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Resumo: No Brasil, dentre as principais causas de óbito, encontramos a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) que 

fazem parte das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Para o 

controle adequado destas patologias a educação em saúde é uma 

ferramenta essencial para o autocuidado, buscando a promoção da 

autonomia das pessoas quanto aos hábitos de tratamento para melhoria 

dos resultados clínicos, prevenir o aparecimento de complicações e 

proporcionar melhor qualidade de vida. Essa pesquisa foi realizada com 

o intuito de compreendermos como é a adesão ao tratamento de 

mulheres hipertensas e\ou diabéticas. A metodologia foi uma pesquisa 

descritiva, entrevistando mulheres cadastradas em uma clínica de 

enfermagem, que após o seu consentimento para a pesquisa, participou 

de uma palestra sobre o tema e respondeu ao questionário. Foram 

entrevistadas 19 mulheres com idade entre 22 e 88 anos, com média de 

57 anos, visando esclarecer quanto a importância do tratamento 

adequado e o controle eficaz dessas patologias. Através dos dados 

coletados e analisados, podemos identificar que os principais fatores 

que dificultam o tratamento estão relacionados a mudança de estilo de 

vida, além da necessidade de atividade física. Porém, não ter acesso a 

medicação gratuita e consultório próximo a residência também 

influencia. Como fatores que podem facilitar foi percebido que a paciente 

tem desejo de ser orientado sobre a sua patologia. O terceiro fator mais 

citado como facilitador foi a possibilidade de consulta com profissional 



 
 

enfermeiro, o que enfatiza que este profissional tem uma possibilidade 

maior de orientação educacional.   
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ABSTRACT: In Brazil, among the main causes of death, we find 

systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM) that are 

part of chronic noncommunicable diseases (CNCD). For proper control 

of these pathologies, health education is an essential tool for self-care, 

seeking to promote the autonomy of people regarding treatment habits to 

improve clinical outcomes, prevent complications and provide better 

quality of life. This research was carried out in order to understand the 

adherence to the treatment of hypertensive and / or diabetic women. The 

methodology was a descriptive research, interviewing women registered 

in a nursing clinic, who after their consent to the research, participated in 

a lecture on the topic and answered the questionnaire. We interviewed 

19 women aged 22 to 88 years, mean 57 years, aiming to clarify the 

importance of appropriate treatment and effective control of these 

pathologies. Through the data collected and analyzed, we can identify 

that the main factors that make treatment difficult are related to lifestyle 

changes, as well as the need for physical activity. However, not having 

access to free medication and a doctor's office near the residence also 

influences. As factors that may facilitate it was perceived that the patient 

has desire to be guided about their pathology. The third most cited factor 

as facilitator was the possibility of consultation with a professional nurse, 

which emphasizes that this professional has a greater possibility of 

educational guidance. 
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               INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, dentre as principais causas de óbito, encontramos a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) que fazem parte das Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT)(1). 

De acordo com dados do Vigitel de 2014, a frequência de adultos que 

referiram diagnóstico médico de hipertensão arterial variou de 15,2% em Palmas 

(TO) e 29,2% em Porto Alegre (RS), já apenas entre as mulheres esse percentual 

teve uma variação de 18,1% em Manaus (AM) a 32,2% em Porto Alegre (RS)(2).  

Ainda de acordo com o Vigitel o percentual de adultos que referiram o 

diagnóstico médico de diabetes nas capitais federais do Brasil, apresentou uma 

variação de 4,1% em Palmas (TO) até 9,5% em São Paulo (SP). Já entre as 

mulheres adultas esse percentual variou de 4,3% em Rio Branco (AC) até 10,7% no 

Rio de Janeiro (RJ)(2). 

Avaliando todas as capitais a frequência do diagnóstico prévio de hipertensão 

arterial foi de 24,8% e entre as mulheres foi de 26,8%. Já em relação ao diabetes 

mellitus a frequência entre todas as capitais foi de 8,0% e entre as mulheres 8,7%(2). 

