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Adesão à terapia medicamentosa de pacientes diabéticos e hipertensos 

usuários da rede pública de saúde da cidade de Maringá, Estado do Paraná 

- Brasil 

 

RESUMO 

 

O diabetes e a hipertensão estão na atualidade entre as principais causas de mortes por 

doenças cardiovasculares em todo o mundo. A falta de adesão à terapia medicamentosa dessas 

doenças tem se tornado um crescente problema de saúde pública. A primeira parte desta 

dissertação refere-se ao estudo que teve por objetivo avaliar a adesão à terapia medicamentosa 

de diabéticos e hipertensos, usuários das 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de 

Maringá, Paraná. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, 

realizada com uma amostra de 499 pacientes diabéticos, hipertensos e hipertensos diabéticos, 

com idade igual ou superior a 18 anos. Foi aplicado um questionário com perguntas referentes 

aos dados sociodemográfico, características clínicas, características específicas dos diabéticos 

e hipertensos e o Teste de Morisky-Green (TMG) para mesurar adesão à terapia 

medicamentosa. Dentre os entrevistados, 11,4% eram diabéticos, 56,1% hipertensos e 32,5% 

possuíam as duas doenças; 75% tinham 50 anos ou mais; 65% eram mulheres, 70% casados e 

86% tinham apenas o ensino fundamental. Foi identificado que 39% dos participantes foram 

aderentes à terapia medicamentosa, e que o grupo de hipertensos foi menos aderente (64%) 

quando comparado ao grupo dos diabéticos (56%). Concluiu-se que o uso de intervenções 

específicas de promoção da saúde se faz necessário para intensificar a adesão de diabéticos e 

hipertensos à terapia medicamentosa. Na segunda parte desta dissertação realizou-se um 

estudo de cienciométrico nas bases de dados SciELO e PubMed, cujo objetivo foi identificar 

as intervenções utilizadas para melhorar a adesão às terapias medicamentosas e não 

medicamentosas de pacientes hipertensos e diabéticos. A pesquisa foi realizada nos meses de 

fevereiro e março de 2018, utilizando-se os termos “Intervenções para melhorar a adesão à 

terapia do diabetes”, “Intervenções para melhorar a adesão à terapia de hipertensão” e 

“Intervenções para melhorar a adesão à terapia da hipertensão e diabetes, na base de dados 

SciELO, e utilizando os mesmos termos em língua inglesa, na base de dados PubMed. Foram 

selecionados 95 artigos. A partir do ano 2009 observou-se crescimento da produção científica 

com maior volume entre os anos 2015 e 2017. O maior número de intervenções encontradas 

na literatura foi para pacientes com diabetes (46,31%). As intervenções mais utilizadas foram 

a ‘face a face’ (46,3%), por chamada telefônica (31,6%) e a digital (26,3%). A América do 

Norte destacou-se no número de pesquisas com 68,4% das publicações, seguida pela Europa, 

com 14,7%. Dentre os estudos, a maioria (63,2%) utilizou apenas um tipo de intervenção. 

Métodos de intervenções tradicionais foram mais empregados para promover a adesão às 

terapias anti-hipertensivas e antidiabéticas, embora o uso de tecnologias digitais desponte com 

uma tendência para melhorar esses comportamentos de saúde. Finalmente, conclui-se que a 

adesão de diabéticos e hipertensos à terapia medicamentosa permanece um desafio ao sistema 

de saúde.  

 

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde; Diabetes Mellitus; Doenças não Transmissíveis; 

Hipertensão; Promoção da Saúde. 

 



 
 

 
 

Adherence to the drug treatment of diabetic and hypertensive users of the 

public health network in the city of Maringá, state of Paraná - Brazil 
 

ABSTRACT 

 

Diabetes and hypertension are now among the leading causes of cardiovascular disease deaths 

around the world. Lack of adherence to drug therapy for these diseases has become a growing 

problem of public health. The first part of this dissertation refers to the study that aimed to 

evaluate adherence to the drug treatment of diabetics and hypertensives, users of the 33 Basic 

Health Units (BHU) in the city of Maringá, Paraná. This is a descriptive, cross-sectional study 

with a quantitative approach, performed with a sample of 499 diabetic, hypertensive and 

diabetic hypertensive individuals, aged 18 years or older. A questionnaire was applied with 

questions related to sociodemographic data, clinical characteristics, specific characteristics of 

diabetics and hypertensives, and the Morisky-Green Test (TMG), which is an indirect test, 

validated and applied by international scientific production for offering low cost of adherence 

to the product therapy. Among the interviewees, 11.4% were diabetic, 56.1% hypertensive 

and 32.5% had both diseases; 75% were 50 years of age or older; 65% were women, 70% 

were married and 86% had only elementary education. It was identified that only 39% of the 

participants were adherent to the drug treatment, and that (64%) of the hypertensive group 

were less adherent than the diabetic group (56%). It was concluded that the use of specific 

health promotion interventions is necessary to intensify the adhesion of diabetics and 

hypertensives to drug therapy. In the second part of this dissertation, a Scientometric study 

was conducted in the SciELO and PubMed databases, whose objective was to identify the 

interventions used to improve adherence to non-drug therapies in hypertensive and diabetic 

patients. The research was conducted in February and March 2018, using the terms 

"Interventions to improve adherence to diabetes therapy", "Interventions to improve 

adherence to treatment of hypertension" and "Interventions to improve adherence to 

treatment of hypertension and diabetes, "in the SciELO database, and using the same terms in 

English, in the PubMed database. 95 articles were selected from total production from year 

2000 to year 2017. As of 2009, the largest volume of scientific production was observed 

between 2015 and 2017. The highest number of interventions found in the literature was for 

patients with diabetes (46.31%), the most used interventions were face-to-face (46.3%), 

telephone calls (31.6%) and digital (26.3%). The number of surveys with 68.4% of 

publications, followed by Europe, 14.7%. Among the studies, the majority of the 63.2% used 

only one type of intervention, the traditional intervention methods being more used to 

promote the therapies antihypertensive and antidiabetic drugs, although the use of digital 

technologies has emerged with a tendency to improve these health behaviors. Finally, it is 

concluded that the adherence of diabetics and hypertensives to drug therapy continues to be a 

challenge for the health system. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus; Health Promotion; Hypertension; Noncommunicable Diseases; 

Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes e hipertensão são as principais causas de mortes por doenças 

cardiovasculares em todo o mundo (WHO, 2014), com prevalência global de 9% e 22%, 

respectivamente (WHO, 2013; WHO, 2016). Com a redução da mortalidade por doenças 

infecciosas e o aumento na expectativa de vida, houve um crescimento relevante da população 

idosa no Brasil e no mundo, elevando a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis 

[DCNT] (WHO, 2017). 

A melhoria nas condições de saúde no Brasil resultou no crescimento de 18% da 

população idosa, saindo de 25,4 milhões no ano de 2012, para 30 milhões em 2017 (IBGE, 

2018), aumentando paralelamente, de maneira substancial, a prevalência da hipertensão, 

estimada em 25,7% no ano de 2016, com custos totais calculados de US$ 4,18 bilhões (SBC; 

SBH; SBN, 2016; BRASIL, 2017). Para o diabetes, uma prevalência de aproximadamente 

8,9% atingiu custos totais de US$ 22 bilhões para os serviços de saúde em 2015 (BRASIL, 

2017; SBD, 2017). A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem adotado diversas medidas, 

apoiadas por diversos países incluindo o Brasil, para atingir as metas de prevenção e controle 

da hipertensão e diabetes, entre elas reduzir em 25% o número de mortes prematuras por 

DCNT (WHO, 2013).  

O Brasil tem pactuado compromissos importantes que têm fortalecido os serviços de 

saúde, como a expansão da atenção primária e a melhoria na assistência à saúde (BRASIL, 

2011; MALTA et al., 2013). O programa HiperDia foi o programa responsável pelo 

cadastramento e acompanhamento de pacientes portadores de hipertensão e diabetes, usuários 

da rede pública de saúde, e, a partir de 2012, está sendo inserido ao sistema eSUS. Esta 

integração objetiva reestruturar as informações de saúde no âmbito nacional, integrando 

diversos sistemas de saúde para aperfeiçoar o trabalho dos profissionais e orientar gestores 

públicos nas estratégias de intervenções de promoção da saúde (BRASIL, 2014). Além disso, 

desde 2011, o governo brasileiro tem disponibilizado de maneira gratuita medicamentos para 

pacientes diabéticos e hipertensos por meio do programa “Aqui tem Farmácia Popular”, 

dispensados em farmácias credenciadas em todo o país (MALTA et al., 2016). 

Mesmo com todos os avanços implementados, a adesão à terapia medicamentosa tem 

se tornado um grande desafio para a saúde pública, no qual, em países desenvolvidos, apenas 

50% dos portadores de doenças crônicas aderem às terapias prescritas (WHO, 2018). Nos 

países em desenvolvimento, as taxas de adesão à terapia medicamentosa são ainda menores 
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devido ao difícil acesso às informações de saúde (BARRETO et al., 2015). Estudos anteriores 

realizados no Brasil evidenciaram em pacientes diabéticos e hipertensos baixa adesão à 

terapia farmacológica (DEMONER; RAMOS; PEREIRA, 2012; REMONDI; CABRERA; 

SOUZA, 2014; SOUZA et al., 2014; SOUZA, 2015), aumentando diante destas investigações 

os riscos de mortes prematuras, crescimento do número de hospitalizações, resultando no 

aumento dos custos para as famílias e serviços de saúde (BRASIL, 2016; GAUTÉRIO-

ABREU et al., 2016; KOWITT et al., 2018). 

A adesão à terapia medicamentosa dos portadores de DCNT pode ser avaliada 

considerando o estilo de vida e o contexto social em que o sujeito está incorporado 

(MELGAREJO et al., 2017). Os fatores associados à não adesão ao tratamento 

medicamentoso podem estar ligados a diversos Determinantes Sociais de Saúde (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007; RIVERA, 2017), como os fatores culturais, aspectos biossociais 

e processos comportamentais de adaptação, o conhecimento necessário sobre a doença, além 

da importância do paciente em seguir corretamente a terapia recomendada (DANIEL; 

VEIGA, 2013). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a adesão à terapia medicamentosa de pacientes com diabetes e hipertensão, 

usuários da rede pública de saúde. 

  

1.2.2   Objetivos específicos  

 

 Identificar o perfil dos pacientes diabéticos e hipertensos usuários das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), cadastrados no sistema eSUS da cidade de Maringá, Estado 

do Paraná; 

 

 Identificar o grau de adesão à terapia medicamentosa dos pacientes diabéticos, 

hipertensos e diabéticos hipertensos; 

 

 Realizar um estudo cienciométrico sobre as intervenções utilizadas para melhorar a 

adesão às terapias de pacientes com diabetes e hipertensão.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DIABETES E HIPERTENSÃO: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Na última década, com a redução da mortalidade por doenças infecciosas, houve uma 

importante melhora na saúde e na expectativa de vida em diversos países, porém com o 

envelhecimento populacional, aumento da urbanização, a comercialização de produtos 

industrializados e estilos de vida não saudáveis, conduziram a um aumento constante na 

prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (WHO, 2017).  

As DCNT têm sido as principais causas de mortes em todo o mundo. Em 2012 essas 

doenças foram responsáveis por cerca de 38 milhões de mortes sendo que 82% delas 

ocorreram em países de baixa e média renda, originando um elevado número de mortes 

prematuras, além da redução na qualidade de vida e gerar custos de grande magnitude para as 

famílias e governos (WHO, 2014).  

Entre as DCNT destacam-se o diabetes e hipertensão, com prevalência global de 22% 

para portadores da hipertensão, doença responsável por 9,4 milhões de mortes anualmente 

(WHO, 2013). No panorama do diabetes, foi detectado aproximadamente 424,9 milhões de 

diabéticos no ano de 2017, com estimativa para 642 milhões em 2040 (IDF, 2017). A 

prevalência global tem alcançado os 9%, resultando em mais de 1,5 milhões de mortes a cada 

ano (WHO, 2016).  

Nos Estados Unidos, entre os anos 2011 a 2014, a prevalência da hipertensão entre a 

população adulta (≥ 20 anos) foi de aproximadamente 34%, atingindo na maior parte os 

indivíduos idosos (67,2%). Os custos totais da hipertensão estimados entre os anos 2012 e 

2013 chegaram a US$ 51,2 bilhões, com projeções apontando gastos de até US$ 200 bilhões 

em 2030 (BENJAMIN et al., 2017). Para o diabetes, os americanos estimaram em 2017 uma 

média de 24,7 milhões de indivíduos diagnosticados com a doença e prevalência em torno de 

9,7%, tornando-se a sétima causa de morte no país, com gastos totais calculados em US$ 327 

bilhões (ADA, 2018). 

