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RESUMO



Estudo piloto  randomizado  que teve  como objetivos  analisar  a  associação da  intervenção

acompanhamento por telefone com a adesão terapêutica de idosos com hipertensão arterial

sistêmica no pós alta e o evento  readmissão hospitalar. Os participantes foram idosos com

idade de 60 anos ou mais,  internados  nas  enfermarias  de clínica  médica  de um Hospital

Universitário  mediante  os  seguintes  critérios  de  inclusão:  ter  diagnóstico  médico  de

hipertensão arterial  e  aparelho  telefônico;  e  de  exclusão:  capacidade  funcional  totalmente

dependente de acordo com o Index de Katz; Mini Exame do Estado Mental com escore ≤ a 24;

transferência  de  setor.  Para  descontinuidade:  participantes  que  não  atenderam  75%  das

chamadas telefônicas; óbito no intra-hospitalar. Para alocação aleatória simples foi utilizada

uma tabela  de  randomização  aleatória  sem reposição  do software  Bioestat® 4.0. O grupo

controle foi composto por 17 participantes e o grupo experimento por 12 participantes. Após a

alta hospitalar os pacientes do grupo experimento foram acompanhados por telefone durante 3

meses e o grupo controle recebeu apenas 1 ligação após 3 meses da alta hospitalar.  Para a

análise  estatística  dos  dados  utilizou-se  o software Statistical  Package  for  the  Social

Sciences® (SPSS) 18.0. Os dados categóricos foram expressos em frequência e percentual e

os dados numéricos em medidas de tendência central: média e mediana; e de dispersão: ± DP;

mínimo e máximo; coeficiente de variação. A média de idade 73,6 anos (±8,9) para o grupo

controle e 69,2 anos (±7,0) para o experimento. A média de dias de internação foi de 13,5 dias

para  o  grupo controle  e  21  dias  para  o  grupo experimento. As  intervenções  que  mais  se

destacaram foram: aconselhamento, escutar ativamente, apoio emocional, suporte à família e

encaminhamento.  Os  participantes  do  grupo  controle  levaram  em  média  34,2  dias

para retornar ao  serviço  de  saúde  após  a  alta,  e  no  grupo  experimento  em  média  46,9

dias. ocorreram  cinco  óbitos  de  idosos,  sendo  três  no  grupo  controle  e  dois  no  grupo

experimento  e  três  reinternações  para  ambos  os  grupos.  Os  óbitos  registrados  foram por

doença  cardiovascular  (arritmia)  e  doença  neurológica  no  grupo  controle,  doença

cardiovascular e doença geniturinária no grupo experimento. Não houve registro de demanda

espontânea, entretanto foi relatado satisfação durante o acompanhamento. Conclui-se que o

acompanhamento pos alta é uma tecnologia viável  de ser empregada na atenção ao idoso

hiperterso por favorecer a proximidade e o suporte necessários que podem propiciam mais

segurança na adesão e seguimento do tratamento com reflexos na prevenção e identificação de

complicações que levam ao evento reinternação hospitalar.

Descritores: Telemedicina;  Teleenfermagem;  Enfermagem;  Hipertensão;  Idoso;

Hospitalização.

ABSTRACT



Randomized pilot study that aimed to analyze the association between intervention follow-up

by phone  with  the  adherence  of  elderly  patients  with  hypertension  in  the  post  and  high

hospital  readmission  event.  Participants  were  seniors  aged  60  or  older,  admitted  to  the

medical  wards of a university hospital  by the following inclusion criteria:  having medical

diagnosis of hypertension and handset; and exclusion: functional capacity totally dependent

according to the Index of Katz; Mini Mental State Examination with a score ≤ 24; sector

transfer. To discontinuity:  participants who did not attend 75% of phone calls;  in-hospital

death.  For  simple  random  allocation  was  used  a  random  randomization  table  without

replacement of Bioestat® 4.0 software. The control group consisted of 17 participants and the

experiment group of 12 participants.  After hospital  discharge,  patients in the experimental

group were followed up by phone for 3 months and the control group received only one call

after  3  months  of  discharge.  For  the  statistical  analysis  we  used  the  software  Statistical

Package for the Social Sciences® (SPSS) 18.0. Categorical data were expressed as frequency

and percentage and numeric data in measures of central  tendency:  mean and median; and

dispersion: ± SD; minimum and maximum; coefficient of variation. The mean age 73.6 years

(± 8.9) for the control group and 69.2 years (± 7.0) for the experiment. The average length of

hospital  stay was 13.5 days  for the control group and 21 days  for the experiment  group.

Interventions  that  stood  out  were:  counseling,  active  listening,  emotional  support,  family

support and referral. Participants in the control group took an average of 34.2 days to return to

the clinic after discharge, and the experimental group averaged 46.9 days.  there were five

deaths of elderly,  three in the control group and two in the experimental  group and three

hospitalizations  for  both  groups.  The  reported  deaths  were  from  cardiovascular  disease

(arrhythmias)  and  neurological  disease  in  the  control  group,  cardiovascular  disease  and

genitourinary  disease  in  the  experimental  group.  There  were  no  reports  of  spontaneous

demand, however it was reported satisfaction during follow-up. It is concluded that the post-

discharge monitoring is a viable technology to be used in elderly care hiperterso to favor

proximity and required support that can provide greater security in adhesion and following

treatment with reflections in the prevention and identification of complications that lead to

hospital readmission event.

Key  words: Telemedicine;  Teleenfermagem;  Nursing;  Hypertension;  Elderly;

Hospitalization.
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INTRODUÇÃO

O  aumento  da  população  idosa  no  Brasil  e  no  mundo  é  um  fenômeno  que  tem

repercussões  sociais,  políticas  e  econômicas  as  quais  demandam estudos e  discussões  em

diversos âmbitos da sociedade. Nesse contexto,  a ampliação da longevidade no Brasil traz

consigo  o  aumento  da  prevalência  de  doenças  crônicas  e  dos  agravos  à  saúde  e,

consequentemente, a presença maior de idosos nos ambientes hospitalares (DUCA et al, 2010;

IBGE, 2010; MOTTA, HANSEL; SILVA, 2010; URBANETO et al, 2012). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são caracterizadas por tempo de

evolução prolongada,  passíveis de detecção precoce e tratamento adequado, bem como de

prevenção eficaz.  Estão intimamente relacionadas ao estilo de vida do indivíduo e, muito

comumente, refletem escolhas tomadas ao longo da vida, como hábitos alimentares, práticas

de atividade física, ingestão de bebidas alcoólicas e fumo,  ambiente em que vive, atividade

profissional,  dentre  outros  (BRASIL,  2008;  GUEDES  et  al,  2011;  CHIBANTE,  2012;

MALTA et al, 2012; SANTOS; MOREIRA, 2012). 



Portanto,  as  DCNTs  possuem importância  para  o  perfil  de  saúde  da  população  e

incluem as doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes, obesidade e doenças respiratórias

(BRASIL, 2008; IBGE, 2010; SANTOS; MOREIRA, 2012). 

No  Brasil,  as  DCNTs  passaram  a  determinar  a  maioria  das  causas  de  óbito  e

incapacidade  prematura,  representando  uma  grande  parcela  das  despesas  com assistência

hospitalar  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  e  no  Setor  Suplementar  (BRASIL,  2008).

Estudos  referem  que  a  cada  admissão  hospitalar,  a  pessoa  idosa  sofre  redução  de  sua

capacidade física e cognitiva, além de redução de autonomia e independência (DUCA et al,

2010; MONTEIRO; FARO, 2010; MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010; PESTANA, 2010).

Os estudos epidemiológicos têm mostrado que a utilização dos serviços de saúde é um

comportamento  complexo,  resultante  de  um conjunto de  determinantes  que  interferem na

utilização  pela  população  em  geral,  e  em  particular  pelos  idosos  (PILGER;  MENON;

MATHIAS, 2013). 

Assim a hospitalização é considerada de grande risco, especialmente para as pessoas

idosas,  devido  a  vulnerabilidade  que  o  processo  de  adoecimento  reflete  nesta  população

acrescida  das  doenças  crônicas  não transmissíveis,  que podem comprometer  a  capacidade

funcional, cognitiva e autonomia do idoso (MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010; PESTANA,

2010; CHIBANTE, 2012; PINHEIRO, 2013). 

Desta forma, o tempo de internação prolongado é um fato preocupante quando se trata

de pessoas idosas, pois estes se tornam vulneráveis ao declínio funcional (DUCA et al, 2010;

MONTEIRO; FARO, 2010; PESTANA, 2010).  

 Portanto,  quanto  maior  número  de  dias  de  internação,  maior  a  presença  de

comprometimento funcional (DUCA et al, 2010; MONTEIRO; FARO, 2010).  Estudo sobre

internação de idosos  identificou que das  905 internações  de clínica  médica,  344 eram de

idosos, onde 94 encontravam-se em situação de readmissão hospitalar (MOTTA, HANSEL;

SILVA, 2010; PESTANA, 2010). 

Em estudo de Urbaneto et al (2012), identificaram uma faixa etária prevalente de 80 a

100 anos com 67 idosos (60,2%) e a média de tempo de permanência hospitalar foi de 13,4

dias (± 9,7) com variação de 2 a 68 dias e prevalência de 6 a 10 dias (38,5%).   Deste modo,

estudos  evidenciam  a  prevalência  das  doenças  cardiovasculares  em idosos  hospitalizados

(MOTTA, HANSEL; SILVA, 2010; PESTANA, 2010; BARRETO; MARCON, 2013).  

Contudo, a relação entre funcionalidade e dias de internação reflete  a qualidade dos

serviços  hospitalares  prestados,  levando  se  em  conta  uma  assistência  especializada  e

reabilitatória,  que realizem intervenções apropriadas ao idoso (MONTEIRO; FARO, 2010;



PESTANA, 2010). Para Brasil (2008), os custos com as DCNT serão aumentados na próxima

década se não forem implementadas intervenções efetivas.

 Deste modo, a hospitalização pode ser considerada um fator preditor para a condição de

fragilidade  no idoso,  que é compreendida  como uma “síndrome clínica caracterizada pela

diminuição da reserva energética e pela resistência reduzida aos estressores” (BRASIL, 2007,

p. 51).

Portanto,  fragilidade  é  uma  síndrome  multidimensional,  que  envolve  fatores

biológicos,  físicos,  cognitivos,  sociais,  econômicos  e  ambientais,  não  sendo  resultante

exclusivamente do processo de envelhecimento, mas está relacionada com os processos de

doenças crônicas não transmissíveis, aumentando assim, a vulnerabilidade no idoso (SOUSA,

2010; FHON, 2012; BORGES et al, 2013). 

Essa  vulnerabilidade,  principalmente  às  condições  adversas,  são  resultantes  do

declínio  cumulativo  dos  sistemas  fisiológicos,  devido  a  dificuldade  de  manutenção  da

homeostase em situações de exposição às perturbações tais como alterações de temperaturas

ambientais e variações na condição de saúde (BRASIL, 2007; FHON, 2012).

A fragilidade em idosos é, portanto, conceituada como uma síndrome clínica preditora

de complicações,  tais  como institucionalização,  declínio funcional,  hospitalização, e morte

(PESTANA, 2010;  LINCK; CROSSETTI, 2011; FHON, 2012; BORGES et al, 2013). Sua

identificação  em  idosos  hospitalizados  pode  auxiliar  os  profissionais  da  saúde  no

planejamento e na implementação da assistência a este idoso, para estabelecer intervenções

precoces  apropriadas  e  individualizadas  (BRASIL,  2007;  SOUSA,  2010;  STORTI  et  al,

2013). 

Contudo, dentre as DCNTs, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa

de morbimortalidade na população brasileira e, entre as pessoas idosas, a Hipertensão Arterial

é uma doença altamente prevalente, acometendo cerca de 50% a 70% das pessoas nessa faixa

etária (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007; FIGUEIREDO; ASAKURA, 2010; BORGES et al,

2012; BARRETO; MARCON, 2013; OLIVEIRA et al, 2013). De acordo com a II Diretrizes

Brasileiras  em  Cardiogeriatria  (2010),  a  prevalência  de  hipertensão  arterial  entre  idosos

brasileiros é 65%, podendo chegar entre as mulheres com mais de 75 anos a 80%.  

A  hipertensão  arterial  é  um  dos  mais  importantes  fatores  de  risco  para  o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, sendo responsável

por pelo menos  40% das mortes  por  acidente  vascular  cerebral,  por 25% das mortes  por

doença arterial  coronariana e, em combinação com o diabetes mellitus, 50% dos casos de

insuficiência  renal  terminal  (BRASIL,  2006b).  Considerada  uma  doença  silenciosa  e



agressiva, que depende da cooperação e participação ativa do sujeito, a não adesão às medidas

terapêuticas e  a possibilidade  de complicações,  tornam-se preocupantes  (OLIVEIRA et  al,

2013). 

Contudo, a adesão terapêutica é considerada um processo comportamental complexo

fortemente influenciado pelo meio ambiente,  indivíduo,  profissionais de saúde,  assistência

médica,  que  abrange  as  dimensões  biológica,  psicológica,  socioeconômica  e  cultural

(GOMES; MARTINS et al,  2014).  Segundo estudo de Bastos-Barbosa et al (2012) sobre

adesão  em  idosos  hipertensos, 42%  desconheciam  o  caráter  crônico  da  hipertensão  e

acreditavam na cura da hipertensão essencial e 20% não sabiam que a hipertensão aumenta o

risco de morbimortalidade cardiovascular.

Assim,  é  recomendada  a  realização  de  estudos  sobre  a  temática  adesão  que

identifiquem as influências do comportamento humano e da estrutura socioeconômica para a

não adesão a um esquema de tratamento para a hipertensão arterial (GUEDES et al, 2011;

MOURA et al, 2011; BORGES et al, 2012; CAVALARI et al, 2012; COLÓSIMO et al, 2012;

SANTOS;  MOREIRA,  2012;  BARRETO;  MARCON,  2013;  GOMES;  MARTINS  et  al,

2014). Em particular, a identificação precoce dos elementos que interferem negativamente na

adesão,  por  meio  da  investigação  dos  fatores  relacionados  à  presença  do  diagnóstico  de

enfermagem Falta de Adesão pode propiciar ao enfermeiro caminhos para o estabelecimento

de intervenções (OLIVEIRA et al, 2013). 

De acordo com a NANDA- I1 (2010, p.320), o diagnóstico de enfermagem  Falta de

Adesão, está localizado no domínio 1: promoção da saúde. O diagnóstico é definido como o

“comportamento da pessoa e/ou cuidador que deixa de coincidir com um plano de promoção

da  saúde  ou  terapêutico  acordado  entre  a  pessoa  (e/ou  família  e/ou  comunidade)  e  o

profissional de saúde”.

Assim, pensar na organização dos serviços de saúde na atenção ao idoso pressupõe levar

em consideração a cronicidade das doenças mais prevalentes nessa população e na assistência

prestada,  pois esta  recebe um contingente cada vez maior  de pacientes idosos com faixas

etárias elevadas e com graves complicações à sua saúde (BRASIL, 2008; DUCA et al, 2010;

PESTANA, 2010; URBANETO et al, 2012).

Nesse sentido,  refletir  sobre a modernização da organização da assistência  à saúde

implica  em considerar  os  avanços  tecnológicos  nos  cuidados  em saúde,  tanto  para  novas

1 NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2009-2011. Porto
Alegre: Artmed, 2010. 



formas de prestação de assistência em saúde, como para a geração de dados estatísticos e

indicadores que, em conjunto, possam produzir evidências para tomada de decisão. 

A vigilância em saúde viabiliza monitorar e analisar o perfil  das DCNT e de seus

fatores determinantes e condicionantes, bem como detectar mudanças nas suas tendências no

tempo,  no espaço geográfico  e  em grupos populacionais,  o  que contribui  também para  o

planejamento de ações na área de saúde (BRASIL, 2013).

O Ministério  da Saúde, por intermédio da Secretaria  de Vigilância  em Saúde e da

Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e  Participativa  implantou,  no  ano  de  2006,  o  sistema

VIGITEL- Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito

Telefônico  (BRASIL,  2013).  Através  deste  sistema  são  realizadas  pesquisas  anuais  que

permitem  acompanhar  a  evolução  dos  hábitos  e  comportamentos  da  população  brasileira

(BERNAL SILVA, 2009). 

Os avanços em tecnologias da informação transformaram a vida econômica, social e

cultural da sociedade. Em um país com grande extensão territorial como o Brasil, a utilização

de  tecnologias  de  comunicação  pode  auxiliar  a  diminuir  as  desigualdades  observadas

(PRADO et al, 2013; SPINARDI-PANES; LOPES-HERRERA; MAXIMINO, 2013). 

As inovações tecnológicas na área da saúde, portanto, podem contribuir também como

uma alternativa  no  acompanhamento  do  percurso  do  tratamento  de  pessoas  com doenças

crônicas  à  medida  que  favorecem a  minimização  das  dificuldades  no  acesso  a  saúde  da

clientela.

Neste  sentido,  a  telessaúde  vem proporcionar  a  redução do espaço geográfico  e  a

aproximação cultural,  favorecendo desta forma à identificação e/ou escolha da terapêutica,

potencializando assim o cuidado em saúde em seus diferentes contextos clínicos.

Na enfermagem, a American Nurses Association (ANA) considera a telessaúde como

um termo amplo, que inclui a telemedicina, a Teleenfermagem, a teleodontologia e as demais

áreas  da  saúde,  definindo-o  como atividades  ou  serviços  prestados  do  cuidado  em saúde

afastados por barreiras, dentre elas, de distância e de tempo, e que usam tecnologias como

telefones, computadores ou transmissão interativa por vídeo (PRADO et al, 2013). 

A teleenfermagem então é caracterizada atividades de desenvolvimento, avaliação e

implementação de sistemas de apoio a decisão clínica, gerencial e de pesquisa, bem como de

ambientes virtuais de aprendizagem ou educacionais. (CAVALARI et al, 2012; SASSO et al,

2011, PRADO et al, 2013). 

Neste sentido, no processo de decisão clínica do enfermeiro, temos a escolha de uma

intervenção  de  enfermagem para  determinado  paciente.  Define-se  uma  intervenção  como



“qualquer tratamento, baseado no julgamento clínico e no conhecimento, realizado por um

enfermeiro  para  melhorar  os  resultados  obtidos  pelo  paciente/cliente”  (DOCHTERMAN,

2008, p.43). 

Assim, a Classificação das Intervenções de Enfermagem, a NIC, é uma classificação

abrangente e padronizada das intervenções realizadas  pelos enfermeiros,  sendo útil  para a

documentação clínica, geração de dados em sistemas de informação e eficácia de pesquisa,

produtividade e avaliação de competências (DOCHTERMAN, 2008).  

A Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), segundo Dochterman (2008,

p. 187), define Acompanhamento por Telefone como “fornecimento de resultados de exames

ou  avaliação  da  resposta  do  paciente  e  determinação  do  potencial  de  problemas  como

conseqüência de tratamento, exame ou teste prévio, por meio do telefone”. Para o autor, as

atividades  de  acompanhamento  por  telefone  oferecem  e  informam  ao  paciente  sobre

programas de tratamentos e recursos.

Desse modo, os estudos randomizados, de intervenções de enfermagem, que incluem o

acompanhamento telefônico, têm demonstrado que essa intervenção foi eficaz na prevenção

de readmissões hospitalares e na redução de custos relacionados ao tratamento (ADRIETA et

al, 2011; DANTAS; AGUIAR, 2011; DOMINGUES et al, 2011; CAVALARI et al, 2012;

FOUST et al, 2012; HEBERT et al, 2012). 

Ao considerar a extensão de informações e de cuidados que devem ser assimilados

pelos pacientes durante uma internação, deve-se ressaltar a importância do acompanhamento

para a garantia da adesão ao tratamento. Assim, o acompanhamento por telefone no pós alta

promove conforto emocional, já que o período de pós-alta hospitalar é delicado, envolvido de

ansiedade e onde se emerge dúvidas constantes. 

Portanto,  o  acompanhamento  serve  como  uma  estratégia  a  ser  empregada  para

promover  a  continuidade  do  cuidado  prestado  durante  o  período  de  hospitalização,  e

identificação de lacunas na transferência de ambiente de cuidado (DOMINGUES et al, 2011;

TEIXEIRA; RODRIGUES; MACHADO, 2012).

Desta  forma,  o  sistema  de  acompanhamento  por  ligações  telefônicas  possibilita

monitorar e acompanhar a disposição das DCNTs, apoiando o planejamento, implementação e

avaliação de intervenções, voltadas para a redução destas doenças e aderência ao tratamento

pelos pacientes (OMS, 2003; PEIXOTO et al, 2008; BALAMINUT et al, 2012; CAVALARI

et al, 2012; HEBERT et al, 2012; BRASIL, 2013; PRADO et al, 2013; SPINARDI-PANES;

LOPES-HERRERA; MAXIMINO, 2013).  



Esse sistema de acompanhamento pode funcionar como um banco de dados para os

serviços de prevenção e seguimento, e auxiliar no monitoramento do paciente em relação à

adesão aos esquemas terapêuticos ou outras alterações importantes no quadro clínico com o

passar do tempo (OMS, 2003).

 Portanto, a pergunta de pesquisa foi elaborada de acordo com a estratégia PICO (P:

Patient/Problem:  Aged  or  Hypertension;  I:  Intervention:  Telemedicine;  C:  Compare  to:

Therapeutics; O: Outcomes: Patient Readmission) como uma ferramenta de pesquisa baseada

em  evidências,  que  propõe  que  os  problemas  clínicos  da  prática  assistencial,  sejam

inicialmente fragmentados para, posteriormente, serem organizados (SANTOS, PIMENTA;

NOBRE, 2007).  

Pacientes idosos hipertensos acompanhados por telefone quando comparados a idosos

sem acompanhamento apresentam redução da readmissão hospitalar? 

Hipóteses

H0: A intervenção de Enfermagem “acompanhamento por telefone” tem associação

com o evento readmissão hospitalar do idoso com Hipertensão Arterial Sistêmica

H1: A  intervenção  de  Enfermagem  “acompanhamento  por  telefone”  não  tem

associação com o evento readmissão hospitalar do idoso com Hipertensão Arterial Sistêmica

Desfecho Primário: A intervenção de enfermagem “acompanhamento por telefone”

contribui para a adesão terapêutica de idosos com Hipertensão Arterial Sistêmica no pós alta

hospitalar, reduzindo assim o evento da readmissão hospitalar. 

Objetivo Geral

Analisar a associação da intervenção “acompanhamento por telefone” com a adesão

terapêutica  de  idosos  com  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  no  pós  alta  e  o  evento  da

readmissão hospitalar. 

Objetivos Específicos 

- Descrever o perfil do idoso hospitalizado com Hipertensão Arterial Sistêmica; 

-  Identificar  o diagnóstico  de enfermagem Falta  de adesão em idosos  hospitalizados  com

Hipertensão Arterial Sistêmica;

- Acompanhar por telefone o pós alta hospitalar do idoso com Hipertensão Arterial Sistêmica.



Justificativa 

Com o surgimento  das  doenças  crônicas  não transmissíveis  aliado ao  processo de

envelhecimento, observa-se que os idosos têm necessidades sociais e médicas diferenciadas e

tendem a utilização de maneira mais intensiva dos serviços de saúde, o que acarreta maiores

custos  institucionais  e  inúmeras  repercussões  a  autonomia,  independência  e  capacidade

funcional do idoso e consequente prejuízo à sua qualidade de vida (BRASIL, 2008;  IBGE,

2010; PESTANA, 2010; COURTNEY et al, 2011; BUURMAN et al, 2011; URBANETO et

al, 2012).

As experiências de acompanhamento telefônico, caracterizam-se, principalmente, por

atividades  de  teleconsultas,  desenvolvimento,  avaliação  e  implementação  de  sistemas  de

apoio  a  decisão  clínica  e  gerencial,  bem como  de  ambientes  virtuais  de  aprendizagem e

objetos  educacionais  digitais  que  tem  contribuído  para  a  formação  e  para  a  educação

permanente dos profissionais de enfermagem e de saúde (PRADO et al, 2013; SPINARDI-

PANES;  LOPES-HERRERA; MAXIMINO,  2013).  Aliar  tecnologias  de  comunicação  aos

serviços de saúde pode proporcionar redução de custos e otimização dos serviços de saúde. 

Desta  forma,  o  acompanhamento  por  telefone  não  só  emerge  da  necessidade  de

garantir  os  resultados  clínicos  e  de  gestão  otimizada  das  doenças  de  agravos  não

transmissíveis  dentro  da  população,  mas  de  um  recuso  ao  incentivo  e  apoio  na  adesão

terapêutica, assim como um imperativo de contenção de custos, onde a readmissão hospitalar

do paciente é um dos focos do uso desta ferramenta tecnológica (DOMINGUES et al, 2011;

CAVALARI et al, 2012; DANTAS; AGUIAR, 2012).  

Esta ferramenta pode contribuir para a educação do paciente, visto que a educação ao

paciente é entendida como parte do tratamento que permite uma revisão crítica do tradicional

relacionamento  profissional-paciente,  enfocando  os  aspectos  pessoais  e  emocionais  e  o

reconhecimento da necessidade de centralizar a pessoa e não a doença (BASTOS; FERRARI,

2011).  

Portanto, na atual concepção do processo de globalização, o uso de tecnologias é a

chave mestre na era moderna, onde a rede de telecomunicação é uma ferramenta fundamental

ao acesso de informação e o repasse desta. No acompanhamento telefônico torna-se viável

diminuir as desigualdades de serviços, pois é possível aproximar as barreiras geográficas e

socioeconômicas,  bem  como  gerar  logística  de  custo  e  benefício  na  área  da  saúde

(CAVALARI et  al,  2012;  PRADO et  al,  2013;  SPINARDI-PANES;  LOPES-HERRERA;

MAXIMINO, 2013;).



A geração de dados estatísticos e de informações tem potencial para em seu conjunto,

produzir evidências para a tomada de decisão local, e assim potencializar os processos de

construção de conhecimentos para essas decisões. Assim, a Enfermagem Gerontológica vem

intensificar  estudos  a  este  ator  que  emerge  nos  cenários  hospitalares,  visando  aprimorar

tecnologias e conhecimento para o cuidado em saúde a este sujeito, contribuindo assim para o

uso dos serviços terciários como as readmissões hospitalares (BRASIL, 2008; DUCA et al,

2010; MONTEIRO; FARO, 2010; PESTANA, 2010; URBANETO et al, 2012).  

O enfermeiro, por meio da Teleenfermagem, nacionalmente, tem desenvolvido várias

formas de aplicações das tecnologias em diferentes instituições de ensino por meio de grupos

de  pesquisas  que  abordam essa  temática,  vinculados  a  Programas  de  Pós-Graduação  em

enfermagem (SASSO et al, 2011; CAVALARI et al, 2012; PRADO et al, 2013; SPINARDI-

PANES; LOPES-HERRERA; MAXIMINO, 2013).  Assim como a elaboração de ambientes

virtuais de aprendizagem e objetos educacionais digitais visando a contribuição na formação e

educação permanente dos profissionais de enfermagem e de saúde (SASSO et al, 2011).

