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RODRIGUES, Emanuelle Cabral Lemes. A importância da adesão ao tratamento 
em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 2017. 37. Trabalho de 
Conclusão do Curso de Farmácia – UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, 
Arapongas, 2017.   

 

RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, que afeta adultos e crianças 
de todo o mundo. Assim, o objetivo desse trabalho foi abordar sobre a importância 
da adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ressaltando métodos de 
avaliação de aderência e suas estratégias para o aumento da mesma. O presente 
trabalho foi elaborado por meio da metodologia de pesquisas de referências 
bibliográficas constantes dos sites Bireme e Medline. Registre-se que, apesar das 
variedades de estratégias, grande parte de pessoas hipertensas ainda desconhecem 
sua doença, de modo que é fundamental a compreensão da importância do 
tratamento pelos hipertensos, concluindo-se, ainda, que a adesão ao tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica deve ser buscada tanto pelo paciente, quanto pelas 
equipes multiprofissionais envolvidas, bem como pelo sistema de saúde, haja vista 
que o não controle da doença acarreta inúmeros prejuízos à saúde de pessoas 
hipertensas.  
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RODRIGUES, Emanuelle Cabral Lemes. The importance of accession to the 
treatment in patients with systemic arterial hypertension. 2017. 37. Trabalho de 
Conclusão do Curso de Farmácia – UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, 
Arapongas, 2017. 

ABSTRACT 

 
The Systemic arterial hypertension is a chronic disease that affects adults and 
children around the world. Thus, the objective of this study is to investigate the 
importance of accession to the treatment of systemic arterial hypertension, by 
approaching the methods of assessing adherence and its strategies for increasing it. 
The following work will be elaborated of methodology through researches of 
bibliographical references included in the websites Bireme and Medline. It should be 
noted that, despite the varieties of strategies, most hypertensive individuals are still 
unaware of their disease, so it is essential to understand the importance of the 
treatment by hypertensive patients, and it is concluded that compliance with systemic 
arterial hypertension it should be sought both by the patient, as well as by the 
multiprofessional teams involved, therefore by the health system, since there the 
non-control of the disease, leads to numerous health losses for hypertensive 
individuals. 
 
 

 

Key-words: Hypertension; Accession; Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A incidência e prevalência da população com hipertensão arterial sistêmica 

vêm crescendo cada vez mais, tornando-se uma prioridade na área da saúde. 

Estima-se que há 30.000.000 (trinta milhões) de brasileiros acometidos pela 

hipertensão arterial sistêmica, o que representa cerca de 20% (vinte por cento) da 

população brasileira, sendo que a maioria dos indivíduos com hipertensão arterial 

sistêmica, são idosos (DE OLIVEIRA SARAIVA et al,. 2007).   

Saliente-se que a adesão terapêutica depende muito do paciente, pois é 

preciso conhecer sua doença, a gravidade da mesma e, assim, discernir a 

necessidade da adesão ao tratamento. Nas hipóteses em que não há a correta 

adesão ao tratamento, existem métodos para avaliar esse fator, os quais são muito 

importantes para a melhora do paciente.  

Vale ressaltar que a hipertensão arterial sistêmica vem afetando cada vez 

mais a população, assim, os profissionais da área da saúde devem se conscientizar 

e estar sempre orientando esses pacientes. Devido a grande quantidade de pessoas 

com hipertensão arterial sistêmica, esse estudo servirá para expor as principais 

complicações na aderência terapêutica, relacionadas ao uso de anti-hipertensivos. 

 O presente trabalho foi realizado por meio de revisão bibliográfica, 

notadamente com pesquisas em artigos científicos, tendo como questão norteadora: 

“quais as dificuldades encontradas pelos pacientes no tratamento para hipertensão 

arterial sistêmica?”.    

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho foi abordar sobre a importância 

da adesão farmacoterapêutica em pessoas hipertensas e quais as principais 

dificuldades enfrentadas pelos pacientes na adesão ao tratamento e para isso, 

utilizou-se dos objetivos específicos: A) Elencar as principais dificuldades para aderir 

ao tratamento proposto pela equipe de saúde; B) Pontuar os métodos de avaliação 

de adesão ao tratamento com anti-hipertensivos; C) Abordar as estratégias para 

maior adesão das pessoas hipertensas ao tratamento farmacoterapêutico.  
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1. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

1.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SEU DIAGNÓSTICO 

 

A HAS (hipertensão arterial sistêmica) é uma doença crônica, não 

transmissível, silenciosa, lenta, que atinge o aparelho cardiovascular/circulatório 

(CHAVES et al., 2006).  