No Brasil, os avanços nas condições de saúde fizeram com que a população idosa 

tivesse um crescimento de aproximadamente 18% nos últimos 5 anos, partindo de 25,4 

milhões no ano de 2012, chegando a 30 milhões em 2017 (IBGE, 2018). Estes fatos têm 

acarretado um aumento repentino da prevalência de DCNT, contabilizando em uma década 
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um crescimento de 14,2% na prevalência da hipertensão, saindo no ano de 2006 de 22,5% 

para 25,7% em 2016. Além da hipertensão, houve um crescimento relevante na prevalência 

do diabetes, que nos últimos dez anos teve um crescimento de 61,8%, seguindo de 5,5% em 

2006 para 8,9% no ano de 2016 (BRASIL, 2017). Os custos totais previstos com essas 

doenças em 2015 chegaram a US$ 4,18 bilhões para a hipertensão e US$ 22 bilhões para o 

diabetes (SBC; SBH; SBN, 2016; SBD, 2017). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) buscou atestar juntamente com os governos, 

setores privados e organizações mundiais, a aprovação do Plano de Prevenção e Controle de 

DCNT 2013-2020, que consiste em atingir diversas metas, entre elas reduzir em até 25% a 

mortalidade prematura causada pelas DCNT (WHO, 2013). O Plano de Ações Estratégicas 

para o Enfrentamento das DCNT no Brasil - 2011-2022 tem firmado diversos compromissos e 

adotado medidas importantes com objetivo de promover políticas integradas e efetivas, que 

possam garantir sustentação e fortalecer os serviços de saúde ofertados aos portadores dessas 

doenças (BRASIL, 2011).  

Podemos destacar alguns eixos e metas importantes alcançadas no Brasil, como a 

expansão da atenção primária, a melhoria na assistência à saúde, controle no consumo médio 

de sal e açúcar, além da redução da prevalência do tabagismo em adultos nas últimas décadas 

(MALTA et al., 2013). Além destas propostas, desde 2011 o departamento de assistência 

farmacêutica do governo federal, com o programa Farmácia Popular, passou a distribuir de 

forma gratuita medicamentos para o diabetes e hipertensão, aumentando 70% a distribuição 

desses medicamentos no país (MALTA et al., 2016). 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O PROGRAMA HIPERDIA (eSUS AB) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi inserido no Brasil a partir de 1990, e representou 

uma importante mudança na organização dos serviços de saúde no país, destacando o 

fortalecimento da atenção básica de saúde, com o mapeamento das ações de saúde, por meio 

de equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), considerada atualmente a principal porta 

de entrada ao sistema de saúde (PAIM et al., 2011).  

O programa HiperDia foi o sistema de cadastramento e acompanhamento de pacientes 

portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, atendidos nas UBS do SUS. Este 

sistema permite que os gestores públicos possam gerar informações necessárias para a 
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aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos, de maneira regular e organizada, para 

todos os pacientes cadastrados. O sistema HiperDia envia os dados do paciente ao Cartão 

Nacional de Saúde (CadSUS), garantindo uma identificação única desses usuários ao SUS 

(DATASUS, 2017). 

Desde 2012 o cadastro dos pacientes do programa HiperDia está sendo introduzido 

dentro do eSUS (AB), que é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica (DAB), de 

reestruturar as informações de saúde em nível nacional, integrando diversos sistemas de 

informações de saúde, otimizando o trabalho dos profissionais, orientando os gestores 

públicos nas estratégias de intervenções, melhorando a qualidade dos cuidados em saúde 

(BRASIL, 2014). 

O acompanhamento terapêutico dos pacientes do SUS, cadastrados no eSUS e 

diagnosticados com diabetes e/ou hipertensão, inclui a recomendação de verificar 

semanalmente a pressão arterial e os níveis glicêmicos até a realização da próxima consulta, 

podendo ser realizado nas salas de enfermagem, triagem ou acolhimento. As reavaliações 

médicas devem ocorrer em um intervalo de no máximo 30 dias e caso a pressão arterial ou 

glicemia não diminua após a segunda semana de tratamento, mesmo fazendo uso 

corretamente do medicamento, a equipe de saúde poderá recomendar ao paciente que se faça 

uma nova consulta médica. Sobretudo, se não houver adesão ao medicamento, a equipe de 

saúde deverá orientar novamente o paciente sobre o uso do medicamento e realizar o 

monitoramento contínuo das taxas de glicemia e pressão arterial. Em alguns casos, se 

necessário, o médico ou enfermeiro poderá contar com o apoio de outros profissionais de 

saúde, como, por exemplo, o farmacêutico ou nutricionista (BRASIL, 2013). 

 

2.3 ADESÃO À TERAPIA MEDICAMENTOSA ANTIDIABÉTICA E ANTI-

HIPERTENSIVA  

 

Para ter uma boa adesão à terapia medicamentosa da diabetes e hipertensão, é 

necessário seguir adequadamente a terapia prescrita orientada pelos médicos e outros 

profissionais de saúde. Em um estudo prévio, foi avaliada a adesão à terapia medicamentosa 

de pacientes hipertensos do SUS, cadastrados no eSUS, e chegaram à conclusão que apenas 

37,7% dos indivíduos são aderentes à terapia medicamentosa e 62,3% foram considerados não 

aderentes aos medicamentos (SOUZA, 2015). Entre os fatores que interferem na adesão à 
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terapia medicamentosa da diabetes e hipertensão estão os aspectos culturais e biossociais, os 

processos comportamentais de adaptação, a compreensão da doença e o reconhecimento da 

importância do tratamento (DANIEL; VEIGA, 2013). 

Outra pesquisa que avaliou a adesão à terapia medicamentosa da hipertensão arterial 

em pacientes de uma UBS (SOUZA et al., 2014) aponta a prevalência de 64% para os 

pacientes não aderentes. Entre os fatores que influenciaram essa baixa adesão destaca-se a 

faixa etária mais jovem, entre 18 e 40 anos, com maior frequência entre os indivíduos que 

trabalham e que não possui associação com outras doenças crônicas. Os pacientes que tomam 

medicamentos de uso contínuo e possuem pouca informação em relação à doença e sobre o 

uso adequado dos medicamentos podem interferir na adesão à terapia medicamentosa 

(DEMONER; RAMOS; PEREIRA, 2012). Os números mundiais evidenciam que mais de 

50% da população não aderem corretamente à terapia farmacológica prescrita (WHO, 2018). 

Após analisar o perfil epidemiológico dos pacientes com diabetes e hipertensão 

cadastrados no eSUS, Souza et al. (2014) observaram em um estudo que, mesmo fazendo uso 

da terapia medicamentosa, não houve um controle nos níveis de pressão arterial e glicêmicos 

conforme recomendado, obtendo uma baixa adesão ao tratamento. Mulheres e idosos acima 

de 60 anos tiveram um maior índice de controle da hipertensão arterial em relação aos homens 

e pacientes com menos de 60 anos de idade, por ter maior interesse na procura pelos serviços 

de saúde. 

As investigações sobre a adesão à terapia medicamentosa abrem caminhos que 

incentivam outros estudos por meio de estratégias inovadoras e intervenções educativas que 

possam contribuir para um monitoramento adequado à terapia medicamentosa da hipertensão 

arterial e na melhora da qualidade de vida destes pacientes (SOUZA; BORGES; MOREIRA, 

2016). 

Aceitar ou perceber a doença são fatores importantes que podem melhorar a adesão à 

terapia medicamentosa dos pacientes diabéticos e hipertensos, já que nas terapias de longo 

prazo o uso das intervenções de promoção da saúde tem grande importância para o controle 

dessas doenças (BEZERRA; LOPES; BARROS, 2014; JANKOWSKA-POLANSKA et al., 

2017). Um estudo realizado por Jing et al. (2011) com pacientes hipertensos, após uma 

intervenção utilizando a comunicação por meio de cartas educativas, conseguiu reduzir a taxa 

de pacientes não aderentes à terapia medicamentosa para 27,7%. A maior parte dos pacientes 

diabéticos e hipertensos tem dificuldades na leitura das receitas prescritas pelo médico devido 
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à escrita estar ilegível, levando a sérios equívocos na ingestão dos medicamentos. A 

prescrição eletrônica é outra forma importante de intervenção com grande possibilidade de 

melhorar a adesão à terapia medicamentosa, reduzindo custos e qualificando os cuidados em 

saúde (IUGA; MCGUIRE, 2014).  

A persistência na terapia com medicamentos antidiabéticos e anti-hipertensivos pode 

provocar uma importante redução nos problemas cardiovasculares e econômicos ao longo 

prazo. A quantidade de comprimidos tomados por dia para reduzir a glicemia e a pressão 

arterial pode influenciar para que a rotina diária da terapia medicamentosa seja menos 

complexa, recomendando dose fixa para simplificar o tratamento em uma única tomada por 

dia, além da reutilização das embalagens, esperando que esses métodos possam melhorar a 

aderência à terapia medicamentosa da hipertensão arterial (VRIJENS et al., 2017).  

É importante destacar que as intervenções realizadas pelo profissional farmacêutico na 

terapia medicamentosa antidiabética e anti-hipertensiva têm intensificado o acompanhamento 

ao paciente, promovendo o uso correto dos medicamentos e melhores condições de saúde. 

Lembrando que a colaboração dos médicos na terapia prescrita é fundamental para a 

efetividade das intervenções farmacêuticas, mostrando resultados satisfatórios ao paciente 

(REINHARDT et al., 2012).  

 

2.4 DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE 

 

Diabetes e Hipertensão são DCNT diretamente associadas aos hábitos de vida (WHO, 

2014). Para entender este problema que atinge grande parte da população, deve-se considerar 

o perfil socioeconômico dos indivíduos, pois algumas doenças só podem ser compreendidas 

considerando o estilo de vida e o contexto social em que o indivíduo está inserido 

(MELGAREJO et al., 2017). É importante compreender a necessidade da promoção das 

atividades de educação em saúde conforme os determinantes sociais, para melhorar a adesão à 

terapia medicamentosa (BARRIENTOS; SIQUEIRA; EGRY, 2013). 

Os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) são fatores importantes que consideram 

desde os determinantes individuais até os fatores macrodeterminantes. As características 

individuais de idade, sexo e fatores genéticos são os determinantes que exercem grande 

influência sobre seu potencial e as condições de saúde, seguidos pelo comportamento e o 

estilo de vida dos indivíduos, que muitas vezes são entendidos apenas como uma 
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responsabilidade individual. Estes fatores são dependentes de opções feitas pelo livre arbítrio 

das pessoas, na realidade podem também ser considerada parte dos DSS já que essas opções 

possuem uma forte relação com as informações, propaganda, possibilidades de acesso a 

espaços de lazer e atividade física, alimentos saudáveis, entre outros (BJERTNESS et al., 

2016; RIVEIRA, 2017). 

A influência e o incentivo das redes comunitárias participam com grande cooperação 

social, sendo fundamental para a saúde de uma sociedade como um todo. Assim como os 

fatores relacionados às condições de vida e trabalho, acesso aos alimentos e às condições de 

serviços essenciais, moradia e exposição a condições estressantes do trabalho. Considera-se 

como um último nível, os fatores macrodeterminantes, associados à globalização, condições 

culturais, ambientais e econômicas da sociedade e estes, por sua vez, possuem grande 

interferência sobre os demais determinantes, que influenciam na saúde dos indivíduos (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007). 

 

2.5 INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

As intervenções podem ser conceituadas como as ações de promoção da saúde, com 

propósito de exercer alteração no comportamento dos indivíduos, na forma individual ou 

coletiva (SHEPPARD-LEI et al., 2017). As estratégias de educação para melhorar a adesão ao 

regime terapêutico têm sensibilizado positivamente em pacientes com doenças crônicas, como 

por exemplo o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), incentivando o auto monitoramento 

do paciente (NG; CAIRES, 2016). 

Existem várias categorias de intervenções com potencial de melhorar a adesão à 

terapia medicamentosa de doenças crônicas, como a educação em saúde, gestão do 

medicamento usando pílulas combinadas para reduzir o consumo de medicamentos diários, 

consulta farmacêutica para auxiliar na gestão da doença, terapias comportamentais como 

entrevistas motivacionais, lembretes para tomada da medicação e incentivos para promover a 

adesão como as gratificações financeiras (KINI; HO, 2018). A seleção das intervenções 

dependerá da experiência dos profissionais e recursos disponíveis pelos serviços de saúde, 

integrando ações conjuntas para melhorar os resultados de saúde dos indivíduos portadores de 

doenças crônicas (KANTERS et al., 2017). 
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Ferramentas tecnológicas estão sendo consideradas promissoras para as intervenções 

que auxiliam diabéticos e hipertensos a intensificar a adesão às terapias medicamentosa e não 

medicamentosa (RUSSELL et al., 2018). Pesquisas anteriores têm recomendado o uso de 

intervenções que enfatizem diversos comportamentos de saúde, trabalhando as habilidades, 

orientação em saúde, com foco na qualidade de vida dos pacientes e na redução dos custos de 

saúde (ABUGHOSH et al., 2017; APPLEGATE, 2017). 