Relevância

O presente estudo vem contribuir para inserção do Enfermeiro no uso de tecnologias

no cuidado em saúde, tal como o acompanhamento por telefone, para o desenvolvimento de

novas metodologias para a prática assistencial, e ampliação do conhecimento para o ensino e

pesquisa, onde o desenvolvimento de habilidades no uso de tecnologias, não só aproximem

locais  e  pessoas  geograficamente  distantes,  mas  que  possa  facilitar  as  relações  entre

profissionais e pacientes com vistas a otimização dos serviços de saúde, beneficiando assim,

os envolvidos nos serviços de saúde e sua rede.

Para o paciente idoso em especial,  seu familiar e rede cuidadora, o uso dessa nova

tecnologia visa informar ou orientar. Visa também identificar situações de risco, assim como,

quando necessário, uma orientação  imediata  que possa prevenir ou evitar complicações de

saúde de  forma  antecipada  até  o deslocamento  à  unidade  de  saúde mais  próxima  de  seu

domicílio,  sempre que esta for possível.  A redução do índice de readmissão hospitalar  de

idoso com doença crônica não transmissível, reduz o risco de fragilização, esta que pode estar

relacionada a perda de capacidade funcional e qualidade de vida desses idosos que demandam

tratamento  contínuo,  e  assim elaborar  novas  estratégias  de assistência  a  saúde voltada  ao

idoso.   

A presente pesquisa é da linha de pesquisa de Cuidados Clínicos e tema de algumas

dissertações do curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS)

da  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  Os  responsáveis  pelo  desenvolvimento  da



pesquisa  são  membros  do  grupo  e  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Enfermagem

Gerontológica  (NEPEG),  cadastrado e  certificado pela  instituição  e  CNPq,  localizados  na

EEAAC/UFF, o que corrobora a necessidade de estudos com uso de tecnologias aliada ao

cuidado da saúde do idoso. 

CAPITULO I: REFERENCIAL TEMÁTICO 

  

Envelhecimento

Frente  às  transições  epidemiológicas  ocorridas  ao  longo  do  tempo  na  sociedade,

visualizamos um aumento da longevidade da população. O envelhecimento de acordo com o

último  censo  demográfico,  realizado  em  2010  (IBGE,  2011),  onde  a  população  idosa

representava aproximadamente 11% do total da população. 

Segundo IBGE (2010), 23,5 milhões dos brasileiros têm mais de 60 anos, mais que o

dobro  do  registrado  em 1991. A  estimativa  do  para  2025  equivale  a  15% de  idosos  da

população total, correspondendo, aproximadamente, a 30 milhões. De acordo com Brito et al

(2015), o envelhecimento proporciona mudanças significativas no âmbito da saúde, onde a

transição epidemiológica configura-se com vigor: progressivo, dinâmico e irreversível.  

O envelhecimento consiste, portanto, num processo complexo da evolução biológica

dos organismos vivos, e um processo psicológico e social do desenvolvimento do ser humano.



Podendo ser analisado sob várias perspectivas,  trata-se de um processo normal,  universal,

gradual  e  irreversível,  onde  ocorre  deterioração  endógena  das  capacidades  funcionais  do

organismo (PAIVA et al., 2012; SAQUETTO et al, 2013).

Na visão gerontológica, é inconcebível uma definição do processo de envelhecimento

como uma experiência homogênea ou unicausal. Moraes (2008) ressalta que a singularidade

individual  torna-se  mais  exuberante  quando  se  avaliam ambas  as  dimensões,  biológica  e

psíquica, associadas ao contexto familiar e social, ou seja, à integralidade do indivíduo.

Assim, o  ser  idoso  é  caracterizado  por  redução  gradativa  dos  mecanismos  de

homeostase fisiológicos para manutenção da vida.  Morais (2009) refere como mudanças que

se dão de forma heterogênea, por ocorrer de modo diferente para quem vive em contextos

históricos, sociais e culturais distintos.

Nessa  percepção  entre  idoso  e  envelhecimento,  Pestana  (2010,  p.20)  refere  que  o

“envelhecimento enquanto estado patológico, é anseio de combate e não de acolhimento por

parte da sociedade”. Patológico porque com a senilidade, há doenças que ocorrem com maior

freqüência e  que  acabam caracterizando  o  envelhecimento  com doenças  e  comorbidades

associadas, originando alguns problemas sociais. 

Assim,  o  processo  de  envelhecimento,  implica  em  aumento  do  risco  para  o

desenvolvimento de vulnerabilidade de natureza biológica, socioeconômica e psicossocial, em

virtude  do  declínio  biológico  típico  da  senescência,  o  qual  interage  com  processos

socioculturais (NERI; RODRIGUES, 2012).

Para Paz, Santos e Eidt (2006, p. 339): 

A vulnerabilidade individual é o que uma pessoa, na sua singularidade, pensa, faz e
quer, e o que, ao mesmo tempo, a expõe ou não à aquisição de um agravo à saúde.
Refere-se à idade, à hereditariedade, assim como ao tipo de informação de que a
pessoa dispõe, e de como a utiliza.

A vulnerabilidade,  portanto,  pode corroborar para o agravo de saúde a medida que

expõe  este  idoso  a  situações  que  dificultam  ou  minimizam  a  realização  de  atividades

instrumentais  de  vida  diária.  Essas  atividades  segundo Paz,  Santos  e  Eidt  (2006,  p.  339)

“estão relacionadas a participação social do idoso ou à manutenção de sua integração com o

meio social”, e isto requer uma reorganização sócio-familiar.

Contudo,  a  atual  situação  epidemiológica  brasileira,  segundo  Brito  et  al  (2015),

depara-se com o desafio das doenças crônicas e de seus fatores de risco, como o tabagismo, o

sobrepeso,  a  obesidade,  a  inatividade  física,  o  estresse,  e  a  alimentação  inadequada. As



doenças  crônicas  podem  ou  não  causar  danos  patológicos  irreversíveis,  assim  como

incapacidade de reabilitação em alguns casos quando não acompanhados. Para Roach (2009),

a doença crônica leva ao aumento da dependência.

Assim, Papaléo Netto (2007, p. 169) afirma que: 

A dependência é expressa pela ajuda indispensável para a realização das atividades
básicas da vida diária. Não só a incapacidade conduz à dependência, mas a soma da
incapacidade com a necessidade. Por outro lado, a dependência não é um estado
permanente; é um processo dinâmico que pode evoluir, pode modificar-se e pode ser
prevenido ou reduzido com ambiente e cuidados adequados.

Portanto,  as  doenças  crônicas  não  transmissíveis  demandam  acompanhamento

freqüente,  prolongado,  com quantitativo  elevado  de  consultas,  aumento  na  realização  de

exames, uso de medicações e hospitalizações quando comparado com outras faixas etárias,

(IBGE, 2011; PROCHET et al., 2012; PIMENTA et al, 2013; BRITO et al, 2015). No que se

refere  aos  gastos  com  serviços  hospitalares  de  atenção  à  saúde,  por  sua  vez,  os  idosos

consumiam aproximadamente 30% dos gastos totais (IBGE, 2011). 

Em relação  a  hospitalização,  esta  pode contribuir  para  a  vulnerabilidade.  Segundo

Carreira e Rodrigues (2010) e Carreta, Bettinelli e Erdmann (2011) os idosos são os mais

vulneráveis às incapacidades funcionais e dependência.

Neste sentido, durante a hospitalização, a dependência limita a opção individual ou

pessoal do idoso, este se encontra impossibilitado de tomar decisão e assim abstém-se de sua

autonomia por fatores sejam extrínsecos ou intrínsecos a sua vontade.  Além disso, a própria

hospitalização  predispõe  o  idoso  à  ruptura  das  atividades  sociais  e  perda  da  autonomia

(PROCHET et al, 2012).

A autonomia sugere tomada de decisão deliberada ou mais livre,  preservação da
integridade e individualidade, baseada em aspirações,  valores, crenças e objetivos
particulares de cada ser. A oportunidade da manifestação da vontade e necessidade
individual  em  nível  hospitalar  determina  uma  clara  dissociação  entre  rotinas
preestabelecidas e invariavelmente inflexíveis e a autonomia do paciente idoso. A
hierarquização do cuidado e o empoderamento dos saberes em torno do processo
saúde e doença, acrescidos às deliberações dos Códigos de ética, cerceiam a tomada
de decisão do idoso, favorecendo a sua passividade (CARRETTA; BETTINELLI;
ERDMANN, 2011, p. 960).

Portanto, as especificidades do processo de envelhecimento demandam profissionais

amplamente  qualificados,  que  contemplem  o  domínio  da  comunicação,  conhecimento,

criatividade  para  realizar  atividades  transdisciplinares  a  este  público  que  requer  além de



atenção especializada, um cuidado diferenciado que abranja a subjetividade e o ser como um

todo. 

De acordo com Brasil (2006), a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI),

refere para a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa: 

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e
multidimensional,  que leve  em conta a  grande  interação  entre  os  fatores  físicos,
psicológicos  e  sociais  que  influenciam  a  saúde  dos  idosos  e  a  importância  do
ambiente  no  qual  está  inserido.  A  abordagem  também  precisa  ser  flexível  e
adaptável  às  necessidades  de  uma  clientela  específica.  A  identificação  e  o
reconhecimento da rede de suporte social  e  de suas necessidades também fazem
parte  da  avaliação  sistemática,  objetivando  prevenir  e  detectar  precocemente  o
cansaço das pessoas que cuidam. As intervenções devem ser feitas e orientadas com
vistas à promoção da autonomia e independência da pessoa idosa,  estimulando-a
para o autocuidado. 

Assim, o profissional deve utilizar uma abordagem contextualizada e individualizada

para cuidar do idoso, considerando a multidimensionalidade do processo de envelhecimento,

do idoso e do seu papel como pessoa integrante de uma sociedade complexa e dinâmica.

A Doença Crônica não Transmissível: Hipertensão Arterial Sistêmica

Transformações econômicas e sociais ocorridas nas primeiras décadas do século XXI

podem ter modificado ou alterado as condições de vida e de saúde da sociedade. Consideradas

como  epidemia  na  atualidade,  as  doenças  crônicas  não  transmissíveis  constituem  sério

problema  de  saúde  pública,  tanto  nos  países  ricos  quanto  nos  de  média  e  baixa  renda

(BRASIL, 2008; SANTOS; MOREIRA, 2012). 

As principais doenças crônicas não transmissíveis  são as doenças cardiovasculares,

doenças  crônicas  respiratórias,  diabetes  mellitus e  neoplasias  (BRASIL,  2011).   A  mais

frequente das doenças cardiovasculares é a hipertensão arterial (BRASIL, 2006b; SANTOS;

MOREIRA, 2012).

A importância das doenças crônicas não transmissíveis no perfil atual de saúde das

populações é extremamente relevante (BALAMINUT et al, 2012). A DCNT é caracterizada

por  possuir  tempo  de  evolução  prolongada,  passível  de  detecção  precoce  e  tratamento

adequado, bem como de prevenção eficaz (STELLEFSON et al, 2013). 

Dentre  os  fatores  de risco para doenças  crônicas  destacam-se os  comportamentais,

como tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, consumo de alimentos fonte

de  gorduras  e  açúcares  e  inatividade  física.  Os  fatores  de  risco  comportamentais  são



potencialmente  modificáveis  e  condicionados  por  fatores  socioeconômicos,  culturais  e

ambientais (BRASIL, 2007; MALTA et al, 2012; FRANZONI et al, 2013).

A hipertensão  arterial  é  um importante  problema de saúde pública  no Brasil  e  no

mundo, sendo ainda um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de

doenças  cardiovasculares,  cerebrovasculares  e  renal  crônica  (BRASIL,  2007;  BARRETO;

MARCON, 2013).  Além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global, estimado pela

presença  dos  “fatores  de  risco,  a  presença  de  lesões  nos  órgãos-alvo  e  as  comorbidades

associadas”, são consideradas no diagnóstico da hipertensão arterial (BRASIL, 2006, p.71).  

É caracterizada pela presença de níveis de pressão arterial  elevados, relacionados a

alterações hormonais e, no metabolismo, a fenômenos tróficos (FIGUEIREDO; ASAKURA,

2010). 

Assim,  a  hipertensão arterial  é  apontada  como fator  de  risco  para  complicações  e

doenças cardiovasculares, em especial  a arterial  coronariana, esta que têm sido a principal

causa  de  óbito  no  Brasil  (SANTOS;  MOREIRA,  2012).  No  Brasil,  de  acordo  com  a

Vigilância fatores de risco e proteção para doenças crônicas por meio de inquérito telefônico

(2013), a hipertensão arterial afeta aproximadamente 60,2% da população acima de 65 anos

de idade. 

Essencialmente,  as abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial  são baseadas

nas modificações do estilo de vida (perda de peso, incentivo às atividades físicas, alimentação

saudável etc) e o tratamento medicamentoso (BRASIL, 2007; FIGUEIREDO; ASAKURA,

2010). Em estudo sobre o conhecimento da insuficiência cardíaca (IC) 36 (86,0%) pacientes

referiram que faziam controle de sal na alimentação e 30 (71,0%) faziam controle de líquidos

na dieta (FREITAS; PUSCHEL, 2014).

Neste sentido, o envelhecimento associado a maior incidência de múltiplas doenças

crônicas eleva o risco da população idosa a problemas relacionados a medicamentos devido às

alterações  fisiológicas  naturais  e  ao  grande  número  de  medicamentos  consumidos

(MEDEIROS et al, 2011). 

Assim, a redução de eventos de medicação diminui os custos com produtos, reações

adversas e uso de serviços de saúde (MEDEIROS et al, 2011). Idosos que utilizam múltiplos

medicamentos são indicativos de maior vulnerabilidade no estado de saúde, e tal condição é

um fator  de  risco  pelas  possibilidades  de  interação  indesejáveis  (MARIN  et  al,  2010).  

Entretanto,  segundo  a  II  Diretriz  em  cardiogeriatria  (2010),  as  evidências  dos

benefícios do tratamento da hipertensão no idoso, incluindo aqueles maiores de 80 anos, são

inequívocas.  Refere ainda que o controle adequado da hipertensão arterial no paciente idoso



resulta em maior redução absoluta na mortalidade total, mortalidade cardiovascular, acidente

vascular  encefálico,  eventos  coronarianos,  insuficiência  cardíaca,  insuficiência  renal  e

demência.

A  polifarmacoterapia é  comum  em  idosos,  onde  a  complexidade  dos  esquemas

medicamentosos  aumenta as  dificuldades  para  a  autoadministração  dos  medicamentos

prescritos. Juntamente com a falta de entendimento, esquecimento, diminuição da acuidade

visual  e  destreza  manual  que  ocorrem  no  idoso,  esses  contribuem  a  probabilidade  de

ocorrência de efeitos colaterais e não adesão (SOUSA et al, 2010; MARIN et al, 2010; CRUZ

et al, 2011; PEIXOTO et al, 2012).   

O conhecimento sobre o nome, dose e frequência de administração dos medicamentos

é de suma importância para que o paciente  esteja apto para evitar erros na utilização dos

mesmos  (CRUZ  et  al,  2011;  FREITAS;  PUSCHEL,  2014).  Portanto,  a  adequação  da

prescrição  medicamentosa  com  as  características  e  hábitos  de  vida  dos  pacientes  são

fundamentais para uma boa adesão ao tratamento (ZAVATINI; OBRELI-NETO; CUMAN,

2010).

Idosos, em especial do sexo feminino, estão mais propensos à farmacoterapêutica uma

vez que a prescrição de medicamentos é a forma de intervenção mais frequente (MEDEIROS

et al, 2011). Apesar da tentativa mundial de promoção racional para o uso de medicamentos,

ainda  se  faz  necessário  implementar  estratégias  para  melhorar  aspectos  relacionados  à

prescrição e à assistência ao paciente (MEDEIROS et al, 2011).

Desta  forma,  no  caso  de  idosos  com  problemas  cardiovasculares,  a  escolha  do

medicamento  deverá  ser  individualizada,  considerando  a  presença  de  comorbidades,

tolerabilidade  ao  medicamento,  resposta  individual  da  pressão  arterial  e  manutenção  da

qualidade de vida (BRASIL, 2007).

Estudo recente refere que o conhecimento sobre a doença é fruto das experiências

vivenciadas  e  de  senso  comum e  não  produto  da  aprendizagem significativa,  portanto,  a

atuação educativa deve considerar a complexidade do paciente com doença cardiovascular,

cabendo  ao  enfermeiro  implementar  e  garantir  estratégias  educacionais  voltadas  as

necessidades específicas desse grupo (FREITAS; PUSCHEL, 2014). 

Assim, o processo de educação do paciente pode contribuir para o prognóstico, visto

que o processo de educação ao paciente tem como objetivos a conscientização do paciente,

para  melhorar  seu  conhecimento  e  habilidade  de  forma  a  influenciar  suas  atitudes  e

comportamentos,  necessários  para  manter  ou  melhorar  a  saúde,  favorecendo  assim  um



comportamento  participativo  (FIGUEIREDO;  ASAKURA,  2010;  BASTOS;  FERRARI,

2011; MOURA et al, 2011). 

Hospitalização e Readmissão Hospitalar

O  desenho  atual  das  clínicas  hospitalares  dificulta  distinguir  as  especificidades  e

particularidades esperadas no processo de envelhecimento humano (SOUSA et al, 2010). O

maior  desafio  do  cuidado  à  pessoa  idosa  é  conseguir  contribuir  para  que,  apesar  das

progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver

sua própria vida com a máxima qualidade possível (BRASIL, 2007).

Apesar dos avanços tecnológicos para a redução da polifarmácia, o custo gerado pela

falta  de  adesão  ao  tratamento  nos  idosos  mostra-se  elevado  (CINTRA;  GUARIENTO;

MIYASAKI, 2010). 

A  não  adesão  terapêutica  é  um  importante  e  frequentemente  fator  de  risco  não

reconhecido  que  contribui  para  o  reduzido  controle  da  pressão  arterial,  levando  ao

desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, tais como insuficiência cardíaca, doença

arterial coronariana, insuficiência renal e acidente vascular cerebral (OLIVEIRA-FILHO et al,

2012).   

Neste  sentido,  uma  das  conseqüências  da  não  adesão  ao  tratamento  da  hipertensão

arterial  é  a  hospitalização.  Estudo  de  Barreto  e  Marcon  (2013)  sobre  prevalência  de

hospitalização por agravos ou complicações da hipertensão arterial, ocorridas em um período

de  12  meses  em  indivíduos  tratados  em  serviço  público  foi  de  12,08%  (BARRETO;

MARCON, 2013). Esse estudo identificou que dos 422 indivíduos, 51 (12,08%) relataram

hospitalização, no último ano, por agravos ou complicações da hipertensão arterial sistêmica.

Durante  a  hospitalização,  estudo  identificou  394  diagnósticos  de  enfermagem

relacionados  às  cinco  principais  síndromes  geriátricas:  Isolamento  Social,  129  (32,8%);

Iatrogenia,  113  (28,6%);  Instabilidade  Postural,  81  (20,6%);  Insuficiência  cerebral,  44

(11,1%); e Incontinência urinária, 27 (6,9%) (SOUSA et al, 2010).  Em estudo de Pimenta et

al (2013) sobre doença crônica associada à cognição de idosos com demência, a incontinência

urinária  e  instabilidade  postural  foram  os  mais  freqüentes  e  a  presença  da  constipação

intestinal foi associada ao grupo com demência.

Assim, estudo de Sousa et al (2010) evidenciou que houve um maior número de idosos

com a  síndrome  iatrogênica  na  clínica  médica,  onde  observa-se  que  o  idoso  permanece

internado por mais tempo e, portanto, mais exposto aos medicamentos por mais tempo.



Neste sentido, dentre os idosos investigados, calculam que, em média, duas síndromes

geriátricas  ocorrem  por  idoso, que  sofre  o  risco  de  fragilização  durante  o  processo  de

hospitalização,  com  aumento  da  chance  de  complicações,  do  custo  e  das  reinternações

(SOUSA et al, 2010).

Neste sentido, estudo de Bitencourt et al (2011) sobre diagnósticos de enfermagem,

refere  sobre  a  importância  da  identificação  dos  diagnósticos  de  enfermagem,  estes  que

constituem a base para sustentar o planejamento e a implementação das ações de enfermagem,

onde  para  isso,  faz-se  necessário  o  levantamento  de  dados  precisos  e  o  enfoque  nas

especificidades do processo de envelhecimento (BITENCOURT et al, 2011).

O  diagnóstico  de  enfermagem  Falta  de  Adesão,  na  NANDA  (2010),  tem  como

características  definidoras:  comportamento  indicativo  de  falta  de aderência,  evidências  de

desenvolvimento de complicações, evidências de exacerbação de sintomas, falha em manter

compromissos  agendados,  falha em progredir  e testes objetivos (ex.:  medidas  fisiológicas,

detecção de marcadores fisiológicos). Os fatores relacionados podem ser individuais, do plano

de assistência à saúde, rede e sistemas de saúde.

A  problemática  da  baixa  adesão  ao  tratamento  da  hipertensão  arterial  é  uma

preocupação  (MOURA  et  al,  2011;  GUEDES  et  al,  2011;  SANTOS;  MOREIRA,  2012;

COLÓSIMO  et  al,  2012;  CAVALARI  et  al,  2012;  BORGES  et  al,  2012;  BARRETO;

MARCON, 2013).  Para atuar efetivamente sobre problemas relacionados à não adesão ao

tratamento, os profissionais de saúde necessitam conhecer os motivos que levam o paciente a

não  aderir  ao  tratamento,  bem  como  as  concepções  que  o  mesmo  possui  a  respeito  da

doença/tratamento (MIASSO; CARMO; TIRAPELLI, 2012). 

Neste  sentido,  o  conhecimento  do  perfil  dos  indivíduos  com  hipertensão  arterial,

residentes na área geográfica da unidade de saúde que necessitaram de hospitalização e os

fatores contributivos para esta ocorrência, permitem o planejamento e a implementação de

ações mais efetivas no controle da doença, com conseqüente diminuição de hospitalizações

por esta causa, consideradas estressoras para o indivíduo e sua família e onerosas aos cofres

público (BARRETO; MARCON, 2013).

Contudo, a caracterização dos pacientes permite verificar a existência de fatores que

podem interferir de maneira negativa na adesão aos tratamentos prescritos (idade avançada,

baixa  escolaridade  e  número  elevado  de  comorbidades  (ZAVATINI;  OBRELI-NETO;

CUMAN, 2010). 

Para fundamentação e elaboração de um dos instrumentos de produção de dados, foi

realizado uma revisão integrativa. O período de coleta dos periódicos foi realizado no mês de



agosto de 2014, desenvolvido na BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, que armazena registros

científicos  das bases de dados selecionadas  para a revisão.  São estas:  LILACS (Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  MEDLINE (Literatura Internacional

em Ciências  da Saúde)  via  PUBMED e  SCIELO (Scientific  Eletronic  Library Online).  A

busca foi realizada utilizando-se os seguintes descritores exatos de acordo o DeCS- Bireme:

“Idoso” and “Hospitalização”.

Neste sentido, para a caracterização dos pacientes, as variáveis descritas foram: idade,

gênero,  estado  civil,  cor/  raça,  trabalho,  aposentadoria,  escolaridade,  arranjo  de  moradia,

religião, faixas de renda familiar e critérios de fragilidade (MARIN et al, 2010; SANTOS et

al, 2013; RODRIGUES et al, 2013; FREITAS; PUSCHEL, 2014), e presença de obesidade,

atividade física, tabagismo e etilismo (GULLEY; RASCH; CHAN, 2011, MARIN et al, 2010;

RODRIGUES et al, 2013). Outros estudos avaliaram a qualidade no padrão de sono (COSTA;

CEOLIM; NERI, 2011; SANTOS et al, 2013).

 Para o perfil de saúde ou condições médicas, quanto ao uso do serviço, avaliaram

quais cuidados ambulatoriais e quais especialidades, internações anuais (nº de internações no

último ano), visitas à emergência, atendimento de serviço de saúde domiciliar, e prescrição de

medicamentos utilizados (MARIN et al, 2010; GULLEY, RASCH, CHAN, 2011; FREITAS,

PUSCHEL, 2014) e diagnóstico médico atual, doenças referidas e estado emocional (MARIN

et al, 2010). História familiar (FREITAS; PUSCHEL, 2014) e comorbidades (RODRIGUES

et al, 2013; FREITAS; PUSCHEL, 2014).  Ainda no perfil de saúde e tratamento, questionou-

se quanto a restrição de líquidos e de sal, e conhecimento da doença e seu tratamento, esta

última em caráter qualitativo (FREITAS; PUSCHEL, 2014).

Para caracterização clínica de insuficiência cardíaca (IC)- classificação funcional da

IC  segundo  a New  York  Heart  Association2 (RODRIGUES  et  al,  2013;  FREITAS;

PUSCHEL;  2014)  e  sintomatologia  no  mês  anterior  à  entrevista  (dispneia,  fadiga,

precordialgia,  palpitação,  lipotimia  e  edema de  membros  inferiores)  (RODRIGUES et  al,

2013).   

Para analisar os fatores relacionados com a cognição, os idosos foram submetidos à

avaliação de seu status cognitivo por um teste de rastreio, escore do MEEM, o miniexame do

estado mental  (MARIN et  al,  2010;  COSTA, CEOLIM; NERI,  2011;  CRUZ et  al,  2011;

SANTOS et al, 2013; PIMENTA et al, 2013).   

2 III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2009). Classificação Baseadas em Sintomas (NYHA).
Disponível  em:  http://publicacoes.cardiol.br/consenso/pocketbook/2005-2009/06-icc.pdf  Acessado  em  10  de
agosto de 2014.



Para avaliação da capacidade funcional, utilizaram a escala Index de Katz (MARIN et

al, 2010; EKMAN et al, 2012) e Lawton e Brody (MARIN et al, 2010).  Estudo sobre cuidado

centrado  na  pessoa  com  insuficiência  cardíaca,  utilizou  a  escala  do  Index  de  Katz na

admissão, e esta após 3 meses a alta hospitalar (EKMAN et al, 2012). E na avaliação do grau

de adesão terapêutica foi identificada a aplicação do teste de Morisky e Green (CRUZ et al,

2011).

A avaliação de distúrbios de sono foi obtida por meio de seis questões referentes ao

instrumento do Perfil de Saúde de Nottingham (PSN), validado para uso no Brasil (COSTA;

CEOLIM; NERI, 2011; SANTOS et al, 2013).

Em relação ao perfil de tratamento, houve predomínio de tempo de tratamento entre

um a cinco anos (60,0%). O intervalo de consultas médicas foi de zero a três meses e de

quatro a seis meses (FREITAS; PUSCHEL, 2014).

