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RESUMO 

Os adultos apresentaram um menor nível de escolaridade e maior prevalência de 

Hipertensão Arterial (HA) autorreferida (31,1%). A proporção diminuiu naqueles que 

concluíram o ensino fundamental (16,7%), no entanto, as pessoas com superior completo o 

índice foi 18,2%. No Brasil, um estudo realizado com funcionários de seis universidades e 

hospitais universitários apresentou uma prevalência de HA de 35,8%, sendo maior entre 

homens. A hipertensão atinge 32,5% de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, 

contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular. O 

objetivo desse artigo de revisão sistemática é relacionar a taxa de analfabetismo ou baixa 

escolaridade com a hipertensão arterial de pacientes acompanhados na atenção primária à 

saúde. Através de pesquisas quantitativas e qualitativas, originais e teses, disponibilizados 

em português, com textos completos no período de 2015 a 2020, nas bases Lilacs,SciELO e 

BDTD, foram encontrados um total de 237 publicações, de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos. Destas, 26 foram selecionadas, e após serem lidos os 

resumos, 16 publicações foram percebidas como incompatíveis e 03 por apresentarem os 

textos incompletos. Ao término, foram realizadas avaliações dos textos completos, e 07 

artigos foram selecionados para compor o artigo. Concluiu-se que quanto menor o grau de 

escolaridade desse paciente hipertenso maior será a dificuldade de adesão à prescrição 

recomendada. 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Hipertensão arterial; Analfabetismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jeane Oliveira da Cunha, concludente do Curso de especialização em saúde pública da família e do idoso pela 

FACULDADE PLUS Arte e Educação. E- mail: jeaneoliveiraf9@gmail.com 

2 Giselle Dutra. Mestra em Educação. Professora, orientadora do Artigo da FACULDADE PLUS Arte e 

Educação. 

E-mail: gibmdutra@gmail.com 

mailto:gibmdutra@gmail.com


 

ABSTRACT 

Adults are less educated and have more self referenced arterial hypertension (AH) (31.1%). 

The proportion decrease in those who finished elementary school (16.7%), however people 

who had finished high school, rate 18.2%. In Brazil a research carried in employees of six 

universities and university hospital showed 35.8% of AH prevalence, most of them males. 

Hypertension reach 32.5% in adults individuals, more than 60% are elderly, contributing 

directly or indirectly to 50% of the deaths by cardiovascular disease. The objective of this 

systematic review article is to relate the illiterate rate with low literacy in arterial hypertension 

patients followed up in primary health care system. Through quantitative and qualitative 

researches, originals and theses, available in Portuguese with complete texts from 2015 to 

2020 in Lilacs bases, SciELO and BDTD, it was found 237 publications total, according to 

established inclusion and exclusion criteria, from those it was selected 26, after read the 

abstracts 16 publications were perceived as incompatibles and 03 as incomplete texts. In the 

end, appraisals were carried in the completed texts, and 07 articles were selected to 

compose this one, and the conclusion was the less literacy in hypertension patients the more 

are the difficulties in following the recommended prescription.   

 

Key-words: Health care system; Arterial hypertension; literate. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (APS) tem como 

primórdios a publicação da Declaração de Alma Ata no ano de 1978 Arantes (2016). 

A interpretação da APS como a porta de entrada do sistema de atenção à saúde 

constata-se como forma de organizar e fazer funcionar, apropriar, recombinar, e 

reordenar a APS, tendo como base princípios norteadores para o desenvolvimento 

das práticas de saúde, com o vínculo pessoa/família, a integralidade e a 

coordenação da atenção, a rede assistencial, a participação social e a atuação 

intersetorial, em buscas de respostas para as necessidades de saúde da população 

(MENDES, 2015; ARANTES, 2016). 

Em busca de uma redução dos números de hospitalizações e de alcançar 

acompanhamento e tratamento adequados na atenção básica, diversas estratégias 

e ações vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, as quais visam o 

reconhecimento do conjunto de necessidades em saúde e organizam respostas de 

forma favorável, impactando positivamente nas condições de saúde dos usuários. 

Essas medidas precisam ser estruturadas para atender aos sujeitos em um 

momento de sofrimento, quando ocorre de forma aguda, demandando respostas 

imediatas através da abordagem farmacológica (RAMOS, 2019). 