As intervenções por consulta individual são muito utilizadas pelos profissionais de 

saúde em clínicas médicas, UBS e nas visitas domiciliares ao paciente, contribuindo para 

melhores condições de saúde (WEISS et al., 2015; KRAVETZ; WALSH, 2016; MONROE et 

al., 2018). Além destas, as intervenções com tecnologias digitais, smartphones, tablets, entre 

outros equipamentos similares, têm beneficiado a adesão terapêutica de indivíduos com 

diabetes e hipertensão, permitindo a esses pacientes melhor aproximação às informações e aos 

cuidados de saúde (MORILLA et al., 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa, 

na cidade de Maringá, localizada na região Norte do Estado do Paraná, considerada a terceira 

maior cidade do Estado, com população estimada em 417.010 habitantes (IBGE, 2018). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada com usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

cadastrados no sistema eSUS, no período de novembro de 2017 a março do ano de 2018. A 

técnica de seleção da amostra ocorreu pelo método de conveniência, no qual os pacientes 

foram convidados a participar da pesquisa no momento que compareceram nas UBS para 

atendimento médico. 

De acordo com uma pesquisa prévia, havia um total de 42.505 diabéticos e/ou 

hipertensos cadastrados nas 33 UBS da cidade de Maringá, Estado do Paraná, com equipes da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) atuantes. O tamanho amostral calculado para cada UBS 

encontra-se apresentado na Tabela 1. 

Os critérios adotados para participar da pesquisa foram: ter idade igual ou superior a 

18 anos, ser paciente hipertenso, diabético ou hipertenso e diabético. Foram excluídos da 

pesquisa os pacientes com quadro clínico instável. 

 

3.3 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

Sob o aspecto do tamanho amostral, para que a amostra seja representativa do ponto 

de vista estatístico, o número de indivíduos (𝑛𝑔) a serem pesquisados necessário para compor 

a amostra em cada um dos estratos, correspondendo as UBS, foi calculado de acordo com 

RAO (2000), por: 

𝑛𝑔 =  (
𝑍𝛼

2

𝑒
)

2
𝑁𝑔

𝑁
𝑝𝑔(1 − 𝑝𝑔), 
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em que o nível de significância considerado foi de 𝛼 = 5% e o erro amostral 𝑒 (ou margem 

de erro), que expressa o erro máximo admitido entre a estimativa resultante da pesquisa e o 

valor real do parâmetro, foi considerado em 𝑒 = 0,05. O número total de diabéticos ou 

hipertensos cadastrados na g-ésima UBS é representado por 𝑁𝑔, e 𝑁 é a quantidade total. A 

prevalência das características a serem pesquisadas, foi fixada em 𝑝 = 0,5, já que não há 

informações anteriores sobre as mesmas, uma vez que isso determinará maior aproximação 

para o valor da variância da característica na população (SILVA, 1998). 

Após o cálculo, foi aplicado o fator de correção para populações finitas: 

𝑛𝑔𝑐 =  
𝑛𝑔

1 +
𝑛𝑔

𝑁𝑔

. 

O tamanho da amostra foi obtido com o auxílio do ambiente estatístico R (R Core 

Team), versão 3.3.1. 

 

Tabela 1 - Número de hipertensos e diabéticos que devem pertencer à amostra em cada UBS. 

UBS Amostra de 

Diabéticos 

Amostra de 

Hipertensos 

Total 

UBS ACLIMAÇÃO 3 7 10 

UBS ALVORADA I 4 15 19 

UBS ALVORADA III 5 16 21 

UBS CÉU AZUL 2 6 8 

UBS CIDADE ALTA 2 6 8 

UBS FLORIANO 1 2 3 

UBS GREVÍLEAS 3 9 12 

UBS GUAIPÓ REQUIÃO 4 12 16 

UBS IGUAÇU 4 13 17 

UBS IGUATEMI 3 8 11 

UBS IMPÉRIO DO SOL 3 7 10 

UBS INTERNORTE 4 9 13 

UBS MANDACARU 4 9 13 

UBS MARINGÁ VELHO 2 12 14 

UBS MORANGUEIRA 5 6 11 

UBS NEY BRAGA 5 14 19 

UBS OLÍMPICO 3 12 15 

UBS PARAÍSO 2 8 10 

UBS PARIGOT DE SOUZA 3 5 8 

UBS PARIS 2 8 10 

UBS PINHEIROS 6 7 13 
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UBS PIATÃ 3 21 24 

UBS PORTAL DAS TORRES 3 8 11 

UBS QUEBEC 7 8 15 

UBS SÃO SILVESTRE 2 23 25 

UBS TUIUTI 4 5 9 

UBS UNIVERSO 3 12 15 

UBS VILA VARDELINA 1 6 7 

UBS VILA ESPERANÇA 2 3 5 

UBS VILA OPERÁRIA 4 6 10 

UBS ZONA 6 2 9 11 

UBS ZONA SUL 3 5 8 

UBS INDUSTRIAL 3 8 11 

TOTAL 107 305 412 

FONTE: Programa HiperDia da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá (PR). 

 

Assim, considerando um erro amostral de 5%, foi necessário aplicar o questionário a 

uma amostra de 107 diabéticos e 305 hipertensos para estimar os fatores de interesse. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

Para identificar o perfil dos usuários foi aplicado um questionário estruturado com 

perguntas fechadas sobre dados sociodemográficos, características clínicas, características 

específicas dos diabéticos e hipertensos.  

O Teste de Morisky-Green (TMG) foi aplicado para mesurar adesão à terapia 

medicamentosa. Trata-se de um teste de autorrelato, amplamente utilizado para avaliar a 

adesão à terapia medicamentosa, é um instrumento validado, de fácil aplicação e de baixo 

custo (MORISKY; GREEN LEVILE, 1986).  

O questionário é composto por quatro perguntas a serem respondidas com (sim) ou 

(não): Alguma vez esqueceu-se de tomar o remédio? Às vezes você não toma os cuidados 

necessários quando faz uso dos medicamentos? Quando você se sente melhor, às vezes 

interrompe o uso do medicamento? Às vezes, quando se sentir pior fazendo uso do 

medicamento, você para de tomá-los? O indivíduo é considerado como não aderente à terapia 

medicamentosa quando responder afirmativamente pelo menos uma destas questões 

(MORISKY; GREEN LEVILE, 1986). 
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A princípio, foi realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de 

gráficos e tabelas de frequência, com o intuito de caracterizar os indivíduos. Para descrição 

dos resultados foram utilizadas a frequência absoluta e a porcentagem para as variáveis 

categóricas. A frequência absoluta (𝑛𝑖) é dada pelo número de vezes em que uma determinada 

variável assume um determinado valor/categoria em questão. A porcentagem (𝑝𝑖) é o 

resultado da razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra, multiplicado por 100, 

isto é, 100.
𝑛𝑖

𝑛
%. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Centro Universitário de Maringá (UniCesumar) de acordo com as normas estabelecidas nas 

Resoluções nº. 466/12 e Complementares do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.7 CIENCIOMETRIA 

 

O estudo cienciométrico foi realizado nos meses de fevereiro e março de 2018, nas 

bases de dados indexados no United States National Library of Medicine (PubMed), acessada 

pelo site http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/PubMed, e no Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), disponível na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), pelo site http://www.bireme.br.  

Os termos utilizados para a pesquisa na base de dados PubMed foram: Interventions to 

improve adherence to diabetes therapy, Interventions to improve adherence to hypertension 

therapy e Interventions to improve adherence to therapy for hypertension and diabetes. Na 

base de dados SciELO foram utilizados os termos: “Intervenções para melhorar a adesão à 

terapia do diabete, Intervenções para melhorar a adesão à terapia de hipertensão e 

Intervenções para melhorar a adesão à terapia da hipertensão e diabetes. 

Foram excluídos os artigos de revisão de literatura e revisão sistemática de literatura, 

com intuito de alcançar maior precisão ao estudo, considerando apenas artigos originais. Após 

a análise dos títulos e resumos, os artigos incluídos foram classificados em sete temáticas 

sobre os tipos de intervenções: 1. Intervenção Face a face; 2. Intervenção por Chamada 
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telefônica; 3. Intervenção Digital; 4. Intervenção Indireta; 5. Intervenção de Educação em 

saúde; 6. Intervenção por Correio; 7. Intervenção por Incentivo financeiro.  

Os dados foram organizados e tabulados em planilhas do programa Microsoft Excel 

2016, de acordo com o ano das publicações, tipo de doença ou público alvo, tipos de 

intervenções, quantidade de publicações por continente e número de intervenções por estudo. 
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4 ARTIGO 1 

 

PERFIL DE PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS E A ADESÃO À 

TERAPIA MEDICAMENTOSA  

Resumo 

 

Objetivo: Identificar o perfil dos pacientes diabéticos e hipertensos e a adesão à terapia 

medicamentosa de cadastrados no e-SUS de uma cidade de médio porte do Noroeste do 

Paraná. Método: Estudo quantitativo, transversal e descritivo. Foram realizadas entrevistas 

com 499 usuários diabéticos e hipertensos cadastrados pelo e-SUS das 33 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) de Maringá, Paraná. O questionário consistiu de perguntas fechadas divididas 

em quatro partes: dados sociodemográficos, características clínicas, características específicas 

dos diabéticos e hipertensos e do Teste de Morisky-Green (TMG) para mesurar adesão à 

terapia medicamentosa. Resultado: 11,4% eram diabéticos, 56,1% hipertensos e 32,5% 

possuíam as duas doenças; 75% tinham 50 anos ou mais; 65% eram mulheres; 70% casados e 

86% tinham apenas o ensino fundamental. O grupo de pacientes com diabetes (44%) foi 

identificado mais aderente que o grupo de pacientes com hipertensão (36%). Conclusão: O 

diabetes por manifestar diversas complicações relacionadas aos sintomas pode provocar 

mudança de comportamento nos pacientes, melhorando a adesão a terapia medicamentosa, 

diferente da hipertensão que, por ser considerada silenciosa, dificulta a adesão a terapias, 

exigindo intervenções específicas para o tratamento dessa doença. A adesão de diabéticos e 

hipertensos à terapia medicamentosa permanece um desafio ao sistema de saúde.  

Palavra-chave: Comportamentos Relacionados com a Saúde; Diabetes Mellitus; Doenças não 

Transmissíveis; Enfermagem em Saúde Comunitária; Hipertensão; Promoção da Saúde. 

 

Introdução 

 

A adesão terapêutica é um fator determinante no tratamento de doenças crônicas e 

apresenta-se como um fenômeno multifatorial em que os comportamentos de saúde do 

paciente devem estar em conformidade com as terapias prescritas pelo médico e outros 

profissionais de saúde (1-3). Nos países desenvolvidos apenas 50% dos pacientes com 

doenças crônicas seguem devidamente o tratamento prescrito (4) e nos países em 

desenvolvimento as barreiras são ainda maiores devido ao baixo acesso às informações de 

saúde, acesso limitado aos medicamentos e diagnósticos inadequados (5). A não adesão às 

terapias prescritas aumentam a prevalência de morbidades, número de internações, provocam 
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mortalidade precoce e elevados custos para os serviços de saúde, resultando em um 

importante problema de saúde pública (6-7). 

Juntamente com o envelhecimento populacional, aumento da urbanização, 

comercialização de produtos industrializados e estilos de vida não saudáveis, houve 

significativo aumento na prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (8). 

Entre estas doenças destacam-se o diabetes e a hipertensão. No Brasil, a hipertensão 

contabilizou em uma década um crescimento de 14,2%, partindo no ano de 2006 de 22,5% 

para 25,7% em 2016, e para o diabetes o crescimento foi de 61,8%, saindo de 5,5% em 2006 

para 8,9% no ano de 2016 (9). Em 2015 os custos totais com essas doenças no Brasil 

chegaram a US$ 4,18 bilhões para a hipertensão e US$ 22 bilhões para o diabetes (10-11). 

Apesar do sistema de saúde brasileiro disponibilizar medicamentos de forma 

gratuita para o tratamento do diabetes e hipertensão desde 2011, por meio do programa “Aqui 

Tem Farmácia Popular” (12-13), estudos continuaram evidenciando alta prevalência de não 

adesão à terapia medicamentosa de DCNT (14-15).  