Estudo confirma  a  necessidade  da  população  idosa  utilizar  serviços  de  saúde,  em

especial os serviços hospitalares, mais uma razão pela qual é preciso discutir as ações em

saúde e de enfermagem neste cenário (IBGE, 2009; MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010).

As readmissões hospitalares podem ser classificadas em planejadas e eventuais, onde as

readmissões hospitalares não planejadas podem representar deficiências no atendimento das

necessidades correspondentes a determinada doença (BORGES; TURINI, 2011).

Em estudo de Pestana (2010) sobre o perfil de readmissão de idosos, foi identificado

que 71 (75,5%) dos  idosos  sofrem hospitalização  prévia  em 12 meses,  onde 28 (39,4%)

idosos sofrem readmissão em até 30 dias após a alta hospitalar.  Para o estudo de Borges e

Turrini (2011), sobre perfil de morbidade dos pacientes readmitidos, 25,8% dos idosos foram

readmitidos até sete dias após a admissão anterior, 11,5% entre 8 e 15 dias, 13,8% entre 16 a

30 dias e 18,9% em um intervalo de 31 a 60 dias após a alta hospitalar.

Estudo de Ekman et al  (2012) acompanhou a taxa de reinternação nos registros dos

pacientes por um período de 6 meses, identificando 49% de readmissões dentro dos 6 meses

após a alta hospitalar (EKMAN et al, 2012). Para Pestana (2010), a readmissão hospitalar foi

registrada no seguimento de 3 meses, com identificação de 46 (64,8%) idosos. 

Assim, o idoso hospitalizado está exposto a diversas facetas da vulnerabilidade, como

vulnerabilidades  biológicas,  sociais,  culturais,  econômicas,  entre  outras (STHAL;  BERTI;

PALHARES,  2010).  Neste  sentido,  o  idoso  deve  ser  atendido  em  suas  necessidades

biopsicossociais,  com  base  em  uma  avaliação  multidimensional  gerontogeriátrica,

identificando-se as  necessidades  físicas,  funcionais,  mentais  e  sociais  e  relacionando-as  a

possíveis síndromes geriátricas (SOUSA et al, 2010).



Portanto, visto como um dos grandes desafios no cenário hospitalar, o atendimento ao

idoso  frágil  precisa  seguir  a  perspectiva  dos  cuidados  individualizados,  sob  a  lógica

interdisciplinar,  mantendo  a  identidade  do  idoso,  estimulando  a  autonomia  e  a  tomada

decisão,  reconhecendo  o  idoso  como agente  ativo  em seu  processo  de  cuidado  (LINCK;

CROSSETTI, 2011). 

 Tecnologia à distância na Saúde

Produto  da  ciência,  a  tecnologia,  vem  progressivamente  desenvolvendo-se  em

diversificados  ramos  de  conhecimento.  Os  desenvolvimentos  tecnológicos  recentes  na

indústria  automotiva,  telecomunicações  e  eletrônica  permitiram  uma  evolução  nas

possibilidades de medir e monitorar as condições humanas (RODRIGUÉZ-MARTIN, 2013). 

A evolução tecnológica  pode ser  entendida  como as  interações  estabelecidas  entre

indivíduos e os recursos físicos, gerando assim produção e disseminação de inovações, idéias

e conhecimento (CAMARGO; ITO, 2012). 

As tecnologias da informação, por meio das suas redes e comunidades virtuais, são

poderosos  instrumentos  para  a  comunicação  e  o  acesso  às  informações  sobre  saúde

(MORAES  et  al,  2012;  MONTEIRO  et  al,  2012). Na  atualidade,  pode-se  dizer  que  as

Tecnologias de Informação e Comunicação estão sendo empregadas de forma crescente na

área da saúde (CAMARGO; ITO, 2012). 

No cuidado em saúde é de fato, um domínio onde as tecnologias estão gradualmente

se  movendo  para  dentro,  para  capturar  dados  não disponíveis  anteriormente  e  para  gerar

novos conhecimentos sobre os pacientes (GAGNON, JACOB; GUTA, 2013).  Portanto, os

avanços em novas tecnologias de saúde apontam para benefícios à saúde e ao bem-estar de

pacientes e da sociedade e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), uma das

promissoras tecnologias disponíveis atualmente é a Telemedicina, que compreende a oferta de

serviços ligados aos cuidados com a saúde.

Inicialmente, a telemedicina foi inspirada pela evolução da tecnologia espacial,  que

aconteceu por volta  de 1960. O sistema foi  utilizado pela  primeira  vez para monitorar  os

parâmetros fisiológicos dos astronautas usando abordagem sem fio em tempo real durante a

expedição espaço sideral (BREEN; MATUSITZ, 2010; KARIM et al, 2013).

No Brasil, em 1989, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT) criou a

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com o objetivo de construir uma infraestrutura de

rede nacional de telecomunicação para a comunidade acadêmica (SILVA; MORAES, 2012). 



Em  2005,  a  Rede  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  criou  a  Rede  Universitária  de

Telemedicina  (Rute/RNP),  para  implantar  infraestrutura  de  interconexão  nos  hospitais

universitários (HUs) e unidades de ensino de saúde no Brasil. A Rute/RNP apoiou iniciativas

de telessaúde, ao facilitar o intercâmbio entre grupos de pesquisas, por rede de alta velocidade

(SILVA; MORAES, 2012). 

Para Daré (2007),  a Telemedicina  e  Telessaúde emergem como novas  ferramentas

significativas para transpor as barreiras culturais, socioeconômicas e geográficas entre centros

urbanos e comunidades carentes.

A Telemedicina mudou radicalmente a forma de trabalhar cuidados em saúde, pois

melhorou o acesso aos serviços de saúde, onde os pacientes podem obter informações gerais,

desde renovações de prescrições às questões administrativas como agendamento de consultas

(ATA, 2012; BLAKE, SCHWEMMER; SADE, 2012). 

Assim,  a  telemedicina é  definida  como  o  uso  de  tecnologias  de  informação  e

comunicação para fornecer informações e cuidados de saúde à distância e consulta clínica-

eletrônico,  enquanto  "telessaúde  "abrange uma ampla  gama de  cuidados  de  saúde a  uma

distância  que inclui  mais  do que os  serviços  clínicos (BREEN; MATUSITZ, 2010;  ATA,

2012; CAMARGO;  ITO,  2012;  KAMAL;  HONG;  LEE,  2012;  HALL,  STELLEFSON;

BERNHARDT, 2012; PRADO et al, 2013). 

A Telessaúde, portanto, é um recurso para estabelecer relações entre profissionais de

saúde e pacientes, podendo influenciar substancialmente a eficiência do tratamento, uma vez

que o diálogo e a comunicação podem melhorar a compreensão de um problema e permitir

um melhor reconhecimento de orientações e recomendações (DAMASCENO et al, 2012). A

proposta de comunicação terapêutica neste sentido permite ampliar os paradigmas tradicionais

de intervenção de enfermagem.

A  Telemedicina  e  Telessaúde  são,  portanto,  ferramentas  que  orientam  práticas  e

podem  amparar  a tomada  de  decisão  dos  profissionais  de  saúde  nos  diversos  contextos

clínicos e na relação de comunicação do paciente na sua terapêutica (BREEN; MATUSITZ,

2010; FLYNN, 2013). Tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, usando

tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para

diagnósticos,  prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação de prestadores de

serviços em saúde, assim como para fins de pesquisas e avaliações (PRADO et al, 2013).

Deste modo, a atribuição da tecnologia em saúde garante maior abrangência e acesso,

em lugares mais distantes, à saúde, educação e prevenção (MACHADO et al, 2010; PARKER

OLIVER  et  al,  2010; MONTEIRO  et  al,  2012;  PRADO  et  al,  2013).  Além  disso,  esta



tecnologia permite que especialistas compartilhem bases de conhecimento em toda a distância

(BREEN; MATUSITZ, 2010; MACHADO et al, 2010; KAMAL; HONG; LEE, 2012). 

Do mesmo modo,  há estudos que  referem lacuna no acesso às  especialistas  e  aos

cuidados especiais nas comunidades distantes, onde a telemedicina pode ser um método para

minimizar  este  problema  do  isolamento  geográfico  nos  acessos  aos  serviços  de  saúde

(BREEN;  MATUSITZ,  2010;  MACHADO  et  al,  2010; PARKER  OLIVER  et  al,  2010;

SHAIKH;  NETTIKSIMMONS;  ROMANO,  2011; ATA,  2012; DEMAERSCHALK et  al

2012; MONTEIRO et al, 2012; HALL; STELLEFSON; BERNHARDT, 2012; PRADO et al,

2013).

Portanto, a telemedicina não é uma especialidade médica em separado (ATA, 2012).

Existem vários sub-ramos sob o sistema de telemedicina, como teleconsultas, telementoring,

teleproctoring, telediagnose, telepresença, teletrauma e outros (KARIM et al, 2013). 

Na enfermagem, a American Nurses Association considera a telessaúde como um termo

amplo,  tipo guarda-chuva,  que inclui  a  telemedicina,  a  teleenfermagem,  e  demais  áreas  da

saúde  (PRADO  et  al,  2013). Desta  forma,  os  recursos  tecnológicos  atuais  permitem

intervenções  de  baixo  custo  (FREE  et  al,  2013),  ou  seja,  todos  esses  ramos  podem ser

percebidos  como  uma  alternativa  menos  onerosa  para  os  métodos  tradicionais  (BREEN;

MATUSITZ, 2010; ATA, 2012; KAMAL; HONG; LEE, 2012; KARIM et al, 2013).

Portanto,  a  Teleenfermagem  como  um  componente  da  telessaúde,  vem  sendo

caracterizada como o desenvolvimento da prática de enfermagem à distância, mediada, em

todo ou em parte,  por meio eletrônico,  englobando as dimensões  do processo de trabalho

assistencial, educacional, de gerenciamento e de pesquisa (CAVALARI et al, 2012; PRADO

et al, 2013).   

Destaca-se  neste  contexto  que  o  enfermeiro,  por  meio  da  Teleenfermagem,

nacionalmente, tem desenvolvido várias formas de aplicações das tecnologias em diferentes

instituições de ensino por meio de grupos de pesquisas que abordam essa temática, vinculados

a Programas de Pós-Graduação em enfermagem (PRADO et al, 2013; SASSO et al, 2011). 

A telemedicina está intimamente ligada com o termo da tecnologia de informação de

saúde. No entanto, a tecnologia de informação de saúde refere-se mais comumente a registros

médicos eletrônicos e sistemas de informação relacionados, enquanto telemedicina refere-se à

entrega efetiva dos serviços clínicos remotos usando tecnologia (ATA, 2012).  A telessaúde é

uma modalidade que vem sendo amplamente utilizada no mundo (MORAES et al, 2012).

Portanto,  as consultas  de  paciente  por  meio  de  videoconferência,  transmissão  de

imagens estáticas,  e-saúde, incluindo portais de pacientes, monitoramento remoto de sinais



vitais, educação médica continuada, aplicações sem fio focadas no consumidor e call centers

de enfermagem, entre outras aplicações, são considerados parte de telemedicina e telessaúde

(ATA, 2012). 

As políticas governamentais públicas e gestões de serviços privados de diversos países

têm sido direcionadas para apoiar as atividades que buscam integrar a telessaúde na rotina dos

serviços de saúde, com o foco de melhorar a qualidade do serviço prestado (CURIONI et al,

2013; GAGNON; JACOB; GUTA, 2013; PRADO et al, 2013). 

Os  sistemas  de  informação  constituem  um  pré-requisito  para  um  tratamento
coordenado,  integrado  e  orientado  por  evidências  científicas.  Eles  podem  ser
utilizados  para  monitorar  as  tendências  da  saúde,  as  taxas  de  natalidade  e
mortalidade,  os  processos  clínicos  de  atenção,  a  implementação  de  normas  e
regulamentações, dentre outras coisas (OMS, 2003, p.38)

Com os avanços tecnológicos e maior poder dos processadores, isto significa que os

dispositivos móveis, tais como  smartphones,  PDAs,  players portáteis de mídia,  videogames

portáteis e computadores de mão e ultra-portáteis são cada vez mais capazes de desempenho

de alto nível em muitas funções de comunicação (FORTNEY, 2011; SOUZA et al,  2012;

FREE et al, 2013).

Os recursos tecnológicos que têm sido usados para intervenções de saúde que incluem

mensagens de texto (SMS),  fotos e vídeo (MMS), telefone e acesso à  World Wide Web, a

reprodução  de  multimídia  e  suporte  a  aplicativos  de  software,  entre  outros  (BREEN;

MATUSITZ, 2010; FORTNEY, 2011; SOUZA et al, 2012; FREE et al, 2013).  

Redes de sensores sem fio consistem em dispositivos de baixa potência que integram

computação limitada, detecção e capacidades de comunicação de rádio (SOUSA et al, 2012).

Dispositivos sensores podem ser usados para capturar os sinais vitais em tempo real a partir

de  um  grande  número  de  pacientes,  transmitindo  os  dados  para  computadores  de  mão

realizados por técnicos de emergência médica, médicos e enfermeiros (FOCHE-PEREZ et al,

2012; SOUSA et al, 2012).

A internet, atualmente,  é utilizada não só para procurar informações de saúde, mas

para compartilhar experiências de saúde (BLAKE; SCHWEMMER; SADE, 2012; MARRIE

et al, 2013; MOORHEAD et al, 2013). 

O uso da internet nas tecnologias em saúde apresentou-se em estudo que desenvolve

sistemas  de  monitoração  das  condições  cardiorrespiratória  por  meio  da  rede  de  wireless

(FOCHE-PEREZ  et  al,  2012).   Há  estudos  que  implementaram  dispositivos  que  foram

desenvolvidos  para  o  uso  com  a  tecnologia  sem  fio  bluetooth para  a  monitoração  das



condições cardiovasculares (KUNTHONG et al, 2013).  Essas tecnologias permitem que as

intervenções possam ser personalizadas e interativas (BREEN; MATUSITZ, 2010; FOCHE-

PEREZ et al, 2012; FREE et al, 2013; KUNTHONG et al, 2013).

Estudos sobre desenvolvimento, avaliação e implementação de ferramentas de apoio,

referem sobre a  importância  de  ferramentas  disponíveis  para  orientar  práticas  e  apoiar  a

tomada  de  decisão  diferentes  contextos  clínicos,  ou  até  mesmo  para  a  compreensão  do

paciente em relação aos tratamentos disponíveis e adequados (BREEN e MATUSITZ, 2010;

FLYNN, 2013).  O uso do telefone para teleconsultas registrou 85% de acerto nas tomadas de

decisões (DEMAERSCHALK et al, 2010).

Ressalta-se  que  no  Brasil  a  integração  de  soluções  tecnológicas  com serviços  de

qualidade que possibilitam melhorar as atividades de educação, de planejamento da logística

de saúde, de regulação da teleassistência e de implementação de métodos para proporcionar

pesquisas multicêntrica (PRADO et al, 2013)

Além disso,  instrumentos  para  estas  intervenções  existem para  garantir  segurança,

integridade, consistência, confidencialidade e credibilidade às referidas informações, de forma

que a aplicação da informática na área da saúde esteja em conformidade com questões éticas e

que  informações  válidas  e  de  qualidade  não  duvidosa  beneficie  os  usuários  do  serviço

(CAMARGO; ITO, 2012; MOORHEAD et al, 2013).  

Estratégia de Intervenção e Adesão em condições crônicas de saúde

Abordagens inovadoras e as novas estratégias para gerenciar as condições crônicas

apresentam uma infinidade de efeitos positivos em um leque de variáveis de resultados (OMS,

2003).  Essas inovações estão sendo desenvolvidas e promovidas sob a premissa de que elas

podem  melhorar  o  manejo  terapêutico  de  condições  crônicas,  maximizar  os  resultados

clínicos,  facilitar  a  comunicação  com  os  profissionais  de  saúde,  e  individualizar  o

atendimento  prestado  a  quem  submeter  a  tratamentos  prolongados  (GAGNON;  JACOB,

GUTA, 2013).  

Assim, têm-se como estratégias inovadoras do gerenciamento das condições crônicas,

o aperfeiçoamento dos indicadores biológicos de doenças, redução de óbitos, minimização de

custos, modificação do estilo de vida dos pacientes e as capacidades de autogerenciamento,

melhora do funcionamento, da produtividade e da qualidade de vida, e melhora nos processos

de tratamento (OMS, 2003). 



Questões sobre adesão ao tratamento  no contexto de doenças  crônicas tornaram-se

uma preocupação importante a nível mundial e uma das principais prioridades em matéria de

cuidados de saúde,  onde é exibida a  necessidade de desenvolvimento de dispositivos  que

permitam  aos  profissionais  de  saúde  acompanhar  a  adesão  ao  tratamento  e  monitoração

(OMS, 2003; GAGNON; JACOB; GUTA, 2013).

Muito  do  que  está  sendo  desenvolvido  no  campo  da  investigação  da  adesão  está

focado na necessidade de monitorar a adesão e aumentar a interação com os indivíduos que se

submetem a tratamentos prolongados (GAGNON; JACOB; GUTA, 2013).

Em se tratando das necessidades de pacientes que apresentam condições crônicas, a
inexistência de um sistema de informação faz com que os trabalhadores da área de
saúde sejam reativos, ao invés de pró-ativos. O fato de não se utilizar uma estratégia
para  monitorar  condições  crônicas  permite  o  desenvolvimento  de  problemas  de
saúde em vez de retardar seu surgimento ou evitá-los (OMS, 2003).

Portanto,  os  métodos  de  monitoramento,  para  fornecer  informações  para  os

profissionais  de  saúde,  são  considerados  particularmente  útil  para  otimizar  a  adesão

terapêutica (GAGNON; JACOB; GUTA, 2013), pois estes profissionais podem identificar e

solucionar  discrepâncias  medicamentosas,  diminuindo  a  readmissão  hospitalar  e  a  não

aderência ao tratamento medicamentoso (TEIXEIRA; RODRIGUES; MACHADO, 2012).

Ressalta-se assim que as plataformas de tecnologias em telemedicina podem reduzir as

lacunas  geográficas  entre  os  pacientes  de  doenças  crônicas  e  os  profissionais  de  saúde,

buscando integrar hospitais e instituições de saúde situadas em regiões remotas através da

disseminação de conhecimentos e assistência aos pacientes crônicos (BREEN; MATUSITZ,

2010; MACHADO et al, 2010; HALL; STELLEFSON; BERNHARDT, 2012; CAMARGO;

ITO, 2012; MONTEIRO et al, 2012). 

Desta forma, intervenções baseadas em tecnologia também terão de ser adaptadas às

necessidades culturais das populações-alvo (FORTNEY, 2011; FLYN et al, 2013; MARRIE

et  al,  2013),  pois  o  uso  de  determinadas  ferramentas  não  abordam  a  variação  cultural,

preferência e valores do paciente,  onde estas sofrem influências para a tomada de decisão

(FLYN et al, 2013). 

Contudo,  Balaminut  et  al  (2012) referem sobre a  necessidade de intervenções  que

possibilitem a avaliação da assistência dos serviços de saúde por telefone. Estudos referem

sobre  contatos  telefônicos  realizados  pela  enfermeira  (DOMINGUES  et  al,  2011;

CAVALCANTI, 2012;  HEBERT et al, 2012), onde estes foram iniciados 7 dias após a alta

hospitalar,  durante  um  período  de  3  meses,  com  o  objetivo  de  esclarecer  e  reforçar



informações recebidas durante a hospitalização e investigar possíveis visitas à emergência e

re-hospitalizações. 

Assim, o acompanhamento também é um recurso para propiciar aos sujeitos um rápido

acesso  ao  serviço  de  saúde  e  de  fornecer  aos  doente  e  familiar  aquilo  que  eles  estão

necessitando em termos de orientação e apoio (DOMINGUES et al, 2011; CAVALARI et al,

2012; DANTAS; AGUIAR, 2012; HEBERT et al,  2012). Com a diminuição do tempo de

hospitalização, o planejamento de um programa de acompanhamento dos pacientes torna-se

essencial (DANTAS; AGUIAR, 2011). 

Os aspectos biopsicossociais devem ser levados em consideração em toda e qualquer

intervenção, uma vez que estarão norteando as ações dos pacientes (BIANCA BARLETTA;

DE SOUZA GENNARI; CIPOLOTTI, 2011; ROMERO; ANGELO; MUNOZ GONZALEZ,

2012). 

A pessoa idosa,  assim como outras  pessoas de diferentes  faixas  etárias  devem ser

consideradas  em  sua  individualidade,  crenças,  desejos,  entre  outros,  junto  de  seus

acompanhantes  e/ou  familiares,  durante  todo  o  processo  de  cuidar  (MOTTA;  HANSEL;

SILVA, 2010).  As experiências  culturais  devem ser consideradas  pois  refletem o caráter

histórico das relações sociais (MEDEIROS e WAINER, 2010).

Neste sentido, estudo de Romero, Angelo e Munoz Gonzalez (2012) referem sobre a

importância do processo de comunicação e da sensibilização cultural neste processo. Assim,

os autores mencionam que essa sensibilidade é uma habilidade necessária para atendimento

de telefone assim como o nível de autoconhecimento dos profissionais envolvidos.

Ressalta-se que a  comunicação, instrumento básico para o cuidado de Enfermagem,

não é somente o envio e recebimento de mensagens, mas a codificação desta pelo receptor e o

feedback  pela sua fonte,  de forma que ambos os pólos possam codificar  suas mensagens,

interagir e permutar informações que lhe são necessárias.

Assim, a comunicação é uma habilidade que do ponto de vista “comunicacional”, o

cuidado  à  distância  apresenta  nuances  que  dificultam  o  processo  de  comunicação,

principalmente devido a dificuldade de percepção do não –verbal na assistência por telessaúde

(BARBOSA, 2015). 

Portanto, com o objetivo de buscar evidência na literatura científica acerca da temática

em estudo, utilizou-se a estratégia PICO (P: Patient/Problem; I: Intervention; C: Compare to;

O: Outcomes) como uma ferramenta de pesquisa baseada em evidências, que propõe que os

problemas  clínicos  da  prática  assistencial,  sejam  inicialmente  fragmentados  para,

posteriormente, serem organizados (SANTOS, PIMENTA; NOBRE, 2007). 



Para o nível de evidência científica por tipo de estudo, foi adotado, a classificação de

Oxford Centre  for  Evidence-Based  Medicine3,  selecionados  periódicos  de  grau  de

recomendação A. 

A busca foi realizada no mês de março de 2014. Para tal foram utilizados os seguintes

MeSH  Terms  (Medical  Subject  Headings):  Aged  OR  Hypertension;  Telemedicine;

Therapeutics; Patient Readmission, para busca de produções na base científica MEDLINE

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) via PUBMED (National Library

of Medicine). Entre os termos foi utilizado o operador booleano (ou  builder): “and”. Para a

busca das referências foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: idiomas português,

inglês  ou  espanhol;  resumo  expandido  e  artigos  disponibilizados  na  íntegra  online  (free

article). Para critérios de exclusão: artigos com temática voltada para agravos em saúde não

cardiovasculares. 

Após  realizar  o  levantamento  dos  artigos  e  seleção  de  acordo  com  os  critérios

estabelecidos, foram identificados 44 estudos. Após exclusão das referencias duplicadas e não

relacionadas  a  temática,  07  artigos  foram  selecionados  para  análise  e  discussão  do

background.

3BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia  –  Decit.  Disponível  em:
portal2.saude.gov.br/rebrats/visao/estudo/recomendacao.pdf Acessado em 19 de agosto de 2014.
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Estratégias de gestão da doença e adesão do paciente que visam manter um estado

satisfatório  podem  diminuir  a  necessidade  de  reinternações  em  pacientes  com  doença

cardiovascular,  tempo  de  permanência  hospitalar,  reduzir  custos  hospitalares  e,  talvez,

melhorar os resultados humanísticos e de qualidade de vida (RIEGEL et al, 2002; BENATAR

et al, 2003). Estudo de Feltner et al (2014) refere que quase 25% dos pacientes hospitalizados

com doença coronariana são readmitidos em 30 dias.

Estudos  mostram  que  um  sistema  de  telemedicina  com  ferramentas  de  apoio

motivacional  e  atendimento  multidisciplinar  abrangente  é  capaz  de  reduzir  o  número  de

internações  hospitalares  e  o  número  de  dias  de  hospitalização  em pacientes  com doença

cardíaca (RIEGEL et al, 2002; BENATAR et al, 2003; CHAUDHRY et al, 2010; DOMINGO

et al, 2011; FELTNER et al, 2014). 

As  intervenções  envolveram  a  visão  geral  da  doença  (sintomas,  cuidados  diários,

etiologia),  medicação  (mudanças  no  tratamento,  complicações),  consultas  ambulatoriais  e

agendamento  (DOMINGO  et  al,  2011;  FELTNER  et  al,  2014),  prevenção  de  recaídas,

controle do colesterol, hipertensão e estilo de vida (DOMINGO et al, 2011).  Questões que

abordavam  a  atividade  física,  família  e  amigos,  o  controle  emocional,  viagem,  estresse,

nutrição (comer fora, ingesta de líquidos, dieta com pouco sal), vacinas e consumo de álcool

(DOMINGO et al, 2011). 

Nos estudos de intervenção, os pacientes foram entrevistados por telefone onde foram

coletadas informações sobre a qualidade de vida (FELTNER et al, 2014), satisfação com o

atendimento (RIEGEL et al, 2002; CHAUDHRY et al, 2010), uso de medicamentos, e obteve-

se   também  informações  sobre  as  readmissões  subseqüentes (RIEGEL  et  al,  2002;

CHAUDHRY et al, 2010; FELTNER et al, 2014), tais como dias de hospitalização, dias para

a  primeira  reinternação,   os  custos  de  internação,  uso  de  recursos  ambulatorial,  foram

acompanhados por 3 meses (RIEGEL et al, 2002; BENATAR et al, 2003; CHAUDHRY et al,

2010; FELTNER et al, 2014)  e 6 meses (RIEGEL et al,  2002; CHAUDHRY et al, 2010;

FELTNER et al, 2014). 

Nos  estudos  selecionados,  avaliou-se  as  visitas  ao  departamento  de  urgência/

emergência (RIEGEL et al, 2002; CHAUDHRY et al, 2010; FELTNER et al, 2014), consultas

de cuidados agudos, qualidade de vida (FELTNER et al, 2014), estado funcional (FELTNER

et  al,  2014),  e  presença  de  cuidador  ou  cuidador  informal  (TAKAHASHI  et  al,  2012;

FELTNER et al, 2014) e/ou apoio social  (TAKAHASHI et al, 2012). Além disso, questões

sobre status socioeconômico, educação e meio de transporte (TAKAHASHI et al, 2012). 



O  serviço  de  telemonitoramento  foi  mais  eficaz  do  que  a  visita  domiciliar  da

enfermeira na redução das taxas de readmissão de pacientes (RIEGEL et al, 2002; BENATAR

et al, 2003). A taxa de readmissão 3 meses era de 11% para o grupo de telemonitoramento

pela enfermeira em comparação com 23% para o grupo de visita domiciliar (BENATAR et al,

2003). 

