porque têm menos gordura. Vamos trocar? Equipe MeTTA. 
6. Prefira alimentos integrais. Você pode começar pelo pão. O pão integral é mais 
saudável e ajuda a manter sua pressão controlada. Equipe MeTTA. 
7. Já experimentou sementes e grãos? 2 colheres de sopa de linhaça ou aveia, 4 vezes 
por semana, ajudam na digestão e no controle da hipertensão. Equipe MeTTA. 
8. O azeite é mais saudável que o óleo. Quando for consumir, prefira o azeite extra 
virgem. Equipe MeTTA. 
9. Na sua casa, você usa manteiga ou margarina? A margarina light é mais saudável. 
Que tal substituir? Equipe MeTTA. 
10. Que tipo de tempero é colocado na sua comida? Lembre-se: molhos e caldos 
prontos contêm muito sódio e contribuem para aumentar sua pressão. Equipe MeTTA. 
11. Você costuma usar temperos prontos na comida? Experimente temperos naturais! 
Pimenta e alho são alguns temperos que podem ajudar nessa troca. Equipe MeTTA. 
12. Evite o consumo de doces e bebidas com açúcar para manter a hipertensão 
controlada. Equipe MeTTA. 
13. Comece devagar. Diminuir a quantidade de sal que você consome já ajuda a 
diminuir a pressão. Tente! Equipe MeTTA. 
14. Sempre que possível, faça as refeições em casa para ter maior controle da 
quantidade de sal que é adicionada em sua alimentação. Equipe MeTTA. 
15. O saleiro fica na mesa da sua casa? Que tal mudar esse hábito? Tente diminuir o 
consumo de sal não adicionando mais à comida pronta. Equipe MeTTA. 
16. Você sabe quanto sal cada pessoa deveria consumir, no máximo, por dia? 2 
gramas: três colheres de café rasas de sal. Fique de olho! Equipe MeTTA. 
17. Você come alimentos em conserva? Veja a tabela nutricional no rótulo. Prefira 
alimentos naturais têm menos sódio que os em conserva. Equipe MeTTA.  
18. Leite é um alimento rico em cálcio. Tomar de 2 a 3 copos médios de leite desnatado 
ou semidesnatado por dia ajuda a controlar a hipertensão. Equipe MeTTA. 
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19. Você gosta de chocolate? Substitua o chocolate ao leite pelo amargo, que é mais 
saudável. Equipe MeTTA. 
20. Mantenha-se informado sobre o que você come. Leia sobre os benefícios dos 
alimentos naturais e observe a tabela nutricional dos industrializados. Equipe MeTTA. 
 