A adesão à terapia farmacológica do diabetes e da hipertensão deve ser 

compreendida considerando o estilo de vida e o contexto social em que o indivíduo está 

inserido (16). Os fatores associados à não adesão ao tratamento farmacológico podem estar 

ligados a diversas condições culturais, aspectos biossociais, processos comportamentais de 

adaptação, a compreensão da doença, além do reconhecimento do paciente sobre a 

importância do tratamento adequado (17). As dificuldades comportamentais de adesão podem 

ser divididas em dois grupos: fatores intrínsecos, quando o paciente decide interromper por 

conta própria a terapia farmacológica ou altera a terapia prescrita devido à ausência de 

motivação, provocada por crenças ou pelos efeitos colaterais causados pela ingestão dos 

medicamentos; e fatores extrínsecos do meio, quando o paciente se esquece de tomar os 
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medicamentos corretamente devido ao estilo de vida, na ausência de comunicação entre o 

paciente e os profissionais da saúde, uso de polifarmácia e presença de comorbidades do 

paciente (18-19). 

Diante da complexidade deste tema, o presente estudo teve como objetivo 

identificar o perfil dos pacientes diabéticos e hipertensos usuários das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da cidade de Maringá, Estado do Paraná, cadastrados no eSUS e identificar o 

grau de adesão à terapia farmacológica. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e de corte transversal, realizado na 

cidade de Maringá, Norte do Estado do Paraná, que é considerada a terceira maior cidade do 

Estado, com população estimada em 417.010 habitantes (20). Foi realizada coleta de dados 

entre os meses de novembro de 2017 a março de 2018, após aprovação do projeto pelo o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário de Maringá 

(UniCesumar), sob parecer nº 1.145.795 e de acordo com as normas estabelecidas nas 

Resoluções nº. 466/12 e Complementares do Conselho Nacional de Saúde. 

O estudo consistiu de entrevistas com usuários diabéticos e hipertensos cadastrados 

pelo eSUS das 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Maringá. A seleção dos participantes 

ocorreu pelo método de conveniência, no qual os pacientes foram convidados a participar da 

pesquisa no momento que compareceram nas UBS para atendimento médico. Os critérios de 

inclusão adotados foram: ter idade igual ou superior a 18 anos, ser paciente hipertenso, 

diabético ou hipertenso e diabético. Foram excluídos da pesquisa os pacientes que 

apresentaram dificuldades em responder o questionário. 



28 
 

 
 

O questionário consistiu de perguntas fechadas divididas em quatro partes: 1) dados 

sociodemográficos como idade, sexo, estado civil, escolaridade e renda familiar; 2) 

características clínicas: índice de massa corporal (IMC), tipo de comorbidades, número de 

comorbidades, quantidade de medicamentos ingeridos diariamente e histórico familiar de 

doença; 3) características específicas dos diabéticos e hipertensos: frequência de visita ao 

médico, alimentos, percepção do estado de saúde, desafio para seguir o tratamento, apoio da 

família para o tratamento, percepção sobre a cura da doença, eficiência do tratamento, 

mudanças na rotina após diagnóstico da doença, se necessita de ajuda para medicar-se; 4) 

Teste de Morisky-Green (TMG) para mesurar adesão à terapia medicamentosa. 

O TMG permite em uma escala de autorrelato, identificar o grau de adesão ao 

tratamento medicamentoso na forma de quatro perguntas: 1) “Você às vezes se esquece de 

tomar seus remédios?”; 2) “Nas últimas duas semanas, houve algum dia em que você não 

tomou seu medicamento?”; 3) “Você já cortou ou parou de tomar o medicamento sem 

informar o seu médico porque sentiu-se pior quando tomou?”; 4) “Quando você viaja ou sai 

de casa, às vezes você se esquece de trazer os medicamentos?” (21). 

Os resultados esperados do TMG consideram o paciente aderente à terapia quando o 

mesmo atinge a pontuação quatro, em um instrumento contendo quatro questões objetivas, 

cujas respostas podem ser positivas (sim - 0 pontos) e negativas (não - 1 ponto). Considera-se 

um ponto para cada resposta negativa do paciente e aquele que obtiver pontuação quatro é 

dito como aderente, ao passo que pontuações menores, ou iguais a três, caracterizam o 

paciente como não aderente (21-22). 

Para cálculo da amostra considerou-se o total de 42.505 diabéticos e/ou hipertensos 

cadastrados no eSUS das 33 UBS de Maringá. O tamanho da amostra foi obtido com o auxílio 

do ambiente estatístico R (R Core Team), versão 3.3.1.(23). Assim, considerando um erro 
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amostral de 5%, foi necessário aplicar o questionário a uma amostra mínima de 107 diabéticos 

e 305 hipertensos para estimar os fatores de interesse. 

 

Resultados 

Foram entrevistados 499 participantes, 57 (11,42%) pertencem ao grupo dos 

diabéticos, 280 (56,11%) hipertensos e 162 (32,46%) ao grupo dos que possui as duas 

doenças. 

 

Tabela 1 - Distribuição de frequências das características socioeconômicas dos participantes da pesquisa. 

Maringá, Estado do Paraná, 2018. 

Características 

Grupo 

Total 

n (%) Diabéticos 

n (%) 

Hipertensos 

n (%) 

Diabéticos e 

hipertensos 

n (%) 

Idade      

  Até 29 anos 3 (5%) 3 (1%) 1 (1%) 7 (1%) 

  De 30 a 39 anos 3 (5%) 16 (6%) 6 (4%) 25 (5%) 

  De 40 a 49 anos 18 (32%) 57 (20%) 19 (12%) 94 (19%) 

  De 50 a 59 anos 14 (25%) 97 (35%) 53 (33%) 164 (33%) 

  De 60 a 69 anos 14 (25%) 68 (24%) 58 (36%) 140 (28%) 

  De 70 a 79 anos 5 (9%) 33 (12%) 23 (14%) 61 (12%) 

  80 anos ou mais 0 (0%) 6 (2%) 2 (1%) 8 (2%) 

Sexo      

  Feminino 29 (51%) 197 (70%) 98 (60%) 324 (65%) 

  Masculino 28 (49%) 83 (30%) 64 (40%) 175 (35%) 

Estado civil      

   Casado (a) 40 (70%) 189 (68%) 118 (73%) 347 (70%) 

   Solteiro 8 (14%) 25 (9%) 12 (7%) 45 (9%) 

   Divorciado 4 (7%) 28 (10%) 13 (8%) 45 (9%) 

   Viúvo 4 (7%) 30 (11%) 15 (9%) 49 (10%) 

   Outros 1 (2%) 7 (3%) 3 (2%) 11 (2%) 

Escolaridade      

   Analfabeto 6 (11%) 11 (4%) 2 (1%) 19 (4%) 

   Ensino básico incompleto 14 (25%) 51 (18%) 36 (22%) 101 (21%) 

   Ensino básico completo 9 (16%) 62 (22%) 33 (20%) 104 (22%) 

   Ensino fundamental completo 20 (35%) 104 (37%) 62 (38%) 186 (39%) 

   Ensino médio completo 8 (14%) 48 (17%) 28 (17%) 60 (13%) 

   Ensino superior completo 0 (0%) 4 (1%) 1 (1%) 5 (1%) 

Renda familiar      

   De 1 a 2 salários mínimos 23 (40%) 168 (60%) 84 (52%) 275 (55%) 
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   Maior que 2 até 4 salários mínimos 28 (49%) 88 (31%) 60 (37%) 176 (35%) 

   Maior que 4 até 6 salários mínimos 6 (11%) 18 (6%) 10 (6%) 34 (7%) 

   Maior que 6 até 8 salários mínimos 0 (0%) 2 (1%) 5 (3%) 7 (1%) 

   Maior que 8 até 10 salários mínimos 0 (0%) 3 (1%) 2 (1%) 5 (1%) 

   Acima de 10 salários mínimos 0 (0%) 1 (0%) 1 (1%) 2 (0%) 

Total 57 (100%) 280 (100%) 162 (100%) 499 (100%) 

 

Observa-se na Tabela 1 que um terço dos indivíduos que participaram da pesquisa 

(33%) possui entre 50 e 59 anos, sendo que a média geral é de 56,88 anos de idade, com 

desvio padrão de 11,47 anos, ressaltando que a média é menor entre os participantes que 

possuem apenas uma doença, de 53,05 anos para diabéticos e 56,34 anos para hipertensos, e 

maior entre aqueles que possuem as duas doenças, de 59,17 anos. Em relação ao sexo, nota-se 

que a maior parte (65%) são mulheres, entretanto, a distribuição entre os sexos é próxima para 

aqueles que possuem apenas diabetes, mas entre os hipertensos predomina-se o sexo feminino 

(70%). 

Independente do grupo ao qual o participante se encontra, observa-se que a maior 

parte são casados (70%), ao passo que o grau de escolaridade mais frequente é o ensino 

fundamental completo, resposta relatada por 39% dos entrevistados, e a renda é de 1 a 2 

salários mínimos, apontada por 55% da amostra total, sobretudo entre os que possuem apenas 

hipertensão, enquanto que quase metade dos diabéticos possuem renda familiar maior que 2 

até 4 salários mínimos. 

Constata-se na Tabela 2 que entre todos os participantes da pesquisa, apenas 17% 

obtiveram um IMC classificado como normal, ao passo que 40% caracterizaram-se com 

sobrepeso e 42% com algum grau de obesidade, sobretudo entre aqueles que possuem ambas 

as doenças avaliadas na presente pesquisa, cuja porcentagem de obesos atingiu 55%. 

Além da hipertensão e/ou diabetes, nota-se que o colesterol é a doença mais comum 

entre os entrevistados, apontada por 27% deles, destacando-se que para todas as doenças 
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listadas, o grupo de indivíduos que possui hipertensão e diabetes apresenta uma maior 

prevalência em relação aos que são portadores de apenas uma delas. Contabilizando o número 

de comorbidades entre as relatadas no item anterior, percebe-se que a maior parte do grupo de 

diabéticos (55%) possui apenas uma, enquanto que 35% dos apenas hipertensos possuem duas 

e 70% dos entrevistados do terceiro grupo possuem três ou mais comorbidades. 

  

Tabela 2 - Distribuição de frequências das características clínicas e terapêuticas dos participantes da pesquisa. 

Maringá, Estado do Paraná, 2018. 

Características 

Grupo 

Total 

n (%) Diabéticos 

n (%) 

Hipertensos 

n (%) 

Diabéticos e 

hipertensos 

n (%) 

IMC      

   Abaixo do peso 2 (4%) 0 (0%) 2 (1%) 4 (1%) 

   Peso normal 12 (21%) 53 (19%) 21 (13%) 86 (17%) 

   Sobrepeso 22 (39%) 128 (46%) 50 (31%) 200 (40%) 

   Obesidade 21 (37%) 99 (35%) 89 (55%) 209 (42%) 

Comorbidades       

   Cardiopatia 2 (4%) 30 (11%) 26 (16%) 58 (12%) 

   Renal 4 (7%) 27 (10%) 26 (16%) 57 (11%) 

   IAM 1 (2%) 12 (4%) 8 (5%) 21 (4%) 

   AVE 2 (4%) 11 (4%) 12 (7%) 25 (5%) 

   Gastrite 5 (9%) 40 (14%) 39 (24%) 84 (17%) 

   Colesterol 11 (19%) 67 (24%) 55 (34%) 133 (27%) 

   Outros 6 (11%) 44 (16%) 31 (19%) 81 (16%) 

Número de comorbidades      

   Uma 31 (54%) 130 (46%) 6 (4%) 167 (33%) 

   Duas 19 (33%) 97 (35%) 43 (27%) 159 (32%) 

   Três 6 (11%) 42 (15%) 57 (35%) 105 (21%) 

   Quatro ou mais 1 (2%) 11 (4%) 56 (35%) 68 (14%) 

Número de medicamentos ingeridos diariamente      

   Um 12 (21%) 63 (23%) 3 (2%) 78 (16%) 

   Dois 18 (32%) 71 (25%) 14 (9%) 103 (21%) 

   Três 15 (26%) 54 (19%) 28 (17%) 97 (19%) 

   Quatro 4 (7%) 32 (11%) 25 (15%) 61 (12%) 

   Cinco ou mais 8 (14%) 60 (21%) 92 (57%) 160 (32%) 

Histórico familiar de doenças      

   Sim 45 (79%) 231 (83%) 144 (89%) 420 (84%) 

   Não 12 (21%) 49 (18%) 18 (11%) 79 (16%) 

Total 57 (100%) 280 (100%) 162 (100%) 499 (100%) 
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A respeito do número de medicamentos ingeridos diariamente, nota-se que enquanto 

53% e 48% dos participantes portadores apenas de diabetes ou hipertensão, respectivamente, 

ingerem um ou dois medicamentos, 57% daqueles com as duas doenças crônicas tomam cinco 

ou mais remédios por dia. Ainda, para todos os grupos considerados, a grande maioria 

apresenta histórico familiar de alguma das doenças listadas, sendo diabetes e hipertensão as 

mais comuns e apresentadas em maior frequência pelas mães ou pais dos entrevistados. 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequências das características específicas dos portadores de hipertensão e diabetes 

participantes da pesquisa. Maringá, Estado do Paraná, 2018. 