A HAS é classificada em três estágios, como mostra a tabela 1, tendo como 

valor de referência 120/80 (cento e vinte por oitenta ou doze por oito, em adultos). O 

desenvolvimento dessa doença é multifatorial, tais como: a obesidade, 

hereditariedade, ingestão elevada de sal (sal de cozinha, queijos em geral, 

enlatados, conservas, bacalhau, carne seca e alimentos industrializados), tabagismo 

e sedentarismo (CHAVES et al., 2006).  

 

Tabela 1 - Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (> 18 anos de idade) 

PAD (mmHg) PAS (mmHg) Classificação 

< 85 < 130 Normal 

85-90 130-139 Normal limítrofe 

90-99 140-159 Hipertensão leve – Estágio 1 

100-109 160-179 Hipertensão moderada – Estágio 2 

≥ 110 ≥180 Hipertensão grave – Estágio 3 

< 90          ≥ 140 Hipertensão sistólica isoladda 

Fonte: Kohlmann Jr et al., 1999. 

 

 O diagnóstico da HAS é realizado por meio da aferição da pressão arterial. 

Devido a grande porcentagem de pessoas assintomáticas, é fundamental aferi-la 

sempre e de forma adequada, utilizando o manguito correto de acordo com a 

circunferência do braço de cada um, sendo que para cada circunferência é utilizado 

o tamanho – largura e comprimento - correto da bolsa de borracha (SOUZA, 2009). 

O Quadro 1 descreve o passo a passo de como fazer uma perfeita aferição de 

pressão arterial. 
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Quadro 1 - Procedimentos para obtenção da Pressão Arterial segundo as DBH VI. 

Procedimentos para obtenção da Pressão Arterial segundo as DBH VI 

Preparo do paciente: 

1 – Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 

minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. 

Possíveis duvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. 

2 – Certifica-se de que o paciente NÃO: 

• Está com a bexiga cheia 

• Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos 

• Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos 

• Fumou nos 30 minutos anteriores 

3 – Posicionamento do paciente: 

Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiado no chão, dorso 

recostado na cadeira, relaxado. 

O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4° 

espaço intercostal), livres de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para 

cima e o cotovelo ligeiramente fletido. 

Para a medida propriamente:  

1 – Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida 

selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. 

2 – Colocar o manguito, sem deixar folgas 2 a 3 cm da fossa cubital. 

3 – Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

4 – Estimar o nível de pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu 

reaparecimento corresponderá a PA sistólica.  

5 – Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma 

do estetoscópio sem com pressão excessiva. 

6 – Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado de pressão 

sistólica, obtido pela palpação. 

7 – Proceder à deflação lentamente (velocidade 2 mmHg por segundos) 

8 – Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase 1 de 

Korotkoff), que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar 

ligeiramente a velocidade de deflação. 

9 – Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de 
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Korotkoff). 

10 – Auscultar certa de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 

11- Se os batimentos persistirem até o nível 0, determinar a pressão diastólica no 

abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica/zero. 

12 – Sugere-se esperar em torno de um minuto para nova medida, embora esse 

aspecto seja contraverso. 

13 – Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. 

14 - Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço que a pressão 

arterial foi medida. 

Fonte: NOBRE et al., 2013. 

  

 Importante mencionar, que os profissionais da saúde devem proceder 

corretamente cada etapa, pois, o descumprimento de uma delas, pode acarretar 

várias consequências.  

 

1.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM CRIANÇAS 

 

Registre-se que as crianças e adolescente não estão livres da hipertensão 

arterial sistêmica, pois cerca de 1% (um por cento) apresentam HAS elevadas, 

devido a fatores hereditários e ambientais, bem como em razão da elevada massa 

corporal (LEITE DE ARAÚJO et al., 2008). A pressão arterial sistêmica varia de 

acordo com idade e massa corporal, de modo que para saber qual a ideal pressão 

arterial devem-se analisar tais critérios (SOUZA, 2009). 

  

1.3 ESTIMATIVA DE ÓBITOS DEVIDO A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

As doenças crônicas são as principais responsáveis pelas mortes mundiais, 

porquanto há aproximadamente 7 (sete) milhões de óbitos anuais, sendo que as 

patologias crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial sistêmica, são 

responsáveis por 59% (cinquenta e nove por cento) dessa estimativa (PINOTTI et 

al., 2008).  
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1.4 MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS PARA O CONTROLE DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

O uso correto dos anti-hipertensivos é eficaz para o combate da hipertensão 

arterial sistêmica, no entanto a razão primária para o não controle satisfatório da 

hipertensão é a baixa adesão medicamentosa dos pacientes (CAVALARI et al., 

2012). 