Avaliando a idade é mais comum a presença da ambas as doenças com o 

avanço da vida. Na população geral a incidência maior é acima dos 65 anos com 

frequência de 59,9% na população geral para hipertensão arterial e de 57,4% 

apenas para as mulheres. Em relação ao diabetes mellitus também acima de 65 

anos houve uma frequência de 24,4% para a população geral e considerando 

apenas as mulheres essa frequência aumenta para 28,5%(2). 

A hipertensão arterial é conhecida como uma condição clínica multifatorial e 

que frequentemente se associa a outros distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, e que é agravada por fatores de risco, 

como a dislipidemia, obesidade abdominal e diabetes mellitus(3). 

No Brasil a hipertensão arterial contribui direta ou indiretamente com 50% das 

mortes por doenças cardiovasculares(3). 

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes estima-se 

uma epidemia, com a doença afetando em torno de 471 milhões de pessoas no 

mundo em 2035(4). 
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Dessa maneira a educação em saúde deve ser uma ferramenta para o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para o autocuidado, sendo os 

principais objetivos a serem alcançados(4): 

 Reduzir as barreiras entre as pessoas doentes, seus familiares, as 

comunidades e os profissionais de saúde; 

 Promover a autonomia das pessoas quanto aos seus hábitos no trato 

com a doença; 

 Melhorar os resultados clínicos; 

 Prevenir ou retardar o aparecimento das patologias e suas 

complicações agudas e crônicas; 

 Proporcionar qualidade de vida. 

Objetivos 

 Identificar o perfil demográfico e epidemiológico das mulheres 

portadoras de hipertensão arterial e diabetes mellitus  

 Descrever os fatores que interferem na adesão ao tratamento.  

 

Hipótese 

  A hipótese a ser discutida é que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus 

são doenças de difícil controle e que exigem do paciente mudanças de hábitos de 

vida. A pergunta a ser respondida é: “Quais os principais fatores da não adesão ao 

tratamento? ”. 

 

Justificativa 

Os resultados contribuirão para o conhecimento dos pesquisadores, e 

proporcionar a unidade de serviços e a população estudada a possibilidade de 

melhores intervenções educativas. 
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MÉTODO 

 

O método utilizado foi de uma pesquisa do tipo descritiva-exploratório de 

natureza quantitativa sobre o conhecimento das pacientes portadoras de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus e quais são os fatores que favorecem a 

adesão ao tratamento.  

O estudo foi desenvolvido na clínica de enfermagem de uma universidade 

privada, localizada em um município de São Paulo na região Norte. 

A população foi composta pelas mulheres cadastradas na clínica de 

enfermagem com diagnóstico médico de hipertensão arterial sistêmica e/ou diabetes 

mellitus, que aceitaram participar da pesquisa, com a ciência do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

O instrumento foi elaborado com objetivo de obter as variáveis sócio 

demográficas para caracterizar as pacientes atendidas e para identificar os 

principais fatores que favorecem a adesão ao tratamento (Apêndice A). 

 Para a presente pesquisa, os dados foram obtidos conforme descrito no 

fluxograma a seguir: 

 Figura 1. Fluxograma dos procedimentos de coleta de dados utilizados para a 

presente pesquisa. São Paulo, 2017. 

 

 

Os dados levantados para o presente estudo foram analisados no programa 

Microsoft Excel®, estabelecendo-se as análises descritivas e pertinentes ao estudo. 

Obtenção da autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Paulista

Conferência dos Critérios de Inclusão 

Convocação das pacientes para consulta de enfermagem 

Organização das variáveis no software Microsoft Excel®
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Após a realização dos cálculos, os resultados serão apresentados por meio 

de tabelas e gráficos. 

O tipo de estudo ora proposto não implica risco aos sujeitos, dada sua 

natureza. Seus benefícios serão traduzidos, indiretamente, em acréscimo de 

conhecimentos aos pesquisados, à unidade de serviços e a população estudada por 

meio da divulgação dos resultados para coordenação da unidade que deverá 

contemplá-los em suas propostas educativas. 

