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RESUMO
A não aderência às terapias prescritas é uma barreira significativa para o controle da hipertensão arterial e diabetes
mellitus. A disponibilidade de intervenções sustentáveis e de baixo custo capazes de maximizar a adesão à terapia,
provavelmente levaria a melhores resultados do tratamento. Tecnologias móveis de saúde (mHealth) estão sendo cada
vez mais adotadas em programas de controle de doenças como métodos de intervenções comportamentais a fim de
intensificar a adesão de pacientes aos tratamentos. O Objetivo desta pesquisa será avaliar o potencial da mHealth como
um método  de  intervenção para  melhora  na  adesão ao  tratamento  da hipertensão  arterial  e  diabetes  mellitus.  Os
usuários  diabéticos  e  hipertensos  participantes  do  programa  HiperDia  receberão  mensagens  sobre  a  ingesta  da
medicação e informações sobre a relevância da adesão ao tratamento via WhatsApp. A adesão às terapias será avaliada
pelo teste de Morisky-Green (TMG) e a análise da eficácia da intervenção será realizada por meio da comparação dos
resultados do teste TMG antes e após o envio de mensagens. Acredita-se que o presente estudo fornecerá informações
iniciais  sobre  a  viabilidade e eficácia  da intervenção  mHealth na melhora da  adesão ao tratamento dos  pacientes
cadastrados no sistema HiperDia. 

PALAVRAS-CHAVE: doenças crônicas; mensagens de texto; WhatsApp.

1 INTRODUÇÃO

A  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  uma  doença  crônica  não  transmissível  (DCNT)
responsável por aproximadamente 7,6 milhões de mortes ao ano no mundo (WHO, 2013). No Brasil
existe cerca de 17 milhões de hipertensos e essa taxa tem aumentado em ritmo acelerado, sendo
considerado  hoje  um dos  principais  problemas  de  saúde  pública  (BRASIL,  2013;  REMOND  et
al.,2014). A prevalência da HAS no país varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média),
chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70
anos (CUNHA, et al.). As doenças cardiovasculares relacionadas à hipertensão são consideradas a
primeira causa de morte no Brasil na atualidade (BRASIL, 2013). 

Diabetes mellitus (DM) refere-se a um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por uma
hiperglicemia,  resultante de defeitos da secreção ou ação da insulina,  ou dos dois  combinados
(NCD, 2014). A elevação da taxa sanguínea de glicose em longo prazo normalmente resulta em
complicações que atingem os olhos, os rins, os nervos, o coração e as artérias  (LOTTEMBERG,
2008). Atualmente  são  as  complicações  que  carregam o  essencial  da  gravidade  da  doença  e
representam o maior  peso para a Saúde Pública (BRASIL,  2015).  No que concerne ao cenário
mundial,  o  DM é considerado um dos maiores problemas de saúde pública,  com estimativa de
ordem  de  415  milhões  de  indivíduos  diabéticos,  correspondendo  a  12  milhões  de  diabéticos
brasileiros. Ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,5 milhões de pessoas morrem por
ano devido ao DM (IDF, 2017). 

As ESF no Brasil  são consideradas como porta de entrada para os portadores de DCNT
(BRASIL, 2015). As equipes atuantes nas ESF são multiprofissionais,  cujo processo de trabalho
pressupõe  vínculo  com  a  comunidade.  Esses  profissionais  são  habilitados  para  atender  às
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diversidades racial e cultural, além dos inúmeros determinantes sociais envolvidos na saúde pública
do país. Essas equipes de ESF tem o intuito de atuar na prevenção de doenças, promoção da saúde
e também no controle das DCNT (PUCCI  et al.,  2012). O Ministério da Saúde criou em 2002 o
Sistema  HiperDia,  um  programa  de  cadastramento  e  acompanhamento  de  portadores  de
hipertensão  arterial  e/ou  diabetes  mellitus atendidos  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)
(BRASIL, 2014).