Importante mencionar que também são necessárias atividades físicas, 

eliminar tabagismo, bem como, realizar dieta hipossódica para o controle da pressão 

arterial (CAVALARI et al., 2012). O quadro abaixo apresenta as classes terapêuticas 

dos medicamentos anti-hipertensivos e seus respectivos mecanismos de ação.  

 

Quadro 2 - Classes de anti-hipertensivos e seus mecanismos de ação.  

CLASSES DE ANTI-

HIPERTENSIVOS 

MECANISMOS DE AÇÃO 

DIURÉTICOS Reduz o volume de líquidos e o débito cardíaco, 

baixando a pressão arterial sistêmica.  

INIBIDORES BETA-

ADRENÉRGICOS 

Não seletivos - 

B1 – seletivo para cardio, inibi os receptores B1 que é 

responsável pela adrenalina.   

B2 - ação vasodilatação periférica. 

VASODILATADORES 

DIRETOS 

Atuam diretamente na musculatura lisa arterial, 

promovendo o relaxamento muscular, vasodilatação e 

reduzindo a resistência vascular periférica.  

INIBIDORES DA ECA 

(ENZIMA CONVERSORA 

DA ANGIOTENSINA) 

Diminui a conversão da angiotensina I em 

angiotensina II, assim inibindo a vasoconstrição.  

ANTAGONISTAS DOS 

CANAIS DE CÁLCIO 

Diminui a concentração de cálcio do interior das 

células do músculo cardíaco e da musculatura lisa 

vascular, dilatando as coronárias, artérias periféricas e 

arteríolas, reduzindo a frequência cardíaca.  

ANTAGONISTA DO 

RECEPTOR DA 

ANGIOTENSIVA II 

Bloqueia especificadamente a substância angiotensina 

II, assim relaxando os vasos sanguíneos e bombeando 

o sangue para todo o corpo com mais facilidade.  
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Para o tratamento da HAS é necessário estabelecer um fluxograma de 

atendimento e acompanhamento, conforme consta no quadro 3.   

 

Quadro 3 – Fluxograma para o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial 

sistêmica.  

Monoterapia inicial 

Diuréticos 
Beta Bloequeadores 

Antagonistas dos canais de cálcio 
Inibidora da enzima conversora da angiotensina 

Antagonista do receptor da angiotensina II 
▼ 

Respostas inadequadas e efeitos adversos 
▼ 

 Aumentar a dose  OU  Adicionar a segunda droga  OU  Substituir a monoterapia 
▼ 

Resposta inadequada 
▼ 

Adicionar à segunda ou terceira droga 

Fonte: KOHLMANN JR et al., 1999. 

 

Portanto, infere-se que os profissionais responsáveis pelo tratamento do 

paciente com hipertensão arterial - os quais são de varias áreas, tais como: médicos, 

nutricionistas, farmacêuticos e enfermeiros - seguirão as orientações terapêuticas, 

desde a primeira escolha até a última alternativa de tratamento. 

 

1.5 NÃO-ADESÃO AO TRATAMENTO TERAPÊUTICO DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA  

Compreender os motivos pelos os quais os pacientes não aderem ao 

tratamento terapêutico não é fácil, tanto pela falta de pesquisas/análises quanto por 

outros vários fatores. A não-adesão ao tratamento da hipertensão arterial, como de 

outras doenças crônicas, está relacionada às próprias características dos pacientes, 

quais sejam: raça, cor, escolaridade, classe econômica, condições de moradia, 

estado civil, idade, sexo, acesso ao medicamento, posologia, reações adversas, 

presenças de transtornos mentais e religião, bem como pelo relacionamento 

médico/paciente (COELHO; NOBRE, 2006).  
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Registre-se que a adesão ao tratamento de hipertensão pode variar muito, de 

0 até 100% (zero a cem por cento) em pessoas que cumprem a risca o tratamento 

proposto, com o uso de medicamentos e realização de atividades físicas ou outros 

exercícios que ajudem no controle e prevenção da hipertensão (BARBOSA; LIMA, 

2006). 