DIFICULDADE: PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
1. A enfermeira recomendou que você fizesse algum exercício físico? O ideal é que 
você pratique cinco vezes por semana durante 30 minutos. Equipe MeTTA. 
2. Os exercícios físicos ajudam a manter a hipertensão controlada. Comece devagar, 
com uma atividade mais fácil, como caminhar. Equipe MeTTA. 
3. Você tem alguém para acompanhar você na atividade física? Convide alguém para 
praticar com você ou se junte a alguém que já faz alguma. Equipe MeTTA. 
4. Estimule as pessoas que moram com você ou perto a melhorar o estilo de vida. Fale 
sobre a importância de praticar alguma atividade física. Equipe MeTTA. 
5. Somente exercícios não ajudam a perder peso e controlar a hipertensão. Fique atento 
a sua alimentação. Equipe MeTTA. 
6. A prática de exercícios físicos deve ser diferente para cada pessoa. Para se manter 
saudável, um exercício leve já é o suficiente. Equipe MeTTA. 
7. Planeje o seu dia incluindo um tempo para se exercitar. Mesmo com tantos afazeres, 
30 minutos de atividade física ajudam no controle da sua pressão. 
8. Fazer algum exercício físico deve deixá-lo mais disposto para as atividades do dia a 
dia. Você prefere praticar pela manhã ou à noite? Equipe MeTTA. 
9. Começar com exercícios vigorosos aumenta a chance de desistência. Comece com 
os leves e aumente a intensidade quando se sentir confortável. Equipe MeTTA. 
10. Escolha uma atividade física que você goste e que se sinta confortável para praticar 
cinco vezes por semana. Equipe MeTTA. 
11. Se você não estiver se sentindo bem, não inicie a atividade física naquele momento, 
pois sua pressão pode estar alta. Equipe MeTTA. 
12. Se se sentir desconfortável durante o exercício físico. Diminua o ritmo ou pare, pois 
sua pressão pode estar alta. Equipe MeTTA. 
13. Descanse após a prática de atividade física, isso ajuda a ter disposição para as 
outras atividades do dia. Equipe MeTTA. 
14. Nem todas as práticas de atividade física precisam ser na academia. Praticar 
exercício ao ar livre pode ser divertido. Equipe MeTTA. 
15. Antes de fazer qualquer atividade física, coma algo leve. Você pode se sentir 
desconfortável durante a atividade. Equipe MeTTA. 
16. Dores durante o exercício físico indicam que a atividade não está adequada para 
você. Diminua o ritmo ou escolha uma atividade mais confortável. Equipe MeTTA. 
17. Acompanhe a perda de peso após o início de alguma atividade física. Tente se 
pesar uma vez por semana. Isso o estimulará a continuar. Equipe MeTTA. 
18. Mesmo após o início da atividade física, tome a medicação conforme a prescrição, 
pois um é complementar ao outro. Equipe MeTTA. 
19. Se você não encontrou alguém para fazer exercícios com você, conhece algum local 
perto da sua casa em que façam exercícios em grupo? Não desista. Equipe MeTTA.  
20. Pratique exercícios de acordo com a sua idade. Escolha um esporte que lhe agrade 
e lhe faça sentir confortável. Não desista. Equipe MeTTA. 
 
DIFICULDADE: TOMADA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO 
1. Agora que você retornou da consulta, fique atento à prescrição. Os medicamentos 
têm um horário certo para serem tomados. Fique atento! Equipe MeTTA. 
2. Já tomou seu remédio para pressão alta hoje? É importante tomar a quantidade que 
foi prescrita nos horários certos. Equipe MeTTA. 



 

 

 
98 

 

3. Quando esquecer de tomar um comprimido no horário certo, tome-o assim que 
lembrar, mas nunca tome duas doses de uma vez só para não se sentir mal. Equipe 
MeTTA. 
4. Mesmo que sua pressão esteja controlada, continue tomando os remédios para 
hipertensão. Eles ajudam você a continuar indo bem no tratamento. Equipe MeTTA. 
5. Quais são os medicamentos que você precisa tomar hoje? Se você costuma 
esquecer, escreva os horários e a quantidade e coloque num local visível. Equipe 
MeTTA.  
6. Se você mora com mais alguém, peça que a outra pessoa o ajude a lembrar os 
horários de tomar as medicações. Equipe MeTTA. 
7. Use a função “despertador” do seu celular e programe para que ele toque nos 
horários de você tomar as medicações para a hipertensão. Equipe MeTTA. 
8. Evite tomar os medicamentos para hipertensão “de barriga vazia”. Coma sempre algo 
antes de tomá-los. Equipe MeTTA. 
9. Para manter sua pressão controlada, os medicamentos devem ser tomados nos 
horários corretos e você deve manter um estilo de vida saudável. Equipe MeTTA. 
10. Medicamentos são aliados de um bom estilo de vida. Compareça às consultas 
marcadas, pratique exercícios e se alimente de forma saudável. Equipe MeTTA. 
11. Leia a bula dos medicamentos para hipertensão que foram prescritos para você e 
pergunte nas consultas qual a função de cada um deles. Equipe MeTTA. 
12. Cada medicamento para hipertensão tem uma função, por isso, é preciso tomar 
corretamente todos os que foram prescritos para o dia. Equipe MeTTA. 
13. Você já tomou seus remédios para a hipertensão hoje? Fique atento às doses e aos 
horários corretos. Equipe MeTTA. 
14. Se achar que algum dos remédios não está lhe fazendo bem, anote o que está 
sentindo e converse com os profissionais de saúde na próxima consulta. Equipe MeTTA. 
15. Leve os remédios para hipertensão consigo quando for sair ou viajar para evitar que 
você “pule” algum dos horários prescritos. Equipe MeTTA. 
16. Não tome remédios em quantidade maior do que foi prescrita, mesmo que ache que 
sua pressão está alta. É mais seguro procurar um serviço de saúde. Equipe MeTTA. 
17. Lembre que a hipertensão é uma doença que não tem cura, por isso, você precisa 
tomar seus remédios todos os dias. Já tomou hoje? Equipe MeTTA. 
18. Tomar os remédios deve fazer parte de sua rotina. Fique atento aos horários e 
quantidade correta. Equipe MeTTA. 
19. Para manter a pressão controlada, além dos remédios, você deve se alimentar de 
modo saudável. Equipe MeTTA. 
20. A próxima consulta está chegando. Converse com a enfermeira caso tenha 
dificuldade para tomar os remédios para hipertensão. Equipe MeTTA. 
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APÊNDICE B – Roteiro para contato telefônico 
 