Características 

Grupo 
Total 

n (%) Diabéticos 

n (%) 

Hipertensos 

n (%) 

Diabéticos e 

Hipertensos n 

(%) 

Frequência que vai ao médico      

   Uma vez por mês 9 (16%) 27 (10%) 29 (18%) 65 (13%) 

   Uma vez a cada três meses 36 (63%) 178 (64%) 112 (69%) 326 (65%) 

   Uma vez a cada seis meses 9 (16%) 53 (19%) 17 (10%) 79 (16%) 

   Uma vez por ano 2 (4%) 18 (6%) 3 (2%) 23 (5%) 

   Menos de uma vez por ano 0 (0%) 2 (1%) 1 (1%) 3 (1%) 

   Outros 0 (0%) 2 (1%) 0 (0%) 2 (0%) 

Evita algum alimento*      

   Sal 19 (33%) 199 (71%) 127 (78%) 345 (69%) 

   Açúcar 48 (84%) 134 (48%) 131 (81%) 313 (63%) 

   Gordura 21 (37%) 163 (58%) 93 (57%) 277 (56%) 

   Outros 7 (12%) 53 (19%) 17 (10%) 77 (15%) 

Em geral, diria que sua saúde é      

   Ótima 6 (11%) 34 (12%) 14 (9%) 54 (11%) 

   Muito boa 5 (9%) 25 (9%) 5 (3%) 35 (7%) 

   Boa 17 (30%) 88 (31%) 49 (30%) 154 (31%) 

   Razoável 25 (44%) 109 (39%) 72 (44%) 206 (41%) 

   Fraca 4 (7%) 24 (9%) 22 (14%) 50 (10%) 

Considera um desafio seguir o tratamento 

corretamente 
     

   Sim 35 (61%) 118 (42%) 97 (60%) 250 (50%) 

   Não 22 (39%) 159 (57%) 65 (40%) 246 (49%) 

Tem apoio ou ajuda da sua família/amigos no 

seu tratamento 
     

   Sim 40 (70%) 206 (74%) 120 (74%) 366 (73%) 

   Não 17 (30%) 74 (26%) 42 (26%) 133 (27%) 

Acha que sua doença (crônica) tem cura      

   Sim 19 (33%) 95 (34%) 41 (25%) 155 (31%) 

   Não 38 (67%) 185 (66%) 121 (75%) 344 (69%) 



33 
 

 
 

Acredita que o tratamento que lhe foi prescrito 

é eficiente 
     

   Sim 44 (77%) 240 (86%) 143 (88%) 427 (86%) 

   Não 

 
13 (23%) 40 (14%) 19 (12%) 72 (14%) 

Acha que teve mudanças na sua rotina de vida 

após o diagnóstico de diabetes e/ou hipertensão 
     

   Sim 46 (81%) 154 (55%) 114 (70%) 314 (63%) 

   Não 11 (19%) 124 (44%) 48 (30%) 183 (37%) 

Precisa de ajuda para tomar seus medicamentos      

   Não 51 (89%) 270 (96%) 143 (88%) 464 (93%) 

   Sim, às vezes peço ajuda 6 (11%) 6 (2%) 16 (10%) 28 (6%) 

     

Total 57 (100%) 280 (100%) 162 (100%) 499 (100%) 

 

Verifica-se que 65% dos participantes da pesquisa costumam ir ao médico uma 

vez a cada três meses e mais da metade apontaram que evitam sal, açúcar e gordura, 

destacando-se que entre os que possuem apenas diabetes, a porcentagem de participantes que 

evitam sal e gordura cai para 33% e 37%, respectivamente. Também se percebe que entre os 

participantes da pesquisa são poucos os que consideram, em geral, que suas respectivas 

saúdes são ótimas (11%) ou muito boas (7%), sendo que a resposta predominante para todos 

os grupos foi razoável, citada por 41% deles no geral. 

Percebe-se que aqueles que têm apenas hipertensão foram os que responderam 

com mais frequência que não consideram um desafio seguir o tratamento corretamente, 

enquanto que independente do grupo, mais de 70% dos participantes da pesquisa apontaram 

que têm apoio ou ajuda da sua família/amigos no seu tratamento, enquanto que pouco mais de 

30% acreditam que sua doença (crônica) tem cura. Ainda, nota-se que a grande maioria dos 

entrevistados acredita que o tratamento que lhe foi prescrito é eficiente e acham que teve 

mudanças na sua rotina de vida após o diagnóstico de diabetes e/ou hipertensão, sobretudo 

entre os que possuem só diabetes, ou ambas as doenças. Foram poucos os respondentes que 

apontaram que às vezes pedem ajuda para tomar seus medicamentos, representando apenas 
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6% da amostra geral, sendo tal proporção ainda menor entre os que possuem apenas 

hipertensão (2%). 

 

Tabela 4 - Classificação do teste de Morisky-Green para adesão à terapia medicamentosa de diabéticos e 

hipertensos. Maringá, Estado do Paraná, 2018. 

Classificação Diabéticos 

n (%) 

Hipertensos 

n (%) 

Diabéticos 

Hipertensos 

n (%) 

Geral 

n (%) 

Aderentes 25 (44%) 102 (36%) 66 (41%) 193 (39%) 

Não aderentes 32 (56%) 178 (64%) 96 (59%) 306 (61%) 

 

Em relação à classificação da aderência ao tratamento conforme dados 

expressados na Tabela 4, foi observado que entre a amostra geral, 39% dos entrevistados 

foram classificados como aderentes à terapia farmacológica, enquanto que 61% foram 

considerados não aderentes. De acordo com o instrumento Morisky-Green, 44% dos 

entrevistados que possuem apenas diabetes aderem à terapia e, em contrapartida, 56% não 

aderem. Considerando agora o grupo de pacientes que possui apenas hipertensão, quase dois 

terços deles foram classificados como não aderentes ao tratamento (64%), enquanto que 36% 

foram considerados aderentes. Por fim, considerando os participantes da pesquisa que 

possuem as duas doenças em questão (hipertensão e diabetes), foi observado que 41% deles 

aderem à terapia farmacológica, ao passo que 59% não aderem, de acordo com a classificação 

do Morisky-Green. 

 

Discussão 

 

O presente estudo identificou baixa adesão (39%) à terapia medicamentosa nos 

pacientes diabéticos, hipertensos e os portadores das duas doenças ao mesmo tempo, 

cadastrados nas 33 UBS da cidade de Maringá, embora estas apresentem boa estrutura física e 
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implantação das equipes da Estratégia Saúde da Família. A irregularidade no uso dos 

medicamentos em longo prazo compromete seriamente a eficácia do tratamento, tornando-se 

uma questão crítica para a saúde da população, tanto do ponto de vista da qualidade de vida 

quanto na questão econômica para a saúde. Intervenções destinadas a melhorar a adesão 

proporcionariam um retorno positivo e significativo na prevenção primária dos fatores de 

risco e na prevenção secundária dos desfechos adversos à saúde (2). 

Ao longo das últimas décadas, a baixa adesão à terapia de pacientes portadores de 

doenças crônicas tem sido foco de pesquisas. Inicialmente, o paciente foi pensado como único 

responsável pela baixa adesão às terapias, mas posteriormente, o papel dos profissionais de 

saúde e das políticas públicas também foi abordado (4). Embora se reconheça a complexidade 

do sistema envolvido na questão da correta ou desejada adesão às terapias, o primeiro passo é 

identificar o perfil e as características individuais desses pacientes, alocados em diferentes 

contextos e regiões do Brasil. 

A adesão à terapia medicamentosa para condições crônicas é baseada no 

autogerenciamento do paciente (4). Neste estudo identificou-se que 84% dos entrevistados 

utilizavam dois ou mais medicamentos diários e que entre os usuários que são portadores do 

diabetes e da hipertensão, 57% fazem uso concomitante e prolongado de cinco ou mais 

medicamentos (polifarmácia). Essa prática de multiterapia complexa dificulta a adesão correta 

se não houver conscientização do paciente, apoio e supervisão, seja dos familiares e/ou dos 

profissionais da saúde (24-25). Embora a adesão dos grupos entrevistados nesta pesquisa seja 

baixa, identificou-se que 73% dos participantes afirmaram ter apoio de familiares ou amigos 

no tratamento. 

A polifarmácia relaciona-se ao fato de 32% dos participantes portadores de diabetes 

e/ou hipertensão reunirem, além destas, outras doenças. Os indivíduos com mais 
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comorbidades ampliam os riscos de doenças cardiovasculares (DCV) e o surgimento de outras 

DCNT, enfrentando riscos potencialmente fatais se não forem apoiados corretamente pelo 

sistema de saúde (14, 26, 27).  

A identificação do perfil sociodemográfico dos pacientes torna-se essencial para o 

planejamento das intervenções no cenário da adesão às terapias. Como era de se esperar, a 

maioria dos pacientes que respondeu à presente pesquisa tinha idade igual ou superior a 50 

anos, exceto o grupo de pacientes diabéticos que se destacou por apresentar a faixa de idade 

entre 40 a 49 anos correspondendo a um terço do referido grupo. O fato de parte expressiva 

dos participantes diabéticos apresentarem menos idade vem ao encontro dos estilos de vida 

pouco saudáveis adotados pelas gerações mais jovens, que inclui dieta rica em alimentos 

industrializados, consumo de bebidas açucaradas e falta de atividade física. Esses fatores 

associados podem antecipar o aparecimento do diabetes e contribuem para maior sobrepeso e 

obesidade desses pacientes (28, 8). 

Neste contexto, dados relevantes referem-se ao índice de massa corporal (IMC) dos 

participantes deste estudo, que revelou que apenas 17% tiveram IMC dentro dos padrões de 

normalidade, 40% apresentaram sobrepeso e 42% obesidade. No Brasil, a porcentagem de 

indivíduos com sobrepeso cresceu 26,3% em dez anos, ultrapassando os 42% no ano de 2006, 

chegando a 53,8% em 2016. Já o índice de obesidade no país cresceu 60%, de 11,8% em 

2006, para 18,9% em 2016 (29, 9). Associado ao excesso de peso, os entrevistados relataram 

níveis elevados de colesterol como a comorbidade mais prevalente entre os participantes da 

pesquisa. Isso associado à baixa adesão à terapia farmacológica eleva os riscos de 

complicações de saúde (30-31). 

A maior parte dos participantes mencionou possuir histórico familiar com hipertensão, 

diabetes ou doenças crônicas relacionadas. Esse padrão de histórico familiar associa-se ao 
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surgimento precoce dessas doenças (32-33), uma vez que as doenças metabólicas predispõem 

à obesidade na infância, podendo resultar em alterações no metabolismo, fechando o ciclo 

com complicações futuras da hipertensão e/ou diabetes (34). 

Considerando-se as informações autorrelatadas nesta pesquisa, a maioria dos pacientes 

diabéticos e hipertensos relatou comportamento positivo em relação à compreensão da 

cronicidade de suas respectivas doenças, à necessidade do consumo limitado de alimentos 

gordurosos, sal e açúcar, à autonomia para ingestão de medicamentos, confiabilidade na 

medicação prescrita e à frequência que retornam às UBS. Pressupõe-se então que as barreiras 

que impedem a adesão à terapia adequada aos medicamentos são os desafios encontrados no 

estilo de vida em que o indivíduo está incorporado (16), associado à insuficiência das 

informações sobre saúde, além de outras questões sociais e comportamentais. 

O sistema público de saúde brasileiro atende em maior proporção indivíduos adultos 

de baixa e média renda e com pouca escolaridade (22, 10). De igual natureza, identificou-se 

que os pacientes atendidos em 33 UBS de Maringá possuem, em sua maioria, renda familiar 

inferior a dois salários mínimos e apenas o ensino básico. Nestas condições, é previsto terem 

menor acesso às informações de saúde, circunstância em que as intervenções das equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares de saúde (35), focadas na promoção de literacia em 

saúde, possam contribuir na forma para melhorar a adesão às terapias desses pacientes (36). 