Mascarenhas et al,. (2016), diz que o principal motivo para o abandono do 

tratamento é a falta de sintomas (37%), que vem seguido por outros motivos, não 

menos importantes, tais como: falta de medicamentos (25,4%), dificuldade de 

acesso ao SUS (15,3%), efeitos colaterais do medicamento (8,1%) e outros motivos 

(7,7%). Diante disto, sabe-se que a hipertensão pode ser assintomática no início da 

doença, vindo a provocar danos irreversíveis por abandono das medicações 

(MASCARENHAS et al., 2016). 

A prevalência a não adesão terapêutica é mais alta em homens jovens e 

negros, pelo motivo de não terem o devido conhecimento sobre sua doença e o 

tratamento da mesma. Entram no grupo de descontrole da pressão arterial, pessoas 

com baixa escolaridade, obesos, acima de 60 anos com baixa renda, solteiros, bem 

como foi observado que pessoas que não trabalham comparecem mais as consultas 

das que trabalham (DE GUSMÃO, 2009). 

 

Figura 1 - Pacientes com comportamento de assiduidade às consultas ambulatórias 

têm taxa de controle da pressão arterial e de adesão ao tratamento proposto para 

hipertensão arterial.  

 

Fonte: COELHO; NOBRE, 2006. 
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Além disso, alguns fatores podem influenciar de modo negativo a adesão ao 

tratamento, tais como os conhecimentos e as crenças dos pacientes sobre sua 

doença, bem como a sua habilidade para controlá-la e o desconhecimento do fator 

de risco para as doenças cardiovasculares ateroscleróticas, incluindo acidentes 

vasculares cerebrais, doença coronariana, insuficiência vascular periférica e 

cardíaca (COELHO; NOBRE, 2006). 

Cumpre mencionar que pacientes com baixa renda/sem acesso ao 

medicamento, muitas vezes não aderem o tratamento ou até mesmo começam mais 

o abandona, pelo o fato de terem de comprar o medicamento e não possuírem 

condições financeiras para tanto (GIROTTO et al., 2013). 

O médico é o primeiro a ter o contato com o paciente e, diante disso, ele 

deverá convencê-lo acerca da necessidade da adesão ao tratamento e o não 

abandono do mesmo. Entretanto, muitas vezes o médico simplesmente prescreve o 

medicamento e não explica as possíveis consequências que o paciente poderá ter 

se não aderir adequadamente ao tratamento terapêutico ou até mesmo os possíveis 

efeitos adversos, de modo que é possível que o paciente apresente sintomas 

adversos e abandone o medicamento, justificando que o mesmo está fazendo mal 

(DE GUSMÃO, 2009).  
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2 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE ADERÊNCIA TERAPÊUTICA  

  

2.1 DEFINIÇÃO DE ADESÃO TERAPÊUTICA 

  

 A adesão ao tratamento pode ser definida por meio da análise do indivíduo, 

notadamente se segue corretamente as instruções dos profissionais da saúde, tanto 

em relação aos medicamentos quanto na realização de atividades físicas, dieta, bem 

como a mudança no estilo de vida, no que for necessário (SANTOS; CAETANO, 

2009). 

 DOSSE et al., (2009) advertem que, além do uso de medicamentos, dieta, 

prática de exercícios físicos, o comparecimento às consultas medicas é um fator 

necessário para a definição da estratégia de adesão terapêutica. Segundo Almeida 

adesão ao tratamento terapêutico é fundamental para indivíduos com hipertensão 

arterial sistêmica. Assim, para haver uma aderência correta ao tratamento, é 

fundamental seguir as instruções do médico, farmacêutico, bem como, todos os 

profissionais habilitados na área (ALMEIDA et al., 2008).   

 

2.2 MÉTODOS INDIRETOS DE AVALIAÇÃO A ADESÃO TERAPÊUTICA 

 

Há vários métodos relativos à adesão ao tratamento terapêutico. O método 

indireto, é baseado em relatórios dos próprios pacientes, opinião do médico, diário 

do paciente, contagem de comprimidos, entre outros. (OIGMAN, 2006). Por sua vez, 

o relato do próprio paciente é um método simples e fácil, porém há grande 

possibilidade de o paciente mentir ou omitir informações, como, por exemplo, quanto 

à quantidade de comprimidos que foram tomados pelo o mesmo (DOS SANTOS, 

2013). 

Marques; Moreira (2010), empregaram o método de relato do próprio paciente 

para suas pesquisas, utilizando um questionário dividido em 3 (três) partes, são elas: 

I) dados gerais (nome, sexo, ocupação); II) questionamento sobre adesão (se segue 

uma dieta, se há dificuldade em administrar o medicamento, conhecimento sobre a 

doença); e, III) método de Moriski-Green – validado nos EUA (Estados Unidos) em 

pessoas hipertensas, onde questiona-se o paciente acerca de horários, 

esquecimentos, reações adversas, entre outros.  