Portanto, os estudos selecionados concluem que estudos futuros deverão avaliar se as

intervenções reduzem as taxas de readmissões (RIEGEL et al, 2002; BENATAR et al, 2003;

TAKAHASHI et al, 2012; FELTNER et al, 2014).

Para identificar as intervenções mais utilizadas aos idosos hipertensos e esta relação à

adesão  terapêutica,  foi  elaborado  uma  revisão  integrativa no  mês  de  agosto  de  2014,

desenvolvido na BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, que armazena registros científicos das

bases de dados selecionadas para a revisão. São estas: LILACS (Literatura Latino-Americana e

do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde)

via  PUBMED e  SCIELO (Scientific  Eletronic  Library  Online).  A  busca  foi  realizada

utilizando-se os descritores de acordo o DeCS- Bireme: “Idoso”, “Hipertensão”, “Cuidados de

Enfermagem” e  “Adesão à  medicação”,  e  foi  utilizado  o operador  booleano  and para  os

cruzamentos.  Não  se  utilizou  aspectos  clínicos  nem  tipo  de  estudo  para  seleção  dos

periódicos. A busca apresentou, após refinamento mediante leitura de resumos e exclusão de

duplicados, um total de 23 publicações para análise.  A estratégia de busca foi representada

por  um fluxograma correspondendo ao  número  de  artigos  apresentados  após  seleção  dos

filtros  de  interesse  (Figura  1).  Em  seguida  a  tabela  1  apresenta  a  descrição  do  perfil

bibliométrico dos artigos selecionados.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos. PINHEIRO, FM. Niterói, ago.,2014.  



Tabela 1. Perfil bibliométrico dos artigos selecionados. Niterói, ago., 2014.



Título Autor (es) Tipo de
Estudo

Objetivo Periódico Ano de
Publicação

Banco de
Dado

Fatores  de  risco  e
complicações  em
hipertensos/diabéti
cos  de  uma
regional  sanitária
do  nordeste
brasileiro

SANTOS,  J.
C.;
MOREIRA,
T.M. M.

Documental,
analítico,
retrospectivo
,  com
abordagem
quantitativa

 Identificar  os
fatores  de  risco  e
complicações
associadas
presentes  em
usuários  com
hipertensão  ou
diabetes,
cadastrados  no
HIPERDIA  da
Secretaria
Executiva  Regional
VI  em  Fortaleza,
CE

Rev. esc.
enferm.

USP

2012 LILACS

Nurse-led  disease
management  for
hypertension
control in a diverse
urban  community:
a randomized trial.

Hebert
PL; Sisk
JE; Tuzzio
L; Casabianca
JM; Pogue
VA; Wang
JJ; Chen
Y; Cowles
C; McLaughli
n MA.

Estudo
randomizado
controlado

Eficácia  de  uma
intervenção  de
enfermagem  com
base  sob  medida
para  as
necessidades
específicas  dos
pacientes  negros  e
hispânicos no Leste
e  Central  Harlem,
New York City que
trataram  mas
hipertensão  não
controlada

J Gen
Intern Med

2012 MEDLINE

Adesão  ao
tratamento  clínico
ambulatorial  da
hipertensão  arterial
sistêmica

Aurelina Gom
es  e  Martins,
Suzel  Regina
Ribeiro Chava
glia,  Rosali
Isabel
Barduchi Ohl,
Igor  Monteiro
Lima Martins,
Mônica
Antar Gamba

Estudo
Transversal

Analisar  a  adesão
ao  tratamento
clínico  da
hipertensão  arterial
na  população
assistida  por  uma
unidade  de
Estratégia de Saúde
da Família

Acta paul.
enferm

2014 LILACS

Controle pressórico
e  adesão/vínculo
em  hipertensos
usuários  da
Atenção Primária à
Saúde

Christiana
Souto Silva,
Neir
Antunes Paes,
Tânia  Maria
Ribeiro
Monteiro
de Figueiredo,
Maria
Aparecida
Alves Cardoso
,  Ana  Tereza
Medeiros
Cavalcanti
da Silva,
Juliana  Sousa
Soares
de Araújo

Estudo
descritivo  e
analítico

Avaliar  a
associação  entre  o
controle  pressórico
e  variáveis
sociodemográficas,
acompanhamento,
adesão e vínculo do
usuário.

Rev. esc.
enferm.

USP

2013 LILACS

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Gen%20Intern%20Med
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Gen%20Intern%20Med
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22McLaughlin%20MA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22McLaughlin%20MA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cowles%20C%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cowles%20C%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chen%20Y%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Chen%20Y%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Wang%20JJ%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Wang%20JJ%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pogue%20VA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pogue%20VA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casabianca%20JM%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Casabianca%20JM%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tuzzio%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tuzzio%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sisk%20JE%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sisk%20JE%22


Analysis  of  action
plans  and  coping
plans  for  reducing
salt  consumption
among women with
hypertension

Rúbia  de
Freitas
Agondi; Maria
Cecília  Bueno
Jayme
Gallani;
Marilia
Estevam
Cornélio;
Roberta
Cunha
Matheus
Rodrigues

Corte
transversal
de  um
estudo
experimental

Descrever os planos
de  ação
desenvolvidos  por
mulheres  para  a
adição  de  um
máximo de  4  g  de
sal  por  dia  para
alimentos  e  para
reduzir  o  seu
consumo  de
alimentos altamente
salgado,  bem como
as  barreiras
percebidas.

Rev.
Latino-

Am.
Enfermage

m

2012 LILACS

Socio-demographic
characteristics  and
quality  of  life  of
elderly  patients
with  systemic
arterial
hypertension  who
live  in  rural  areas:
the  importance  of
nurses' role

Darlene  Mara
dos  Santos
Tavares,
Mariana
Mapelli  de
Paiva,  Flavia
Aparecida
Dias,  Marina
Aleixo  Diniz,
Nayara  Paula
Fernandes
Martins

Pesquisa
observaciona
l. Analítico e
transversal 

Descrever  as
características
sócio-demográficas
e  de  qualidade  de
vida  de  pacientes
idosos  com
hipertensão  arterial
sistêmica; correlaci
onar a qualidade de
vida  com  o  tempo
de  diagnóstico  e
número  de
medicamentos, bem
como  para
comparar  a
qualidade  de  vida
com  o  tipo  de
medicação.

Rev.
Latino-

Am.
Enfermage

m

2013 LILACS

The  perception  of
hypertensive
elderly  patients
regarding  their
health needs

Marin  MJ; da
Silva  Santana
FH; Moracvic
k MY.

Estudo
Qualitativo

Analisar  a
percepção de idosos
hipertensos sobre as
suas  necessidades
de saúde.

Rev Esc
Enferm

USP

2012 MEDLINE

Eficácia  da
educação em saúde
no  tratamento  não
medicamentoso  da
hipertensão arterial 

Oliveira,
Thatiane
Lopes; Mirand
a, Leonardo de
Paula; Fernan
des,  Patrícia
de
Sousa; Caldeir
a,  Antônio
Prates

Estudo  de
intervenção,
aleatório,
não
controlado,
do  tipo
coorte
prospectivo

Verificar  a  eficácia
da  educação  em
saúde na adesão  ao
tratamento  não
medicamentoso  da
hipertensão arterial.

Acta paul.
enferm

2013 LILACS

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20paul.%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20paul.%20enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moracvick%20MY%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moracvick%20MY%22


Baseline
medicatio
n
adherenc
e  and
blood
pressure
in  a  24-
month
longitudi
nal
hypertens
ion study

Ryan
Shaw  e Hayd
en   B.
Bosworth 

Análise  de
grupo
randomizado

Identificar  a
viabilidade  e
validade  preditiva
de  uma  medida  de
auto-relato  de  fácil
e rápida de adesão à
medicação

J Clin Nurs 2012 MEDLINE

Atuação  da
enfermeira  eleva  o
controle  de
hipertensos  e
diminui o efeito do
avental branco

Colósimo,
Flávia
Cortez; Silva,
Stael  Silvana
Bagno
Eleutério
da; Toma,
Gabriela  de
Andrade; Pieri
n,  Angela
Maria
Geraldo.

Estudo  de
campo,
experimental
,
randomizado
,  com
abordagem
quantitativa

Avaliar  o  controle
de hipertensos, com
uso  da  MRPA  e
medida  casual,  e
analisar o efeito do
avental branco

Rev Esc
Enferm

USP

2012 LILACS

Fatores  de  risco  e
complicações  em
hipertensos/diabéti
cos  de  uma
regional  sanitária
do  nordeste
brasileiro

Santos,  Jênifa
Cavalcante
dos; Moreira,
Thereza Maria
Magalhães.

Documental,
analítico,
retrospectivo
,  com
abordagem
quantitativa

Rev Esc
Enferm

USP

2012 LILACS

Personal
characteristics  and
cognition  in  older
African-Americans
with hypertension

Klymko
KW; Artinian
NT; Peters
RM; Lichtenb
erg PA.

Descritivo
correlacional
foi  aninhado
em  um
estudo
randomizado
controlado

Determinar  que
características
pessoais  foram
associados  com
dificuldades
cognitivas, a fim de
identificar os idosos
que  necessitavam
de  suporte
ambiental  para
melhorar  as  suas
capacidades  de
auto-gestão.

J Natl
Black
Nurses
Assoc

2011 MEDLINE

Cuidado  de
enfermagem  ao
cliente  com
hipertensão:  uma
revisão
bibliográfica 
 

Moura,
Denizielle  de
Jesus
Moreira; Beze
rra,  Sara
Taciana
Firmino; More
ira,  Thereza
Maria
Magalhães; Fi
alho,  Ana
Virgínia  de
Melo.

Estudo
bibliográfico
do  tipo
revisão  da
literatura

Identificar,  na
produção  do
conhecimento,
práticas de cuidados
de  enfermagem  ao
portador  de
hipertensão  arterial
na última década

Rev Bras
Enferm

2011. LILACS

Barreiras  ao Guedes, Maria  Transversal Descrever  as Rev Bras 2011 LILACS

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Guedes,%20Maria%20Vilani%20Cavalcante%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Bras%20Enferm
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fialho,%20Ana%20Virg%C3%ADnia%20de%20Melo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fialho,%20Ana%20Virg%C3%ADnia%20de%20Melo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fialho,%20Ana%20Virg%C3%ADnia%20de%20Melo%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Thereza%20Maria%20Magalh%C3%A3es%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Thereza%20Maria%20Magalh%C3%A3es%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moreira,%20Thereza%20Maria%20Magalh%C3%A3es%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Sara%20Taciana%20Firmino%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Sara%20Taciana%20Firmino%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bezerra,%20Sara%20Taciana%20Firmino%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moura,%20Denizielle%20de%20Jesus%20Moreira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moura,%20Denizielle%20de%20Jesus%20Moreira%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Moura,%20Denizielle%20de%20Jesus%20Moreira%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Natl%20Black%20Nurses%20Assoc
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Natl%20Black%20Nurses%20Assoc
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=J%20Natl%20Black%20Nurses%20Assoc
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lichtenberg%20PA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Lichtenberg%20PA%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Peters%20RM%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Peters%20RM%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Artinian%20NT%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Artinian%20NT%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Klymko%20KW%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Klymko%20KW%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
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Mudanças no estilo de vida de pessoas com hipertensão arterial se constituem talvez

na maior  dificuldade  na adesão ao tratamento,  por envolver  alimentação,  atividade  física,

abstenção de bebidas alcoólicas e fumo (GUEDES et al, 2011; SANTOS; MOREIRA, 2012;

BARRETO; MARCON, 2013;  GOMES; MARTINS et  al,  2014).  Isto  é,  as mudanças  no

estilo de vida, por exemplo, impõem cuidados com a dieta, controle na ingestão de álcool,

cessação do hábito  de  fumar,  manutenção  do peso,  realização  de  atividade  física  regular

(GUEDES et al,  2011; SANTOS; MOREIRA, 2012; TAVARES et al,  2013; BARRETO;

MARCON, 2013; GOMES; MARTINS et al, 2014).

É necessário que os profissionais de saúde compreendam que a adesão ao tratamento

da  hipertensão  arterial  é  uma  questão  complexa,  que  repousa  sobre  quatro  dimensões

interdependentes  que  necessitam  ser  compreendidas  sistemicamente:  pessoa,

doença/tratamento, serviço de saúde e ambiente (BORGES et al, 2013).

Os estudos analisaram o tempo de diagnóstico, como a doença foi descoberta, tipo de

medicação, razões para a interrupção dos medicamentos, hábito de medir a pressão arterial e



consumo de sal na comida (TAVARES et al, 2013), alimentação hipossódica e hipolipídica

(GUEDES et al,  2011; TAVARES et al,  2013), histórico familiar  (SANTOS; MOREIRA,

2012) e perfil farmacoterapêutico (número de tipos de medicamentos utilizados, número total

de comprimidos utilizados por dia, número de vezes ao dia que utiliza os medicamentos, entre

outros  (KLYMKO, 2011;  MIASSO; CARMO; TIRAPELLI, 2012; MOURA  et al, 2011;

GUEDES et al, 2011; CAVALARI et al, 2012). Em outro estudo, as informações coletadas

dos prontuários foram: resultados das três últimas medições da pressão arterial, peso, altura e

tratamento farmacológico prescrito (GUEDES et al, 2011). 

Na seleção dos participantes de estudo, um dos critérios era ter o diagnóstico médico

de hipertensão arterial há, pelo menos, um ano; e estar em tratamento medicamentoso para

hipertensão arterial há, pelo menos, seis meses (OLIVEIRA et al, 2013). 

A avaliação da influência dos medicamentos na qualidade de vida dos hipertensos é

imprescindível na busca de alternativas para maior adesão (MOURA et al, 2011; CAVALARI

et al, 2012). Em relação à adesão ao tratamento medicamentoso, 21(28%) dos portadores de

hipertensão  arterial  revelaram  adesão  pelo  Teste  de  Morisky  e  Green e  54(72%)  não

apresentaram adesão (pontuação no teste £3) (CAVALARI et al, 2012).

Assim, estudos utilizaram para monitorar a adesão à medicação a escala de Morisky-

Green (HEBERT et al, 2012; BORGES et al, 2012; MIASSO; CARMO; TIRAPELLI, 2012;

SHAW; BOSWORTH, 2012;  SOUZA et  al,  2013;  GOMES;  MARTINS et  al,  2014)  por

acompanhamento telefônico (HEBERT et al, 2012).  Evidenciou baixa adesão à terapêutica

medicamentosa  em  70,7%  para  o  tratamento  da  hipertensão  arterial,  relacionado

principalmente ao esquecimento da ingestão do medicamento  (GOMES; MARTINS et al,

2014). 

Portanto  na  continuidade  do  tratamento  da  hipertensão  arterial,  estão  associados

também  com  a  quantidade  de  drogas  prescritas,  doses  e  via  de  aplicação,  seus  efeitos

colaterais, nível de confiança e relacionamento entre cliente e profissional e facilidades de

acesso aos serviços de saúde.  (GUEDES et al, 2011;  HEBERT et al, 2012; MOURA et al,

2011;  CAVALARI  et  al,  2012; MIASSO;  CARMO;  TIRAPELLI,  2012).  Enquanto  a

monoterapia era praticada por 69 dos entrevistados, os demais faziam uso associado de duas

drogas (134), de três drogas (39), e quatro de mais de três drogas (GUEDES et al,  2011;

MIASSO; CARMO; TIRAPELLI, 2012).  

Os motivos para o não seguimento das orientações são comodismo, doença associada,

pouca segurança, falta de tempo, desgaste físico e mental para realização de exercícios físicos;

dificuldades socioeconômicas para a alimentação adequada; dependência química para o fim



do tabagismo e etilismo, efeito adverso das drogas para o uso sistemático das medicações

(GUEDES et al, 2011; MOURA et al, 2011; CAVALARI et al, 2012). 

Aspirando  melhorar  os  comportamentos  de  autocuidado,  o  aconselhamento  pelo

enfermeiro  ao  paciente  deve  fornecer  estratégias  para  melhorar  a  adesão  à  medicação

(HEBERT et al, 2012), a leitura de rótulos dos alimentos à importância de controlar a ingestão

de sal e gordura (GUEDES et al, 2011; HEBERT et al, 2012; AGONDI, 2012; TAVARES et

al, 2013). Aconselha-se orientação à redução do tabagismo e consumo de álcool (GUEDES et

al, 2011; HEBERT, 2012; BARRETO; MARCON, 2013). O controle dos níveis tensionais é

fundamental  para  o  correto  monitoramento  da  hipertensão  arterial  sistêmica  (BARRETO;

MARCON,  2013;  TAVARES  et  al,  2013).  E  desempenho  de  atividade  física  também  é

aconselhável (TAVARES et al, 2013). 

Portanto,  dentre  as intervenções  de enfermagem, pode-se citar:  Estabelecimento de

confiança  na  equipe,  visto  que  as  atitudes  adotadas  pelos  profissionais  de  saúde,  como

linguagem popular, demonstração de respeito pelas crenças do paciente (OLIVEIRA et al,

2013;  SILVA  et  al,  2013;  GOMES;  MARTINS  et  al,  2014) e  atendimento  acolhedor

desencadeiam confiança maior neles, resultando em uma melhoria da adesão; Encorajamento

das redes de apoio (família, amigos, pessoas próximas) (KLYMKO et al, 2011; TAVARES et

al, 2013; BORGES et al, 2013; OLIVEIRA et al, 2013); Fornecimento de orientações sobre a

doença e o tratamento; Simplificação do esquema terapêutico; Facilitação da acessibilidade ao

sistema  de  saúde  e  aos  recursos  de  saúde (GUEDES et  al,  2011;  HEBERT et  al,  2012;

MOURA et  al,  2011;  CAVALARI  et  al,  2012; MIASSO;  CARMO; TIRAPELLI,  2012;

OLIVEIRA et al, 2013) Educação permanente em saúde e envolvimento do paciente e sua

família com a terapia (COLÓSIMO et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2013).

Assim, orientações que envolvam conhecimento, comportamento e gerenciamento da

doença, talvez possam ser ações benéficas desde que estas levem em consideração as questões

biopsicossociais e culturais da pessoa com hipertensão arterial.



CAPÍTULO II: MÉTODO

Delineamento do Estudo

Trata-se  de  Estudo  Piloto  Randomizado.  O  delineamento  quantitativo  difere  com

relação ao grau de controle que o pesquisador tem sobre a variável independente, que podem

ser  delineamento  experimental,  quase-experimental  e  não  experimental  (POLIT;  BECK;

HUNGLER, 2006).

Estudo experimental denominado em inglês “pilottest” (teste piloto) ou “pilotstudy”

(estudo  piloto)  é  realizado  como  um  teste  preliminar,  experimental,  que  propõe,

primordialmente,  estabelecer  a  viabilidade  da  investigação  que  se  realiza;  ou  seja,  é

concretizado antes do estudo principal para demonstrar os métodos e procedimentos mais

adequados para execução do estudo (LANCASTER, 2004; THABANE, 2010). 

Desde  modo,  as  informações  podem ser  limitadas  sobre as  fontes  e  magnitude  de

variação  de  medidas  de  resposta,  entretanto,  muitas  vezes  a  ênfase  é  colocada  de  forma

equivocada em significância estatística e não na viabilidade, que é o foco principal do teste

piloto (LANCASTER, 2004; THABANE, 2010; JACKSON, 2013).

Para Hulley (2008), estudos de intervenção ou ensaio clínico, o investigador compara

o desfecho em grupos de participantes que recebem diferentes intervenções. O presente estudo

segue as recomendações da Declaração do CONSORT 20104.

4   Disponível em: http://www.consort-statement.org/ Acessado em 06 de novembro de 2015.



Para  se  qualificar  como  um  experimento,  esse  delineamento  necessita  de  três

propriedades, que, segundo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2006; HULLEY, 2008) incluem a

manipulação, controle e randomização.
A manipulação ocorre quando há algum tipo de intervenção. O investigador manipula

a  variável  independente  administrando  um  tratamento  experimental  a  alguns  sujeitos,

enquanto suspende a administração nos outros. Este modelo de pesquisa envolve a observação

da variável dependente em dois pontos temporais: antes e depois do experimento.
O controle ocorre quando o pesquisador introduz um grupo controle no estudo. Este

grupo de controle que não recebe a intervenção. O termo grupo de controle refere-se ao grupo

de  participantes  cujo  desempenho  sobre  a  variável  dependente  é  usado  como  base  para

avaliação do desempenho do grupo experimento sobre a mesma variável dependente.
A  randomização  ocorre  quando  o  pesquisador  distribui  os  sujeitos  nos  grupos  de

controle  ou  experimenta  de  modo  aleatório.  Através  da  designação  aleatória,  todos  os

participantes tem uma chance igual de serem incluídos em qualquer grupo. 

Campo de Estudo

O  campo  de  estudo  foi  as  enfermarias  de  clínica  médica,  masculina  e  feminina,

situadas  no sexto  e  sétimo  andares  do Hospital  Universitário  Antônio Pedro (HUAP),  da

Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no Centro de Niterói, no Estado do Rio

de Janeiro. 

Atualmente,  o  HUAP5 representa  a  maior  e  mais  complexa  unidade  de  saúde  da

Grande Niterói e, portanto, considerado na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário

e quaternário,  isto é, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento,  tendo como

finalidade, segundo seu regimento, prestar serviços ao ensino, à pesquisa e à comunidade em

todos  os  setores  da  área  de  saúde  relacionados  com  os  Departamentos  Didáticos  da

Universidade  Federal  Fluminense  que  nele  exerçam  atividades.   O  HUAP  atua  na  ação

curativa  de  média  e  alta  complexidade  através  do  acesso  direto  da  população  ou  por

referência-  clientes  encaminhados  por  unidades  de  atenção  básica.  Os  serviços  são

disponibilizados,  teoricamente,  para  a  região  Metropolitana  II  que  engloba  os  seguintes

municípios:  Itaboraí,  Maricá,  Niterói,  Rio  Bonito,  São  Gonçalo,  Silva  Jardim  e  Tanguá,

embora recebam pacientes de outras áreas programáticas.

5 Histórico  do  Hospital  Universitário  Antonio  Pedro.  Disponível  em:  http://www.huap.uff.br/huap/node/16
Acessado em 12 de junho de 2014.



Participantes e Amostra

Para o presente estudo, optou-se pela amostra aleatória simples. Para a pesquisa do

tipo clínica em tela,  a amostra  do estudo foi composta por indivíduos que atenderam aos

critérios  de  entrada  ou  de  inclusão  e  foram  de  fácil  acesso  ao  investigador,  como

recomendado por Hulley et al (2008). 

Critérios de Elegibilidade

Os critérios de inclusão e exclusão foram planejados para aumentar a homogeneidade

entre  os  pacientes  do  estudo,  fortalecendo  a  validade  interna  e  baseados  em  revisão

integrativa.

Inclusão: Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, idade estabelecida de acordo

com o Estatuto do Idoso6; Admitidos na clínica médica, feminina e/ou masculina do HUAP;

Ter  diagnóstico  clínico  confirmado  de  hipertensão  arterial  sistêmica;  Comunicação  de

telefonia fixa ou móvel (aparelho telefônico ou algum meio de comunicação telefônica para

contato acessível); Sem diagnóstico de hipoacusia (deficiência auditiva ou surdez).

Exclusão: Idosos com capacidade funcional totalmente dependente de acordo com o

Index  de  Katz;  Idoso  em  tratamento  medicamentoso  prescrito  para  hipertensão  arterial

sistêmica há menos de um mês; Em pré ou pós-operatório de cirurgia cardiovascular;  Mini

Exame do Estado Mental com escore igual ou inferior a 24 pontos (em caso de 4 anos de

escolaridade, escore de 17 pontos); Transferido para outro setor hospitalar durante estudo.

Critérios de Descontinuidade ou Perda de Seguimento: Idosos que não atenderam

75% das  chamadas  telefônicas;  que  vieram a  óbito  no  intra-hospitalar;  que  por  qualquer

motivo, desistiram do voluntariado.

Obedecendo aos  critérios  de inclusão  e  exclusão,  foram admitidos  inicialmente  32

participantes para o estudo, onde 17 foram alocados por randomização para o grupo controle e

15 para o grupo experimento. A randomização permite a geração de grupos verdadeiramente

comparáveis, de modo que cada paciente tem a mesma probabilidade de pertencer a um dos

grupos, desde que todos preencham os critérios de elegibilidade.

A randomização  foi  realizada  pela  distribuição  randômica  indicada  pela  tabela  de

números  randômicos  do  software Bioestat® 4.0,  que  apresentou  valores  de  amostragem

aleatórios sem reposição. (APÊNDICE D). O cegamento, portanto, foi entre os participantes,

pesquisador, avaliador e o analista dos dados. Assim, a alocação sigilosa, de acordo com a

6 BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de
2003.  –  2.  ed.  rev.  –  Brasília:  Editora  do  Ministério  da  Saúde,  2007.  Disponível  em:
http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/estatuto_idoso2edicao.pdf Acessado em 10 de agosto de 2014.



tabela do  Bioestat dos envelopes fechados, foi realizada pelo aluno do mestrado acadêmico

responsável pelas intervenções de enfermagem no acompanhamento por telefone. 

O presente  estudo não utilizou cálculo  estatístico  para  avaliar  o  tamanho  amostral

necessário, uma vez que ainda é um estudo piloto. Além da situação estatística e do perfil

etário, a pesquisa deparou-se concomitantemente a oscilações de crise na economia brasileira,

onde  diversos  setores  de  serviços  indiretamente  foram  afetados,  corroborando  para  a

dificuldade de atingir-se uma amostra mais representativa para o estudo.

 Assim,  no  decorrer  da  pesquisa,  houve  3  intercorrências  (9,37%)  no  grupo

experimento,  devido  indisponibilidade  sinal  ou  aparelho  localizado  fora  da  cobertura  da

operadora de telefonia móvel do participante. Foram realizadas tentativas de chamadas em

períodos alternados, mas o retorno da ligação indicava telefone fora da área de cobertura ou

desligado,  não  dando  continuidade  assim,  ao  estudo.  Foram acompanhados,  portanto,  29

participantes.

Variáveis do Estudo   

Variáveis  Independentes: Demográficas:  sexo,  idade  (distribuição  etária),  nível  de

escolaridade,  procedência.  Socioeconômicas: situação  conjugal,  número  de  filhos,

composição familiar, provisão de rendimentos, presença ou não de cuidador e história familiar

de hipertensão arterial. Situação de saúde: diagnóstico médico principal e secundário, ambos

de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10- DATASUS7), acompanhamento

de saúde, hospitalização anterior, procedência, permanência hospitalar, escalas de avaliação

da capacidade funcional, Index de Katz (ANEXO A), Lawton e Brody (ANEXO B), escala de

adesão terapêutica de Morisky (ANEXO C) e avaliação da capacidade cognitiva com o Mini

Exame do Estado Mental (MEEM) (ANEXO D). Pós alta hospitalar: utilização de serviço de

saúde,  período  pós-alta  de  utilização  do  serviço  de  saúde, e  acompanhamento  médico.