Acrescenta-se a esta discussão, a observação de que, assim como no sistema público 

de saúde brasileiro como um todo, a maioria dos pacientes diabéticos e hipertensos 

participantes deste estudo era do sexo feminino. Embora as mulheres apresentem maior 

expectativa de vida que os homens e fiquem mais expostas às doenças decorrentes da idade, 

não justifica o fato de utilizarem os serviços de saúde com maior frequência (5, 37-38). A 

busca ativa aos portadores de DCNT do sexo masculino deve permanecer como uma das 
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prioridades do sistema de saúde, associando-se a isto a intensificação de estratégias para 

manutenção dos mesmos junto às UBS com controle permanente frente à adesão adequada às 

terapias, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas. 

Em relação à comparação entre os grupos, observou-se que os diabéticos apresentaram 

maior adesão quando comparados aos pacientes hipertensos, entretanto não houve diferença 

significativa entre os grupos (dados não mostrados). Igualmente, houve maior número de 

diabéticos que consideraram ser um desafio seguir o tratamento corretamente, quando 

comparados aos hipertensos, embora a maioria dos entrevistados seja do grupo dos diabéticos, 

hipertensos ou com ambas as doenças, considerarem sua saúde razoável ou fraca. A partir 

dessas informações, é possível presumir que as manifestações clínicas mais evidentes 

decorrentes do diabetes tornam o paciente mais consciente e cuidadoso com sua saúde, 

induzindo à melhor adesão à terapia medicamentosa (39). Por outro lado, para o portador de 

hipertensão arterial, uma doença normalmente assintomática com evolução silenciosa 

aparenta ser menos desafiadora para o paciente, que parece dificultar a adesão ao tratamento 

(40-41). 

 

Conclusão 

 

No pleno entendimento de que a adesão à terapia medicamentosa é influenciada por 

diversos fatores, espera-se que o resultado deste estudo, relativo ao perfil dos usuários 

cadastrados nas unidades básicas de saúde, atendidos pelas equipes de estratégia de saúde da 

família e beneficiados pela dispensação gratuita de medicamentos, possa contribuir para 

melhor entendimento do difícil contexto da adesão à terapia medicamentosa. Identificou-se 

por meio deste estudo que a adesão de diabéticos e hipertensos à terapia medicamentosa 

permanece como um desafio ao sistema de saúde.  
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Por fim, destaca-se que a hipertensão, caracterizada por tratar-se de uma doença 

geralmente assintomática e de evolução silenciosa, apresentou menor adesão à terapia quando 

comparada ao diabetes. 
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contribuição do estudo para o avanço do conhecimento científico.  

Os Ensaios clínicos devem apresentar o número do registro de ensaio clínico ao final do resumo. 

Itens não permitidos: siglas, exceto as reconhecidas internacionalmente, citações de autores, local do 

estudo e ano da coleta de dados.  

Descritores  

. Descritores em português, inglês e espanhol. Selecionados da lista do Medical Subject Headings 

(MeSH) ou vocabulário Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).  

. Devem ser incluídos 6 descritores separados entre si por ponto e vírgula. A primeira letra de cada 

palavra do descritor em caixa alta, exceto artigos e preposições.  

Nome das Seções Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão  

. Negrito;  

. Caixa alta somente na primeira letra;  

. Itens não permitidos: subseções.  

Introdução  

Deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as lacunas 

do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e internacional. 

Descrever o(s) objetivo(s) no final desta seção.  

Método  

Descrever o tipo de estudo, o local, o período, a população, os critérios de inclusão e exclusão, 

amostra, as variáveis do estudo, o(s) instrumento(s), a forma da coleta de dados, a organização dos 

dados para análises e aspectos éticos.  

Resultados  

Limitados a descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações ou comparações. O texto 

contempla e não repete o que está descrito em tabelas e figuras.  

Discussão  

Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo. Comparar e contrastar os resultados com os de 

outros estudos atuais e apresentar possíveis mecanismos ou explicações para os resultados obtidos. 

Apresentar as limitações do estudo e os avanços ao conhecimento científico.  
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Conclusão  

Responder os objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. Não citar referências.  

Tabelas  

Até 5 itens entre tabelas e figuras, contendo título informativo, claro e completo, localizado acima da 

tabela, indicando o que se pretende representar na tabela. Conter:  

participantes do estudo, variáveis, local (cidade, Estado, país) e período da coleta de dados.  

Formatação  

. Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS Word;  

. Dados separados por linhas e colunas de forma que cada dado esteja em uma célula;  

. Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior da tabela.  

Menção no texto  

. Obrigatória. Ex: conforme a Tabela 1.  

Cabeçalho  

. Negrito;  

. Sem células vazias.  

Inserção no texto  

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados.  

Fonte da tabela  

Descrever a fonte da informação quando se tratar de dados secundários.  

Notas de rodapé da tabela  

. Restritas ao mínimo necessário;  

. Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, apresentando-os tanto no interior da 

tabela quanto na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois lugares.  

. Nas figuras que são imagens deverão estar em formato de texto e não no interior da imagem.  

Siglas  

. Restritas ao mínimo necessário;  

. Descritas por extenso em nota de rodapé da tabela utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.  
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Valores monetários  

Apresentados em dólares ou em salários mínimos no país da pesquisa e na época da coleta de dados. 

Apresentar data e cotação em nota de rodapé.  

Formatação não permitida  

. Quebras de linhas utilizando a tecla Enter; Recuos utilizando a tecla Tab; Espaços para separar os 

dados; Caixa alta; Sublinhado; Marcadores do MS Word; Cores nas células; Tabelas com mais de uma 

página.  

. Tabelas de apenas uma ou duas linhas devem ser convertidas em texto.  

Figuras  

São figuras:  

Quadros, gráficos, desenhos, esquemas, fluxogramas e fotos.  

Título  

. Localizado abaixo da figura.  

Resolução  

. Em alta resolução (mínimo de 900 dpi).  

Figuras: Quadros  

. Contêm dados textuais e não numéricos, são fechados nas laterais e contém linhas internas. 

 . Quando construídos com a ferramenta de tabelas do MS Word poderão ter o tamanho máximo de 

uma página, e não somente 16x10cm como as demais figuras.  

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da 

figura.  

Figuras: Gráficos  

. Plenamente legíveis e nítidos.  

. Tamanho máximo de 16x10cm.  

. Se necessário utilizar cores optar por tons claros.  

. Vários gráficos em uma só figura só serão aceitos se a apresentação conjunta for indispensável à 

interpretação da figura.  

Figuras: Desenhos, esquemas, fluxogramas  
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. Construídos com ferramentas adequadas, de preferência com a intervenção de um profissional de 

artes gráficas.  

. Lógicos e de fácil compreensão.  

. Plenamente legíveis e nítidos.  

. Tamanho máximo de 16x10cm.  

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da 

figura.  

Figuras: Fotos  

. Plenamente legíveis e nítidas.  

. Tamanho máximo de 16x10cm.  

. Fotos contendo pessoas devem ser tratadas para que as mesmas não sejam identificadas.  

Notas de Rodapé nas tabelas e figuras  

Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ apresentando-os tanto no interior da 

figura quanto na nota de rodapé, e não somente em um dos dois lugares.  

. Nas figuras que são imagens deverão estar em formato de texto e não no interior da imagem. 

 Citações no texto  

Formatação  

. Números arábicos, sobrescritos e entre parênteses. Ex.: (12).  

. Ordenadas consecutivamente, sem pular referência.  

. Citações de referências sequenciais: separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre elas. 

Ex: ... literatura (12-15). Citações de referências intercaladas: separadas por vírgula, sem espaço 

entre elas. Ex: ... literatura (3,6,16,21).  

Local de inserção  

. Quando inseridas ao final do parágrafo ou frase devem estar antes do ponto final e quando 

inseridas ao lado de uma vírgula devem estar antes da mesma. 

Citações “ipsis literes”  

. Entre aspas, sem itálico, tamanho 12, na sequência do texto.  

Itens não permitidos  

. Espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede. Ex: ... Cândida albicans (3-6,16,21)  
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. Indicação da página consultada.  

. Nomes de autores, exceto os que constituem referencial teórico  

Falas de participantes  

. Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto.  

. Identificação da fala: obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre parênteses e 

sem itálico.  

Notas de Rodapé no artigo  

. No texto: indicadas por asterisco, iniciadas a cada página, restritas a um máximo de cinco.  

 Referências  

. Estilo Vancouver (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).  

. Sem limite máximo desde que todas adequadas ao texto e com link de acesso para averiguação de 

pertinência ao texto. Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al.  

. Citar a versão do documento em inglês.  

. Inserir DOI ou link de acesso em todas as referências.  

. Referências cinzentas não são aceitas por dificultar o acesso da comunidade científica internacional. 

É considerada literatura cinzenta os livros, teses, dissertações, manuais, normas, legislação, etc. 

Exemplo de como citar consultar site da RLAE (http://rlae.eerp.usp.br/section/9/como-citarartigos-

publicados-na-rlae)  

 

  

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://rlae.eerp.usp.br/section/9/como-citarartigos-publicados-na-rlae
http://rlae.eerp.usp.br/section/9/como-citarartigos-publicados-na-rlae
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6 ARTIGO 2 

 

CIENCIOMETRIA SOBRE INTERVENÇÕES UTILIZADAS PARA ADESÃO DE 

TERAPIAS ANTI-HIPERTENSIVAS E ANTIDIABÉTICAS   

 

RESUMO 

 

Objetivo: Identificar as intervenções utilizadas para melhorar a adesão de terapias 

medicamentosas e não medicamentosas de pacientes hipertensos e diabéticos. 

Método: Estudo cienciométrico realizado nos meses de fevereiro e março de 2018, 

utilizando os termos Intervenções para melhorar a adesão à terapia do diabetes, 

Intervenções para melhorar a adesão à terapia de hipertensão e Intervenções para 

melhorar a adesão à terapia da hipertensão e diabetes, nas bases de dados 

PubMed e SciELO. Resultados: Foram selecionados 95 artigos. A partir do ano 

2009 observou-se crescimento da produção científica com maior volume entre os 

anos 2015 e 2017. O maior número de intervenções encontradas na literatura foi 

para pacientes com diabetes (46,31%). As intervenções mais utilizadas foram a face 

a face (46,31%), por chamada telefônica (31,58%) e a digital (26,31%). A América 

do Norte destacou-se no número de pesquisas com 68,42% das publicações, 

seguida pela Europa, com 14,74%. Dentre os estudos, a maioria (63,16%) utilizou 

apenas um tipo de intervenção. Conclusão: Métodos de intervenções tradicionais 

foram mais empregados para promover a adesão às terapias anti-hipertensivas e 

antidiabéticas, embora o uso de tecnologias digitais desponte com uma tendência 

para melhorar esses comportamentos de saúde.  

 

Palavras-chave: Assistência Ambulatorial; Diabetes Mellitus; Enfermagem em 
Saúde Comunitária; Equipe Interdisciplinar de Saúde; Hipertensão; Promoção da 
Saúde; Tecnologias em Saúde; Terapia Farmacológica. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To identify interventions used to improve the adherence of drug and non-

drug therapies in hypertensive and diabetic patients. Method: Scientometric study 
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conducted in February and March 2018, using the terms "Interventions to improve 

adherence to diabetes therapy", "Interventions to improve adherence to hypertension 

therapy" and "Interventions to improve adherence to hypertension and diabetes", in 

PubMed and SciELO databases. Results: 95 articles were selected. From the year 

2009 it was observed growth of the scientific production, the highest volume of 

scientific production was observed between 2015 and 2017. The greatest number of 

interventions found in the literature was for patients with diabetes (46.31%). The 

most used interventions were face to face (46.31%), telephone call (31.58%) and 

digital (26.31%). North America stood out in the number of surveys with 68.42% of 

publications, followed by Europe, with 14.74%. Among the studies, the majority 

(63,16%) used only one type of intervention. Conclusion: Traditional intervention 

methods were more widely used to promote adherence to antihypertensive and anti-

diabetes therapies, although the use of digital technologies emerged with a tendency 

to improve these health behaviors. 

 

Keywords: Ambulatory Care; Biomedical Technology; Community Health Nursing; 

Diabetes Mellitus; Drug therapy; Health Promotion; Hypertension; Patient Care 

Team.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus estão entre as principais causas 

de mortes por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em todo o mundo, 

com uma prevalência global de 22% para portadores de hipertensão, originando 

cerca de 9,4 milhões de mortes anualmente (1). Em indivíduos com diabetes, a 

prevalência mundial atinge aproximadamente 9% e tem provocado mais de 1,5 

milhões de mortes todos os anos (2). Em vista disso, a adesão às terapias 

medicamentosa e não medicamentosa destas doenças desponta como um 

importante desafio para a promoção da saúde (3). 