Após a entrega do relatório final, os resultados serão divulgados para a 

instituição para que possam usufruir das informações obtidas no estudo e planejar 

ações de saúde importantes para a qualidade da assistência de enfermagem. 

Contribuindo assim para que os profissionais de saúde aprimorem seu atendimento 

a esta população visando a melhoria da qualidade da assistência à saúde. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade Paulista – 

UNIP, para avaliação e manifestação favorável à pesquisa, tendo como nº CAAE 

75045317.2.0000.5512, aprovado pelo Comitê de acordo com o Parecer nº 

2.277.990. Para o desenvolvimento do estudo, foram seguidas as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas, conforme Resolução 466/12. 
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RESULTADOS  

 

 Participaram da pesquisa 35 mulheres, entre novembro de 2017 a junho de 

2018, que são atendidas em uma clínica de enfermagem de uma universidade 

pública. Para a participação na pesquisa as pacientes eram convidadas a passar em 

consulta de enfermagem e posteriormente responder ao questionário. 

A média de idade das pacientes foi de 57 anos, porém foram entrevistadas 

pacientes entre 22 e 88 anos.  

 Sobre a patologia de base, conforme apresentado na Tabela 1, 20 (58%) 

informaram ter hipertensão arterial sistêmica, 9 (26%) informaram ter diabetes e 6 

(16%) relataram possuir as duas patologias. 

Tabela 1 – Perfil sobre a patologia de base das pacientes cadastradas em uma 

clínica de enfermagem. São Paulo, 2018. 

Patologia  N % 

Hipertensão Arterial 20 58 

Diabetes mellitus 9 26 

HAS + DM 6 16 

Total 35 100 

 

           Com relação a prática de atividade física, 12 pacientes (63%) relatam praticar 

alguma atividade física. 

           Apenas uma paciente relatou ser tabagista e 10 (52,6%) informaram fazer 

uso de bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. 

Em relação ao acompanhamento 11 (57,8%) informaram utilizar convênio 

médico, sendo as especialidades mais citadas para acompanhamento: clínico geral 

e cardiologista. Em relação ao tempo da última consulta 12 (34,8%) informaram ter 

passado em consulta médica nos últimos 6 meses. 

Além de realização com profissional médico 74% das entrevistadas 

informaram que já passaram em consulta de enfermagem. 

 Na Tabela 2, estão apresentados os fatores citados que dificultam o 

tratamento, sendo o mais citado a necessidade de mudança de hábitos de vida 

seguida da necessidade de realização de atividade física. 
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Tabela 2 – Fatores citados como os que dificultam a adesão ao tratamento. São 

Paulo, 2018. 

Fator de dificuldade  N 

Mudança de hábito de vida 9 

Realização de atividade física 7 

Falta de medicação gratuita 6 

Consultório médico distante 6 

Controle de peso 4 

Dificuldade em marcar consulta 4 

Uso de várias medicações 2 

 

 Na Tabela 3 estão apresentados os fatores que poderiam facilitar o 

tratamento e consequentemente a adesão pela paciente. 

Tabela 3 – Fatores citados como facilitadores a adesão ao tratamento. São 

Paulo, 2018. 

Fator de facilitação N 

Orientação sobre a sua patologia 14 

Orientação sobre alimentação 12 

Passar em consulta com enfermeiro 8 

Proximidade do consultório 6 

Orientação sobre as medicações 5 

Uso de menos medicação 3 
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DISCUSSÃO 

 

 Conforme já discutido na introdução, a hipertensão e o diabetes são 

patologias crônicas que afetam uma grande parte da população, e que se não 

controladas adequadamente podem levar a diversas complicações para o indivíduo. 

 Os resultados mostram que a maioria das mulheres atendidas na clínica 

relata que as mudanças de hábitos de vida são fatores que prejudicam a adesão ao 

tratamento, em especial a necessidade de atividade física, apesar de a maioria 

responder que faz alguma atividade física. Isso pode demostrar que mesmo sendo 

algo que não é prazeroso, a atividade é feita com o intuito de melhorar sua condição 

de saúde. 