 

 

 

22 

 

Quadro 4 – Questionário de adesão.  

QUESTIONÁRIO DE ADESÃO 

DADOS GERAIS 

Dados de identificação 

Nome: 

Sexo: (M) (F)                   Idade: ______anos 

Ocupação: _____________________ 

ADESÃO 

A maioria das pessoas tem dificuldade para tomar seus medicamentos. Você tem 

dificuldade para tomar os seus? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

Se a resposta for sim: 

(   ) Todos  os dias 

(   ) Muitos dias 

(   ) Alguns dias  

(   ) Poucos dias  

(   ) Raramente. 

 

O problema de saúde que possui (hipertensão) é uma enfermidade para toda vida?  

(   ) Sim         (   ) Não 

 

Este problema se pode controlar com dieta e medicamentos? 

(   ) Sim          (   ) Não 

 

Cite dois órgãos que podem ser afetados se o problema de saúde estiver mal 

controlado. 

 

MÉTODO DE MOSRISKI-GREEN: 

Nos últimos dois meses:  

Esqueceu alguma vez de tomar o medicamento para o problema de saúde: 
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Toma os medicamentos nos horários indicados? 

Quando se encontra bem, deixa de tomar o medicamento? 

Se alguma vez se sente mal, deixa de tomar o medicamento? 

 

Fonte: MARQUES; MOREIRA, 2010. 

 

A opinião do médico é fundamentada no resultado final da terapêutica do 

paciente, sendo que esse método é avaliado conforme a melhora da pressão arterial 

sistêmica no indivíduo. Registre-se que se mostra um método simples e evidencia 

alta especificidade, porém nem sempre que a pressão arterial encontra-se 

descontrolada significa dizer que o paciente não está fazendo a adesão 

corretamente da terapêutica (COELHO et al., 2005). 

Ainda, o diário do paciente é um método que necessita de grande 

colaboração e compreensão do mesmo, tendo em vista que ele deverá expor os 

eventos adversos e outros sintomas. Deste modo, se preenchidos os dados 

corretamente o médico terá grandes informações, podendo analisar os benefícios e 

malefícios que o medicamento pode estar causando ao paciente (OIGMAN, 2006). 

Oigman (2006) relatou que apesar de ser trabalhoso e ter alta possibilidade 

dos pacientes descartarem os comprimidos, o método de contagem de comprimido, 

é o melhor método a se utilizar, pois o paciente que chega a 80% (oitenta por cento) 

de aderência ao tratamento é considerado como bom aderente ao tratamento 

terapêutico.  

Abaixo consta quadro referente aos métodos indiretos para verificar a adesão 

medicamentosa, a qual aponta as vantagens e desvantagens de cada modalidade 

adotada pelo profissional. 
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Quadro 5 - Métodos indiretos de medida da aderência com a medicação.  

Método Vantagens Desvantagens 

Relatório do 

paciente 

Fácil indicios sobre barreira de 

aderência 

Reprodução limitada, 

superestima a taxa real de 

aderência 

Opinião do médico Fácil, barata, frequentemente de 

alta especificidade  

Baixa sensibilidade, 

superestima aderência 

total 

Diário do paciente Permite simples correlação com 

eventos externos e/ou efeito do 

remédio 

Nem sempre possivel 

obter a cooperação do 

paciente com 

documentação completa e 

consistente 

Contagem de 

comprimidos 

Fornece taxa média de 

aderência 

Fácil do paciente 

subverter os dados por 

manipulação. 

Colaboração em trazer os 

frascos de volta 

Reabastecimento 

de comprimidos 

Fornece taxa média de 

aderência 

Trabalhoso, querer 

programa de computação 

e de centralização dos 

registros e das farmácias 

Resposta clínica Fácil, barata Não pode ser baseada 

apenas na aderência 

Monitorização 

eletrônica de 

medicação 

Avalia tanto a taxa média quanto 

a dinâmica da aderência, não 

está sujeita a manipulação pelo 

paciente 

Muito cara, querer o 

retorno pelo paciente dos 

frascos especiais e 

análise pelo computador 

dos dados acumulados 

Fonte: OIGMAN, 2006. 

 

Portanto, a tabela acima descreve alguns dos métodos indiretos de aderência 

medicamentosa para hipertensos, ficando sempre a critério do médico, analisar o 
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perfil do paciente e indicar o método que pode apresentar uma melhor resposta ao 

caso clínico. 