Desfecho primário: Readmissão hospitalar. Desfecho secundário: Óbito.

A variável “tempo de permanência hospitalar” será verificada por meio do Boletim de

Alta  e  Internação  (BIA),  este  documento  encontra-se  na  enfermaria  com os  registros  de

admissão e alta de cada paciente, na sua respectiva clínica de assistência.

7 Lista  de  Tabulação  para  Morbidade  Hospitalar  do  SUS.  Apresentada  no  volume  I  da  Classificação
Internacional  de  Doenças,  10ª  Revisão,  2ª.  Disponível  em:  <
ediçãohttp://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/mxcid10lm.htm>



O Index  de Independência nas Atividades de Vida Diária (AVDs) – Index of ADL

- desenvolvido  por  Sidney  Katz  é  um  instrumento  de  avaliação  funcional  utilizado  na

literatura gerontológica (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007).

Por  meio  do  Index é verificado  em que  nível  as  doenças  ou  agravos  impedem o

desempenho das atividades cotidianas dos idosos de forma autônoma e independente, ou seja,

sem  a  necessidade  de  adaptações  ou  de  auxílio  de  outras  pessoas,  permitindo  o

desenvolvimento de um planejamento assistencial  mais adequado (DUARTE; ANDRADE;

LEBRÃO, 2007). 

É uma avaliação do que a pessoa pode executar de fato, avaliando-se seis atividades,

nessa ordem: capacidade de tomar banho, vestir-se, realizar transferências, usar o toalete, ser

continente e alimentar-se (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007; ANS, 2009).

A escala de Lawton e Brody avalia o nível de independência da pessoa idosa no que se

refere à realização das atividades instrumentais de vida diária (participação do idoso em seu

entorno  social),  relacionadas  à  utilização  de  meios  de  transporte,  manipulação  de

medicamentos,  realização  de  compras,  realização  de  tarefas  domésticas  leves  e  pesadas,

utilização  do  telefone,  preparo  das  refeições  e  cuidados  com as  próprias  finanças  (ANS,

2009).

A Escala de Adesão Terapêutica de  Morisky é um dos métodos de determinação da

adesão mais usados. Recentemente, uma nova escala de oito itens (MMAS-8) e com maior

confiabilidade  foi  criada  com  o  objetivo  de  determinar  a  adesão  a  tratamentos  anti-

hipertensivos (OLIVEIRA-FILHO et al, 2012).

O Mini Exame do Estado Mental (MEEM), segundo o portal de Telessaúde Brasil8, é o

teste  utilizado  para  avaliar  a  função  cognitiva  por  ser  rápido,  de  fácil  aplicação,  não

requerendo material específico. Deve ser utilizado como instrumento de rastreamento, pois

avalia  vários  domínios  (orientação  espacial,  temporal,  memória  imediata  e  de  evocação,

cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho). É um dos

poucos testes validados e adaptados para a população brasileira.

 

Procedimentos de Coleta de Dados

A produção de dados foi realizada entre os meses de junho a outubro de 2015, em três

momentos. 

8Portal  Telessaúde Brasil  e  BVS APS. Disponível  em:  http://www.telessaudebrasil.org.br/apps/calculadoras/?
page=11



No primeiro  momento  foi  realizada  a  aplicação de questionário (APENDICE B) e

aplicação das escalas (Index de Katz, Lawton e Brody, Morinsky e MEEM) para caracterização

do  perfil  dos  idosos  hospitalizados  e  seleção  dos  possíveis  participantes  do  estudo.   E

aplicação do pré-teste para todos os participantes selecionados.

A seleção dos participantes, aplicação das escalas e identificação do diagnóstico de

Enfermagem, foi realizada por um avaliador, aluno do 7º semestre da graduação, um bolsista

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do projeto de pesquisa,

previamente treinado. Esse treinamento envolveu o manuseio do instrumento de produção de

dados e presença no cenário de estudo durante um mês para eventuais ajustes de interpretação

de  perguntas  e  respostas  referentes  ao  instrumento.  Assim,  puderam-se  padronizar  as

respostas de acordo com os interesses da pesquisa. 

Após  a  identificação  e  seleção  dos  participantes  do  estudo,  os  mesmos  foram

esclarecidos quanto a finalidade da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). Todo o participante foi orientado pela avaliadora que

ele poderia vir a receber ligações telefônicas no seu pós alta, e esta informação foi dada a

todos  os  voluntários  incluídos  na  pesquisa.  Neste  momento,  foi  realizado  um  pré  teste

utilizando um instrumento que identificou as características definidoras e fatores relacionados

ao Diagnóstico de Enfermagem “Falta de Adesão” (ANEXO F) pelo avaliador.  

A Figura 2 apresenta o fluxograma da seleção e inclusão dos participantes no estudo.

  



Figura 2 - Fluxograma da seleção e inclusão dos participantes no estudo. CONSORT 2010.

A alta hospitalar dos participantes foi acompanhada pelo Boletim de Alta e Internação

(BIA). Para evitar o viés de seleção, antes da randomização, foi realizada a alocação oculta,

onde  os  participantes  foram  alocados  individualmente  em  envelopes  opacos,  fechados  e

enumerados seqüencialmente. 

No segundo momento, após a alta hospitalar, foi realizada então, a randomização dos

participantes para alocação dos mesmos no grupo controle e grupo experimento (APÊNDICE

C). Esta randomização só foi realizada após a alta hospitalar para o domicílio, a fim de evitar

mal entendidos sobre a alta, como por exemplo, a transferência do paciente para outro setor

do referido hospital, sendo essa situação então considerada critério de exclusão. 

Para o terceiro momento, foi realizado o acompanhamento por telefone pelo segundo

avaliador, um enfermeiro, aluno do mestrado acadêmico e pesquisador responsável pelo termo

de  consentimento.  Este  acompanhamento  foi  diferenciado,  da  seguinte  forma:  para  o

acompanhamento do grupo experimento, foram realizadas duas ligações no primeiro mês após

a alta hospitalar, sendo uma ligação em até sete dias após a alta hospitalar e outra ligação

quinze dias após a mesma. Uma ligação foi realizada no segundo mês e outra no terceiro mês

após a alta hospitalar,  esta última para o pós-teste. Perfazendo, assim, um total  de quatro

ligações  para  cada  participante  do  grupo  experimento,  ao  final  dos  três  meses  de

acompanhamento pós alta.

Estudos referem sobre contatos telefônicos (HEBERT et al, 2012; DOMINGUES et al,

2011), onde estes foram iniciados 7 dias após a alta hospitalar, durante um período de 3 meses

(RIEGEL et al, 2002; BENATAR et al, 2003; CHAUDHRY et al, 2010; FELTNER et al,

2014) e 6 meses (RIEGEL et al, 2002; CHAUDHRY et al, 2010; FELTNER et al, 2014), com

o objetivo de esclarecer e reforçar informações recebidas durante a hospitalização e investigar

possíveis visitas à emergência e re-hospitalizações. 

Quando necessário, o participante do grupo experimento foi orientado pelo avaliador

que realizava as ligações, essas orientações eram planos de cuidados. Todas as intervenções

seguiram o padrão de Intervenções da NIC (Nursing Intervention Classification, 2010) para o

“ACOMPANHAMENTO por telefone” (ANEXO E). 



Para o grupo controle, após a alta hospitalar, foi feita uma ligação após 3 meses desta

para o levantamento de informações do pós alta (pós teste). Portanto, não foram realizadas

intervenções  durante  este  período  de  3  meses  para  este  grupo.  A  seguir,  na  figura  3,  o

diagrama de fluxo do recrutamento e alocação dos participantes.



Figura 3 - Fluxograma de recrutamento e alocação dos participantes. CONSORT 2010.

Durante o acompanhamento no pós alta, as ligações eram realizadas em dias úteis, de

segunda-feira  à  sexta-feira,  no horário  de  8h  às  17h.  Sempre  que fosse  identificada  uma

demanda  de  atendimento  entre  as  ligações  telefônicas,  essa  frequência  dos  contatos  por

telefone poderia ser maior, entretanto não houve necessidade de aumentarmos a freqüência de

ligações. Ressalta-se que todas as ligações ocorreram no período vespertino.

Os  acompanhamentos  por  contato  telefônico  ocorreram através  de  uma  central  de

telemonitoramento já instalada na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)

vinculada a Universidade Federal Fluminense (UFF).  A sala de telemonitoramento funciona

no andar térreo da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), conta com 6

baias  de  telemonitoramento,  com  software próprio  para  coleta  e  analise  dos  dados.  Os

softwares utilizados são elaborados pela equipe profissional de tecnologia de informação do

Cepe (Centro de Estudos e Pesquisa do Envelhecimento). 

O Cepe (Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento)9 é um projeto da Secretaria

de  Estado  de  Saúde  do  Rio  de  Janeiro,  gerenciado  pelo  Instituto  Vital  Brazil,  que  tem

como objetivo realizar  avaliação  interdisciplinar  dos  idosos,  promover  o  envelhecimento

saudável  e  ser  um ambiente  de  debates  e  formação  voltada  para  a  saúde  do  idoso  com

perspectiva de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. 

A  sala  conta  também  com  sistema  de  video-conferência  para  treinamento  dos

profissionais  envolvidos.  Todas  as  ligações  foram  gravadas  e  guardadas  em  caráter

confidencial por um período de cinco anos para eventuais necessidades científicas.  

Cabe ressaltar que a pesquisa avaliava orientações de enfermagem para os pacientes de

acordo com o plano terapêutico prescrito pela equipe multidisciplinar. Portanto, não houve

interferência na conduta clínica ou medicamentosa, respeitando assim, eticamente os demais

profissionais.  Em caso de detecção de riscos ou complicações a saúde, o voluntário seria

9 Disponível em:< http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/cepe.html> Acessado em 10 de maio de 2015. 



informado para procedimento  imediato,  e  orientação à procura de unidade de saúde mais

próxima para pronto-atendimento.  

Organização e Análise dos Dados

Após o encerramento da produção de dados, estes foram organizados e decodificados

manualmente  no  instrumento,  atribuindo  o  valor  para  cada  resposta  (APENDICE  B).  A

codificação reduz possíveis erros na identificação das respostas. Os dados foram codificados

pelo  terceiro  avaliador,  um  estatístico,  e  dispostos  em  planilha  do  aplicativo  software

Microsoft Office Excel® 2007 versão 23.0.  Para análise estatística dos dados,  foi utilizado o

recurso computacional do software estatístico  Statistical Package for the Social Sciences®

(SPSS) versão 18.0. Os dados foram importados para o aplicativo SPSS para serem realizadas

as análises estatísticas descritivas.

Para análise descritiva dos dados, foi utilizada análise estatística simples, apresentados

em tabelas, expressos em frequência (n) e percentual (%) para dados categóricos (variáveis

nominais). Para os dados numéricos (ou variável quantitativa), estes estão apresentados em

medidas de tendência central: média e mediana; e de dispersão: ± DP; mínimo e máximo;

coeficiente de variação. 

A  análise  descritiva  das  variáveis  analisou  proporções  de  interesse  (variáveis

demográficas, socioeconômica, situação de saúde e pós alta hospitalar) e teve como objetivo

sintetizar  e  caracterizar  o  comportamento  das  variáveis  nos  dois  grupos  (controle  e

experimento).

A análise inferencial foi feita baseada em testes de significância estatística e teve como

objetivo analisar se são significativas as diferenças encontradas entre médias e proporções de

interesse nos grupos controle e caso. A significância da associação de variáveis qualitativas

com o experimento foi investigada pelo teste Qui-Quadrado ou Teste Exato de Fisher, quando

o teste qui-quadrado se mostrou inconclusivo e o teste exato de Fisher era praticável (em

abordagens 2x2). A significância das diferenças entre as médias das variáveis quantitativas de

interesse nos grupos controle e caso foram investigadas pelo teste  t-de Student, quando as

variáveis  tinham distribuição  normal  ou  pelo  teste  não  paramétrico  equivalente,  teste  de

Mann-Whitney, quando as variáveis não tinham distribuição normal.

 A normalidade das variáveis quantitativas em teste, por sua vez, foi analisada pelos

testes de  Kolmogorov-Smirnov e teste de  Shapiro–Wilk. Considerou-se que a variável tinha

distribuição  normal  se  os  dois  testes  não  rejeitassem  a  hipótese  nula  de  normalidade



(PAGANO;  GAUVREAU,  2004;  FÁVERO  et  al,  2009;  MEDRONHO  et  al.,  2009).  A

igualdade de variâncias, hipótese necessária para execução do teste t-de Student, foi analisada

dentro do teste t-de Student através do teste de Levene.

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão

nos testes de significância: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste

for menor que 0,05.  Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos foram  -

considerados os p-valores exatos.

Aspectos Éticos da Pesquisa

A pesquisa segue o preconizado na Resolução 466/12/2012, do Conselho Nacional de

Saúde  (CNS)  sobre  pesquisas  envolvendo  seres  humanos.  O  projeto  de  pesquisa  foi

submetido  ao  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro  da

Universidade  Federal  Fluminense  (CEP/HUAP/UFF),  via  Plataforma  Brasil,  CAAE  nº

37660214.5.0000.5243 e aprovado em 22/12/2014 sob parecer 925.237. (ANEXO F).



CAPÍTULO III: RESULTADOS 

No período de produção dos dados, entre os meses de junho a agosto de 2015, foi

identificado  um  total  de  175  internações,  sendo  96  (54,85%)  de  pacientes  adultos  e  79

(45,14%) de pacientes idosos. O estudo apresentou que dentre os 79 idosos hospitalizados no

período do estudo, 73 (92,40%) apresentavam diagnóstico de hipertensão arterial.

A seguir,  são apresentadas  as  características  demográficas  e  sociodemográficas,  as

características  da  situação  de  saúde,  a  caracterização  de  acordo  com  o  diagnóstico  de

enfermagem falta de adesão, a caracterização da situação do pós-alta hospitalar e os fatores

associados ao acompanhamento por telefone dos participantes da pesquisa.

Características Demográficas e Sociodemográficas 

Na  tabela  2  são  apresentados  os  dados  referentes  às  características  demográficas

relacionadas  a  idade,  sexo  e  nível  de  escolaridade,  as  características  socioeconômicas

relacionadas  à  situação  conjugal,  número  de  filhos,  composição  familiar,  provisão  de

rendimentos, presença de cuidador no ambiente domiciliar e história familiar de hipertensão

arterial dos participantes da pesquisa.



Tabela 2- Distribuição dos participantes  em condição de admissão hospitalar,  segundo as
características demográficas e sociodemográficas, HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.

Variáveis Grupo Controle Grupo Experimento
N % Média±DP N % Média±DP

Sexo (n=17) (n=15)

Homens 10 58,82 10 66,66
Mulheres 07 41,17 05 33,33
Idade (n=17) 73,58±8,87 (n=15) 69,33±6,33
60 ├ 69 anos 06 35,29 08 53,33
70 ├ 79 anos 07 41,17 05 33,33
≥ 80 anos 04 23,52 02 13,33
Situação conjugal (n=17) (n=15)

Solteiro 01 05,88 00 -
Casado 09 52,94 09 60,00
Viúvo 05 29,41 05 33,33
Separado 02 11,76 01 06,66
Filhos (n=17) 2,64±1,76 (n=15) 2,33±2,16
Não 01 05,88 02 13,33
Sim 16 94,11 13 86,66
Composição Familiar (n=17) (n=15)

Sozinho 04 23,52 03 20,00
2 ├4 pessoas 10 58,82 10 66,66
≥4 pessoas 03 17,64 02 13,33
Cuidador (=17)  (n=15)

Não 14 82,35 13 86,66
Sim 03 17,64 02 13,33
Escolaridade (n=17)  (n=15)

Analfabeto 07 36,84 02 13,33
E. Fund. Comp/income 10 52, 63 10 66, 66
E. Méd. comp/incomp 01 05, 26 01 06, 66
E. Sup. Comp/incomp 01 05,26 02 13,33
Rendimentos (n=17)  (n=15)

Nenhum 01 05,88 00 -
Aposentado 13 76,47 11 73,33
Pensionista 01 05,88 03 20,00
Auxílio idoso 00 - 01 06,66
Trabalho remunerado 02 11,76 00 -
História Familiar de HÁ (n=17)  (n=15)

Não 06 31,57 04 26,66
Sim 11 64,70 11 73,33
Tabela  2.  Fonte:  Pesquisa  Direta.  PINHEIRO,  F.M.  Coleta  de  dados  através  de  análise  documental  em
prontuários, HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015. 

Características da Situação de Saúde 



Os  resultados  das  características  da  situação  de  saúde  dos  participantes  são

apresentados  em  duas  tabelas.   A  Tabela  3  indica  os  diagnósticos  médicos  primários  e

secundários  (comorbidades)  divididos  por  Grupos  de  Causa  conforme  o  CID-10  (OMS,

2000), hospitalização anterior, permanência hospitalar e acompanhamento de saúde. A Tabela

4 caracteriza a capacidade funcional (básica e instrumental), adesão terapêutica e capacidade

cognitiva.

Tabela  3 -  Diagnósticos  médicos  primários  e  secundários  (comorbidades)  divididos  por
Grupos  de  Causa  conforme  o  CID-10  (OMS,  2000),  hospitalização  anterior  e
acompanhamento de saúde. HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.

Variáveis Grupo Controle  Grupo Experimento
N % Média±DP N % Média±DP

Diagnóstico Principal (CID10) (n=17)  (n=15)

Doenças do Aparelho Circulatório 09 52,94 08 53,33
Doenças do Aparelho Digestivo 01 05,88 03 20,00
Doenças do Aparelho Respiratório 02 11,76 01 06,66
Neoplasias (tumores) 02 11,76 01 06,66
Doenças do Aparelho Geniturinário 01 05,88 01 06,66
Doenças do Sistema Osteomuscular e 
do Tecido Conjuntivo 01 05,88 01 06,66
Doenças Endócrinas Nutricionais 00 - 01 06,66
e Metabólicas
Doença do Sistema Nervoso 01 05,88 01 06,66
Diagnóstico Secundário (n=17)  (n=15)

Doenças do Aparelho Circulatório 16 94,11 15 100,00
Doenças do Aparelho Digestivo 03 17,64 01 06,66
Doenças do Aparelho Respiratório 03 17,64 00 -
Neoplasias (tumores) 00 - 02 13,33
Doenças do Aparelho Geniturinário 03 17,64 03 20,00
Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias 01 05,88 00 -
Doenças do Sistema Osteomuscular e
 do Tecido Conjuntivo 01 05,88 00 -
Doenças Endócrinas Nutricionais e 06 35,29 03 20,00
Metabólicas
Doença do Sistema Nervoso 00 - 01 06,66
Acompanhamento em serviço de Saúde (n=17)  (n=15)

Não 01 10,88 02 13,33
Sim 16 94,11 13 86,66
Hospitalização Anterior (12 meses) (n=17)  (n=15)

Não 09 52,94 07 46,66
Sim 10 58,82 08 53,33
Procedência (n=17)  (n=15)

Ambulatório 03 17,64 06 40,00
Emergência 09 52,94 03 20,00
Contra-referência 05 29,41 06 40,00
Permanência Hospitalar (n=17) 11,64±04,41 (n=15) 19.20± 12,53
1 ├7 dias 02 10,52 02 13,33
7 ├ 15 dias 11 57,89 04 26,66
15 ├ 30 dias 05 26,31 07 46,66
≥ 30 dias 01 05,26 03 20,00
Tabela 3. Fonte: Pesquisa Direta. PINHEIRO, F.M. Coleta de dados através de análise documental em 
prontuários, HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015. 



Tabela  4 -  Caracterização  da  capacidade  funcional  (AVD  e  AIVD),  cognitiva  e  adesão
terapêutica. HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.

Variáveis Grupo Controle Grupo Experimento
Capacidade Funcional AVD N(n=17) % N (n=15) %
Independente 13 76,47 12 80,00
Semi-dependente 04 23,52 03 20,00
Capacidade Funcional AIVD (n=17) (n=15)

Independente 07 41,17 12 80,00
Semi-dependente 03 17,64 00 -
Totalmente dependente 07 41,17 03 20,00
Adesão Terapêutica (n=17) (n=15)

Alta adesão 11 64,70 10 66,66
Média adesão 03 17,64 03 20,00
Baixa adesão 03 17,64 02 13,33
MEEM (n=17) (n=15)

Normal 03 17,64 01 06,66
Depressão não complicada 04 23,52 05 33,33
Demência 10 58,82 09 60,00
Tabela  4.  Fonte:  Pesquisa  Direta.  PINHEIRO,  F.M.  Coleta  de  dados  através  de  análise  documental  em
prontuários e entrevista, HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.

Caracterização de acordo com o Diagnóstico de Enfermagem Falta de Adesão

O perfil do idoso segundo o Diagnóstico Falta de Adesão é apresentado na tabela 5

conforme a distribuição segundo as características definidoras do referido diagnóstico.

Tabela 5 - Distribuição das características definidoras do diagnóstico de Enfermagem Falta
de Adesão dos participantes. HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.

Variáveis Grupo Controle Grupo Experimento
Característica Definidora N(n=17) % N(n=15) %

Comportamento indicativo de falta de aderência 06 35,29 05 33,33
Evidencias de desenvolvimento de complicações 08 47,05 10 66,66
Evidencias de exacerbação de sintomas 09 52,94 08 53,33
Falha em manter compromissos agendados 01 05,88 02 13,33
Falha em progredir 03 17,64 04 26,66
Testes objetivos 04 23,52 05 33,33
Tabela  5.  Fonte:  Pesquisa  Direta.  PINHEIRO,  F.M.  Coleta  de  dados  através  de  análise  documental  em
prontuários e entrevista, HUAP. Niterói, junho-agosto, 2015.



Intervenções de Enfermagem durante o Acompanhamento por Telefone

A amostra total para acompanhamento do estudo é formada por 29 pacientes, sendo 17

pacientes do grupo controle e 12 pacientes do grupo experimento, pois se excluiu as perdas de

seguimento  do  estudo,  que  foram  identificadas  por  3  (9,37%)  participantes  do  grupo

experimento. 

A figura 4 apresenta o gráfico da distribuição das intervenções realizadas durante o

acompanhamento  por  telefone  após  a  alta  hospitalar  para  o  grupo  experimento.  O

acompanhamento por telefone teve uma média de tempo de 5,5 minutos na primeira ligação

(L1) do grupo experimento, seguindo uma média de 4,26 minutos nas ligações seguintes. 

No acompanhamento por telefone, para o grupo experimento, foram apresentados 6

(50%) números  de telefonia fixa e 6 (50%) números  de telefonia móvel.  Já para o grupo

experimento, foram apresentados 9 (52,94%) números de telefonia fixa e 8 (47,05%) números

de telefonia móvel. 

Não  foi  registrada  demanda  espontânea  pelo  participante.  Durante  as  ligações,  a

aceitação e a reciprocidade, foram identificadas pelo segundo avaliador, visto que no retorno

(feeedback) do processo de comunicação, foram registrados satisfação mediante relato dos

participantes e familiares.

    Figura 4: Distribuição das Intervenções de Enfermagem* 

Fonte: Pesquisa Direta. PINHEIRO, F.M. Coleta de dados através de análise de entrevista, Acompanhamento por
Telefone. Niterói, junho-novembro, 2015.  *NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem)



Na primeira ligação (L1), a intervenção escutar ativamente foi realizada à todos (n=17;

100%)  os  participantes  do  grupo  experimento.  Portanto,  estabeleceu-se  uma  relação

terapêutica baseada na confiança e no respeito, e foi demonstrado interesse pelo paciente, e

feito  perguntas  ou declarações  para encorajar  a  expressão de sentimentos,  pensamentos  e

preocupações. E  a  intervenção  suporte  à  família,  onde  se  ouviu  as  preocupações,  os

sentimentos e as perguntas da família e promoveu-se a relação de confiança, nessa situação

foi dado novamente o número do telefone de contato pelo pesquisador para que o participante

retornasse a  ligação quando necessário.  Entretanto,  durante os  3 meses  de seguimento  da

pesquisa não houve demanda espontânea registrada. 

O encaminhamento também foi realizado nas (L1) e (L2) para identificar a preferência

do  paciente/família/pessoa  significativa  quanto  à  instituição  para  encaminhamento.  Nesta

situação,  os  participantes  mencionaram  a  preferência  em  serem  atendidos  pelo  Hospital

Universitário,  cenário do estudo. Na (L1) de um paciente de Itaboraí,  o mesmo revelou o

descontentamento em continuar o tratamento na Policlínica da área geográfica adstrita. 

As intervenções  apoio  emocional  e  aconselhamento à  família  foram realizadas  aos

familiares  dos  pacientes  relacionados  aos  óbitos  e  reinternações.  A  intervenção  apoio

emocional e suporte à família foram realizadas ao familiar que recebeu a ligação realizada na

segunda ligação (L2) de uma paciente do sexo feminino que faleceu de doença renal crônica

após 5 dias de reinternação. Para familiar de participante do sexo masculino que veio a óbito

no  pronto  socorro,  de  um  bairro  residencial,  30  dias  antes  do  contato  telefônico,  por

aneurisma abdominal. 

Não  foi  realizado  (L3)  e  (L4)  para  os  participantes  referentes  aos  óbitos  (n=2;

11,76%), portanto para os (L3) e (L4) restaram 10 participantes. 

E nas ligações (L3) de dois pacientes reinternados do sexo masculino,  ambos com

insuficiência cardíaca, um participante reinternou após 19 dias da alta hospitalar na unidade

coronariana, e outro, após 58 dias de alta hospitalar, na clínica médica masculina, ambos no

mesmo cenário do estudo.  

Durante a intervenção foram ouvidas as preocupações, os sentimentos e as perguntas

da família;  promoveu-se uma relação de confiança  com a família;  nutriu-se de esperança

realista  ao  familiar.  Da  mesma  forma,  foi  oferecido  informações  apropriadas  quando

necessário e estimulou-se a expressão dos sentimentos.

A  intervenção  facilitação  da  aprendizagem,  foi  utilizada  nas  (L1)  e  (L3)  de  4

participantes,  todos  do  sexo  masculino,  que  realizam  acompanhamento  ambulatorial  no

referido Hospital Universitário e descreveram seus agendamentos de consultas ambulatoriais



para os meses seguintes. Foi utilizada linguagem familiar, simplificação das instruções sobre

o atendimento do serviço de saúde e encorajamento da participação ativa do paciente.

A última ligação (L4), realizada para ambos os grupos, obteve uma média de 3,26

minutos  de  duração,  onde  14  ligações  foram  atendidas  por  familiar,  destas,  8  ligações

atendidas pelas esposas e 6 ligações atendidas por filhos, irmãos e netos.