1º contato 

 
Pesquisadora: Bom dia / Boa tarde, Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE]! Meu nome 
é Andressa Oliveira. O(A) senhor(a) me conheceu no CIDH. Eu o(a) convidei para 
participar do Programa MeTTA de envio de mensagens para o seu celular para 
tentar lhe motivar a melhorar a adesão ao tratamento da hipertensão. O(A) senhor(a) 
lembra? 
Participante... 
Como o(a) senhor(a) está? 
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) recebeu as mensagens no seu celular este mês? 
Participante... 
Pesquisadora: Que bom! O(A) senhora me falou que sua maior dificuldade para 
seguir o tratamento é [DIFICULDADE ESCOLHIDA PELO PARTICIPANTE]. Eu 
gostaria de conversar um pouco sobre isso. O(A) senhor(a) tem tempo agora? 
Participante... 
 

DIFICULDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o que o(a) senhor(a) sabe 
sobre a importância de comer frutas?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) gosta de comer frutas? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a importância de incluir frutas na dieta. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar comer (mais) frutas no seu dia a dia... 
Participante... 

 

DIFICULDADE: PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o que o(a) senhor(a) sabe 
sobre a importância de praticar exercícios físicos?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) pratica algum exercício? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a importância de praticar exercícios físicos. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar começar (se manter) a fazer alguma 
atividade física no seu dia a dia... 
Participante... 

 

DIFICULDADE: TOMADA CORRETA DA MEDICAÇÃO 
Pesquisadora: Quantos remédios o(a) senhor(a) toma por dia?  
Participante... 
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Pesquisadora: Por que o(a) senhor(a) acha que passaram esses remédios?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) costuma deixar de tomar algum deles? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a importância de tomar todos os medicamentos que foram prescritos, mesmo que a PA permaneça controlada. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar tomar todos os medicamentos que 
estão na receita médica, mesmo que saiba que sua pressão está controlada... 
Participante... 

 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) gostaria de fazer alguma pergunta? 
Participante... 
Pesquisadora: Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE], a minha última pergunta é sobre 
o recebimento das mensagens no seu celular. Gostaria de continuar recebendo? 
Participante... 
 
Pesquisadora: Muito obrigada pela sua atenção! No final no próximo mês, ligo 
novamente para o(a) senhor(a). Bom dia / Boa tarde! 
 

2º contato 

 
Pesquisadora: Bom dia / Boa tarde, Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE]! Meu nome 
é Andressa Oliveira. O(A) senhor(a) me conheceu no CIDH. Eu o(a) convidei para 
participar do Programa MeTTA de envio de mensagens para o seu celular para 
tentar lhe motivar a melhorar a adesão ao tratamento da hipertensão. Liguei no final 
do mês passado. O(A) senhor(a) lembra? 
Participante... 
Como o(a) senhor(a) está? 
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) recebeu as mensagens no seu celular este mês? 
Participante... 
Pesquisadora: Que bom! O(A) senhora me falou que sua maior dificuldade para 
seguir o tratamento é [DIFICULDADE ESCOLHIDA PELO PARTICIPANTE]. Eu 
gostaria de conversar um pouco sobre isso. O(A) senhor(a) tem tempo agora? 
Participante... 
  

DIFICULDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o que o(a) senhor(a) sabe 
sobre a importância de diminuir a quantidade de sal nos alimentos que come?  
Participante... 
Pesquisadora: Quem prepara a comida na sua casa? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a importância de reduzir a quantidade de sódio na dieta. 
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Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar diminuir a quantidade do sal que 
consome no seu dia a dia... 

Participante... 

 

DIFICULDADE: PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o(a) senhor(a) sabe como 
praticar exercícios físicos pode ajudar a controlar a sua pressão arterial?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) está praticando algum exercício? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a relação entre exercícios físicos e pressão arterial. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar começar (se manter) a fazer alguma 
atividade física e medisse sua pressão de vez em quando... 
Participante... 

 

DIFICULDADE: TOMADA CORRETA DA MEDICAÇÃO 
Pesquisadora: Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE], o(a) ainda precisa tomar algum 
remédio para a pressão alta hoje? Qual(is)?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) deve toma-lo(s) em qual(is) horário(s)?   
Participante... 
Pesquisadora: Quando o(a) senhor(a) esquece de tomar algum remédio, o que o(a) 
senhor(a) costuma fazer quando lembra? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre formas de prevenção de esquecimento da tomada de medicamentos prescritos e conduta em caso de esquecimento. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar usar uma dessas dicas que dei para 
evitar esquecer de tomar algum medicamento... 
Participante... 

 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) gostaria de fazer alguma pergunta? 
Participante... 
Pesquisadora: Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE], a minha última pergunta é sobre 
o recebimento das mensagens no seu celular. Gostaria de continuar recebendo? 
Participante... 
 
Pesquisadora: Muito obrigada pela sua atenção! No final no próximo mês, ligo 
novamente para o(a) senhor(a). Bom dia / Boa tarde! 
 

3º contato 

 
Pesquisadora: Bom dia / Boa tarde, Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE]! Meu nome 
é Andressa Oliveira. O(A) senhor(a) me conheceu no CIDH. Eu o(a) convidei para 
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participar do Programa MeTTA de envio de mensagens para o seu celular para 
tentar lhe motivar a melhorar a adesão ao tratamento da hipertensão. Liguei no final 
do mês passado. O(A) senhor(a) lembra? 
Participante... 
Como o(a) senhor(a) está? 
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) recebeu as mensagens no seu celular este mês? 
Participante... 
Pesquisadora: Que bom! O(A) senhora me falou que sua maior dificuldade para 
seguir o tratamento é [DIFICULDADE ESCOLHIDA PELO PARTICIPANTE]. Eu 
gostaria de conversar um pouco sobre isso. O(A) senhor(a) tem tempo agora? 
Participante... 
 

DIFICULDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o que o(a) senhor(a) sabe 
sobre a importância de diminuir a quantidade de açúcar?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) costuma tomar café? Numa xícara pequena, quantas colheres 
de açúcar costuma colocar? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a importância de reduzir a quantidade de açúcar da dieta. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar diminuir a quantidade do açúcar que 
consome no seu dia a dia... 
Participante... 

 

DIFICULDADE: PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 
Pesquisadora: Senhor(a) [NOME DO PARTICIPANTE], o(a) senhor(a) sabe da 
importância de se alimentar antes de praticar exercício físico?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) está praticando algum exercício? O que o(a) 
senhor(a) acha que deve comer antes de se exercitar? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre a alimentação adequada antes de praticar exercícios 

físicos. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar comer de modo correto antes de fazer 
qualquer exercício físico... 
Participante... 

 

DIFICULDADE: TOMADA CORRETA DA MEDICAÇÃO 
Pesquisadora: Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE], o(a) senhor(a) sabe qual(is) 
remédios, entre os que passaram para tomar, são para controlar a pressão arterial?  
Participante... 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) está tendo alguma dificuldade para tomá-lo(s)?   
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Participante... 
Pesquisadora: Quando o(a) senhor(a) se sente mal e acha que a causa é a pressão 
alta, o que o(a) senhor(a) faz? 
Participante... 
 

Desenvolvimento de diálogo sobre tomada dos medicamentos conforme orientado pelo médico e/ou enfermeira e consequências da automedicação. 

