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RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma entidade multifatorial relacionada com altos 
índices de morbimortalidade. Estudos têm demonstrado que adesão ao tratamento depende de uma série 
de fatores, entre os quais estão idade do paciente e o nível de literacia em saúde, que consiste em colocar 
em prática o conhecimento adquirido pelo individuo na área da saúde, utilizando-o de forma benéfica, 
promovendo, assim, efeito direto no processo de preservação da saúde, prevenção de doenças e possíveis 
complicações. Desse modo, esse projeto objetiva identificar o nível de literacia em saúde dos pacientes 
idosos portadores de hipertensão arterial cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde da cidade de 
Maringá. Trata-se de um estudo transversal e quali-quantitativo no qual será aplicado um instrumento sobre 
Literacia em Saúde (QUEMELO et al., 2017) e duas perguntas abertas relacionadas aos motivos que levam 
os pacientes a não aderirem ao tratamento. Para tal será realizado cálculo amostral dos pacientes 
hipertensos, distribuídos nas 30 unidades de saúde da cidade de Maringá-PR. Os dados obtidos serão 
organizados em planilhas do Excel e receberão tratamento estatístico a partir do programa Statistic 
Package for Social Sciences (SPSS). Serão realizadas análises estatísticas descritivas para descrição das 
amostras. Para verificar possíveis associações entre a adesão ao tratamento anti-hipertensão e os hábitos 
de vida, será utilizado o teste do qui-quadrado com auxílio do ambiente estatístico R. Espera-se identificar o 
nível de literacia em saúde e compreender os motivos que dificultam a adesão à terapia medicamentosa 
desses pacientes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Adesão ao tratamento; Hipertensão arterial em idosos; Literacia em saúde. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A literacia em saúde foi usada a primeira vez, em 1974, por Simonds para enfatizar 
a importância de tratar de educação em saúde no âmbito escolar (RATZAN; 
BERNHARDT; BROWNFIELD; PARKER apud DE JESUS LOUREIRO, L.). Literacia 
diferencia-se de educação em saúde por objetivar a produção de mudanças de 
comportamento, a fim de melhorar a qualidade de vida do indivíduo, enquanto a educação 
visa apenas o ensino de determinados assunto. Portanto, a literacia não é apenas o 
conhecimento adquirido, mas o conhecimento colocado em prática, o que gera mudanças 
na vida do indivíduo. 

Segundo (QUEMELO et al., 2017), o significado de literacia em saúde é a 
capacidade de obter, processar e interpretar informações básicas em saúde e depois 
coloca-las em prática, utilizando de forma benéfica os conhecimentos adquiridos sobre 
saúde. Esse processo depende de uma participação ativa do indivíduo, uma vez que não 
basta adquirir a informação, é necessário processá-la de modo que se torne um 
conhecimento proveitoso. Nesse contexto, a literacia tem efeito direto na preservação da 
saúde, prevenção de doenças e possíveis complicações. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma entidade clínica de diversos fatores, é 
conceituada como síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados, 
associados a alterações metabólicas e hormonais e a fenômenos trópicos (KOHLMANN 
JR. et al., 1999). A HAS  é a doença crônica não transmissível mais predominante em 
idosos, com prevalência acima de 60%, no Brasil, segundo a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial (MALACHIAS, MVB et al.,2016), considerada o principal fator de risco 
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para mortalidade, contribuindo de forma direta ou indireta em 50% das mortes por 
doenças cardiovasculares.  

Por ser uma doença que acomete grande parte da população, a HAS é 
responsável por um elevado ônus socioeconômico do setor da saúde (Lessa, 2006). Seu 
alto custo para a economia não se dá apenas por motivos de gastos com medicamentos e 
atendimentos, visto que a doença é responsável por cerca de 40% dos casos de 
aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho (KOHLMANN JR. et al., 1999). 
Desse modo, além de ser fator de risco para diversas outras doenças cardiovasculares, a 
HAS também causa um alto prejuízo econômico na área da saúde. A HAS é uma doença 
que requer adesão persistente à medicação para reduzir os riscos de acidente vascular 
cerebral, doença cardiovascular e doença renal (HAMILTON, 2003). A adesão ao 
tratamento é o grau de concordância entre o comportamento de uma pessoa e as 
orientações do médico ou de outro profissional de saúde (TAVARES et al., 2016). A baixa 
adesão à medicação anti-hipertensiva é um desafio na saúde pública, o que gera diversos 
fatores de riscos, principalmente quando nos referimos a idosos. Segundo a OMS, essa 
baixa adesão ao tratamento é o principal responsável pela falta de controle da pressão 
arterial em hipertensos. 