Apesar do sistema HiperDia contar com condições de atendimento adequadas, é baixa a
adesão ao tratamento pelos portadores dessas doenças. O fato de muitos pacientes manterem-se
com PA alta e/ou glicemia elevada, torna um problema de grande relevância, uma vez que essas
doenças não tratadas adequadamente diminui a expectativa e a qualidade de vida dessas pessoas
(BEASER & JACKSON, 2012). A adesão dos usuários ao tratamento pode ser mensurada pelo teste
de Morisky-Green (TMG). Este consiste de uma escala de autorrelato, que objetiva a identificação
das atitudes e comportamentos do paciente frente à tomada dos medicamentos. Este instrumento é
útil na determinação do grau de adesão ou não ao tratamento da HAS (MORISKY; GREEN LEVINE
1986).

A terapêutica medicamentosa consiste de fármacos fornecidos gratuitamente aos usuários
cadastrados no sistema HiperDia, sendo requerido destes o acompanhamento para manutenção
adequada da terapia (DEMONER  et al., 2012; BRASIL, 2013). O compromisso com o tratamento
prescrito de forma contínua está relacionado ao controle efetivo da HAS (CUNHA,  et al.,  2012).
Assim como para a DM, promover a adesão dos pacientes à terapia nutricional, atividade física,
mudança no estilo de vida e farmacoterapia é um desafio para os profissionais de saúde e fator
essencial para o sucesso do tratamento no HAS. 

Um dos principais desafios das equipes interdisciplinares de saúde é obter dos pacientes do
HiperDia maior adesão ao tratamento medicamentoso. Neste contexto, observa-se como exemplo a
análise das baixas taxas de controle da HAS, apenas 8% na Europa, 18% nos EUA, e entre 1 % a
15% de adesão à terapia no Brasil (AMARANTE et al., 2010; SANTOS et al., 2013).  Estes números
direcionam para a proposição de intervenções que efetivamente promovam mudanças neste quadro
tão desfavorável. Como as redes sociais e comunitárias se destacam pela influência sobre o estilo
de  vida  dos  indivíduos,  e  este  exerce  influência  sobre  as  condições  de  vida  (habitação,  água,
esgoto, serviços sociais de saúde, educação, alimentação) e de trabalho (ambiente de trabalho,
desemprego) (BUSS,  FILHO,  2007;  BADZIAK,  MOURA,  2010). É  possível  que  intervenções
mediadas pelas redes sociais e comunitárias sejam efetivas em mobilizar a adesão de portadores de
doenças crônicas a programas de prevenção e/ou tratamento (PEREIRA, OLIVEIRA, 2013). 

De  fato,  com  o  avanço  tecnológico,  a  área  de  saúde  tem  sido  beneficiada  de  forma
significativa, criando-se novas áreas multi e interdisciplinares, como é o caso do e-Health, cujo termo
pode  ser  traduzido  como  "saúde  eletrônica"  ou  "saúde  digital".  De  acordo  com  a  Healthcare
Information and Management Systems Society - HIMSS, e-Health é qualquer aplicação de Internet
utilizada  em  conjunto  com  outras  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TIC),  focada  na
melhoria  do  acesso,  da  eficiência,  da  efetividade  e  da  qualidade  dos  processos  clínicos  e
assistenciais necessários a toda a cadeia de prestação de serviços de saúde. Segundo a OMS, por
meio do Observatório Global para  e-Health -  GOE, numa projeção para 2020, as aplicações das
TICs  para  a  área  da  saúde  são  tidas  como  aquelas  capazes  de  ampliar  efetivamente  as
possibilidades  para  alcançar  as  metas  traçadas  na  nova  Estratégia  Global  para  a  Saúde,  em
particular  nas situações que envolvem as doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 2013). E
dentre essas, as soluções que utilizam as tecnologias móveis (smartphones como principal exemplo)
são tidas como as de maior alcance neste cenário de intensa ampliação da área de abrangência dos
sinais e de barateamento dos custos dos aparelhos (CASTELLS et al., 2007).  
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A presente pesquisa visa utilizar essas alternativas inovadoras e de baixo custo a fim de
intervir  positivamente  na  adesão  ao  tratamento  da  HAS  e  do  DM. Compreende-se  que  a
complexidade dos problemas relacionados à manutenção da adesão ao tratamento de doenças
crônicas  exigem  alternativas  a  serem  construídas  transdisciplinarmente,  pois  se  inserem  num
contexto em que estão presentes aspectos culturais, epidemiológicos, ambientais, de infraestrutura
de um modo geral, de acesso à informação, entre outros (DIMEFF et al., 2010).