O crescimento das complicações por essas doenças é constante em países 

de média e baixa renda, isso acontece em parte devido ao envelhecimento 

populacional e pela necessidade de se adotar um estilo de vida saudável (1). A falta 

de adesão às terapias tem indicado um grande problema de saúde pública, no qual 
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mais da metade dos pacientes não segue corretamente as terapias prescritas (4). A 

terapia medicamentosa para essas doenças é recomendada somente quando a 

terapia não medicamentosa como dietas nutricionais, atividade física regular e 

outras práticas de estilo de vida saudável não são suficientes (5).  

Diversas medidas têm sido adotadas para o enfrentamento das DCNT 

definindo políticas e ações em todo o mundo (6). Os estudos de adesão às terapias 

apontam caminhos para o incentivo de estratégias inovadoras e intervenções 

comportamentais que auxiliem o monitoramento adequado das terapias prescritas, 

proporcionando melhor qualidade de vida para os pacientes (4). 

As intervenções são definidas por ações de promoção da saúde capazes de 

promover mudança de comportamento na forma individual ou coletiva, considerando 

o contexto social em que o indivíduo está inserido, visando melhorar a adesão às 

terapias de DCNT (7). Existe uma variedade de intervenções que podem ajudar os 

gestores e serviços de saúde no controle das DCNT, seja por meio de métodos 

tradicionais como visitas domiciliares, aconselhamento individual ou em grupos, 

quanto pelo uso de tecnologias digitais, usadas para envio de lembretes ou 

conteúdos sobre comportamentos no contexto da promoção da saúde (8). 

Diante da relevância do desenvolvimento de medidas assertivas para 

encorajar os pacientes a aderir aos tratamentos tanto da hipertensão quanto do 

diabetes, o presente estudo teve como objetivo descrever o estado da arte das 

publicações científicas referentes ao desenvolvimento de intervenções utilizadas 

para melhorar a adesão às terapias anti-hipertensivas e antidiabéticas. Acreditamos 

que os dados oriundos da presente análise de ciênciometria facilitem a percepção 

da comunidade científica acerca da evolução temporal do tema, bem como os 

encoraje a aplicar ou a desenvolver novas medidas interventivas para garantir 

melhora da qualidade de vida dos pacientes hipertensos e diabéticos.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo cienciométrico realizado nos meses de fevereiro e 

março de 2018, nas bases de dados indexados no United States National Library of 

Medicine (PubMed), acessada pelo site http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/PubMed, e no 
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Scientific Eletronic Library Online (SciELO), disponível na Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) pelo site http://www.bireme.br.  

Os termos utilizados para a pesquisa na base de dados PubMed foram:  

Interventions to improve adherence to diabetes therapy, Interventions to improve 

adherence to hypertension therapy e Interventions to improve adherence to therapy 

for hypertension and diabetes. Na base de dados SciELO foram utilizados os termos: 

Intervenções para melhorar a adesão à terapia do diabetes, Intervenções para 

melhorar a adesão à terapia de hipertensão e Intervenções para melhorar a adesão 

à terapia da hipertensão e diabetes. 

Foram excluídos os artigos de revisão de literatura e revisão sistemática de 

literatura, com intuito de alcançar maior precisão ao estudo, considerando apenas 

artigos originais. Após a análise dos títulos e resumos, os artigos incluídos foram 

classificados em sete temáticas sobre os tipos de intervenções: 1. Intervenção Face 

a face; 2. Intervenção por Chamada telefônica; 3. Intervenção Digital; 4. Intervenção 

Indireta; 5. Intervenção de Educação em saúde; 6. Intervenção por Correio; 7. 

Intervenção por Incentivo financeiro. 

Os dados foram organizados e tabulados em planilhas do programa Microsoft 

Excel 2016, de acordo com o ano das publicações, tipo de doença ou público alvo, 

tipos de intervenções, quantidade de publicações por continente e número de 

intervenções por estudo. 

 

RESULTADOS 

 

Foram encontradas 600 publicações com os descritores do estudo no 

PubMed e nenhum artigo foi encontrado na base SciELO. Após a leitura dos títulos e 

resumos para verificar a adequação aos objetivos do estudo, 95 artigos foram 

selecionados para análise (Figura 1). 
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Figura 1. Diagrama representativo dos procedimentos que constituíram a amostra da pesquisa. 

 

 Identificou-se um crescimento na produção científica a partir do ano 2009, 

obtendo maior volume entre os anos 2015/2017, período em que houve maior 

número de publicações referente às intervenções para melhorar a adesão à terapia 

da hipertensão e diabetes (Figura 2). 
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95 artigos foram 
analisados e 
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ou duplicados
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Figura 2. Número de artigos publicados nas bases de dados PubMed conforme o período de 
publicação. 

 

Com relação ao número de publicações conforme o tipo de doença foi 

encontrado um número maior de estudos associados a intervenções para pacientes 

com diabetes, correspondendo a 46,31% (n = 44), seguido de 37,89% (n = 36) 

relacionados a intervenções para hipertensão. Apenas 15,79% (n = 15) das 

publicações com intervenções para as duas doenças (Figura 3). 
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Figura 3. Número de produções científicas conforme o tipo de doença. 

 

Com relação ao tipo de intervenção, 46,31% (n = 44) dos estudos 

apresentaram intervenção Face a face, 31,58% (n = 30) intervenção por chamada 

telefônica, 26,31% (n = 25) intervenção digital, 16,84% (n = 16) intervenção indireta, 

12,63% (n = 12) intervenção de educação em saúde, 6,31% (n = 6) intervenção por 

correio e 5,26% (n = 5) com intervenção de incentivo financeiro (Figura 4).  

A intervenção Face a face foi caracterizada por meio de consulta individual 

em clínicas e visitas domiciliares realizadas por profissionais da saúde. A 

intervenção por chamada telefônica como aquela realizada por meio de ligações via 

telefone. A intervenção digital como aquela que utilizou o envio de mensagens de 

texto SMS e aplicativos (App ou software), tais como WhatsApp. A intervenção 

indireta foi realizada por meio de políticas públicas, auditorias, diretrizes e 

treinamento de profissionais envolvidos. A intervenção de educação em saúde na 

forma de palestras e orientações aos pacientes. A intervenção por correio foi 

definida pelo envio de cartas via correio. Por fim, a intervenção de incentivo 

financeiro foi caracterizada pela realização de pagamentos ou descontos 

promovendo compensação financeira aos pacientes. 
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Figura 4. Perfil dos eixos temáticos da produção científica relacionada aos tipos de intervenções para 
melhorar a adesão à terapia da hipertensão e diabetes. 

 

A distribuição dos artigos de acordo com o continente onde o estudo foi 

realizado indicou que grande parte da produção é da América do Norte, 68,42% (n = 

65), seguido por Europa, 14,74% (n = 14); e apenas 3,16% (n = 3) na América do 

Sul. 

Com relação ao número de intervenções estudadas, 63,16% (n = 60) 

continham apenas um tipo de intervenção, 30,53% (n = 29) duas intervenções, e 

somente 6,31% (n = 6) incluíram mais de duas intervenções concomitantes. 

   

DISCUSSÃO 

 

A apreciação dos estudos encontrados na literatura científica corrobora a 

importância deste tema no campo das políticas públicas de promoção da saúde, 

pois, com o aumento da prevalência da hipertensão e diabetes, medidas de controle 

estão sendo adotadas por diversos países (9). Este processo tem incentivado a 

utilização de diferentes intervenções, que estão beneficiando as condições clínicas 
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dos pacientes, bem como possibilitando a redução dos custos para os serviços de 

saúde (10). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), motivada por países como Estados 

Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, estimava até o ano de 2015 reduzir em 

2% ao ano as taxas de mortalidade por doenças crônicas (11). Seguindo estas 

estimativas, a OMS buscou assegurar estas ações juntamente com governos, 

organizações mundiais e setores privados, aprovando o Plano de Prevenção e 

Controle de DCNT 2013-2020. Além disso, adotou metas voluntárias para o ano de 

2025, entre elas reduzir em 25% a mortalidade prematura por essas doenças (1).  

O crescimento do número de publicações científicas sobre as intervenções 

encontradas na última década pode estar relacionado ao envelhecimento 

populacional, pois com o avanço da idade, as alterações fisiológicas são mais 

frequentes no organismo, aumentando a prevalência das DCNT (12). A melhora nas 

condições básicas de saúde, expansão da urbanização, a comercialização global de 

produtos desfavoráveis à saúde e a prática de estilos de vida não saudáveis podem 

ser outros fatores importantes para o aumento dos estudos nesse período (2). 

Embora a hipertensão arterial seja uma doença silenciosa, que afeta 

indivíduos de todos os níveis socioeconômicos e apresente índices de mortalidade e 

prevalência global acima de outras DCNT (5), os números de estudos sobre 

intervenções associados ao paciente diabético são ainda maiores. Isto pode ser 

explicado pela diversidade de complicações agudas e crônicas que o diabetes 

mellitus ocasiona, e, desta forma, vem trazendo ao longo dos anos aumento de duas 

a três vezes nos custos de saúde em relação aos pacientes não diabéticos (2). Em 

2017, os custos globais originados pelo diabetes foram estimados em US$ 850 

bilhões, acarretando um grande impacto social e econômico para os sistemas de 

saúde (2).  

Quanto aos tipos de intervenções que estão contribuindo para melhorar a 

adesão às terapias medicamentosa e não medicamentosa, a intervenção face-a-

face, por meio de consulta individual e visitas domiciliares, foi a mais frequente na 

literatura científica (13). As consultas individuais são muito utilizadas na assistência 

ambulatorial, clínicas médicas, farmácias comunitárias, equipe interdisciplinar de 

saúde (14) e outros centros de saúde, visto que são métodos tradicionais em que os 
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médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos 

analisam juntamente com o paciente as barreiras que impedem a adesão às 

terapias, apontando soluções que proporcionem melhores resultados de saúde (15). 

Em seguida, a intervenção por chamada telefônica corrobora a sua eficiência 

por encorajar pacientes com diversas comorbidades a adotarem melhores práticas 

de cuidado por meio de ligações telefônicas para o monitoramento dos mesmos 

(16). Este tipo de intervenção é também considerado tradicional e amplamente 

empregado em farmácias comunitárias e clínicas pelo profissional farmacêutico, que 

na função de gestor dos medicamentos orienta os pacientes sobre comportamentos 

de saúde e viabiliza a melhora na adesão às terapias medicamentosa e não 

medicamentosa de hipertensos e diabéticos (17). Os serviços de ligações telefônicas 

proporcionam uma opção mais acessível, reduzindo a carga de consultas médicas e 

os custos com transportes para os pacientes de renda baixa, além de propor uma 

inserção de informações personalizadas (18). 

Na sequência, a intervenção digital realizada por meio do envio de 

mensagens de texto SMS, Web, Aplicativos e WhatsApp, tem mostrado nos últimos 

anos um forte crescimento em estudos sobre adesão às terapias. Essas ferramentas 

tecnológicas vêm sendo usadas para facilitar o acesso às informações de saúde, 

com intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes (19). Estudo evidenciou 

que o uso de diversas tecnologias pode estimular mudança nos comportamentos de 

saúde e intensificar a adesão às terapias de pacientes hipertensos e diabéticos (20). 

A intervenção digital tem sido eficaz principalmente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, atingindo regiões de difícil acesso, 

assegurando que os benefícios de saúde por meio de tecnologias estejam à 

disposição de toda população mundial (21). As ferramentas de tecnologia móvel 

para a saúde, conhecida também como m-Health, estão sendo consideradas uma 

forte tendência para o controle de DCNT, pois apresentam baixo custo e visam a 

resolução de problemas de saúde à distância (22). 

Entre outras intervenções encontradas na literatura para melhorar os 

comportamentos de saúde em pacientes hipertensos e diabéticos, foram 

identificadas as intervenções indiretas, por meio de políticas públicas, diretrizes de 

saúde, auditorias e treinamento de profissionais (23).  
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As intervenções de educação em saúde são normalmente implementadas 

pelos enfermeiros e outros profissionais de saúde por meio de palestras e 

orientações em conjunto, principalmente em comunidades em que os recursos 

tecnológicos são escassos ou inexistentes (24). Identificou-se menor quantidade de 

estudos citando as intervenções por correio, mediante o envio de cartas com 

recomendações de saúde (25) e, por fim, as intervenções de incentivo financeiro, 

que são aplicadas por alguns serviços de saúde, principalmente dos setores 

privados, incentivando a adesão dos pacientes por meio de compensação financeira 

(26). 