Na (L1) do grupo controle, esta que corresponde a (L4) do grupo experimento, houve

a intervenção  de encaminhamento,  onde foi  identificada  a  preferência  do paciente/família

significativa quanto à instituição para encaminhamento. Nesta situação, os participantes do

grupo  controle,  mencionaram  o  anseio  de  continuarem  o  acompanhamento  de  saúde  no

Hospital Universitário. 

Entretanto, da mesma forma para o grupo experimento (n=10), os pacientes de outros

bairros  foram  orientados  a  procurarem  a  unidade  básica  de  saúde  da  região  para  dar

continuidade a terapêutica. Um participante do grupo controle informou o descontentamento

da continuidade do tratamento na unidade básica de saúde adstrita à região onde reside. 

Portanto, a intervenção ensino: procedimento/tratamento foi realizada para informar o

paciente sobre a duração do tratamento, este que tinha insuficiência cardíaca e não realizava

acompanhamento médico anterior à hospitalização. Além disso, foi reforçada a confiança do

paciente nos profissionais envolvidos no cuidado em saúde das unidades básicas de saúde.

Ainda na (L4), a intervenção ensino: medicamentos prescritos foram indicadas para 2

participantes,  um  do  sexo  feminino  do  grupo  controle  e  para  um  participante  do  sexo

masculino do grupo experimento,  pois ambos relataram e questionaram o uso de algumas

medicações que os mesmos faziam uso. Foram orientados aos pacientes sobre a importância

da  dosagem correta  segundo  a  prescrição  médica  e  a  duração  do  medicamento,  e  foram

informadas as conseqüências de não tomar ou interromper repentinamente o medicamento.

Por  fim,  a  intervenção  aconselhamento  foi  realizada  para  3  participantes  do  sexo

masculino  e  2  do  sexo  feminino  do  grupo  controle,  e  1  do  sexo  masculino  do  grupo

experimento.  Foram  oferecidas  informações  apropriadas  quanto  a  “mal  estar”,  dor,

“automedicação”, reações adversas, problemas na eliminação intestinal, sempre estabelecendo

da  melhor  forma,  uma  relação  terapêutica  baseada  na  confiança  e  no  respeito.  Para  o

participante  que  relatou  problemas  com eliminação  intestinal,  a  intervenção  ensino:  dieta

prescrita foi utilizada para orientar o paciente quanto a seleção de alimentos adequados.

  

 



Análises das variáveis independentes

A  Tabela  6  a  seguir  traz  as  principais  estatísticas  da  distribuição  da  idade  dos

participantes.  Os participantes do grupo controle tinham em media 73,6 anos com desvio

padrão  de  8,9  anos  e  mediana  71  anos.  A  variabilidade  relativa  à  média,  medida  pelo

Coeficiente de Variação igual a 0,12, mostra que não há alta variabilidade em torno da media

de idade neste grupo. Os p-valores dos testes de normalidade levam à conclusão de que a

idade segue distribuição normal em ambos os grupos.  No grupo experimento as médias e

medianas  são  menores:  69,2  e  67  anos  respectivamente,  com  desvio  padrão  7,0  anos,

relativamente baixo com relação à media,  que resulta num coeficiente de variação igual a

0,10. De fato as idades dos pacientes do grupo controle variaram de 61 a89 anos e do grupo

experimento de 60 a 85 anos. Os p-valores dos testes de normalidade levam à conclusão de

que a idade segue distribuição normal em ambos os grupos e por isso a idade dos pacientes

dos dois grupos foram comparadas pelo teste paramétrico t de Student que resultou em p-valor

igual a 0,162. 

Tabela 6 - Principais estatísticas da Distribuição da idade dos participantes.

Estatística Grupo Controle
Grupo

Experimento

p-valor do teste

comparando os dois

grupos

Média 73,6 69,2

0,162*

Intervalo de Confiança para a Média (69,0; 78,1) (64,7; 73,6)

Mediana 71 67

Desvio Padrão 8,9 7,0

Mínimo 61 60

Máximo 89 85

Coeficiente de Variação 0,12 0,10

p-valor teste de Kolmogorov Smirnov 0,20 0,94

p-valor do teste de Shapiro Wilk 0,10 0,26
*Teste t de Student

A  Tabela  7  a  seguir  traz  as  principais  estatísticas  da  distribuição  do  tempo  de

internação dos participantes.  Os participantes do grupo controle ficaram em média 13,5 dias

internados com desvio padrão de 8,1 dias e mediana de 13 dias. A variabilidade relativa à

média é alta igual a 0,60 mostrando que o tempo de internação no grupo controle foi muito

diversificado. 

No  grupo  experimento  as  médias  e  medianas  são  maiores:  21  e  16  dias

respectivamente, também com alta variabilidade: desvio padrão de 14,2 dias, resultando num



coeficiente  de  variação  igual  a  0,67.  Os  p-valores  dos  testes  de  normalidade  levam  à

conclusão de que o tempo de internação não segue distribuição normal em ambos os grupos e

por isso os tempo de internação dos participantes dos dois grupos foram comparadas pelo

teste não paramétrico de Mann-Whitney que resultou em p-valor igual a 0,107. 

O box plot do tempo de internação dos participantes dos dois grupos e a comparação

de médias podem ser visualizados nos gráficos das figuras 5 e 6.  O box plot, mostra que há

um paciente no grupo controle com tempo de internação de 40 dias bem discrepante dos

demais, não fosse este paciente a variabilidade no grupo seria menor. 

Tabela  7  -  Principais  estatísticas  da  Distribuição  do  tempo  de  internação  dos

participantes.

Estatística Grupo Controle
Grupo

Experimento

p-valor do teste

comparando os

dois grupos
Média 13,5 21

0,107**

Intervalo  de  Confiança  para  a

Média
(9,4; 17,7) (12,0; 30,0)

Mediana 13 16

Desvio Padrão 8,1 14,2

Mínimo 6 2

Máximo 40 47

Coeficiente de Variação 0,60 0,67
p-valor  teste  de  Kolmogorov

Smirnov
0,003 0,000

p-valor  do  teste  de  Shapiro

Wilk
0,036 0,137

 ** Teste de Mann Whitney
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Figura 5: Box Plot do Tempo de Internação nos Grupos Controle e Experimento.

Figura 6: Box Plot de Comparação das Médias do Tempo de Internação nos Grupos Controle

e Experimento. 

A Tabela 8 traz as distribuições de frequências das variáveis qualitativas associadas ao

desfecho da readmissão hospitalar na tabela cruzada com grupos controle e experimento. O

Teste  Qui-Quadrado,  aplicado  para  avaliar  a  diferença  significativa  das  frequências  nos

grupos controle e experimento, se mostrou inconclusivo em todas as variáveis. 

Quando a variável tinha apenas duas categorias foi possível aplicar o teste alternativo,

Teste Exato de Fisher e para este os p-valores maiores que 0,05 acusam que não há diferença

significativa entre o percentual de homens e mulheres nos grupos controle e experimento (p-

valor=0,717); não há diferença significativa nas frequências de hospitalização de idosos dos

grupos  controles  e  experimento  (p-valor=0,550);  não  há  diferença  significativa  entre  a

capacidade funcional pelo  Index de Katz  de idosos dos grupos controle e experimento (p-

valor=0,370). 

Convém  ressaltar,  entretanto,  que  não  ser  detectada  significância  estatística  não

implica que não haja significância ou relevância clínica. Observa-se um percentual menor de

idosos hospitalizados no grupo experimento (41,7% contra 52,9% no grupo controle), isto tem

sua relevância clínica. 



Tabela 8 - Variáveis Independentes associadas ao desfecho da Readmissão Hospitalar.

Variável Categoria
Grupo Controle Grupo Experimento

p-valor
N(17) % N(12) %

Sexo
Masculino 10 58,8 8 66,7

0,717*
Feminino 7 41,2 4 33,3

Escolaridade

Analfabeto 6 35,3 0 0,0

**
E.Fundamental (C/I) 8 47,1 9 75,0

E.Médio (C/I) 2 11,8 1 8,3
E.Superior (C/I) 1 5,9 2 16,7

Hospitalização
Não 8 47,1 7 58,3

0,550
Sim 9 52,9 5 41,7

Capacidade

Funcional  

por Katz

Semi dependente 4 23,5 1 8,3
0,370*

Independente 13 76,5 11 91,7

Capacidade

 Funcional por

Lawton

Independente 7 41,2 11 91,7

**
Semi dependente 3 17,6 0 0,0

Dependente 7 41,2 1 8,3

Capacidade

Cognitiva

MEEM

Normal 3 17,6 1 8,3

**Depressão não comp 4 33,5 6 50,0

Demência 10 58,8 5 41,7

Adesão

Terapêutica

Morinsky

Baixa Adesão 3 17,6 2 16,7

**
Média Adesão 3 17,6 2 16,7

Alta Adesão 11 64,7 8 66,7

* Teste Qui Quadrado Inconclusivo, foi feito teste Alternativo, o Teste Exato de Fisher.
** Teste Qui Quadrado Inconclusivo.

A  Tabela  9  traz  a  incidência  das  Características  Definidoras  nos  Grupos  Caso  e

Controle.  As proporções  foram comparadas  pelo teste  Exato de  Fisher,  que não detectou

diferença significativa entre as proporções nos grupos controle e experimento.

Tabela 9 – Incidência das Características Definidoras nos grupos controle e experimento. 

Característica Definidora
Grupo Controle Grupo Experimento

p-valor
N(17) % N(12) %

Comportamento 7 41,2 4 33,3 0,717*
Evidência de Desenvolvimento 9 52,9 9 75,0 0,273*
Evidência da Exacerbação 9 52,9 5 41,7 0,550
Falha em Manter 1 5,9 1 8,3 0,665*
Falha em Progredir 1 5,9 3 25,0 0,279*
Testes Objetivos 4 23,5 3 25,0 1,000*

* Teste Qui Quadrado Inconclusivo, foi feito teste Alternativo, o Teste Exato de Fisher.

A Tabela 10 traz a incidência dos Serviços de pós alta  e óbito nos grupos caso e

controle.  As proporções  foram comparadas  pelo  teste  Exato  de  Fisher,  que  não detectou

diferença significativa entre as proporções nos grupos caso e controle de nenhum dos itens

avaliados (p-valor maior que 5% em todas as análises).  Os óbitos do grupo controle foram



para  doença  cardiovascular  (arritmia)  e  doença  neurológica,  e  para  o  grupo  experimento

foram doença cardiovascular e doença geniturinária.

Tabela 10 – Serviços de pós alta e óbito nos Grupos Controle e Experimento. 

Variável
Grupo Controle Grupo Experimento

p-valor
N(17) % N(12) %

Pronto Socorro 5 29,4 1 8,3 0,354*
Reinternação 3 17,6 3 25,0 0,669*
Ambulatório 4 23,5 5 41,7 0,422*
UBS/ESF 2 11,8 1 8,3 1,000*
Óbito 3 17,6 2 16,7 1,000*

* Teste Qui Quadrado Inconclusivo, foi feito teste Alternativo, o Teste Exato de Fisher.

Adicionalmente, investigou-se se o tempo até o retorno ao serviço de saúde apos a alta

foi distinto nos dois grupos. A Tabela 11 a seguir traz as principais estatísticas desta variável

nos  dois  grupos.  Os  participantes  do  grupo  controle  levaram  em  media  34,2  dias  para

retornarem ao serviço de saúde após a alta, com desvio padrão de 23,9 dias e mediana de 34

dias.  A variabilidade  relativa  à  média,  medida  pelo  Coeficiente  de  Variação  igual  a  0,7,

mostra que há alta variabilidade em torno da media do tempo até o retorno neste grupo. 
No  grupo  experimento  as  médias  e  medianas  são  maiores:  46,9  e  54,5  dias,

respectivamente, com desvio padrão 30,8 dias, relativamente alto com relação à media, que

resulta num coeficiente de variação igual a 0,7. Os p-valores dos testes de normalidade levam

à conclusão de que esta variável segue distribuição normal em ambos os grupos e por isso as

médias do tempo até o retorno após a alta hospitalar dos participantes dos dois grupos foram

comparadas pelo teste paramétrico t-de Student que resultou em p-valor igual a 0,221.  
.

Tabela 11 - Principais estatísticas da Distribuição do tempo de retorno ao serviço.

Estatística Grupo Controle
Grupo

Experimento

p-valor do teste

comparando os

dois grupos
Média 34,2 46,9 0,221

Intervalo de Confiança para a Média (21,9; 46,5) (27,3; 66,5)
Mediana 34,0 54,5
Desvio Padrão 23,9 30,8
Mínimo 0,0 0,0
Máximo 67,0 87,0
Coeficiente de Variação 0,7 0,7



p-valor teste de Kolmogorov Smirnov 0,200 0,200

p-valor do teste de Shapiro Wilk 0,093 0,329
*Teste t de Student

CAPÍTULO IV: DISCUSSÃO

Um estudo piloto proporciona a identificação de possíveis efeitos e associações, assim

como  ajustes  em  protocolos  de  pesquisas  para  proporcionar  a  redução  de  erros  no



desenvolvimento  de  pesquisas.   Aponta-se  como  benefício  do  estudo  piloto,  o  fato  de

mostrarem ocasionais deficiências durante a realização do experimento, as quais podem ser

tratadas ao tempo para correções e para evitar dispêndio de tempo e recursos em pesquisas de

larga escala (LANCASTER, 2004; THABANE, 2010). 

Contudo, o estudo de intervenção randomizado apesar de ser considerado padrão ouro

para o desenvolvimento de pesquisa com seres humanos, esse tipo de estudo está susceptível a

presença  de  vieses.   As  análises  das  variáveis  de  interesse  estão  vulneráveis  a  fatores

prejudiciais que puderam interferir na análise do desfecho em estudo, como por exemplo, a

amplitude  da  freqüência  da  rede  de  telefonia  móvel,  visto  que  houveram  perdas  de

seguimento  devido  o  serviço  de  telefonia  estar  fora  da  área  de  cobertura  ou  aparelhos

desligados.  Assim, o acompanhamento por telefone no pós alta hospitalar de idosos, talvez

possa  ser  considerado  uma inovação  promissora  para  o  cuidado  em saúde e  inserção  do

enfermeiro em novas tecnologias para o cuidado. Assim, OMS (2013) refere que a inovação

transborda os aspectos tecnológicos.

No Brasil, diante da escassez de estudos nessa temática, faz-se necessário implementar

e avaliar a utilização dessa tecnologia de intervenções (CAVALARI et al, 2012; PRADO et

al, 2013). Diferente de estudos internacionais, a população brasileira pode não estar preparada

para esse tipo de abordagem em monitorização por contato telefônico (DOMINGUES et al,

2011).  Há uma necessidade  de  aperfeiçoamento  nesse tipo  de  ferramenta  de  intervenção,

tornando, portanto, um desafio metodológico para o presente estudo. 

Estudo de Medeiros e Wainer (2010) aponta que o uso de tecnologias aumentam a

quantidade de informações geradas e processadas, não a produtividade. Essa situação pode

refletir a condição das análises estatísticas não resultarem em significâncias estatísticas, mas

possivelmente alcançaram significação clínica para o estudo. 

Embora não se registrou demanda espontânea pelo participante,  houve durante nas

ligações  aceitação  e  reciprocidade  pelos  usuários,  ambas  identificadas  no  processo  de

comunicação  pelo  retorno  (feedback)  de  satisfação  mediante  relato  dos  participantes  e

familiares. A condução  de  pesquisas  que  avaliem o  impacto  e  que  mensurem resultados

dessas tecnologias de comunicação, tal como celulares, é imperativo para que seja garantida

sua eficácia (CURIONI; BRITO; BOCCOLINI, 2013).

Contudo,  numa  perspectiva  gerontológica,  a  comunicação  não  verbal  tornou-se

desafiador  para  o  estudo,  visto  que  a  comunicação  não  verbal  com  o  idoso  envolve

movimentos e gestos corporais, estes envolvidos de significados de sentimentos, permissão e

de valorização do outro. 



Habilidade de compreensão da linguagem falada tornou-se importante para o estudo,

tal como a ouvir atentamente e responder quando solicitado as questões inerentes ao cuidado,

de forma que o avaliador pela intervenção do acompanhamento por telefone pudesse delimitar

o espaço do idoso, assim como respeitar suas crenças e conformações sociais. É mais do que

uma troca  de  palavras,  trata-se  de  um processo  dinâmico  que permite  que  as  pessoas  se

tornem acessíveis umas às outras por meio do compartilhamento de sentimentos, opiniões,

experiências e informações (BRASIL, 2007).

Estudo  de  Barbosa  (2015), sobre  a  avaliação  dos  elementos  de  comunicação

percebidos por médicos e enfermeiros no cuidado por telessaúde, refere que a comunicação é

uma competência que deve ser trabalhada na graduação. E ressalta que esta habilidade deve

considerar  as  nuances  que  a  distancia  pode  trazer  no  processo  comunicacional  entre  as

pessoas. 

Nas análises referentes entre os grupos controle e experimento, conclui-se pelo teste t

de Student que as idades dos pacientes dos grupos caso e controle não são, em média, distintas

(p-valor=0,162). Pode-se afirmar que em relação à idade os pacientes foram aleatorizados nos

dois grupos, podem ser considerados pacientes de uma mesma população com distribuição

normal, mesma média e mesma variância (p-valor=0,329 do teste de Levene para a igualdade

das variância).  

Em relação ao tempo de internação, identificamos períodos bem heterogêneos entre os

participantes. Os testes de normalidades realizados para o tempo de internação não seguiram a

distribuição  normal  em  ambos  os  grupos,  por  isso  foram  comparadas  pelo  teste  não

paramétrico de Mann-Whitney (p-valor=0,107). Portanto, as diferenças detectadas nos tempos

de internação dos pacientes do grupo controle e do grupo experimento não são diferenças

significativas  sob o ponto de vista estatístico,  embora  pode-se afirmar que em relação ao

tempo de internação os pacientes foram aleatorizados nos dois grupos. 

Embora houvesse evidências nos dados amostrais de que os pacientes em experimento

levam,  em  média  e  em  mediana,  mais  tempo  para  retornarem  ao  serviço  de  saúde,  tal

diferença não é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,221). Neste aspecto,

Medeiros  e  Wainer  (2010)  referem sobre  a  necessidade  de  reorganização  da referência  e

contra-referência no sistema de saúde.

As  redes  assistenciais  possibilitam  a  superação  da  fragmentação  e  hierarquização

rígida para sistemas construídos como arranjos poliárquicos (múltiplos centros de poder), de

funcionamento  harmônico,  prevendo organização de fluxos e contrafluxos em seu interior

(OMS,  2011).  O  desenvolvimento  de  políticas  para  a  integração  deve  considerar  muitas



opções à luz da realidade de cada situação territorial. Nenhuma proposta política está livre de

prós e contras e deve ser ajustada à realidade.

Portanto, os pequenos tamanhos amostrais podem ser os responsáveis pela ocorrência

de testes Qui-quadrados inconclusivos, uma vez que a inconclusão do teste qui-quadrado é

devida a ter mais de 20% células na tabela cruzada com frequência esperada menor que 5, fato

que está diretamente relacionado ao tamanho amostral. 

 Entretanto  os  tamanhos  amostrais,  17  no  grupo  controle,  12  no  grupo  em

experimento, são suficientes para a execução dos testes não paramétricos, embora não sejam

suficientes para detectar diferenças significativas sob o ponto de vista estatístico. 

Deste modo, apesar da condição de não haver significância estatística para o retorno

de ambos os grupos ao serviço de saúde, não se pode inferir do ponto de vista clínico, visto

que o grupo experimento obteve uma média e mediana (46,9 e 54,5) maior quando comparado

ao grupo controle (34,2 e 34,0). Estudo de Ortega et al (2010) sobre avaliação de orientações

por  chamadas  telefônicas  para  pacientes  hipertensos,  não  houve  diferença  estatística

significativa  embora  do ponto  de  vista  clínico,  houve melhora  no  controle  por  parte  dos

pacientes.

O acompanhamento por telefone,  no presente estudo, proporcionou ao pesquisador

ampliar habilidades de comunicação, e permitiu a ele dar orientações de saúde, demonstrando

que  este  tipo  de  intervenção  através  da  interação  pode  produzir  resultados  satisfatórios.

Contudo,  Medeiros  e  Wainer  (2010)  reforçam  que  para  a  questão  da  compreensão  do

indivíduo implica em considerar a especificidade histórica e os determinantes das relações

sociais. 

Na diretriz de práticas de telemedicina da ATA (American Telemedicine Association)

(2014), refere sobre aspectos importantes em prestação de serviços por tecnologias móveis.

Dentre  algumas  abordagens,  ela  refere  sobre  competência  cultural  aos  profissionais  que

realizam esse tipo de atividade, pois o profissional deve levar em conta a idade, o gênero,

localização  geográfica,  status  sócio-economico,  religião,  entre  outros. Para  Dochterman

(2008, p. 84), a escolha da intervenção deve levar em conta o valor, a crença e a cultura do

paciente.

Dentre  as  intervenções  que  mais  se  destacaram  durante  o  acompanhamento  por

telefone  foram:  aconselhamento,  escutar  ativamente,  apoio emocional,  suporte  à família  e

encaminhamento. 

A intervenção encaminhamento pode ser considerada relevante em relação as demais,

visto que os participantes relataram queixas quanto a necessidade de referência ao serviço.



Segundo a OMS (2011), é preciso contribuir para que municípios e regiões, respeitando a

própria  realidade,  avancem  no  processo  de  integração,  incorporando,  em  suas  agendas

políticas não só objetivos claros de integração, mas também um diagnóstico que especifique

atores, interesses, resistências e oposições. 

Já as intervenções menos implementadas, mas que possuem relevâncias em tratando

de  cuidado  foram ensino:  processo  da  doença,  controle  de  medicamentos,  facilitação  da

aprendizagem,  ensino: medicamentos  prescritos  e ensino:  dieta  prescrita. Segundo a OMS

(2011),  intervenções  com  um  alto  impacto  sobre  a  saúde  e  de  alta  viabilidade,  são

intervenções que deveriam ser prioritariamente implementadas em todos os países.

Contudo, Malta  et  al  (2012)  e Raymundo  e  Pierin  (2014)  referem  sobre  a  ação

benéfica dos avanços tecnológicos na estratégia de gerenciamento de doenças crônicas por

contato  telefônico  à  população  de  hipertensos.  Estudo  de  Ortega  et  al  (2010)  com  354

pacientes  hipertensos,  identificou  que  pacientes  do  grupo  "telefonemas"  (80%)  tiveram

melhor controle da pressão arterial do que aqueles no grupo de "sem telefonemas" (71%),

embora a diferença não foi estatisticamente significativa.

Dentre os idosos que receberam alta hospitalar, 14 (82,40%) do grupo controle e 10

(83,3%)  do  grupo  experimento,  retornaram  ao  serviço  de  saúde  (p valor  1,000).  Assim,

estudos referem sobre a importância da programação de seguimento no pós-alta, incluindo

seguimentos  telefônicos  como  estratégias  que  orientem o  procedimento  na  ocorrência  de

problemas e orientações para compreensão do plano terapêutico (DOMINGUES et al, 2011;

PINHEIRO, 2013; TEIXEIRA; RODRIGUES; MACHADO, 2012; HEBERT et al, 2012). 

Existem evidências de que os sistemas de teleassistência são eficazes para dar apoio

aos idosos em casa; para evitar ou adiar o início de cuidados domésticos; e para monitorar

condições para a prevenção secundária, embora as evidências globais nem sempre sejam tão

inequívocas, sendo sua interpretação influenciada por muitos fatores (OMS, 2011).

Entretanto,  a  formação  na  dimensão  ética  do cuidado,  além da  comunicação  e  do

conhecimento com a finalidade de se compreender os aspectos psicossociais do indivíduo e da

família, destacada pela ênfase na construção da interação com o usuário, que deve resultar de

experiência  subjetiva  da  presença,  para  ambos,  mesmo  que  geograficamente  distantes

(ROMERO; ANGELO; MUNOZ GONZALEZ, 2012).

Tendo em conta que os idosos são o grupo de maior crescimento de usuários iniciantes

de tecnologias, os pesquisadores devem explorar ativamente a forma de melhorar a qualidade

das intervenções via telefone para as populações mais velhas (STELLEFSON et al, 2013).

Assim,  a realização  do  seguimento  telefônico  2  ou  3  dias  após  a  alta  hospitalar  pode



identificar e solucionar discrepâncias medicamentosas, diminuindo a readmissão hospitalar e

a  não  aderência  ao  tratamento  medicamentoso  (TEIXEIRA;  RODRIGUES;  MACHADO,

2012).

A estratégia de uso do telefone na assistência a pessoas com DCNT parece ser uma

possibilidade de avançar e acompanhar ao longo do tratamento, garantindo a continuidade das

ações  de  saúde  e  a  longitudinalidade  do  cuidado  (OMS,  2003;  PEIXOTO  et  al,  2008;

BALAMINUT et al, 2012; HEBERT et al, 2012; SPINARDI-PANES; LOPES-HERRERA;

MAXIMINO, 2013; BRASIL, 2013; PRADO et al, 2013).

Desta forma, há a necessidade de que as estratégias direcionadas à promoção da saúde

dos idosos sejam feitas de maneira integral e não focadas em um único fator (SOUSA et al,

2010; LINCK; CROSSETTI, 2011; FRONZONI et al, 2013; ASSUMPÇÃO et al, 2014, MS,

2014).  Acredita-se  que  uma  avaliação  integral  do  idoso  pode  refletir  na  prevenção  do

desenvolvimento ou agravamento da fragilidade, diminuindo os índices de institucionalização

e hospitalização (SOUSA et al, 2010; LINCK; CROSSETTI, 2011).

Contudo,  o envelhecimento  populacional  do  país  impõe  novos  desafios  para  o

governo, uma vez que as características do envelhecimento são de apresentarem enfermidades

crônicas e múltiplas, que perduram por longo tempo e que demandam cuidados constantes,

uso  de  medicações  continuamente  e  a  realização  de  exames  periódicos  (CARREIRA;

RODRIGUES, 2010; 

MEDEIROS et al, 2011; PIMENTA et al, 2013). 

Neste sentido, estudos ratificam uma “geriatrização” do ambiente hospitalar por essa

população ditos como um geradores de desafios ao sistema de saúde (SOUSA et al, 2010;

MACEDO et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2013). Em estudo de Barreto e Marcon (2013) os

idosos foram significativamente mais hospitalizados por agravos de doença do que os adultos,

e  houve  prevalência  das  doenças  cardiovasculares  nos  idosos  hospitalizados  (MOTTA;

HANSEL; SILVA, 2010; PESTANA, 2010; BARRETO; MARCON, 2013).

Em relação ao gênero,  o predomínio do sexo masculino  para ambos  os grupos de

estudo, pôde ser evidenciado em estudos onde as mulheres procuram regularmente os serviços

básicos de saúde (BARRETO; MARCON, 2013; ARRUDA et al, 2014) e apresentam maior

aderência ao tratamento medicamentoso, e estes fatos poderiam justificar as menores taxas de

hospitalização entre elas. 