O acompanhamento dos usuários se efetiva por meio de consultas 

médicas ou de enfermeiros, nas quais deve acontecer o registro no prontuário 

eletrônico, buscando o favorecimento de uma maior comunicação entre profissionais 

e promovendo o monitoramento e avaliação da evolução do tratamento instituído, 

seja ele medicamentoso ou não medicamentoso (DANTAS, 2017).  

A Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada 

por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Brasil (2016). 

O tratamento da HA está integrado ao medicamento, ao controle pressórico, à 

adoção das alterações nos estilos de vida, às práticas de exercício físico regulares, 

e essas mudanças acarretam alterações emocionais que a pessoa com HA enfrenta 

para adaptação e convivência com a morbidade, afetando sua vida social, cultural, 

econômica, modificando assim todos os que estão inseridos na sua convivência, o 

que muitas vezes compromete a adesão ao tratamento (SANTOS, 2019). 
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Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental 

incompleto) apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida (31,1%). A 

proporção diminuiu naqueles que concluíram o ensino fundamental (16,7%), mas, 

em relação às pessoas com superior completo, o índice foi 18,2%. No Brasil, dados 

do estudo ELSA, realizado com funcionários de seis universidades e hospitais 

universitários do país, apresentaram uma prevalência de HA de 35,8%, sendo maior 

entre homens. A hipertensão atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais 

de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

doença cardiovascular (DCV) (BRASIL, 2016). 

Entre os fatores que influenciam a adesão ao tratamento, que são de 

natureza multicausal, ou seja, a adesão depende da morbidade (cronicidade, 

ausência de sintomas e consequências tardias), da terapia medicamentosa 

(medicamento consumido), de características e crenças do indivíduo (sexo, idade, 

etnia, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico), do estilo de vida, dos 

aspectos culturais (não percepção da seriedade da doença, desconhecimento, a 

doença no contexto familiar e autoestima) e do modo como o usuário se relaciona 

com o serviço de saúde (MAGNABOSCO, et al., 2015). 

A participação da família vem como facilitador da aderência à terapêutica 

de escolha por se constituir do apoio social do membro adoecido e por incentivar a 

adoção de práticas de autocuidado, e estas podem ser integradas às orientações 

realizadas pelos profissionais de saúde quanto ao entendimento dessas ações e ao 

incentivo em realizá-las (SANTOS, 2019). 

A escala de Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) explica o grau de 

domínio das habilidades de leitura, escrita e matemática apresentado pelos 

participantes do estudo e, assim, permitem a identificação de dois grupos: 

Analfabetos Funcionais e Funcionalmente Alfabetizados. Define analfabeto como 

uma condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a 

leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela destes consiga ler números 

familiares (números de telefone, preços etc.) (IPM, 2020). 

Na medida em que o analfabetismo vai sendo superado e que a 

sociedade se torna cada vez mais centrada na escrita, um novo fenômeno se 

evidencia: não basta aprender a ler e a escrever, precisam-se adquirir competências 

para usar a leitura e a escrita para se envolverem com as práticas sociais de escrita, 

o chamado letramento (MARAGNO, 2009). 
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Diante do aumento da não adesão medicamentosa, por causa do 

analfabetismo de pacientes hipertensos atendidos na unidade de saúde, e da quase 

ausência de trabalhos publicados, fazem-se necessários estudos expondo o tema 

relevante para futuras ações no desenvolvimento de programas em busca de 

sensibilização tanto por partes da esfera pública quanto para traçar metodologias de 

adaptação para esse público. Este trabalho traz como objetivo relacionar a taxa de 

analfabetismo ou baixa escolaridade com a hipertensão arterial de pacientes 

acompanhados na atenção primária à saúde. 

A seguir, para continuidade deste artigo, descreveremos a 

fundamentação teórica, o método onde detalharemos os passos que foram seguidos 

para construção deste trabalho, logo após, os resultados expressos através de 

gráficos e tabelas mostram os nossos achados. As discussões vêm como ponto 

importante para mostrar outras perspectivas entre a relação do analfabetismo e a 

hipertensão arterial, e finalizaremos com as considerações finais, por meio das quais 

demonstraremos os principais resultados obtidos e deixaremos a abertura para 

pesquisas futuras. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), o número e os 

índices de pacientes hipertensos são alarmantes, e a perspectiva é que até 2025 o 

número de hipertensos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, deverá 

crescer 80%. No Brasil, existem em torno de 17 milhões de hipertensos (RIBEIRO, 

2017). 

A hipertensão arterial é um dos fatores de risco modificáveis, apontada 

como uma das mais importantes no estudo de doenças crônicas não-transmissíveis. 