 Um dado que chamou a atenção na amostra foi o grande intervalo entre a 

paciente mais nova e a mais velha. Essa informação, mostra que o profissional deve 

criar estratégias de vínculo e de esclarecimento sobre a doença para cada fase de 

vida da mulher.  

 Além desses fatores, não ter acesso à medicação gratuita associada à 

distância dos consultórios médicos também dificultam a adesão. 

 Em relação aos fatores que poderiam facilitar a adesão ao tratamento, a 

necessidade de conhecimento pelas pacientes sobre o uso de medicação, como 

melhorar a sua alimentação, conhecer mais sobre sua patologia, demonstra que as 

atividades educativas são essenciais para o paciente. Ao orientar adequadamente o 

paciente, e esclarecendo suas dúvidas a chance de sucesso é muito maior. 

 Outro ponto que marca o trabalho é a possibilidade de consulta com o 

profissional enfermeiro. Isso demonstra que as pacientes valorizam este profissional 

que tem como objetivo esclarecer e educar. Assim o profissional enfermeiro como 

membro de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar poderá conseguir criar 

vínculo terapêutico com o paciente e assim garantir que este possa ser o elo de 

ligação entre o paciente e outros profissionais. 
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CONCLUSÕES 

 

        Os principais fatores que dificultam o tratamento estão relacionados a mudança 

de estilo de vida, além da necessidade de atividade física, o que confirma o que já 

foi descrito por outros trabalhos que hábitos são os mais difíceis de serem mudados. 

Porém, não ter acesso a medicação gratuita e poder utilizar um consultório médico 

próximo a sua residência também influenciam na dificuldade da adesão. 

        Apesar dos fatores que são apresentados como dificultadores, as pacientes 

relatam que se tivessem um maior conhecimento de sua patologia, isto poderia 

melhorar a sua adesão. 

 Assim, é possível afirmar que a orientação pode ser um fator primordial para 

qualquer tratamento, em especial para doenças crônicas. O paciente sabendo que 

deverá conviver com a patologia por toda a sua vida, terá uma consciência muito 

maior sobre seus cuidados, evitando complicações e sequelas futuras. 

 Desta maneira, o profissional enfermeiro, deve ser inserido no cuidado ao 

paciente crônico, como parte de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar, com 

o intuito de conseguir construir um vínculo terapêutico com o paciente e assim 

melhorar a sua adesão. 

 Essa pesquisa mostra que ainda são necessárias outras intervenções para 

melhor entendimento sobre o assunto, como por exemplo, como realizar a mesma 

orientação para pacientes de idades diferentes. 
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APÊNDIDE A. Instrumento para Coleta de Dados Sociodemográfico e Hábitos de 

Saúde 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nome (iniciais):  IDADE ( anos) 

___________  

DATA DE 

NASCIMENTO 

____/____/____ 

NATURALIDADE: 

 

NÍVEL EDUCACIONAL: 

1. Analfabeto(   )  2. Ensino Fundamental(   )  3. Ensino Médio(   )  4. Superior Completo(   )  
 

 5. Superior Incompleto(   )  6. Pós Graduação(   ) 

ESTADO CIVIL: 

1. Solteiro(   )  2. Casado(   )  3. União Consensual(   )  4. Separado(   )  5.Divorciado(   )  6.Viúvo(   ) 

RELIGIÃO: 

1. Ateu(   )  2. Evangélico(   )  3.Católico(   )  4. Espirita(   )  5. Outros:....................................................... 

SITUAÇÃO DE TRABALHO: 

1. Empregado(   )  2. Desempregado(   )  3. Aposentado(   )  4.Dona de Casa(   )  5. Autonomo(   )   

6. Estudante(   )  7. Licença Saúde(   ) 

PROFISSÃO: 

_________________________________ 

Número de filhos 

_______________________ 

Tipo de moradia 

1. Própria (   )  2. Alugada (  ) 

DADOS SOBRE A DOENÇA 

Hipertensão arterial sistêmica: (       )     Diagnóstico há quantos anos:  

Diabetes Mellitus                       (      )     Diagnóstico há quantos anos: 