 

2.3 MÉTODOS DIRETOS DE AVALIAÇÃO A ADESÃO TERAPÊUTICA 

 

Os métodos diretos são a análise biológica e a adição de um traçador. Apesar 

dos estudos afirmarem que o método direto é melhor que o indireto, não é possível 

afirmar que o método direto é padrão, pois do mesmo modo que o método indireto 

tem suas desvantagens, o método direto também possui – método invasivo 

(OIGMAN, 2006). 

A análise biológica (direta) é uma avaliação pela urina e/ou sangue. Esse 

método é baseado na presença dos fármacos nos fluídos corporais do paciente e, 

por consequência, há a detecção do remédio na urina e/ou sangue.  

Referido método, é considerado um bom método de avaliação, mas apresenta 

algumas desvantagens, que são: possíveis interferências no exame, como a 

ligações a proteínas, alteração do fator biológico, como a função renal e hepática, 

quantidade de medicamento absorvido no trato gastrointestinal, bem como o 

paciente tomar o medicamento próximo à data de coleta e apresentar um resultado 

equivocado, pois o método não detecta a presença ou a falta da medicação em 

longo prazo (OBRELI-NETO et al., 2012).  

Já o método do composto traçador, fundamenta-se na adição de uma 

substância que não será prejudicial ao paciente e ao medicamento já utilizado, 

assim, permitindo a verificação da análise semiquantitativa no estado fixo do 

medicamento (OIGMAN, 2006). 

Abaixo cita-se tabela referente aos métodos diretos de medida da adesão 

medicamentosa, a qual descreve as vantagens e desvantagens de cada modalidade 

acima mencionada. 
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Tabela 2 - Métodos diretos de medidas da aderência com a medicação. 

Método Vantagens Desvantagens 

Análise biológica Permite a determinação 

da concentração do 

medicamento 

Análise quantitativa nem 

sempre disponível, 

dispendiosa, requer 

amostras de diferentes 

fluídos do organismo, 

pode ser afetada por 

fatores biológicos  

Composto traçador Permite análise semi-

quantitativa do estado fixo 

do medicamento  

Nem sempre fácil de 

combinar o traçador com 

índex da medicação, 

requer amostragem de 

fluídos corporais (sangue, 

urina) 

Fonte: OIGMAN, 2006. 

  

Portanto, percebe-se que não é fácil avaliar a adesão ao tratamento, que 

apesar de existir formas para isso, não há um método padrão ouro, pois os dois 

métodos – indireto e direto – tem suas vantagens e desvantagens como foi 

mencionadas. 
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3- ESTRATÉGIAS PARA MAIOR ADESÃO MEDICAMENTOSA 

 

Várias são as causas da não adesão medicamentosa de anti-hipertensivos 

prescrita pelo médico (GIORGI, 2006). Giorgi (2006), ainda diz que os modelos 

estruturais sugerem que o tratamento seja adequado para cada paciente, levando 

em conta o nível de escolaridade, bem como seu meio cultural e social. A principal 

função do modelo estrutural é identificar os grupos de pacientes que tem maior 

probabilidade ao abandono do tratamento (Giorgi, 2006). 

Conforme previamente comentado, a não adesão ao tratamento 

medicamentoso ocorre por vários motivos. Portanto, é preciso adotar diversas 

medidas educacional, na assistência farmacêutica e no acesso ao medicamento 

(COELHO; NOBRE, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta algumas estratégias para 

maior adesão ao medicamento (tabela 3), tais como: reorganizar financiamento para 

suporte, coordenar as ações de atendimento, aumentar a informação para pacientes 

e prescritores, desenvolver políticas para cuidado racional, desenvolver planos de 

atendimento em evidências, estimular a adesão ao tratamento e facilitar o acesso às 

medidas de tratamentos. (COELHO; NOBRE, 2006). 

 

Tabela 3 – Estratégias da OMS para melhorar o atendimento e os desfechos das 

doenças crônicas. 

• Desenvolver políticas para cuidado racional 

• Reorganizar refinanciamento para suporte 

• Coordenar as ações de atendimento 

• Aumentar a informação para pacientes e prescritores 

• Desenvolver planos de atendimento baseados em evidências 

• Educar pacientes em auto cuidado 

• Estimular a adesão ao tratamento 

•Facilitar o acesso às medidas de tratamento 

Fonte: COELHO; NOBRE, 2006. 