Santos (2018). A HAS atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% 

dos idosos no Brasil, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

doença cardiovascular (DCV) (MALACHIAS, 2016).  

Segundo Malachias (2016), diversos fatores de riscos contribuem para a 

hipertensão arterial: idade, sexo, etnia, excesso de peso, obesidade, ingestão de sal, 

ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos e a genética. 
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Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental 

incompleto) apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida (31,1%). A 

proporção diminuiu naqueles que concluíram o ensino fundamental (16,7%), em 

relação às pessoas com superior completo, o índice foi 18,2 (MALACHIAS, 2016). 

No Brasil, dados do estudo ELSA, realizado com funcionários de seis 

universidades e hospitais universitários do país, apresentaram uma prevalência de 

HA de 35,8%, sendo maior entre homens, Malachias (2016). Em projeto de 

intervenção realizado por Gomez (2015), um dos objetivos específicos foi verificar 

por meio de dados a relação entre o nível de escolaridade e o controle da pressão 

arterial e, com isso, contribuir para melhorar as taxas do controle pressórico. 

Em estudo realizado por Tirapani (2018), avaliou-se a prevalência de 

fatores de riscos sociais em pacientes com hipertensão arterial, diabetes mellitus e 

doença renal crônica. Observou-se que existe a associação das patologias com o 

gênero, analfabetismo e cor, entretanto, essas variáveis não impactaram na 

progressão avaliada ao final do estudo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica deste estudo trata-se de uma revisão 

sistemática de literatura. Cunha (2014), em manual, por meio de diversos autores, 

define revisão sistemática como “a aplicação de estratégias científicas que permitem 

limitar o viés de seleção de artigos, avaliá-los com espírito crítico e sintetizar todos 

os estudos relevantes em um tópico específico”; cita o processo de revisão 

sistemática como uma busca, evitar e superar possíveis vieses que o pesquisador 

possa ter no momento da análise da literatura sobre um tema.  

Para que se possa formular a questão norteadora vem como pergunta 

base: “Como é a relação entre analfabetismo e hipertensão em pacientes 

acompanhados na atenção primária? ” A investigação nas bases dos dados ocorreu 

no período de julho a agosto de 2020. 

Para busca dos estudos publicados, foram usadas as bases eletrônicas: 

Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electroni 

Library Online (SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), onde foi verificado, durante as buscas, que, embora o tema tenha grande 
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relevância, encontram-se poucos trabalhos publicados. A base BDTD aparece em 

primeiro lugar com 172 artigos e a base SciELO, em menor quantidade, com 25 

estudos. Como palavras-chaves de procura: analfabetismo e hipertensão; terapia 

medicamentosa e analfabetismo; analfabetismo e saúde e hipertensos analfabéticos. 

Os estudos encontrados foram analisados de forma criteriosa; depois de lidos, os 

resumos foram selecionados para compor o artigo. 

Como critério de inclusão: os estudos encontrados a partir de 2015, 

disponibilizados em português de livre acesso e que tivessem seus textos 

completos. Os estudos excluídos foram aqueles que não se encontravam no período 

estabelecido, artigos incompletos, artigos de opinião, editoriais e os que não 

abordaram o tema referido. Estudos encontrados em ambas as bases foram 

considerados uma única vez.  

Dos artigos selecionados, foram observados os seguintes tópicos: Título 

do artigo, ano da publicação, métodos, idade, números de participantes, objetivo e 

resultados. 

A FIGURA 1 ilustra o diagrama de fluxo das etapas de identificação, 

rastreamento, elegibilidade e inclusão das referências. Das buscas realizadas nas 

bases citadas, encontrou-se um total de 237 publicações. De acordo com os critérios 

de inclusão e de exclusão estabelecidos, 26 foram selecionados. Após serem lidos 

os resumos, 16 publicações foram percebidas como incompatíveis e 03 

apresentavam os textos incompletos. Ao término, foram realizadas avaliações dos 

textos completos, e destes, 07 artigos foram qualificados para compor o estudo por 

fazerem referência ao tema proposto. 

 

Figura 1: Diagrama de fluxo acerca das etapas de identificação, rastreamento, elegibilidade 

e inclusão das referências. 