 
Pesquisadora: Senhor(a), lembrando do que nós conversamos agora, gostaria de 
saber se seria possível o(a) senhor(a) tentar procurar atendimento de saúde quando 
se sentisse mal e evitasse tomar os medicamentos para a hipertensão de modo 
diferente do que está na receita médica... 
Participante... 

 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) gostaria de fazer alguma pergunta? 
Participante... 
Pesquisadora: Sr(a). [NOME DO PARTICIPANTE], esta é a última vez que nos 
falaremos. Nos próximos dias, outra pessoa ligará a partir deste mesmo número, 
para fazer algumas perguntas para medir sua adesão ao tratamento. São as 
mesmas perguntas que eu fiz quando convidei o(a) senhor(a) para participar do 
programa. Gostaria que o(a) senhor(a) respondesse para que possamos saber se 
sua adesão melhorou, piorou ou permaneceu igual depois desses três meses 
recebendo as mensagens. 
Participante... 
 
Pesquisadora: O(A) senhor(a) sabe quando é sua próxima consulta no CIDH? 
Participante... 
Pesquisadora: É importante que o(a) senhor(a) compareça! Senhor(a) [NOME DO 
PARTICIPANTE], a Equipe MeTTA agradece sua atenção! Aguarde nosso contato 
nos próximos dias. Bom dia / Boa tarde! 
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APÊNDICE C – Formulário de caracterização dos participantes 
 

Código: ______  -      (   ) GI      (   ) GC 

 

TELEFONES (celular e residencial): ____________________________________________________ 
 CIRCULAR O NÚMERO COM LINHA ATIVA PARA ENVIO DAS MENSAGENS 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: ______ / ______ / ______ 

 
AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL PELA PRIMEIRA VEZ E ANOTAR. 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
1. Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino 
2. Idade: _____________ anos 
3. Escolaridade: estudou __________ anos 
4. Profissão / ocupação: _____________________________________________________________ 
5. Renda familiar: R$ ______________ 
6. Quantidade de pessoas que residem na mesma casa: _______________________ 
7. Estado civil: (   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a) / União consensual(a)   (   ) Divorciado(a)   (   ) Viúvo(a) 
 

DADOS CLÍNICOS, DE TRATAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO 

 
1. Tempo de diagnóstico da HA: ________________ anos 
2. Tempo de tratamento da HA: _________________ anos 
3. Tempo de acompanhamento no CIDH: ___________________________________ 
4. Número total de consultas por ano: ______________________________________ 
5. Quantidade de internações no ano anterior: _______________________________ 
5.1 Motivo: ________________________________________________________________________ 
6. Quantidade total de medicamentos por dia: ________________________________ 
7. Quantidade de medicamentos anti-hipertensivos por dia: _____________________ 
8. Anti-hipertensivos utilizados (especificar):  
(   ) Atenolol 
(   ) Captopril 
(   ) Furosemida 
(   ) Outro(s): ______________________ 

(   ) Hidroclorotiazida 
(   ) Nifedipina 
(   ) Propanolol 
_________________________________ 

9. Tabagismo: (   ) Sim: há _________ anos   (   ) Parou: fumou __________ anos   (   ) Nunca fumou 
10. Etilismo: (   ) Sim: há _________ anos   (   ) Parou: etilista por __________ anos   (   ) Não 
11. Histórico familiar de doença cardiovascular: ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
12. Complicação associada à HA: 
(   ) IAM   (   ) AVC   (   ) DAC   (   ) DR 
(   ) Outra: ________________________________________________________________________ 
13. Fazer a pergunta: QUAL DAS SITUAÇÕES A SEGUIR O(A) SENHOR(A) TEM MAIOR DIFICULDADE COM RELAÇÃO AO TRATAMENTO? 
(   ) Tomar a medicação prescrita corretamente 
(   ) Consumir uma alimentação saudável  
(   ) Realizar exercícios físicos 
14. Pressão arterial:  
1ª aferição: _________ / _________ mmHg 
2ª aferição: _________ / _________ mmHg 
3ª aferição: _________ / _________ mmHg 
15. Altura: __________ cm 
16. Peso: __________ kg 
17. Circunferência abdominal: ___________ cm 
 
AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL PELA SEGUNDA VEZ E ANOTAR. 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Eu, ANDRESSA SUELLY SATURNINO DE OLIVEIRA, enfermeira, aluna 
do Curso de Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, estou 
desenvolvendo uma pesquisa com pessoas com hipertensão arterial.  