No contexto da dificuldade em promover a adesão ao tratamento da HAS e do DM, este
projeto  tem a  pretensão  de  realizar  um estudo  regionalizado,  com uma amostra  representativa
estatisticamente, dos pacientes cadastrados no sistema HiperDia na cidade de Maringá – Paraná. A
presente pesquisa encontra-se embasada na hipótese de promover mudanças no contexto da saúde
por meio da utilização das tecnologias móveis como alternativa efetiva na promoção do autocuidado
e adesão terapêutica de pacientes portadores de HAS e DM.

2 JUSTIFICATIVA

Embora  as  ações  de  promoção  da  saúde  no  âmbito  do  SUS  tenham  aumentado
significativamente a expectativa de vida dos hipertensos e diabéticos, são nítidas as dificuldades na
adesão às terapias. Até o momento os estudos envolvidos no controle dessas doenças analisam
isoladamente a taxa de adesão à terapia anti-hipertensiva e antidiabética, bem como a identificação
dos determinantes relacionados, entretanto, há uma carência de estudos que avaliam a adesão à
terapia antes e após a implantação de processos intervencionais.  O nosso projeto de pesquisa se
insere ao conceito da  mHealth e compreende a utilização de telefonia móvel para impulsionar a
eficiência dos programas de controle de doenças crônicas, em especial a HAS e DM.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Será realizado um estudo descritivo, prospectivo, de corte transversal a fim de obter dados
referentes às características sociodemográficas, determinantes sociais de saúde e grau de adesão
às terapias anti-hipertensiva e antidiabética de pacientes cadastrados no sistema HiperDia. 

Os pacientes serão convidados para participar da pesquisa no momento que comparecerem à
UBS para atendimento. Serão excluídos do estudo pacientes com demência, quadro clínico instável,
com flutuações cognitivas do nível de consciência e aqueles que se negarem a assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.

Para determinação do perfil dos usuários, os pacientes incluídos na pesquisa responderão a
um questionário com perguntas fechadas e/ou abertas sobre: os determinantes sociodemográficos,
econômicos e condições da saúde relacionadas a HAS e DM. Será também aplicado o Teste de
Morisky-Green (TMG) para avaliação da adesão terapêutica. O TMG é uma escala de auto-relato,
que  objetiva  a  identificação  das  atitudes  e  comportamentos  do  paciente  frente  à  tomada  de
medicamentos,  sendo  este  instrumento  útil  na  determinação  do  grau  de  adesão  ou  não  ao
tratamento (MORISKY; GREEN, 1986).

Será  utilizada  estatística  descritiva  para  delinear  o  perfil  dos  pacientes  cadastrados  no
sistema HiperDia. Uma análise do tipo Pearson será utilizada para verificar a correlação entre os
escores obtidos no  Teste de Morisky-Green  e os determinantes sociais de saúde.   As análises
estatísticas serão realizadas com o auxílio do ambiente estatístico R (R Development Core Team).

Será realizado um estudo controlado aleatório, incluindo um grupo controle que não receberá
notificações por SMS a fim de obter dados referentes a avaliação da efetividade da intervenção
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mHealth na melhora da adesão a terapia anti-hipertensiva de pacientes cadastrados no sistema
HiperDia. 

A intervenção será realizada ao longo de oito semanas com o envio de mensagens diárias
durante as quatro primeiras e uma a cada dois dias durante as últimas quatro semanas,  como
previamente  proposto  por  Lester  et  al (2010).  Estima-se  que  serão  enviados  cerca  de  25.000
mensagens para 500 usuários. 

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se encontrar alternativas tecnológicas inovadoras para solucionar problemas da saúde
pública  como  para  a  intensificação  da  adesão  à  terapia  medicamentosa  dos  diabéticos  e
hipertensos.  E que os novos conhecimentos formados a partir desta pesquisa sejam formalizados
em publicações científicas em ambientes reconhecidos. 
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