 

 

 

 

 

 

Temática: 

Terapia medicamentosa e analfabetismo, Analfabetismo e 
hipertensão, Analfabetismo e saúde, Hipertensos 
analfabéticos. 
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Fonte: Elaboração própria. Baseado em Sulzbach, É. A. G., & Dal Bosco, S. M. (2012). 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram encontrados 07 artigos procedentes das pesquisas, cujo período de 

publicação se deu a partir de 2015. Descrevendo um resumo dos trabalhos 

publicados, o quadro 1 mostra os seguintes tópicos: Título do artigo, ano da 

publicação, métodos, média de idade, números de participantes, objetivo e 

resultados. 

Analisados os estudos, todos foram realizados em diversos estados 

brasileiros, nos quais a média de idade em torno de 58,15 anos, que indica, em sua 
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maioria, terem sido feitos com uma população de meia idade e em sua maioria do 

sexo feminino. 

Considerando que Albuquerque, et.al., (2016) vem com adoção da prescrição 

modificada, com o apoio de pictogramas e circuitos coloridos, Rolim, et.al., (2018) 

desenvolveu uma ferramenta pré-estruturada, um impresso com separação por ligas 

elásticas de cores específicas, e Carballosa (2015), através de projetos traz um 

plano de intervenção. Tudo isso na busca de modificação onde se possa 

proporcionar uma melhor adesão no cumprimento das prescrições desse público.   

 

QUADRO 1: Resumo dos trabalhos pesquisados quanto ao analfabetismo em hipertensos 
acompanhados na atenção primária. 

 

ESTUDOS, 

ANO 

MÉTODOS/IDA

DE/ NÚMEROS 

DE 

PARTICIPANTE

S 

OBJETIVOS RESULTADOS CONCLUSÕES 

1- Adesão de 

hipertensos e 

diabéticos 

analfabetos 

ao uso de 

medicamento 

a partir da 

prescrição 

pictográfica. 

(2016) 

Descritivo 

qualitativo 

Não faz 

referência. 

N= 63 

 

Teve como 

objetivo avaliar 

o impacto de 

prescrição 

pictórica na 

adesão ao 

tratamento 

Como resultado, 

entre os 

analfabetos, 

observou-se a 

elevação da 

adesão de 60% 

para 93,33% em 

relação ao 

tratamento 

medicamentoso. 

No grupo de 

alfabetizados, não 

houve mudança 

na adesão. 

Conclui-se, no 

entanto, que esse 

tipo de 

intervenção é 

limitado para a 

melhora da 

condição de 

saúde dos 

pacientes, pois o 

aumento da 

adesão se dá em 

relação tanto ao 

tratamento 

medicamentoso 

quanto à 

precariedade. 

2- Uso de 

ferramentas 

de gestão 

clínica e de 

segurança do 

paciente em 

uma unidade 

A elaboração 

das ferramentas 

de gestão 

clínica foi feita, 

utilizando-se os 

aplicativos Word 

e Excel. 

Não faz 

Desenvolviment

o e 

incorporação, 

na rotina do 

serviço, de 

ferramentas de 

gestão clínica, 

com benefício 

A ferramenta pré-

estruturada 

refere-se a um 

formulário 

editável que 

dispõem dos 

principais temas 

da Atenção 

A proposta dos 

projetos é 

sensibilizar 

profissionais  

e cuidadores 

quanto à 

possibilidade de 

ferramentas para 
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básica de 

saúde no 

distrito 

federal. 

(2018) 

referência a 

idade e número. 

tanto para 

usuários quanto 

para 

profissionais. 

 

Primária, a 

ferramenta receita 

simples refere- se 

a um modelo 

visual de 

receituário para 

usuários de risco 

(dificuldade de 

leitura por 

analfabetismo, 

baixa 

escolaridade ou 

baixa acuidade 

visual); 

 

melhor oferta de 

cuidado.  Frente a 

grande 

diversidade de 

demandas na 

APS, sistemas 

que viabilizam 

melhoria 

continuada do 

serviço. 

3-

Vulnerabilida

de de 

famílias de 

idosos 

assistidos 

pela 

Estratégia 

Saúde da 

Família 

(2015) 

Pesquisa 

observacional, 

de corte 

transversal e 

abordagem 

quantitativa. 

Média de idade:  

71,9 

N= 500 

 Identificar a 

vulnerabilidade 

de famílias de 

idosos 

assistidos pela 

Estratégia 

Saúde da 

Família (ESF) 

O analfabetismo 

presente entre os 

idosos foi um dos 

fatores 

determinantes 

para o baixo valor 

da dimensão 

acesso ao 

conhecimento, 

com impacto na 

vulnerabilidade 

familiar. 