Em referência à origem dos estudos, a América do Norte evidenciou o maior 

número de pesquisas científicas relacionadas às intervenções em hipertensos e 

diabéticos, seguidos por países do continente europeu. Nos EUA, por exemplo, 1 em 

cada 3 indivíduos ou 75,2 milhões de americanos têm hipertensão, sendo que quase 

metade desses indivíduos (35 milhões de pessoas) apresenta pressão arterial acima 

dos padrões recomendados (27). Entre os anos 2011 a 2014, o país apresentou 

uma prevalência aproximada de 34% (34,5% entre os homens e 33,4% entre as 

mulheres); na população idosa a prevalência foi de 67,2%, ocasionando cerca de 

410.624 mortes por causa primária ou secundária, com gastos totais relacionados à 

hipertensão arterial, entre 2012 a 2013, em US$ 51,2 bilhões (28).  

Já o diabetes atingiu cerca de 30,3 milhões de americanos em 2015, uma 

prevalência de 9,4%, resultando na sétima causa de morte no país, alcançando mais 

de 252.806 mortes anuais por causa direta ou indireta da doença (29). Em 2017, os 

custos totais do diabetes chegaram a US$ 327 bilhões, sendo que a maior parte 

desses custos foi com indivíduos de faixa etária igual ou superior a 65 anos, 

elevando constantemente o orçamento do sistema e dos serviços de saúde (2). As 

projeções do diabetes entre a população adulta diagnosticada e não diagnosticada 

foi estimada de 14% em 2010, tendendo para 21% de prevalência total até o ano 

2050 (30).  

A obesidade tem sido um importante aliado para o crescimento da prevalência 

de outras DCNT e está associada ao aumento do número de mortes prematuras por 

hipertensão e diabetes, principalmente em países como os EUA, que possui alto 

consumo de alimentos industrializados, resultando uma prevalência de 17% em 
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crianças e um terço da população adulta aproximadamente (36,5%) com obesidade 

entre os anos 2011 a 2014, atingindo na maior parte indivíduos de média idade, 

entre 40 a 59 anos (29).  

Os países da Europa também avançaram nos estudos sobre intervenções, 

pois com populações envelhecidas, resultaram no crescimento permanente da 

prevalência de DCNT, aumentando o interesse dos países em reduzir a sobrecarga 

dos gastos financiados pelos sistemas de saúde (31). 

Em relação à América do Sul, composta por países em desenvolvimento, os 

estudos associados a intervenções para melhorar a adesão às terapias ainda são 

recentes e estão muito abaixo dos números norte-americanos. No Brasil, o avanço 

nas condições de saúde e o aumento da expectativa de vida fizeram com que o 

número de pessoas idosas crescesse 18% nos últimos 5 anos, saindo de 25,4 

milhões no ano de 2012 para 30 milhões em 2017. Essas ocorrências estão 

elevando a prevalência de DCNT, estimadas em uma década em um crescimento de 

14,2% para a hipertensão, saindo de 22,5% no ano 2006 para 25,7% em 2016, além 

do diabetes, que cresceu 61,8%, passando de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 

(32). 

Em 2015, as altas prevalências de DCNT ocasionaram cerca de 424.058 

óbitos por doenças cardiovasculares (DCV) e 62.466 mortes atribuídas ao diabetes 

(33), chegando a custos totais de US$ 4,18 bilhões e US$ 22 bilhões de dólares 

respectivamente (6,9). Nos últimos anos, as mudanças provocadas no estilo de vida 

dos brasileiros têm influenciado o crescimento de comorbidades decorrentes da 

obesidade, outro importante fator de risco para a hipertensão e diabetes (5). A 

obesidade cresceu 60% no Brasil em dez anos, partindo de 11,8% em 2006 e 

chegou a 18,9% em 2016, alcançando maior prevalência (22,9%) nos indivíduos 

com idade entre 55 a 64 anos (32). 

O Brasil tem adotado medidas importantes ao longo dos últimos anos para o 

enfrentamento das DCNT, como a implantação do Sistema de Vigilância de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (VIGITEL), que permite o monitoramento permanente 

de doenças crônicas, avaliando as melhores estratégias de intervenções (32). Outra 

medida relevante foi a elaboração do Plano de Ações para o Enfrentamento de 

DCNT 2011-2022, que está incentivando as políticas públicas de promoção da 
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saúde, contribuindo para o cumprimento das metas, entre elas reduzir em 2% ao 

ano o número de mortes prematuras por DCNT até 2022 (6), garantindo para a 

saúde um desenvolvimento sustentável para a Agenda 2030 (34). 

Dos estudos encontrados na literatura, os que utilizaram apenas um tipo de 

intervenção tiveram maior frequência (dados não mostrados). Em muitos países a 

gestão dos cuidados com o paciente idoso que possuem duas ou mais 

comorbidades torna o desafio ainda maior para os gestores e profissionais de saúde. 

As intervenções para intensificar a adesão às terapias que necessitam de diretrizes 

focadas em incentivos para pacientes com esta faixa etária (35). Nos EUA, foi 

percebido que o uso excessivo de intervenções para o mesmo paciente não tem 

causado melhora nos resultados de saúde, pois além de terem características 

específicas para cada doença, elevam os custos, sendo necessária a busca por 

ferramentas de abrangência, com foco na qualidade de vida do paciente e não 

somente na doença (35). 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo cienciométrico apontou lacunas a serem destacadas: (1) 

baixo número de estudos realizados no continente latino-americano, especialmente 

no Brasil, levando em consideração o aumento da prevalência da hipertensão e 

diabetes no país e em toda a América Latina; (2) apesar da evidência limitada da 

intervenção por incentivo financeiro, que foi utilizada apenas em alguns países 

desenvolvidos, a mesma merece ser destacada como uma ferramenta promissora 

para motivação para mudança de comportamento; e (3) existência de poucos 

estudos sobre intervenções com capacidade de melhorar a adesão às terapias de 

pacientes que possuem comorbidades, como a hipertensão e diabetes. 

Por fim, conclui-se que as intervenções tradicionais, como a face a face e por 

meio de chamada telefônica, foram os meios mais empregados para melhorar a 

adesão às terapias anti-hipertensivas e antidiabéticas, embora o uso de tecnologias 

digitais desponte como uma tendência para promover avanços nesses 

comportamentos de saúde.  
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utilizados no tratamento dos cânceres de mama e colorretal. einstein (São Paulo). 2018; 16(1): eRW4074. 

Lo WC, Li W, Jones EF, Newitt DC, Kornak J, Wilmes LJ, et al. Effect of imaging parameter thresholds on 

MRI prediction of neoadjuvant chemotherapy response in breast cancer subtypes. PLoS One. 2016; 11(2): 

e0142047. 

Livros 

Tollesfsboll TO, editor. Biological aging. Methods and protocols. New Jersey: Humana Press; 2007. 

Capítulo de livros 

Lui l, Keefe DL. Nuclear transfer methods to study aging. In: Tollesfsboll TO, editor. Biological aging. 

Methods and protocols. New Jersey: Humana Press; 2007. p. 191-207. 

Trabalhos apresentados em congressos 

Salvalaggio PR, Coelho MP, Hidalgo R, Afonso RC, Ferraz-Neto BH. Keep your eyes on the enzymes. 

Grading early allograft dysfunction in liver transplantation. Liver Transpl. 2011; 17(6): S294-S294. 

[Presented at Joint International Congress of ILTS, ELITA, and LICAGE; 2011 Jun 22-25; Valencia, Spain]. 

Teses 

Silva RP. Aspectos genético-moleculares do sono e da privação de sono em humanos e roedores [tese]. São 

Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2013. 

Tabelas 

Todas as tabelas (no máximo quatro) devem ter título e cabeçalho para suas colunas e estar citadas no 

texto. A numeração das tabelas deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que foram 

citadas no texto. No rodapé da tabela deve constar legenda para abreviaturas e testes estatísticos 

utilizados. 

Figuras 

Todas as figuras (imagens, gráficos, fotografias e ilustrações) devem estar citadas no texto e ser 

submetidas no tamanho exato ou acima do pretendido para a publicação. Serão aceitas no máximo quatro 

figuras por artigo. A numeração deve ser sequencial, em algarismos arábicos, na ordem em que foram 

citadas no texto. Se as figuras já tiverem sido publicadas, deverão vir acompanhadas de autorização por 

escrito do autor/editor, constando, na legenda da ilustração, a fonte original de publicação. Exemplo da 

linha de arte foi retirado de: Loureiro LV, Callegaro Filho D, Rocha Ade A, Prado BL, Mutão TS, 

Donnarumma Cdel C, et al. Is there publication bias towards Brazilian articles on cancer. einstein (São Paulo). 

2013; 11(1): 15-22. 
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Exemplo de tonalidade média foi retirado de: Pavon LF, Marti LC, Sibov TT, Miyaki LA, Malheiros SM, 

Mamani JB, et al. Isolation, cultivation and characterization of CD133+ stem cells from human glioblastoma. 

einstein (São Paulo). 2012; 10(2): 197-202. 

Exemplo de combo foi retirado de: Souza CL, Perini GF, Hamerschlak N, Silveira PA. Plasma cell leukemia. 

einstein (São Paulo). 2013; 11(1): 132. 

Fonte: traduzido e adaptado de http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/filespec-images/#fig-format 
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8 CONCLUSÃO 

 

A adesão à terapia medicamentosa do diabetes e hipertensão continua sendo um 

desafio para a saúde pública. Deste modo, foi possível por meio desta dissertação descrever o 

perfil sociodemográfico dos portadores de diabetes e hipertensão, cadastrados no sistema 

eSUS da cidade de Maringá, Estado do Paraná, e identificar a baixa adesão (39%) à terapia 

medicamentosa. Ainda foi possível constatar que existe diferentes padrões de adesão entre 

doenças crônicas não transmissíveis, uma vez que os pacientes portadores de hipertensão se 

apresentaram menos aderentes à terapia farmacológica se comparados aos portadores de 

diabetes. 

Fica evidente a necessidade de incentivar gestores públicos de saúde e demais 

profissionais da saúde, destacando os médicos, enfermeiros e farmacêuticos, a implementar 

intervenções de promoção da saúde, que possam por meio de uma equipe multidisciplinar ou 

interdisciplinar de saúde intensificar a adesão à terapia farmacológica de diabéticos e 

hipertensos, em busca de qualidade de vida dos pacientes, além de reduzir os custos para os 

serviços de saúde. 

A investigação de ciênciometria destacou que apesar da alta prevalência do diabetes e 

da hipertensão na América Latina, sobretudo no Brasil, existe um baixo número de estudos na 

literatura referente às temáticas abordadas. Estudos sobre intervenções específicas para 

intensificar a adesão às terapias de pacientes com DCNT são necessários, especialmente para 

pacientes portadores das duas doenças simultaneamente, diabetes e hipertensão, ou de outras 

comorbidades associadas. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo A - Autorização da CECAPS 

Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Anexo C - Parecer do Comitê de Ética  
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CECAPS) 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

mHealth no sistema HiperDia: estratégia alternativa para intensificação da adesão à 

terapia da hipertensão e diabetes 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelos pesquisadores Mirian Ueda Yamaguchi, 

Marcelo Picinin Bernuci, Amanda Caroline Sartori e Julio de Souza Sá, em relação à minha 

participação no projeto de pesquisa intitulado “mHealth no sistema HiperDia: estratégia 

alternativa para intensificação da adesão à terapia da hipertensão e diabetes”, cujo 

objetivo é aplicar a mHealth na melhoria da adesão à terapia anti-hipertensiva e antidiabética 

dos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus, cadastrados no sistema HiperDia, na 

cidade de Maringá - Paraná. Os dados serão coletados através de questionários validados 

sobre condições sociodemográficas e aplicação do teste Morisky-Green para avaliação da 

adesão à terapia anti-hipertensiva e antidiabética. Esta pesquisa não oferece risco à saúde 

física e/ou mental do pesquisado. Do instrumento de TCLE o sujeito ficará com uma cópia e 

outra ficará com o pesquisador. 

Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados 

originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 

brasileiras ou estrangeiras contanto que sejam mantidas em sigilo informações relacionadas à 

minha privacidade bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta 

ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à 

pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. Caso haja algum efeito 

inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar em 

contato com o pesquisador responsável e/ou com demais pesquisadores. É possível retirar o 

meu consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga 

qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu 

consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu, _______________________________________________, após ter lido e entendido as 

informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com o Pesquisador 

___________________________ CONCORDO VOLUNTARIAMENTE de participar do 

mesmo. 

Maringá (PR), Data:_______/_______/ 20___. 

Eu, Mirian Ueda Yamaguchi, declaro que forneci todas as informações referentes ao estudo 

ao sujeito da pesquisa ___________________________________________. 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores no endereço: Av. 

Guedner, 1610, Maringá (PR) - Fone: 44 9 9803-1854, e-mail: mirianueda@gmail.com 
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ANEXO C - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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11 APÊNDICES 

 

Apêndice A – Questionário Sociodemográfico   
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO   
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