Atividade física: (      ) sim     (      ) não    

 se sim:  _________x/semana 

(      ) academia           (     ) caminhada     (     ) bicicleta       (     ) outros 

Fuma:  (     ) não      (     ) sim – quantos cigarros por dia  

Bebida Alcóolica (    ) não   (    ) sim – quantas vezes por semana 

Quantas medicações você toma por dia: 

Quando foi sua última consulta médica: 

(   ) menos de 1 mês 

(   ) menos de 6 meses 

(   ) menos de 1 ano 

(    ) menos de 2 anos 

Onde você faz o acompanhamento: 

(    ) convênio                                           (    ) unidade básica de saúde 

Qual o médico que faz o seu acompanhamento 

(    ) clínico geral                  (   ) médico da família   

(    ) cardiologista                 (    ) endocrinologista 

Quais os fatores que para você dificultam o tratamento de sua doença 

(    ) uso de várias medicações 

(    ) mudança de hábitos de vida 

(   ) necessidade de atividade física 

(   ) consultório longe 
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(   ) dificuldade em marcar consulta 

(    ) falta de medicação gratuita 

(    ) controle do peso 

(    ) outros 

Você já teve orientação de um profissional enfermeiro sobre sua doença: 

(    ) não       (     )sim 

Onde: ____________________   quando:_____________________ 

O que você acha que poderia facilitar o seu tratamento 

(     ) menor quantidade de medicação 

(    ) proximidade do consultório medico de minha residência 

(    ) consulta com profissional enfermeiro  

(    ) receber mais orientações sobre o uso da medicação 

(    ) receber mais orientações sobre alimentação 

(    ) receber mais orientações sobre a minha patologia 
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ANEXO 1. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

PERFIL DE UM GRUPO DE MULHERES  HIPERTENSAS E DIABÉTICAS: 

CONHECIMENTO E ADESÃO AO TRATAMENTO que se refere a um projeto de 

Iniciação Científica do(s) participante(s) GLEICIELY SANTOS DE ABREU do(a) 

Graduação, o qual pertence ao Curso de ENFERMAGEM da UNIVERSIDADE 

PAULISTA. 

O(s) objetivo(s) deste estudo é identificar o perfil demográfico e 

epidemiológico das mulheres portadoras de hipertensão arterial e diabetes mellitus e 

avaliar os fatores que interferem na adesão ao tratamento. Os resultados 

contribuirão para o conhecimento dos pesquisados, e proporcionar à unidade de 

serviços e a população estudada a possibilidade de melhores intervenções 

educativas. 

Sua forma de participação consiste em participar de grupos de orientação na 

clínica de enfermagem e ser entrevistada sobre o assunto. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante 

seu anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários. 

Não será cobrado nada e não haverá gastos, decorrentes de sua 

participação, se houver algum dano decorrente da pesquisa, o participante será 

indenizado nos termos da Lei. 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa 

o risco pode ser avaliado como: mínimo. 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta 

pesquisa: Seus benefícios serão traduzidos, indiretamente, em acréscimo de 
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conhecimentos aos pesquisados, à unidade de serviços e a população estudada por 

meio da divulgação dos resultados para coordenação da unidade que deverá 

contemplá-los em suas propostas educativas. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá 

recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua 

participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu 

cuidado. 

Desde já, agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à 

disposição para maiores informações. 

Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será 

assinado em duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o 

pesquisador principal. Paula de Sousa e Castro. Enfermeira. Rua Dr. João Batista 

Soares de faria, 89. Santana. São Paulo. SP 

Eu _________________________________________(nome do participante e 

número de documento de identidade) confirmo que Paula de Sousa e Castro e /ou 

Gleiciely Santos de Abreu explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a 

forma de participação. As alternativas para minha participação também foram 

discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu concordo 

em dar meu consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 

Local e data:      ,    de           de 20   . 

_____________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Eu,__________________________________________(Nome do membro da 

equipe que apresentar o TCLE) obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do participante da pesquisa ou representante 

legal para a participação na pesquisa. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do membro da equipe que apresentar o TCLE) 