 Compreender a 

situação familiar 

de idosos, muitas 

vezes com 

incapacidades e 

dependência 

inseridos em 

diferentes 

contextos de 

vulnerabilidade 

pode contribuir 

para o 

planejamento do 

cuidado. 

4- Plano de 

ação para 

controle da 

hipertensão 

arterial na 

equipe de 

saúde da 

família da 

UBS José 

Egídio dos 

Santos em 

Campo 

Alegre/AL 

(2015) 

Revisão 

narrativa de 

literatura 

Média de idade: 

+60 anos. 

N= 323 

Elaborar um 

plano de ação 

para aumentar a 

adesão ao 

tratamento e 

melhorar o 

acompanhamen

to por parte da 

equipe de 

saúde. 

Nessa população 

adscrita, a dieta é 

inadequada, não 

pratica atividade 

física o 

analfabetismo 

tem uma taxa de 

27,55%, 

dificultando assim 

o controle. 

Uma relação de 

pacientes 

hipertensos 

analfabéticos e 

que moram 

sozinhos favorece 

ao não 

cumprimento do 

tratamento da 

forma prescrita. 

 Estudo Comparar o Analfabetismo e  A prevalência de 
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5- Avaliação 

de Fatores 

de Risco 

Cardiovascul

ar, com 

ênfase na 

Hipertensão 

Arterial, em 

Indígenas da 

Etnia Mura: 

estudo 

comparativo 

entre 

população 

rural e 

urbana. 

(2016) 

transversal 

Média de idade: 

42,2 

N= 455 

perfil de fatores 

de risco 

cardiovascular, 

com destaque 

para 

hipertensão 

arterial. 

ensino 

fundamental 

incompleto foi de 

58,0%. A área 

rural recebeu 

menos 

orientações para 

tratamento não 

medicamentoso.  

hipertensão foi 

alta, ainda se 

observou sinais 

de mudanças de 

hábitos e estilo de 

vidas, 

semelhantes à 

população não 

indígena. 

6- Avaliação 

do impacto 

da renda, 

educação e 

cor na 

hipertensão 

arterial, 

diabetes 

mellitus e 

doença renal 

crônica. 

(2018) 

 

Longitudinal do 

tipo coorte 

retrospectiva 

Média de idade: 

62,05 

N= 2036  

Avaliar a 

prevalência de 

fatores de risco 

sociais em 

pacientes com 

hipertensão 

arterial, diabetes 

mellitus e 

doença renal 

crônica. 

Correlacionar 

renda, 

educação e cor 

com os fatores 

de risco sociais 

e o impacto 

destas nos 

indicadores 

clínicos de 

controle. 

A cor, a renda e a 

educação 

apresentaram 

baixo impacto na 

progressão da 

HAS, do DM e da 

DRC 

Foram 

observados, 

associações das 

patologias com 

gênero, 

analfabetismo e 

cor, porém essas 

variáveis não 

impactaram na 

progressão 

avaliada ao final 

do estudo. 
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7- Avaliação 

do alfabetismo 

funcional em 

saúde em 

cuidadores de 

idosos. (2017) 

 

Estudo 

transversal 

Média de idade: 

54,6 

N= 80 

 .  

Avaliar o 

desempenho de 

cuidadores de 

idosos  

27% dos 

cuidadores 

avaliados 

apresentaram 

índices de não 

adequação em 

alfabetismo em 

saúde 

Aproximadamente 

1/3 dos indivíduos 

em níveis 

marginais e 

inadequados de 

alfabetismo em 

saúde, que se 

relacionam com 

baixa 

escolaridade dos 

cuidadores 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

Na FIGURA 2, visualizamos a média de analfabetismo ou ensino fundamental 

incompleto. Souza (2016) vem com maior taxa de analfabetismo ou ensino fundamental 

incompleto com 58%, seguido por Albuquerque, et.al. (2016) com 47,61%; Carballosa 

(2015) 27,55%; Almeida (2017) 23,8%; Souza. et.al. (2015) 17,2% e Tirapani (2018) 

com 11,6%. 

 

FIGURA 2: Gráfico representativo da população e total de hipertensos analfabéticos ou com 
ensino fundamental incompleto. 

 

 

Fonte: autoria própria (2020). 
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4 DISCUSSÃO 

 

O Plano Nacional da Educação (PNE) traçou como meta até 2024 elevar 

a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 

deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por 

cento) a taxa de analfabetismo funcional (BRASIL, 2014).  