Neste sentido, Arruda et al (2014), encontraram uma associação significativa entre os

gêneros, no que se relaciona a hospitalização. Referem que a frequência foi significativamente

maior entre os homens do que entre as mulheres, o que pode refletir a pouca demanda de



exames preventivos entre os homens e, por conseguinte, a tendência para a maior utilização

de serviços, motivada por fatores que influenciam o estado de saúde.

Evidências semelhantes foram encontradas por Storti et al (2013) em estudo de idosos

internados  na  clínica  médica de  um  hospital  terciário,  refere  o  intervalo  com  maior

distribuição foi o de 60 a 69 anos com 34 (40, 5%) dos idosos e a maioria, 51 (60, 7%) eram

homens. 

Em estudo de Paula et al (2015), sobre estimativa de risco de óbito e readmissão de

idosos,  a média da idade foi 78,2 anos, com desvio padrão de 8,8 anos. Os autores referem

que  ao  considerar  populações  de  idades  mais  avançadas  espera-se  um  aumento  nas

incidências das doenças crônicas e da incapacidade funcional elevando a probabilidade de

complicações que levam à readmissão.

Os achados desse estudo corroboram com estudo de Oliveira  et  al  (2013) sobre a

idosos internados em uma instituição hospitalar que apresentou idosos com idade média de

74,5 ± 6,8 anos. Para a situação conjugal e número de filhos, estudo de Oliveira et al (2013), a

maioria dos idosos, 53 (53,5%) eram casados e quanto ao número de filhos, a média foi de 3,2

± 0,7 filhos.

Na composição familiar do idoso, houve predomínio de uma única geração, os idosos

em sua maioria residiam com seus cônjuges e/ou filhos. Monteiro e Faro (2010) explicam que

as sucessivas modificações estruturais observadas nas famílias, que se tornam cada vez mais

nucleares  e  enfrentam  expressivas  modificações  nos  papéis  desempenhados  por  seus

membros, dificulta a participação da família na assistência ao idoso.

Para ambos os grupos, houve 15,78% de idosos que apresentaram cuidador, onde estes

eram familiares do sexo feminino.  Pereira et  al  (2013) em estudo sobre a sobrecarga dos

cuidadores  e  idosos  referem  que,  historicamente,  a  mulher  sempre  foi  responsável  pelo

cuidado, seja da casa ou dos filhos, enquanto o papel do homem era de trabalhar fora para

garantir o provimento financeiro da família.

No  presente  estudo  houve  predominância  de  escolaridade  entre  1  e  4  anos,

caracterizando, assim, um grupo com baixo nível escolar. Tais resultados é corroborado com

estudos de Oliveira  et  al  (2013)  pois  o número médio de anos de educação formal  nessa

população foi de 5,2 ± 4,5 anos. Storti et al (2013) evidenciaram entre um a quatro anos de

estudos em idosos internados.

Essa  situação  de  escolaridade,  segundo  Pereira  et  al  (2013),  associado  a  fatores

socioeconômicos e culturais, dificulta a conscientização para as necessidades de cuidado com

a saúde, adesão ao tratamento,  manutenção de um estilo de vida saudável e prevenção de



fatores de risco. Estudos referem que a baixa escolaridade apresentada pela população idosa,

associada  ao  aumento  do  número  de  comorbidades  e  a  diversas  vulnerabilidades  como

declínio das capacidades físicas, mentais e cognitivas importantes, dificultam o entendimento

e a adesão aos tratamentos (MARIN et al,  2010; ZAVATINI; OBRELI-NETO; CUMAN,

2010). 

Na  condição  dos  rendimentos,  a aposentadoria  mostrou-se  como  importante  fator

desencadeador  de  fragilidade  nos  idosos,  segundo Oliveira  et  al  (2013)  pois  houve o

predomínio  de  aposentados,  90,9% aposentados  e  apenas  2% relataram  que  estavam em

trabalho  remunerado.  Guedes  et  al  (2011)  refere  que  idade,  sexo,  escolaridade  e  nível

socioeconômico são variáveis que devem ser consideradas como barreiras ao tratamento da

hipertensão arterial.

Atualmente, as aposentadorias e pensões são reconhecidas como as principais fontes

de renda da  população idosa brasileira (STORTI et al, 2013). Neste sentido, Franzoni et al

(2013), em estudo de intervenção para mudança de hábitos alimentares referem que o custo

financeiro  com  as  DCNT  produz  elevadas  despesas  para  o  sistema  de  saúde  e  para  a

sociedade, sendo responsável pela maior parcela dos gastos com assistências hospitalares.

Neste sentido, o fator ambiental analisa, entre outros fatores, os recursos financeiros, a

disponibilidade e a qualidade da saúde e da assistência  social  e dos transportes que pode

impactar  negativamente no tratamento e qualidade de vida dos pacientes  com hipertensão

arterial (TAVARES et al, 2013; BORGES et al, 2013).  

De  acordo  com  a  história  familiar  de  hipertensão  arterial,  o  estudo  apresentou

predomínio  da  presença  de  antecedente  familiar  cardiovascular.  Em  estudo  de  Santos  e

Moreira (2012), sobre fatores de risco e complicações da hipertensão e da diabetes mellitus,

detectaram tal histórico em quase metade dos usuários (48,5%), apresentando significância

estatística para o histórico familiar de doença cardiovascular, onde 29,8% em pessoas com

HA e 14,7% naquelas com hipertensão e diabetes.

Contudo,  o  perfil  epidemiológico  da  população  idosa,  segundo  Brasil  (2014),  é

caracterizado  pela  tripla  carga  de  doenças  com forte  predomínio  das  condições  crônicas,

prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas

externas  e  agudização  de  condições  crônicas. A  hipertensão,  por  exemplo,  é  um  fator

determinante  de morbidade  e  mortalidade,  mas,  quando adequadamente  controlada,  reduz

significativamente as limitações funcionais e a incapacidade nos idosos (BRASIL, 2007).

Segundo  a  classificação  internacional  de  doenças  (CID-10),  o diagnóstico  médico

principal de internação hospitalar foi por doenças do aparelho circulatório foram insuficiência



cardíaca  e  infarto  agudo.  Estudo  de  Storti  et  al  (2013)  o  maior  número  de  diagnósticos

médicos  encontrados em idosos internados em clínica médica foram devido a doenças do

aparelho circulatório. 

No  presente  estudo,  a  doença  cardiovascular  ficou  foi  identificada  como  a

comorbidade prevalente em ambos os grupos,  onde destacamos o infarto do miocárdio,  a

insuficiência  renal  e  o  acidente  vascular  cerebral.  Em  seguida,  a  presença  de  doença

endócrina, onde destacamos a diabetes tipo-II.  A comorbidade segundo Storti et al (2013) é

um fator de risco para a fragilidade, e a incapacidade é uma conseqüência, assim, múltiplas

comorbidades  agravam substancialmente o risco para óbito ou readmissão (PAULA et  al,

2015). 

No estudo de Raymundo e Pierin (2014) sobre a adesão do tratamento farmacológico

de pacientes hipertensos, aproximadamente 56,5% dos pacientes apresentaram pelo menos um

tipo de doença cardíaca, destacando a dislipidemia (27,9%) e a insuficiência renal (18,7%). Já

na caracterização clínica dos pacientes com hipertensão  revelou que a diabetes tipo 2 foi a

comorbidade mais prevalente.

Na situação de acompanhamento no serviço de saúde, houve prevalência para o uso do

ambulatório hospitalar. A atenção ambulatorial especializada apresenta grande importância na

integração das redes de atenção no cuidados às pessoas idosas, em especial as frágeis ou em

risco de fragilização (BRASIL, 2014).

Identificamos,  em ambos os grupos, um percentual  elevado de idosos que utilizam

serviço de saúde. O uso de serviços de saúde por idosos é um fenômeno multicausal (SOUSA

et al,  2010;  DELLAROZA et  al,  2013;  PILGER; MENON; MATHIAS, 2013) e  envolve

fatores relacionados aos indivíduos e à organização dos serviços. Assim, as especificidades e

singularidades da população idosa com suas demandas de cuidado devem ser priorizadas na

organização e oferta de serviços (MS, 2014).

Os  fatores  referentes  ao  uso  de  serviços  pelo  cliente  incluem  aspectos  sociais,

condições de saúde e culturais; os relacionados ao sistema de saúde incluem disponibilidade

de serviços,  condições de acesso, qualidade da assistência e vínculo da população com os

serviços (DELLAROZA et al, 2013; PILGER; MENON; MATHIAS, 2013).

De acordo com a hospitalização anterior, estudo de Moura et al (2012) sobre a relação

entre  a  interação  medicamentosa  e  reinternação  hospitalar,  as  taxas  de  reinternações  são

maiores  em pacientes  idosos  ou  entre  os  pacientes  com doenças  graves.  As  readmissões

podem ser decorrentes de eventos adversos produzidos pela interação medicamentosa quando

o  paciente  encontra-se  em  tratamento  ambulatorial.  Portanto,  deve  ser  dada  atenção  aos



pacientes em uso de múltiplos medicamentos, já que essa situação predispõe à ocorrência de

interações medicamentosas.

Em relação a procedência do paciente, em estudo de Cunha, Nascimento e Sá (2014)

sobre o perfil clínico de idosos admitidos no serviço de emergência, obteve-se de um total de

276  idosos,  um  percentual  de  (51%)  em  homens  e  (56%)  nas  mulheres,  na variável

encaminhamento para internação à própria unidade hospitalar.

Os achados do estudo corroboram com os encontrados no estudo de Paula et al (2015)

onde o tempo de permanência na primeira internação variou de 1 a 114 dias, com média de

19,37 dias (± 14,27 dias). Para Pestana (2010) a média de permanência foi de ±18,8 dias. 

Para Motta, Hansel e Silva (2010) destaca-se que 45,3% (n=347) idosos utilizaram o

serviço hospitalar em média por menos de 10 dias, e que 85% (n=651) destes utilizaram o

serviço por até 30 dias. Para Borges e Turini (2011), a primeira readmissão variou de 0 a 74

dias, sendo que 76,2% dos pacientes readmitidos permaneceram no hospital no período de 0 a

7 dias. 

O tempo de internação prolongado é um fato preocupante quando se trata de pacientes

idosos, considerando a possibilidade de complicações e principalmente o declínio funcional

ao  quais  estes  se  tornam  vulneráveis  (DUCA  et  al,  2010;  MONTEIRO;  FARO,  2010;

MOTTA; HANSEL; SILVA, 2010;  PESTANA, 2010; RUFINO et al, 2012). Além disso, a

relação entre funcionalidade e dias de internação reflete a qualidade dos serviços hospitalares

prestados, levando se em conta uma assistência especializada e reabilitatória.

Em estudo  de  Macedo  et  al  (2012)  sobre  avaliação  funcional,  idosos  com déficit

cognitivo independentes funcionalmente, é positivo, pois os idosos com dependência para sete

ou mais atividades de vida diária, possuem três vezes mais risco de morte que os indivíduos

independentes. Referem que a dependência é uma condição que pode ser alterada com ações

de prevenção e reabilitação. Entretanto, uma vez instalada, esta merece atenção e para isso

faz-se importante a equipe multiprofissional para intervir na reabilitação motora e plasticidade

cerebral. 

Para avaliação do estado cognitivo,  Pereira et  al  (2013) identificaram por meio do

MEEM que do total  dos idosos do estudo, 39 (62,9%) apresentaram déficit  cognitivo.  Já

Matoso  et  al  (2013)  em  estudo  sobre  desempenho  cognitivo  de  idosos  hipertensos,  ao

utilizarem  o  teste  de  rastreio,  o  MEEM,  referem que  a  hipertensão  arterial  associa-se  à

redução escore global  do MEEM. Desta  forma, o diagnóstico  cognitivo  e funcional  pode

contribuir para o planejamento de ações que favoreçam a promoção da saúde e a manutenção

da capacidade funcional do idoso (MACEDO et al, 2012).



Na avaliação da adesão, usando o teste de Morisky-Green ao tratamento da droga,

estudo  de  Raymundo  e  Pierin  (2014)  evidenciou  que  apenas  25,1%  dos  pacientes  com

hipertensão aderiram ao tratamento  anti-hipertensivo,  e  37,6% não controlam sua  pressão

arterial.  Neste  sentido,  entre  os  fatores  relacionados  à  adesão  estão  os  demográficos,

psicológicos, sociais, os decorrentes da relação existente entre o paciente e o profissional de

saúde, bem como os relacionados ao tratamento, à doença, ao sistema de saúde e aspectos

institucionais  (TOLEDO;  ABREU;  LOPES,  2013;  RAYMUNDO;  PIERIN,  2014). Em

relação aos  membros  da equipe,  referem que a  inclusão  da enfermeira,  tende favorecer  a

adesão ao tratamento.

Com relação a utilização aos serviços de saúde, os serviços hospitalares são os mais

utilizados  pela  população  idosa  (IBGE,  2009;  MOTTA;  HANSEL;  SILVA,  2010).  A

predominância  de  acesso  dos  homens  ao  sistema  de  saúde  é  verificado  através  de

especialidade  hospitalar  e  ambulatorial  clínicas,  porque  eles  só  voltam  para  serviços  de

cuidados de saúde primários, eventualmente, o que difere de mulheres (STORTI et al, 2013;

ARRUDA et al, 2014).  A busca por serviços de saúde vai contra a reorganização do modelo

de atenção e favorece o atraso na prestação de cuidados e ao agravamento de doenças.

De  acordo  com estudo  de  Paula  et  al  (2015)  os  riscos  de  readmissão  e  de  óbito

aumentaram com a idade independente do sexo, quando se tem como linha de base a faixa

etária de 60 a 64 anos. As readmissões, segundo Moura, Tavares e Acurcio (2012), podem ser

decorrentes de eventos adversos produzidos pela interação quando o paciente encontra-se em

tratamento ambulatorial.  

Em relação ao óbito, as DCNTs foram responsáveis por 61% dos 58 milhões de óbitos

ocorridos no mundo em 2005 (FRANZONI et al,  2013).  Já estudo de Paula et al (2015)

referem que o capítulo da CID-10 mais frequente para os óbitos foi o referente a doenças do

aparelho circulatório (29,53%), seguido pelo de causas externas (17,5%). Para Domingues et

al, 2011), o tempo registrado para a ocorrência do primeiro evento (visita à emergência, re-

hospitalização ou morte) foi de 21 (9,5 - 55) dias para todos os pacientes. 

As características e experiências individuais são desafiadores,  pois segundo Silva e

Santos (2010), nem sempre as pessoas estão dispostas às mudanças sobre ações de saúde pelo

fato destas abarcarem relações com as crenças dos indivíduos. 

De acordo com o fator relacionado individual para o diagnostico de enfermagem de

falta  de adesão,  a  ausência  de dieta  hipossódica  foi  evidenciada  em ambos  os  grupos.  A

população  idosa  é  propensa  a  alterações  nutricionais  devido  a  fatores  relacionados  às

modificações  fisiológicas,  psicológicas  e  sociais,  ocorrência  de  doenças  crônicas,  uso  de



diversas  medicações,  dificuldades  com  a  alimentação,  e  alterações  da  mobilidade  com

dependência funcional (BRASIL, 2014). 

Para o fator relacionado ao plano de assistência à saúde, a complexidade do regime

terapêutico também foi evidenciada em ambos os grupos. Desta forma, pacientes que foram

submetidos  a  regimes  terapêuticos  complexos,  tinham  conhecimento  restrito  sobre  os

fármacos prescritos, especialmente no que se refere à dose e apresentavam baixa adesão ao

tratamento farmacológico (SOUZA et al, 2013). 

As  ações  e  intervenções  oferecidas  às  pessoas  idosas  baseadas  na  abordagem  da

doença  são  potencialmente  perigosas,  pois  são  responsáveis  pela  alta  prevalência  de

iatrogenia,  considerada  uma das  principais  síndromes  geriátricas  (BRASIL, 2014).  Estudo

identificou  que  a  média  de  medicamentos  utilizados  por  pessoa  ao  dia  foi  de  4,7,  e  foi

observado que 26% dos idosos utilizavam de 1 a 3 medicamentos e 74% usavam 4 ou mais

medicamentos (PEIXOTO et al, 2012). 

O  idoso  apresenta  características  peculiares  quanto  à  apresentação,  instalação  e

desfecho dos agravos em saúde, traduzidas pela maior vulnerabilidade a eventos adversos,

necessitando  de  intervenções  multidimensionais  e  multissetoriais  com  foco  no  cuidado

(BRASIL,  2014).   Estudos  de  Sousa  et  al  (2010)  e  Oliveira  et  al  (2013)  referem que  é

indispensável se entender o problema das síndromes geriátricas no ambiente hospitalar e suas

implicações para o cuidado.

Os  hipertensos,  segundo  Raymundo  e  Pierin  (2014),  devem  ser  observados  em

intervalos regulares,  tendo como principal  objetivo obter o controle  dos níveis de pressão

arterial, assim como a sua manutenção em longo prazo.

Assim, o processo educativo se constitui numa das intervenções mais bem sucedidas

para melhoria da adesão e autogestão da pessoa com doenças crônicas, especialmente se a

proposta educativa estiver centrada nas crenças e preocupações sobre suas condições de saúde

e de tratamento (SILVA et al, 2013;  GOMES E MARTINS et al, 2014). Por isso sugere-se

que a confiança na relação interpessoal entre profissional e paciente seja construída ao longo

da terapêutica e que as crenças sejam consideradas nessa relação.

Ações educativas para as DCNT, segundo a devem ser voltadas para a mudança de

comportamentos, assim como cuidados continuados, de longa duração, planejados de forma

prospectiva e proativa (OMS, 2011; FRANZONI et al, 2013; RAYMUNDO; PIERIN, 2014).

Dentre  as  orientações,  apresenta-se  ajudar  o  hipertenso  a  entender,  conhecer  e  aceitar  a

doença;  conhecer  e  reconhecer  comportamentos  de  risco;  informar  sobre  decisões  do



tratamento e diagnóstico; negociar e cumprir propostas de tratamento; e enfrentar problemas

de manutenção do tratamento (FRANZONI et al, 2013; RAYMUNDO; PIERIN, 2014). 

Nesse sentido, quando as pessoas são sensibilizadas e tem acesso às informações de

que  precisam,  podem desenvolver  comportamentos  que  se  refletem na  motivação  para  o

autocuidado, ou seja:

À medida que se conhece o que é necessário para busca do bem estar, as pessoas
podem compreender a importância de se colocar o “cuidar de si” em prioridade, nas
atividades da vida em geral e acima de qualquer pessoa. A verdadeira motivação
para  o  autocuidado  parte  de  dentro  de  cada  um no  devido  tempo (PACHECO;
ANTUNES, 2015, p.2914)

Desta forma, as metodologias de cuidado ao cliente hipertenso pelo enfermeiro são

diversificadas, possibilitando o uso da criatividade, de aspectos físicos e emocionais de forma

a promover  a saúde e o bem-estar (MOURA et al,  2011).  Quanto ao paciente  idoso,  não

podemos excluir  que promover  a saúde e  o bem-estar  é  resgatar  emoções  e remetê-lo ao

passado e às suas vivências.   Assim,  estudo de Santos et  al  (2011) sobre envelhecimento

saudável,  refere  que  as  atividades  de  promoção  ligam-se  à  combinação  de  experiências

cognitivas, crenças, hábitos e práticas que caracterizam o modo de vida do grupo e a cultura à

qual o indivíduo pertence.

Portanto, frente ao adoecimento pelas doenças crônicas e a prevalência da hipertensão

arterial, a abordagem de promoção da saúde é um modelo fundamental para estudar o modo

como os indivíduos idosos tomam as decisões sobre o cuidado de sua própria saúde dentro do

contexto da enfermagem (SANTOS et al, 2011).

De  acordo  com  os  programas  de  promoção  de  saúde  e  prevenção  de  doenças

acompanhadas pela Agência Nacional de Saúde são apresentadas algumas práticas inovadoras

com foco em melhorar o cuidado em saúde. O emprego da tecnologia seria, para eles, o meio

de superar o desafio de fazer a melhor intervenção chegar aos beneficiários mais distantes a

um custo mais acessível (OMS, 2013). Por isso é preciso inovar e muitas vezes reinventar o

escopo da intervenção.

Portanto,  novos  estudos  de  intervenção  devem  ser  elaborados  para  analisar  as

intervenções mais adequadas e que favoreçam primeiramente o cuidado com o idoso e sua

família, que agilize e favoreça práticas de ensino e cuidado a distância, assim como a inserção

do profissional enfermeiro nessa prática inovadora.



CONCLUSÃO

O estudo caracterizou o perfil do idoso hipertenso de acordo com o diagnóstico de

Enfermagem Falta de Adesão seguida de acompanhamento por telefone no período após a alta

hospitalar o qual possibilitou avaliar a evolução desses idosos e a utilização de serviços de

saúde pelos mesmos sendo, portanto, uma tecnologia inovadora e viável na atenção à saúde

do idoso. 

Entretanto, os achados estatísticos do estudo refutaram a hipótese nula no que se refere

a intervenção de enfermagem “acompanhamento por telefone” e sua associação com o evento

readmissão  hospitalar  do idoso com hipertensão arterial  sistêmica.  Tais  resultados  podem

estar relacionados ao período curto de três meses  de acompanhamento no pós alta  desses

idosos para identificar mudanças de comportamento tendo em vista que a hipertensão arterial



é uma doença crônica que requer considerar aspectos de ordem cultural, ambiental e próprios

da pessoa no que se refere aos seus hábitos de saúde, bem como ao acesso e disponibilidade

de um sistema efetivo de referência na atenção básica para atendimento as suas necessidades

de saúde.  

Esse estudo de intervenção, considerado um desafio metodológico para o pesquisador

e para a produção de conhecimento,  também enfrentou algumas limitações decorrentes da

redução no número de internações eletivas no campo de estudo no período de coleta de dados

que repercutiu diretamente no tamanho da amostra incialmente previsto para a realização da

pesquisa. Dessa forma, algumas diferenças significativas sob o ponto de vista clínico podem

ser verificadas sob o ponto de vista estatístico com ampliação da amostra em estudos futuros. 

Entretanto, as evidências clínicas identificadas conferem ao estudo significância dos

resultados  que  apontam  ser  o  acompanhamento  pós  alta  de  idosos  hipertensos  uma

intervenção  que  pode  favorecer  sua  motivação  para  o  autocuidado,  mediante  o  contato

continuo via telefone que além de possibilitar  a manutenção do vínculo com o enfermeiro

para levantamento e esclarecimento de dúvidas desses idosos, também pode proporcionar a

proximidade e o suporte necessários que propiciam mais segurança na adesão e seguimento

do tratamento  com reflexos  na  prevenção  e  identificação  de  complicações  que  levam ao

evento reinternação hospitalar. 

Assim, outros estudos podem ser realizados, em uma amostra maior de idosos, com a

intervenção acompanhamento por telefone no pós alta mediante ligações mais frequentes e

com um período maior de acompanhamento, uma proposta a ser desenvolvida em pesquisa de

doutorado, tendo em vista sua relevância enquanto intervenção inovadora na atenção à saúde

do idoso com potencial  tanto  para  a  atuação  do enfermeiro  quanto  para  a  construção do

conhecimento na área de gerontologia, principalmente da enfermagem gerontológica.
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Telefones para contato: (21) 98153-1902 Fernanda Pinheiro

Nome do voluntário:______________________________________________________

Idade: ___________________ anos     R.G. ___________________________________

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ACOMPANHAMENTO PÓS

ALTA  DE  IDOSOS  COM  DCNTS:  contribuições  da  enfermagem  gerontológica”  desenvolvido  sob  a

responsabilidade do pesquisador Fátima Helena do Espírito Santo e sua orientanda, do Mestrado Acadêmico em

Ciências do Cuidado em Saúde, a enfermeira Fernanda Pinheiro. Esta pesquisa tem como objetivos: Caracterizar



o  perfil  do  idoso  hospitalizado  com  Hipertensão  Arterial  Sistêmica;  Acompanhar  por  telefone  o  pós  alta

hospitalar do idoso com Hipertensão Arterial Sistêmica; Avaliar a associação da intervenção “acompanhamento

por telefone” no evento da readmissão hospitalar de idosos com Hipertensão Arterial  Sistêmica;  Discutir as

implicações  Gerontológicas  com  os  resultados  obtidos  por  acompanhamento  telefônico  do  idoso  com

Hipertensão Arterial Sistêmica.

Participando desta pesquisa, o (a) Senhor (a) aos fatores associados ao pós-alta hospitalar. A pesquisa será

realizada através de análise documental no prontuário, uso de questionário e acompanhamento telefônico após a

alta hospitalar por um período de até 3 meses.

A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso o (a) Sr. (a) tenha

qualquer  dúvida  relacionada  a  pesquisa,  poderá  entrar  em  contato  com  o  pesquisador,  por  telefone  ou

pessoalmente.  O  pesquisador  garante  o  acesso  às  informações  atualizadas  durante  todo  o  estudo.  Sua

participação é voluntária,  de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de participar do

estudo  a  qualquer  momento,  sem  nenhum  prejuízo.  As  informações  relacionadas  à  sua  privacidade  serão

mantidas  em  caráter  confidencial.  Ao  final  do  estudo,  as  informações  poderão  ser  divulgadas  em  textos,

periódicos ou eventos científicos da área de saúde.

Eu, _______________________________, RG nº _______________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, RJ, _____ de ____________ de _______.