  

O mais importante fator é a falta de critérios para a medida da adesão ao 

tratamento com anti-hipertensivos, no que resultam poucas conclusões relacionadas 
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a este estudo (COELHO; NOBRE, 2006). Entretanto, o método mais relevante para 

aumentar a aderência foi a de simplificar o regime do tratamento medicamentoso 

proposto, reduzindo o número de tomadas (COELHO; NOBRE, 2006). 

Coutinho (2010) diz que, para uma adesão terapêutica, é fundamental 

explicar ao paciente sobre sua doença, seu devido tratamento, bem como, a equipe 

de saúde realizar visitas domiciliares aos pacientes, assim, os incentivando e 

orientando sobre o que for indispensável.   

 É imprescindível à equipe multidisciplinar de saúde realizar palestras, 

mostrando claramente a importância à adesão terapêutica e a consequência vinda 

da não aderência ao tratamento proposto pelo profissional habilitado. 

Tabela 4 – Medidas práticas utilizadas para o aumento da adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial. 

 

Medida Foco abordado 

Programa de distribuição gratuita de 

medicamentos hipotensores 

Acesso ao medicamento 

Orientação sobre o uso dos 

medicamentos 

Assistência farmacêutica, redução de 

reações adversas 

Incentivo a medidas não-

medicamentosas 

Treinamento de equipe multuprofissional 

(Nutricionistas, professores de educação 

física e psicólogas)  

Treinamento de profissionais de 

enfermagem, automação de 

instrumentos para medida da PA 

Redução de erros na medida da PA, 

redução de tratamento desnecessário 

por hipertensão ou efeito de avental 

branco 

Programas de incentivo ao tratamento Educação e conscientização do paciente 

sobre a necessidade de tratamento 

Programa de treinamento continuado em 

uso racional de medicamentos 

Difusão de tratamento baseado em 

evidências e reforço e boas práticas de 

prescrição pela equipe que assiste o 

paciente hipertenso 

Campanha de detecção diagnóstica para 

HÁ 

Conscientização da necessidade de 

tratamento e alerta sobre riscos da HÁ 
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Uso de associação fixa de 

medicamentos com baixa dosagem 

Otimização do tratamento com menor 

número de tomada de medicamentos. 

Redução de eventos adversos 

Fonte: COELHO; NOBRE, 2006. 

 

Mascarenhas (2016), fala que é necessário aumentar o conhecimento da 

população sobre a doença e sobre o controle da hipertensão. Mascarenhas (2016), 

também diz que o primeiro passo para uma maior adesão medicamentosa é: 

estimular as mudanças de hábitos em conjunto com a medicação adequada. 

A hipertensão arterial é uma doença assintomática, sendo assim, tende ao 

paciente não se lembrar de tomar a medicação nos horários adequados, no entanto, 

cabe ao médico ter uma relação extremamente aberta e clara com o paciente sobre 

a doença e os riscos que ela consequentemente causa ao ser humano se não for 

tratada corretamente, ou seja, essa clareza dos fatos acaba se tornando uma 

estratégia eficiente para a adesão medicamentosa (DOS SANTOS et al., 2013). 

No ato da entrega do medicamento ao paciente, seja no posto de saúde ou 

em uma farmácia comercial, o farmacêutico é o responsável por fazer a prática da 

atenção farmacêutica, ou seja, explicar quais os efeitos adversos do medicamento, 

orientando o mesmo sobre como tomar corretamente o devido medicamento, 

também deve-se perguntar ao paciente se faz uso de algum outro tipo de 

medicamento, que possa dar interferência medicamentosa, com isso, otimizando a 

terapêutica do paciente de forma simples e explicativa 

 Barroso et al., (2008) diz que a prática de atividade física está totalmente 

ligada a adesão medicamentosa. Diz-se também que pessoas que fazem atividades 

aeróbicas tem maior facilidade para tomar seus medicamentos corretamente, devido 

à atividade física estimular o cérebro a ter um maior cuidado com o corpo, resultando 

em uma melhora significativa na adesão medicamentosa (BARROSO et al., 2008).  

 Coelho (2006), fala que a simplificação do esquema terapêutico e a redução 

do número de vezes que é tomado o anti-hipertensivo ao dia são fatores para o 

aumento à adesão terapêutica, um exemplo disso é que a quantidade de 

medicamento anti-hipertensivo tomado em 24 horas é inversamente proporcional à 

adesão ao tratamento, além do mais, doses elevadas de medicamentos aumenta a 

probabilidade de reações adversas medicamentosas. 
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 O ministério da saúde do Brasil há alguns anos vem tomando medidas que 

facilitam a população a ter acesso a medicamentos de doenças crônicas, tais como 

diabetes melitus, tipo I e II, asma e uma das doenças mais silenciosas, a 

hipertensão. O programa farmácia popular entrega, quase sempre, medicamentos a 

custo zero a população e isso beneficia milhões de pessoas, ou seja, essa atuação 

do governo resulta em uma maior adesão medicamentosa no Brasil, por que o 

acesso aos medicamentos que nem sempre será acessível financeiramente a 

população, se torna possível, aumentando consideravelmente a adesão. 