O PNE vem com formação políticas muito concentradas na formação 

continuada, por meio das quais as políticas possam migrar a cada momento com 

tonalidades diferentes. As especificidades que exigem formação específica e 

apresentam níveis diferentes – alfabetização, ensino médio e outros; diferentes 

grupos ou contextos – indígenas, quilombolas, educação do campo; diferentes 

modalidades – Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação profissional Hypolito 

(2015). No entanto, não existe uma política pública voltada exclusivamente para 

tratar deste público, em específico nos níveis interministeriais entre saúde e 

educação que estejam voltados nessa temática de adaptação. 

A influência do baixo grau de escolaridade na adesão está relacionada 

com as dificuldades na compreensão da prescrição médica e nos efeitos dos 

medicamentos, com a utilização elevada de medicamentos, decorrente da alta 

prevalência de doenças crônico-degenerativas em idosos. E o acesso ao tratamento 

deve ser considerado pelos profissionais de saúde visando adoção de estratégias 

para diminuir a baixa adesão ao tratamento e aumentar a resolutividade terapêutica 

e a qualidade de vida desses pacientes (TAVARES, 2013). 

Oliveira, et.al., (2015) ressalta que o uso de múltiplos medicamentos e 

adesão ao tratamento é um desafio enfrentado por equipes de saúde 

cotidianamente, por isso fazem-se necessárias intervenções farmacêuticas em 

conjunto com a equipe multiprofissional com o objetivo de aperfeiçoar a adesão ao 

tratamento medicamentoso. 

Segundo Yamauchi (2011), pacientes pouco alfabetizados ou com algum 

tipo de limitação necessitam de cuidados especiais, e a maioria não identifica as 

informações grafadas em caixas, bulas e prescrições médicas, as variedades de 

formas na apresentação de um mesmo produto sejam embalagens (blisters ou 

caixas) ou os formatos de comprimidos, o que dificultam a memorização e a 
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administração correta dessas prescrições. Os blisters dos medicamentos, 

disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) geram 

reclamação recorrente; em alguns casos, vêm sem caixas ou bulas e existe muita 

semelhança entre si, e com a tomada dessa medicação há uma perda da 

identificação desse produto. 

Cunha (2015), no município de Ipaba na ESF Bela Vista, define que a 

baixa escolaridade é uma realidade na área de abrangência e este fato costuma 

afetar a adesão ao tratamento medicamentoso. Propõe um projeto de intervenção 

que aumente o entendimento dos pacientes sobre o seu tratamento e uso correto 

das medicações, por meio do qual os profissionais da equipe deverão escrever as 

orientações em envelopes de plástico ou papel sobre a posologia das medicações 

usadas por cada paciente. Com uso de desenhos, como uma nuvem para 

especificar que o horário para usar a medicação será pela manhã, um sol para 

identificar o período da tarde e uma estrela, que irá corresponder ao uso no período 

noturno; tudo isso para que melhore a adesão ao tratamento e diminua a 

morbimortalidade relacionada à HAS. 

Não basta olhar para o indivíduo e suas famílias visando somente o 

tratamento medicamentoso, a comunicação vem como uma base fundamental em 

uma relação profissional/paciente, em busca de uma terapêutica efetiva, portanto, as 

intervenções propostas visam melhorar a adesão desse paciente, mas, antes, é 

necessário verificar o nível de letramento em saúde deste indivíduo ou de seus 

cuidadores, para assim, elaborar estratégias e ações capazes de atingir o 

entendimento desse público e conquistar o objetivo proposto (MARAGNO, 2009). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste artigo é relacionar a taxa de analfabetismo ou baixa 

escolaridade com a hipertensão arterial de pacientes acompanhados na atenção 

primária à saúde através de estudos publicados. Concluiu-se que, quanto menor o 

grau de escolaridade desse paciente hipertenso, maior será a dificuldade de adesão 

a prescrição recomendada.  

No transcorrer investigatório deste caminho de pesquisa, observamos a 

necessidade do desenvolvimento de estratégias e ações em busca de uma 
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padronização tanto dos blisters como nos formatos dos comprimidos de acordo com 

cada recomendação, visando uma melhor adesão das prescrições recomendadas e, 

consequentemente, uma redução das mortes ocasionadas pelo efeito da 

hipertensão descompensada. 

Assim, novas indagações foram surgindo, ficando a idéia para realização 

de novas pesquisas e a criação de leis que possam nortear os responsáveis pela 

fabricação desses medicamentos, ressaltando que esta é somente uma das 

possíveis a serem desenvolvidas e implementadas. 
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