Este convite é para participação nessa pesquisa, na qual serão coletados 
dados sobre você por meio do preenchimento de um formulário agora e três meses 
depois. Caso aceite participar, o(a) senhor(a) poderá ser incluído(a) num grupo de 
pessoas que participarão de intervenção educativa que consiste no envio de 
mensagens de texto para o seu telefone celular duas vezes por semana, em dias 
aleatórios, no horário de 9 às 11h com a finalidade de ajudá-lo(a) a aderir ao 
tratamento da hipertensão arterial. 

A todas as informações coletadas sobre o(a) Senhor(a) será garantido o 
sigilo, assim como fica assegurado o seu direito de continuar ou desistir de participar 
desta pesquisa no momento que desejar, podendo fazê-lo por meio de 
comparecimento ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 
Ceará, de ligação telefônica para o número (85) XXXX XXXX ou, ainda, de envio de 
mensagem de texto com a palavra PARE para o mesmo número. A desistência de 
participação não trará qualquer prejuízo a sua saúde e ao seu atendimento nesta 
instituição. 

Os dados coletados serão apresentados ao Curso de Doutorado em 
Enfermagem e divulgados junto à comunidade acadêmica, respeitando a 
confidencialidade de sua identidade. Sendo assim, sua participação é importante 
para nós e para o aperfeiçoamento do cuidado oferecido às pessoas com 
hipertensão arterial. 

 
Fortaleza, ____ de ______________ de _______. 

 
____________________________________________ 

Andressa Suelly Saturnino de Oliveira 
Enfermeira Pesquisadora 

 
 

 
 
 
Eu, _______________________________________________________, 

tendo recebido as informações sobre a pesquisa, e ciente dos meus direitos acima 
relacionados, concordo em participar da pesquisa “EFICÁCIA DE MENSAGENS DE 
TEXTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ADESÃO AO TRATAMENTO ANTI-
HIPERTENSIVO”. 
 

____________________________________________ 
Participante 
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ANEXO A - Questionário de Adesão ao Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica10 

Código: ______  -      (   ) GI (   ) GC – Período: (   ) Pré   (   ) Pós 

 
ITENS 

1 - Alguma vez deixou de tomar sua medicação para HAS?  
( ) sim, ao menos 1 vez ao dia  
( ) sim, ao menos 1 vez por semana  
( ) sim, ao menos 1 vez por mês  
( ) sim, ao menos 1 vez por ano  
( ) não  

2 – Alguma vez deixou de tomar sua medicação da HAS, conforme a dose prescrita?  
( ) sim, ao menos 1 vez ao dia  
( ) sim, ao menos 1 vez por semana  
( ) sim, ao menos 1 vez por mês  
( ) ao menos 1 vez por ano ou nunca  

3 – Alguma vez deixou de tomar sua medicação da HAS nos horários estabelecidos?  
( ) sim, ao menos 1 vez ao dia  
( ) sim, ao menos 1 vez por semana  
( ) sim, ao menos 1 vez por mês  
( ) ao menos 1 vez por ano ou nunca  

4- Faz uso do medicamento para o tratamento da HAS somente quando apresenta algum sintoma?  
( ) sim ( ) não  

5 - Seguir o tratamento medicamentoso da HAS tornou-se uma rotina em sua vida?  
( ) não ( ) sim  

6 - Ao iniciar o tratamento para HAS, diminuiu o sal da alimentação?  
( ) não  
( ) sim, reduzi à terça parte  
( ) sim, reduzi à metade  
( ) sim, como praticamente ensosso  
( ) sempre fiz uso de uma alimentação pobre em sal  

7- Ao iniciar o tratamento para HAS, diminuiu a gordura da alimentação?  
( ) não  
( ) sim, reduzi à terça parte  
( ) sim, reduzi à metade  
( ) sim, como praticamente sem gordura  
( ) sempre fiz uso de uma alimentação pobre em gordura  