Por conseguinte, a falta de aceitação terapêutica é um fator de risco para pessoas 
hipertensas e, por esse motivo, entende-se a importância da informação associada à 
prática, na saúde. A avaliação da literacia em saúde de idosos hipertensos tem como 
finalidade entender os motivos que levam os pacientes a não praticarem o tratamento, 
mesmo sabendo de sua necessidade e os riscos da não adesão, para no final melhorar as 
taxas de controle da doença. A união entre o conhecimento e sua efetuação, no viés da 
saúde.  

 
JUSTIFICATIVA 

 
A baixa adesão ao tratamento de idosos portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HA) é um problema que causa muitos prejuízos tanto para o indivíduo, por 
diminuir a qualidade de vida, como para o sistema de saúde, que investe em programas 
que não tem adesão por parte dos doentes. Avaliar a literacia em saúde dos pacientes 
portadores de hipertensão, cadastrados nos programas de atenção permitirá 
compreender os motivos do insucesso do acompanhamento com nutricionista, prática 
regular de atividade física e, ingesta correta e diária de medicamentos, obstáculos 
enfrentados pelos profissionais da saúde no tratamento da HAS.  

Além disso, observa-se apenas 1% a 15% de adesão a essas terapias no Brasil 
(MARQUES et al., 2010; SANTOS et al., 2013), sendo a hipertensão arterial considerada 
uma doença crônica não transmissível mais predominante em idosos, com prevalência 
acima de 60%, no país, segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), 
sendo considerada o principal fator de risco para mortalidade, contribuindo de forma direta 
ou indireta em 50% das mortes por doenças cardiovasculares.  

A não adesão do usuário ao tratamento constitui grande desafio para 
implementação de novas políticas públicas, possivelmente sendo responsável pelo 
aumento dos custos sociais com absenteísmo ao trabalho, licenças para tratamento de 
saúde e aposentadorias por invalidez (SANTOS et al., 2013).  Neste contexto, espera-se 
que identificar o nível de literacia em saúde permitirá compreender a capacidade dos 
hipertensos em adquirir conhecimentos para colocar em prática atitudes que gere 
mudanças na vida do indivíduo, incluindo a adesão correta aos medicamentos e práticas 
saudáveis.  
 
MATERIAIS E MÉTODOS  
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Trata-se de um estudo transversal quali-quantitativo. Serão coletados dados 
sociodemográficos de pacientes portadores de hipertensão arterial, cadastrados nas UBS 
da cidade de Maringá (PR). Será também aplicado um questionário sobre Literacia em 
Saúde, validado por Quemelo (2017), o qual avaliará o nível de informação e prática em 
saúde dos indivíduos através de perguntas fechadas. Juntamente, serão feitas duas 
perguntas abertas relacionadas aos motivos que levam os pacientes a não aderirem ao 
tratamento. Será realizado cálculo amostral dos pacientes hipertensos, distribuídos nas 30 
unidades de saúde da cidade. Os dados obtidos serão organizados em planilhas do Excel 
e receberão tratamento estatístico a partir do programa Statistic Package for Social 
Sciences (SPSS). Serão realizadas análises estatísticas descritivas para descrição das 
amostras.  

Para verificar possíveis associações entre a adesão ao tratamento anti-hipertensão 
e os hábitos de vida, será utilizado o teste do qui-quadrado com auxílio do ambiente 
estatístico R. As questões abertas (Quais fatores dificultam sua adesão ao tratamento? O 
que facilitaria essa adesão?) serão analisadas por metodologia qualitativa com o 
processamento dos dados e utilização de nuvem de palavras, as quais seráo agrupadas e 
organizadas graficamente de acordo com a sua freqüência que possibilitará a 
identificação das palavras mais frequentes fornecidas nos segmentos de texto. O 
programa IRAMUTEC realizará análise lexical, cujo vocabulário será identificado e 
quantificado em relação à frequência e submetido a cálculos estatísticos para posterior 
interpretação. 

O trabalho primeiramente será enviado ao CECAPS (Assessoria de Formação e 
Capacitação Permanente dos Trabalhadores de Saúde), que é o órgão que regulamenta e 
aprova as pesquisas a serem realizadas nas UBSs em Maringá. Posteriormente, será 
submetido à apreciação pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da 
Unicesumar. Após aprovado, os participantes serão informados dos objetivos da pesquisa 
e assinarão o Termo de Consentimento livre e Esclarecido (TCLE), no qual concordam 
em participar livremente e sem quaisquer vantagens, apenas colaborando para o 
crescimento da pesquisa. Espera-se identificar o nível de literacia em saúde e 
compreender os motivos que dificultam a adesão à terapia medicamentosa desses 
pacientes. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

Com esse trabalho pretende entender e analisar de forma quantitativa a literacia 
em saúde de idosos hipertensos da cidade de Maringá, e qualitativamente, por meio das 
questões abertas pretende-se conhecer os fatores que facilitam e dificultam a adesão ao 
tratamento. Com esses dados e informações estima-se subsidiar futuras ações a nível de 
gestão dos serviços de saúde e das políticas públicas em saúde. 
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