 Uma questão que é sempre exaltada na população que tem hipertensão é o 

conhecimento sobre a doença, no entanto, existem prefeituras que tem uma equipe 

multidisciplinar que trata com mais afim esse assunto, ministrando palestra com a 

população mais idosa, que quase sempre são maioria, explicando quais as medidas 

a serem tomada, posologia de cada medicamento, constatando sempre que cada 

pessoa tem sua própria particularidade, resultando o tratamento correto.  

 Para tudo isso existir, para que essas ações e informações cheguem à 

população que necessita, o governo tem que sempre buscar fundos para financiar 

esses programas que são importantíssimos para a adesão terapêutica. 

São ações assim que fazem com que a informação correta chegue ao 

hipertenso e que haja o melhor tratamento ao paciente.  

Mano; Pierin (2005) fizeram uma pesquisa que avaliou um grupo de pessoas 

hipertensas que recebiam semanalmente a visita dos agentes do “Programa Saúde 

da Família” e foi constatado que as pessoas que recebiam essas visitas tinham um 

maior conhecimento sobre a doença e sobre quais as melhores medidas a serem 

tomadas para seu controle, com resultado, uma adesão terapêutica com mais 

qualidade e um entendimento maior sobre o que causa a doença, bem como seus 

riscos se não for feito o tratamento correto. 

O “Programa saúde da família” que o governo desenvolveu é uma estratégia 

importantíssima para melhorar e aperfeiçoar a assistência farmacêutica no país, que 

prioriza detectar a hipertensão arterial em pessoas que não tem o conhecimento da 

doença e auxiliando na prevenção da doença, com várias ações, tais como, aferição 

de pressão semanalmente, relatórios atualizados para os médicos poderem traçar 

um plano adequado ao paciente (MANO; PIERIN, 2005). 
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De Araujo; Guimarães (2007) é consistente em falar que o “Programa de 

saúde a família” trouxe impactos positivos e melhorias na hipertensão arterial, mas 

os fatores de riscos ainda estão acima do recomendado, exigindo ainda, de um 

controlo mais rigoroso e adequado. 

No entanto, com todos os programas, palestras e informações que auxiliam o 

controle da hipertensão, ainda há uma porcentagem de pessoas que não tem 

conhecimento sobre a doença, e pior ainda, que não tomam as atitudes corretas 

para seu controle e diagnóstico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar que a hipertensão arterial sistêmica vem crescendo a 

cada dia mais e a adesão medicamentosa é muito importante para o controle da 

mesma. Assim, os pacientes com HAS devem ser acompanhados por uma equipe 

multiprofissionais, que avaliará a terapia adequada para o paciente especifico, 

salientando-se que a não adesão farmacoterapêutica não depende exclusivamente 

do paciente, mas sim, de todo o conjunto multiprofissional que o acompanhará.  

Constatou-se que para averiguar a adesão farmacoterapêutica em pessoas 

hipertensas, utilizam-se os métodos indiretos e diretos, sendo que os métodos 

indiretos são mais utilizados, devido ser de baixo custo e de fácil aplicabilidade. 

Porém, nenhum método se pode dizer que é padrão ouro, em virtude das possíveis 

fraudes de resultados. 

Verificou-se que apesar de existir várias estratégias para maior adesão 

medicamentosa sobre as pessoas hipertensas, ainda há muitas que não aderem ao 

tratamento medicamentoso corretamente e as mudanças de hábitos necessárias. 

Ademais, as medidas educacionais relativas à importância da aderência ao 

tratamento, conhecimento da doença, bem como as consequências da mesma, é de 

suma importância para a população que sofre com esta doença. 

Portanto, conclui-se que a adesão farmacoterapêutica para o tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica é de extrema importância e deve ser buscada tanto 

pelo paciente, quanto pelas equipes multiprofissionais envolvidas, bem como pelo 

sistema de saúde, haja vista que o não controle da doença acarreta inúmeros 

prejuízos à saúde de pessoas hipertensas. 
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