8- Ao iniciar o tratamento para HAS, passou a preferir o consumo de carnes brancas (aves, peixe)?  
( ) não  
( ) sim,consumo carne branca até 03 vezes na semana  
( ) sim,consumo carne branca 04 ou mais vezes na semana  
( ) sempre consumi carnes brancas no mínimo 4 vezes por semana  

9- Ao iniciar o tratamento para HAS, diminuiu o uso de doces e bebidas com açúcar?  
( ) não  
( ) sim, reduzi à terça parte  
( ) sim, reduzi à metade  
( ) sim, como praticamente sem açúcar/doce  
( ) sempre fiz uso de uma alimentação pobre em doces e bebidas com açúcar  

10 - Com o inicio do tratamento para a HAS, passou a realizar pelo menos 30 minutos de exercício físico 
(caminhada, natação, ciclismo)?  
( ) não  
( ) sim, menos de 3 vezes por semana  
( ) sim, de 3 a 5 vezes por semana  
( ) sim, mais de 5 vezes por semana  
( ) sempre fiz exercício físico pelo menos 3 vezes por semana  

11 - Seguir o tratamento não medicamentoso da HAS tornou-se uma rotina em sua vida?  
( ) não ( ) sim  

12- Comparece às consultas agendadas para o tratamento da HAS?  
( ) não ( ) sim  

 

10  Fonte: Rodrigues (2012) 
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Nível da 
Escala 

Descrição 

60 
Neste nível, os hipertensos não tomam o anti-hipertensivo, ao menos 
uma vez por semana. E também não o tomam na dose prescrita, ao 

menos uma vez por semana. 

70 
Os hipertensos posicionados neste nível deixam de tomar a medicação 

para hipertensão nos horários estabelecidos, ao menos uma vez por 
semana, e comparecem às consultas agendadas. 

80 

Ao atingirem este nível, os hipertensos deixam de tomar a medicação 
conforme a dose prescrita ao menos uma vez por mês, e fazem uso da 

medicação independente de sentir algum sintoma, seguem o 
tratamento medicamentoso rotineiramente e reduziram a terça parte do 

sal, da gordura, e de doces e bebidas com açúcar. 

90 
Os hipertensos localizados neste nível deixam de tomar a medicação, 
nos horários estabelecidos, ao menos uma vez por mês; reduziram à 

metade o sal, gordura, e doces e bebidas com açúcar. 

100 
Neste nível, os hipertensos deixam de tomar a medicação para 

hipertensão, ao menos uma vez por ano, e comem praticamente sem 
gordura e sem doces e bebidas com açúcar. 

110 
A partir deste nível, os hipertensos não deixam de tomar a medicação 

para hipertensão, comem praticamente sem sal e seguem o tratamento 
não medicamentoso rotineiramente. 
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ANEXO B – Interface do Questionário de Adesão ao Tratamento da Hipertensão Arterial 
Sistêmica11 

 

 

 

 

11  Disponível em: <www.qathas.com.br> 
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ANEXO C – Normas para aferição da pressão arterial12 

 
Preparo do paciente: 
 
1. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 
minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. 
Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. 
2. Certificar-se de que o paciente NÃO: 
• está com a bexiga cheia 
• praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos 
• ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos 
• fumou nos 30 minutos anteriores. 
3. Posicionamento do paciente: 
Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 
recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do 
ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a 
palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 
 
Para a medida propriamente: 
 
1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida 
selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 
2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital. 
3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 
4. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu 
reaparecimento corresponderá à PA sistólica. 
5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 
estetoscópio sem compressão excessiva. 
6. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 
sistólica, obtido pela palpação. 
7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 
8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), 
que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a 
velocidade de deflação. 
9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 
Korotkoff). 
10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 
desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 
11. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no 
abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 
sistólica/diastólica/zero. 
12. Sugere-se esperar em torno de um minuto para nova medida, embora esse 
aspecto seja controverso. 
13. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. 
14. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a pressão 
arterial foi medida. 

 

12  Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SBC, 2010) 