         __________________________ _______________________________
    Fernanda Pinheiro                      Nome e assinatura do paciente

(Enfermeira Mestranda MACCS-UFF Pesquisadora)
APÊNDICE B

Instrumento do Diagnóstico de Enfermagem “Falta de Adesão”

Clínica Médica: (1) Masculina (2) Feminina   

Nome:                      nº Prontuário:

Data da Admissão:                  Data da Alta: 

Hospitalar:

Sexo: (1)- M     (2)-F Idade: (1)- 60├69   (2) 70├79   (3) ≤80

Data de nascimento:

Telefone(s) fixo(s)/ Telefone(s) celular(es):

Bairro (residência):

Procedência:   (1)- Ambulatório  (2)- Emergência   (3)- contra-referência

Situação conjugal:   (1)- solteiro(a)     (2)- casado(a)   (3)- viúvo(a)   (4)- separado(a) 

Possui Filhos? (1)- não   (2)- sim   

Qtos?  (1)-  Nenhum filho        (2)- De 1 a 2 filhos     (3)- De 3 a 4 filhos       (4)- Mais que 5 filhos



Composição Familiar:  (1)- Mora sozinho   (2)- De 1 a 3 pessoas   (4)- De 4 a 6 pessoas    (5) – ≥ de 7 pessoas

Escolaridade: (1) analfabeto     

(2)- nível fundamental completo ou incompleto

(3) nível médio completo ou incompleto       

(4)- nível superior completo ou incompleto

Ocupação profissional: 

Rendimentos: (1)- não    (2)- sim 

Tipo:     (1)- aposentado   (2)- pensão    (3)-auxílio idoso   (4)- outros

Possui cuidador?  (1)- Não   (2)- Sim 

Familiar?   (1)- Não     (2)- Sim

Diagnóstico principal (CID):

Diagnóstico secundário:

História de hipertensão arterial familiar? (1)-não (2)-sim   

Se SIM, qual parentesco: (1)- Pai (2)- Mãe(3)- Pai e Mãe  (4 ) - Avós ( 5)- Tios

Já internou no ano passado?   (1)- Não   (2)- Sim 

Permanência hospitalar : (1) 1dia├7 dias 

(2) 8 dias-├ 15 dias  

(3) 16 dias├ 30 dias

   (4) 31 dias├ 60 dias (5) 61 dias├ 90 dias (4)  ≤ 91 dias

Intervalo entre a última internação e a atual:  

 Acompanhamento em serviço de saúde:  (1) não     (2) sim 

(1) Unidade Básica de Saúde   

(2) Programa Saúde da Família  

(3) Ambulatório Hospitalar     Especialidades:______________ 

(4) Ambulatório Geriátrico

(5) (     ) Outro: _________________________________

Tem conhecimento do motivo da internação?  1- não  2- sim

Tem conhecimento sobre os medicamentos que faz uso?   1- não     2-sim 

Compreende a importância do tratamento medicamentoso (benefícios percebidos)?  1- não  2 – sim 

Faz uso adequado das medicações (conforme prescrição médica/ dose e horário)?   1- não     2- sim    

Realiza auto-medicação?  1- não   2-sim    Frequência? 1- nunca   2- raramente 3- sempre

Realiza algum tipo de dieta prescrita pelo médico?   1- não  2- sim Frequência? 1- nunca   2- raramente 3- 
sempre



Diagnóstico de
Enfermagem

Falta de Adesão

Características Definidoras

(1) Comportamento 
indicativo de falta de 
aderência

Com que freqüência você:

Atividade física: (    ) Nada aderido   (   ) Pouco aderido (   ) De algum modo
aderido                 (    ) Muito aderido     (   )Muitíssimo aderido 

Fuma: (   ) Nada aderido   (    ) Pouco aderido (   ) De algum modo aderido 
             (   ) Muito aderido     (   )Muitíssimo aderido

Álcool: (    ) Nada aderido   (    ) Pouco aderido  (   ) De algum modo aderido 
              (    ) Muito aderido     (   )Muitíssimo aderido

Automedicação: (   ) Nada aderido   (   ) Pouco aderido  (   ) De algum modo 
aderido                 (   ) Muito aderido     (   )Muitíssimo aderido

Consome dieta saudável: (   ) Nada aderido  (    ) Pouco aderido (   ) De 
algum modo aderido            (     ) Muito aderido     (   )Muitíssimo aderido 

Exames de rotina: (   ) Nada aderido   (   ) Pouco aderido  (   ) De algum 
modo aderido           (   ) Muito aderido     (    )Muitíssimo aderido

Lazer: (    ) Nada aderido   (    ) Pouco aderido  (    ) De algum modo aderido
             (    ) Muito aderido     (    ) Muitíssimo aderido

(2) Evidência de 
desenvolvimento de 
complicações

(    ) Exames de imagem ou laboratoriais alterados
(    ) Dificuldade para realizar as AVD e AIVD
(    ) Presença de prejuízo cognitivo 

(3) Evidência de 
exacerbação de 
sintomas

(    ) Aumento/variação de pressão arterial
(    ) Aumento/variação/redução nos níveis de glicose
(    ) Aumento de colesterol
(    ) Variação de pulso
(    ) Oscilações de peso 
(    ) Poliúria
(    ) Polidpsia
(    ) Polifagia
(    ) Cansaço/ Fadiga
(    ) Sudorese excessiva
(    ) Lesão nos pés
(    ) Edema em membros
(    ) Perda de sensibilidade nos membros
(    ) Tosse noturna
(    ) Dificuldade para dormir/ agitação/sonolência
(    ) Ingurgitamento (jugular)
(   ) Tontura
(    ) Sangramento nasal
(    ) Vômito/diarréia
(    ) Dispnéia
(    ) Febre, dor

(4) Falha em manter 
compromissos 
agendados

(     ) Esquecimento das consultas
(    ) Dificuldade de deslocamento (transporte) ao serviço de saúde
(    ) Dificuldade financeira para acesso ao serviço de saúde
(    ) Não realiza os exames solicitados/ periódicos 

(5) Falha em progredir (     ) Não realiza marcação das consultas para acompanhamento



(    ) Não comparece as consultas para acompanhamento
(     ) Não administra os medicamentos conforme prescrição
(    ) Não modifica hábitos de vida
(    ) História de ausência de comportamento de busca de saúde

(6) Testes objetivos (p. ex.,
medidas fisiológicas, 
detecção de 
marcadores 
fisiológicos)

(    ) Exames laboratoriais alterados
(    ) Exames de imagens alterados
(     ) Exames
(    ) Alteração de peso
(    ) Alteração nas características de eliminações vesico-intestinais
(    )outros ___________

Fatores Relacionados
(1) Individuais
(1) Capacidade de 

desenvolvimento
(    ) Ingere açúcar fora do recomendado
(    ) Ingere sal fora do recomendado
(    ) Ingere álcool 
(     ) Ingere de gorduras/frituras/condimentados
(    ) Bebe água abaixo dos níveis recomendados
(    ) Não consome alimentação balanceada
(    ) Mantém o peso fora dos índices estabelecidos
(    ) Não usa roupas confortáveis/ meias elásticas
(    ) Não pratica exercícios regularmente
(    ) Não faz uso de calçados baixos/ usa sapatos apertados/descalço
(    ) Não apresenta cuidados com dentes/unhas/pés 
(    ) Higiene corporal apresenta-se insatisfatória 
(     ) Não frequenta atividade religiosa/lazer
(     ) Faz uso do cigarro/alcool
(    ) Sono insatisfatório 

(2) Capacidades pessoais Apresenta:
(   ) Dificuldade na visão
(   ) Dificuldade na fala
(   ) Dificuldade na audição
(   ) Déficit motor
(   ) Problemas psicológicos 
(   ) Desequilíbrio ( instabilidade postural)

Você utiliza: 
        (    ) Dispositivo para auxílio na locomoção

(    ) Bengala (    ) andador    (    ) cadeira de rodas  (    ) outros 
_______

         (    ) Prótese dentária
                 (     ) a arcada  (    ) ambas arcadas dentárias
        (    ) Dispositivo para Audição: (   )  não  (   ) sim  
        (    ) Acuidade diminuida 
        (    ) Dispositivo para Visão: (  ) não   (  )  sim      Qual(is)?  1- óculos  2-
lentes de contato 

Uso de medicamentos:
        (   ) Benzodiazepínicos
        (   ) Neurolépticos,
        (   ) Antidepressivos 
        (   ) Anticolinérgicos
        (   ) Hipoglicemiantes,
        (   ) Medicação cardiológica 
        (   ) Polifarmácia (5 ou mais medicamentos diários)
        (    ) ______________________________________

(    ) Dificuldade de transporte/deslocamento até o serviço de saúde 



(  ) Dificuldade econômica - Custo financeiro / renda familiar/ medicamentos 
(    ) Cognição prejudicada
(    ) Média ou baixa de adesão terapêutica
(    ) Algum grau de Incapacidade Funcional  

(3) Conhecimento 
relevante para o 
comportamento do 
regime de tratamento

Marcar a opção AUSENTE:
(    ) Compreende a importância do tratamento medicamentoso 
(    ) Sabe identificar os sinais/ sintomas de complicações
(    ) Compreende a importância na mudança de hábitos de vida
(    ) Compreende a importância do acompanhamento terapêutico
(   ) Sabe identificar sinais/sintomas dos efeitos adversos medicamentoso

(4) Crenças de saúde (    ) Utiliza chás/ervas/ produtos tópicos sem consentimento médico 
(    )  Não realiza dieta devido a conhecimento popular/ familiar

(5) Forças motivacionais Marcar a opção AUSENTE:
(    ) Interesse em melhorar comportamentos de saúde 
(    ) Demonstra comportamentos adaptativos a mudanças ambientais
(    ) Demonstra conhecimentos com relação às práticas básicas de saúde
(    ) Refere participação familiar/social no incentivo aos cuidados de saúde
(    ) Incapacidade de assumir responsabilidade de atender práticas básicas de 
saúde
(    ) Prejuízo dos sistemas de apoio pessoal/ familiar/social
(    ) Desesperança/ Depressão
(    ) Isolamento social 
(    ) Sentimento de impotência

(6) Habilidade relevante 
para o comportamento 
do regime de 
tratamento

Marcar a opção AUSENTE:
(    ) Tem conhecimento sobre os medicamentos que faz uso  
(    ) Faz uso adequado das medicações (conforme prescrição médica/ dose e 
horário)   
(    ) Consegue ler a prescrição feita
(    ) Sabe ver a hora
(    ) Você lembra dos horários de tomas as medicações
(    ) Você consegue abrir a embalagem da medicação prescrita
(    ) Identifica sinais/sintomas dos efeitos adversos medicamentoso
(    ) Identifica sinais/sintomas de complicações 

(7) Influências culturais (    ) Preferências pessoais diferentes do recomendado 
(    ) Comida com sal
(    ) Ingere muito açúcar
(    ) Consome gordura/frituras/condimentos
(    ) Não pratica exercícios
(    ) Fuma
(     ) Muitas restrições alimentares em simultâneo 
(    ) Ausência de conseqüências da não adesão
(    ) Influência social 
(    ) Regime terapêutico não negociado
(    ) Ausência de ocupação
(    ) Fatores psicológicos negativos
(    ) Deixar terminar os medicamentos
(    ) Refeições fora de casa
(    ) Ausência de autocontrole
(    ) Crenças de saúde
(    ) Passado de não-adesão

(8) Pessoas significativas (    ) Participação ou interesse familiar ou social no tratamento/situação de 
saúde
(    ) Bom relacionamento interpessoal ciente-profissional
(    ) Amigos/parentes que vivenciam (ram) a mesma condição de saúde



 
(9) Sistema de valores do 

indivíduo
(    ) Vida
(    ) Família
(    ) Religião
(    ) Ensino Educacional
(    ) Autopercepção (autoestima, self físico self social ou identidade pessoal) 
prejudicada ou indicativa de baixa aceitação

(10) Valores espirituais (    ) Não possui religião
(    ) A religião influencia  no comprometimento terapêutico
(    ) Religião:

(    ) católico (    ) evangélico (    ) espírita   (    ) outro: __________
        (    )  Frequenta seu ambiente religioso
        (    ) nunca  (    )  raramente  (     ) sempre
        (    )  Sente bem-estar nele
        (    ) nunca  (     ) raramente  (     ) sempre
(    ) Justifica/culpa entidade(s) subjetivas por cura, doença ou tratamento

(2) Plano de assistência à 
saúde

(1) Complexidade Número de medicamentos prescritos: (   ) 1   (   ) 2   (   ) Mais de 2

Quais_________________________________________________

Freqüência de uso diário:  (   ) 1   (   ) 2   (   ) Mais de 2

Instruções adicionais que devem ser seguidas:
(    ) Tomar quando necessário
(    ) Tomar nas refeições ou com alimentos
(    ) Tomar antes das refeições
(    ) Tomar depois das refeições
(  ) Não tomar com produtos derivados do leite e outras instruções dadas para 
medicamentos específicos

Ações mecânicas necessárias para administrar os medicamentos:
(    ) Tomar a metade de um comprimido
(    ) Tomar doses alternadas
(    ) Administrar gotas oftálmicas
(    ) Jatos para inalação
(    ) Injeções
(    ) Cremes
(    ) Pastas
(    ) Adesivos
(    ) Misturas de pós
(    ) Administração sublingual
(    ) Entre outras _____________________________________________

(   ) Presença de ostomia
(   ) Presença de ulcera por pressão. Qtas/onde________________________

(2) Custo Situação profissional:
(    ) Aposentado
(    ) Pensionista
(    ) Trabalho Informal
(    ) Trabalho com registro em Carteira
(    ) Autônomo
(    ) Desempregado
(    ) Outro______________

Renda familiar:
(    ) Nenhum rendimento



(    ) Até 1 sal. Mínimo 
(    ) De 2 a 3 sal. Mínimos 
(    ) De 4 a 5 sal. Mínimos 
(    ) De 6 a 7 sal. Mínimos
(    ) Acima de 8 sal. Mínimo

Utiliza qual meio de transporte para acesso a saùde?   
(    ) A pé  (    )  Carro próprio  (    ) Carro de outro (Carona)  (    ) Ônibus
(    ) Taxi    (    ) Outro:_______________________

(3) Duração Há qto tempo realiza:   
(   )  acompanhamento de saúde  ou    (   ) tratamento medicamento

(   ) até 1 mês
(   ) entre 1 a 3 meses
(   ) entre 3 a 6 meses
(   )  de 6 meses a 1 ano
(   ) de 1 ano a 2 anos
(    )  mais de 2 anos  

(4) Flexibilidade financeira
do plano

Adquire medicamentos/ fornecimento:
(    ) Distribuição gratuita pelo sistema de saúde
     Qual (is) ? __________________________________

(    ) Baixo custo pela Farmácia Popular
     Qual (is)?____________________________________

(     ) Consegue descontos na farmácia/drogaria 
(     ) Não consegue descontos/ distribuição/outros  

(5) Intensidade (   ) Não realiza controle glicêmico ou pressão arterial 
(    ) Mal estar no uso da terapia medicamentosa
(    ) Exacerbação de efeitos adversos medicamentoso
(    ) Exacerbação de complicações do estado de saúde
(    ) Mudança na conformação/responsabilidade familiar
(   ) Conflito de decisões (quanto ao regime, fatores de risco, medicação,... ...)

(3) Rede
(1) Crenças percebidas de 

pessoas significativas 
(   ) Familiar/amigo/ conhecido participa do mesmo tratamento/situação de 
saúde
(   ) Desconfiança no relacionamento/tratamento proposto pelo(s) 
profissional(is)
(    )  Incentivo religioso ao tratamento/acompanhamento de saúde

(2) Envolvimento de 
membros da família no 
plano de saúde

(    ) Não recebe apoio familiar.
Você recebe apoio de:                                         
(    ) Filhos
(    ) Netos
(    ) Companheiro (a)
(     ) Irmão (ãos)
(    ) Cuidador informal
(     ) _______________________

O apoio familiar é de cunho:
(    ) Financeiro
(    ) Social
(    ) Emocional 
(    ) Técnico

Sua família: Marcar situação de AUSÊNCIA:
(    ) Questiona sobre seu estado de saúde



(    ) Freqüenta as consultas
(    ) Estimula na dieta alimentar adequada para seu estado de saúde
(    ) Estimula na ingesta hídrica adequada para seu estado de saúde
(    ) Estimula na diminuição do fumo
(    ) Estimula a diminuição do consumo de álcool
(    ) Ajuda nas medicações (lembrança do horário; conferência de dosagens..)
(    ) Estimula nas atividades de lazer
(     ) Estimular as atividades religiosas
(     ) Estimula as atividades recreativas e sociais
(    ) Expressa verbalmente o contentamento com a melhora do estado de 
sáude

(3) Valor social em relação
ao plano

(   ) Déficit de apoio social
(    ) Aceleração inesperada da doença
(    ) Recursos de assistência à saúde insuficientes (programas, pessoas... )
(   ) Recursos de saúde inadequados para o cuidado da doença
(   ) Custo financeiro para acompanhamento/tratamento de saúde

(4) Sistema de saúde
(1) Acesso aos cuidados (    ) Distanciamento do serviço da sua residência

(    ) Dificuldade de acesso ao serviço de saúde próximo de sua residência
(    ) Ausência de transporte coletivo entre a residência e a unidade
(    ) Ausência de transporte/ auxílio para deslocamento ao serviço de saúde
( ) Comprometimento da organizacional ou de equipe de 
saúde/multiprofissional na rede de cobertura residencial
(    ) Falta de empatia com a equipe de saúde/multiprofissional na rede de 
cobertura residencial 
( ) Ausência de entendimento das orientações transmitidas pelo 
profissional(is) de saúde

(2) Acompanhamento 
regular do provedor

(    ) Não realiza acompanhamento
(    ) Acompanhamento em serviço de saúde
         (     ) Unidade Básica de Saúde
         (     ) Programa Saúde da Família
         (     ) Ambulatório Hospitalar      
         (     ) Ambulatório Geriátrico  
         (     ) Outro: __________________

(    ) Acompanhamento pela mesma especialidade médica
(    ) Acompanhamento pelo mesmo profissional
(    ) Acompanhamento pela equipe multidisciplinar

(3) Continuidade 
proporcionada pelo 
provedor

(     ) Não realiza marcação de consultas ambulatoriais/ UBS 
(   ) Atendimento aos clientes residentes de bairros e Municípios em seu 
perímetro
(    ) Atendimento de contra-referência
(    ) Encaminhamento à outros serviços/especialidades de cuidado em saúde

(4) Conveniência da 
assistência

(    ) Distanciamento da residência
(    ) Dificuldade de transporte/deslocamento para acesso ao serviço
(    ) Impossibilidade de ir acompanhado ao serviço de saúde

(5) Credibilidade do 
provedor

(    ) Realização de exames
(    ) Especialidades médicas e multidisciplinar
(    ) Serviço de internação
(     ) Atendimento de contra-referência de outras unidades de saúde
(      ) Resolutividade de agravo em saúde em rede familiar/social

(6) Habilidades de 
comunicação do 
provedor

(    ) Ausência de educação/ensino sobre adesão terapêutica
(    ) Esclarecimento de dúvida insuficiente 
(    ) Alerta para adesão
(    ) Ação limitada ao tempo da consulta ambulatorial (ou internação) 
(    ) Atenta para marcação de consulta para acompanhamento



(7) Habilidades de ensino 
do provedor

Percepção em relação ao paciente:
              (   )Bem informado: (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
              (   ) Pouco informado  (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
              (   ) Não informado (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca

Modo de orientação: 
               (   ) Informação escrita (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
               (   ) Informação verbal  (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
               (   ) Outra  (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
               (   ) Nenhuma (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca

Concepção pessoal de coerência das informações:
                 Informações consensuais: (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca
                 Informações contraditórias: (   ) Sempre   (   ) Ás vezes   (   )Nunca

Elemento da equipe que fornece a informação:
                  Enfermeira:                (    ) Sempre   (   ) Ás vezes   (    ) Nunca
                  Médico:                      (    ) Sempre   (   ) Ás vezes   (    ) Nunca
                  Outro:                         (    ) Sempre   (   ) Ás vezes   (    ) Nunca
                   Não identificado:       (    ) Sempre   (   ) Ás vezes   (    ) Nunca

(8) Relacionamento 
cliente-provedor

(    ) Dificuldade de acesso aos serviços
(    ) Dificuldade de transversalidade do serviço
(    ) Acolhimento pelo serviço de saúde
(    ) Apatia pelos profissionais de saúde do serviço

(9) Satisfação com o 
cuidado

Marcar opção ausente:
(    ) Transformação de saúde
(    ) Melhora na saúde geral
(    ) Melhora no desempenho físico
(    ) Melhora na função física
(    ) Desempenho social
(    ) Melhora na vitalidade
(    ) Melhora na saúde mental
(    ) Diminuição na dor corporal
(    ) Diminuição/ desaparecimento dos sintomas
(    ) Orientações no cuidado em saúde
(    )  Atendimento aos serviços de saúde necessários
(    ) Continuidade de acompanhamento pelo serviço
(    ) Outros:   ___________________________

MEEM: (1) Normal ˃ 27 pontos
(2) Depressão não complicada 25,1 pontos
(3) Demência ≤ 24 pontos   4 anos de escolaridade ≤17 pontos
(4) Prejuízo cognitivo por depressão 19 pontos

KATZ: (1) Independente
(2) Semi-independente
(3) Dependente

LAWTON: (1) Independente
(2) Semi-independnete
(3) Dependente

MORINSKY: (1) Alta Adesão
(2) Média Adesão
(3) Baixa Adesão



APÊNDICE C

Apêndice C- QUESTIONÁRIO DO PÓS ALTA

Nº Prontuário:________________ Nome: ________________________________________sexo:______

Data Admissão:                                       

Data da Alta Hospitalar:                                         Dias de Internação:____________________________

Ligações 7ºd pós alta

(1 semana)

21ºd pós alta

(15 dias)

56º d pós alta 

(2 meses)

86ªd pós alta

(3 meses)

Data/ Horário:

Retorno:        

Horário Início ligação:          Horário Término ligação:                Duração Total:__________________________

Bom dia/tarde.  ________________________  (Registrar o nome de quem recebeu a chamada)

Quem realiza o feedback da ligação? 



 1- o idoso    2- o familiar   3- o familiar cuidador    4- o cuidador 5- Outro: ___________________

Se FAMILIAR, indicar o grau de parentesco:   1-  esposo(a)  2- filho(a)  3- irmão(ã)   3- neto(a) 

Intervenção: Suporte à família

Ouvir as preocupações, os sentimentos e as perguntas da família.

Promover uma relação de confiança com a família.

Facilitar a comunicação de preocupações/sentimentos entre paciente e a família ou entre os membros da família.

Nutrir esperança realista.

Intervenção: Promoção do envolvimento familiar

Oferecer o apoio necessários aos familiares para que tomem decisões informadas.

Encorajar os familiares a conservarem ou manterem relações familiares, conforme adequado.

Se CUIDADOR, 

Intervenção: Apoio ao cuidador

Determinar o nível de conhecimento do cuidador.

Determinar a aceitação de papel do cuidador.

Reconhecer as dificuldades do papel de cuidador.

Fazer afirmações positivas sobre os esforços do cuidador.

Discutir os limites de cuidador com o paciente.

Como o Sr(a). tem passado após a alta hospitalar?

1- Ótimo 2- Bem 3- Regular       4-Mal     5-Péssimo

Para 3, 4 e 5: Por quê?____________________________________________________  

Intervenção: Aconselhamento 

Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no respeito.

Oferecer informações apropriadas sempre que necessárias.

Estimular a expressão dos sentimentos.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por outros mais desejáveis.

Reforçar novas habilidades.

Auxiliar o paciente a identificar o problema ou situação que está causando sofrimento. 

Intervenção: Escutar ativamente

Esclarecer a mensagem por meio de perguntas e de feedback.

Demonstrar interesse pelo paciente.

Fazer perguntas ou declarações para encorajar a expressão de sentimentos, pensamentos e preocupações.

Intervenção: Apoio emocional

Conversar com o paciente sobre a(s) experiência(s) emocionai(s).

Oferecer assistência na tomada de decisão.

Discutir as conseqüências de não lidar com a culpa e a vergonha.

O Sr(a). utilizou algum serviço de saúde após a última alta hospitalar?  1- não  2- sim

Se SIM, Qual? (marcar com X a opção) 

1- emergência    
2 –internação   
3- ambulatório   



4- atendimento domiciliar   
5-outro:  
 

Intervenção: Ensino: processo da doença

Avaliar o nível atual de conhecimentos do paciente relativo a determinado processo de doença.

Descrever o processo da doença, conforme apropriado.

Discutir mudanças no estilo de vida que podem ser necessárias para evitar complicações futuras e/ou controle da

doença.

Explicar possíveis recursos/suporte, quando apropriado.

O Sr(a). está fazendo acompanhamento em serviço de saúde? 1- não   2- sim

Se  NÃO, por quê? 

1- não tem vaga abertas
2- não teve tempo hábil para procurar/marcar
3- não tem interesse
4- esqueceu
5-  depende de outros para marcação
6- Outros: ___________________________ 

Se SIM, em qual serviço? 

1- Unidade básica de saúde
2- USF
3- Ambulatório hospitalar
4-  _________________

Intervenção: Encaminhamento

Identificar os cuidados de enfermagem/ saúde exigidos.

Determinar se há apoio adequado disponível em casa/na comunidade.

Identificar a preferência do paciente/família/pessoa significativa quanto à instituição para encaminhamento.

Intervenção: Apoio à tomada de decisão

Respeitar o direito do paciente de receber ou não informações

Intervenção: Assistência na automodificação

Encorajar o paciente a examinar seus valores e crenças pessoais e sua satisfação com eles.

Identificar com o paciente as estratégias mais eficientes para a mudança comportamental

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os sucessos menores

Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

 Para duas opções, 

Intervenção: Ensino: processo da doença

Avaliar o nível atual de conhecimentos do paciente relativo a determinado processo de doença.

Descrever o processo da doença, conforme apropriado.

Discutir mudanças no estilo de vida que podem ser necessárias para evitar complicações futuras e/ou controle da

doença. 

Explicar possíveis recursos/suporte, quando apropriado.



Intervenção: Facilitação da aprendizagem

Usar linguagem familiar.

Encorajar participação ativa do paciente.

Repetir informações importantes.

Oferecer feedback freqüente sobre o progresso da aprendizagem.

Responder às perguntas com clareza e de maneira concisa.

Adesão desse paciente segundo escala de Morinsky: _________________________________

O Sr(a). Está utilizando TODOS os medicamentos prescritos pelo médico?   1- não    2- sim

Se NÃO, por quê? 

 (   )  1- dificuldade financeira

Intervenção: Assistência quanto a recursos financeiros:

Informar  o  paciente  sobre  recursos  disponíveis  e  auxiliá-lo  no  acesso  a  eles  (por  ex.  programa  de  auxílio  a

medicamentos, Farmácia Popular ...). 

(    ) 2-dificuldade/complexidade do regime terapêutico

Intervenção: Ensino: medicamentos prescritos:

Informar o paciente sobre os nomes dos genéricos e comerciais de cada medicamento.

Certificar-se do conhecimento do que o paciente tem sobre os medicamentos.

Informar o paciente das conseqüências de não tomar ou interromper repentinamente o medicamento.

(    ) 3-não sente sintomas; refere não precisar

Intervenção: Ensino: Procedimento/ Tratamento

Informar o paciente sobre a duração do tratamento.

Reforçar a confiança do paciente nos profissionais envolvidos.

Corrigir expectativas não realistas

Intervenção: Ensino processo-doença

Explicar a fisiopatologia da doença 

Revisar o conhecimento que o paciente  tem sobre sua condição.

Descrever sinais e sintomas comuns da doença.

Discutir mudanças no estilo de vida que podem ser necessárias para prevenir complicações.

Intervenção: Ensino: medicamentos prescritos:

Orientar o paciente sobre o propósito e a ação de cada medicamento.

(     ) 4- dificuldade familiar e envolvimento (rede)

Intervenção: Melhoria do sistema de apoio

Envolver a família/pessoas significativas nos cuidados e no seu planejamento.

Oferecer serviços de forma carinhosa e que indique apoio.

Identificar o grau de apoio financeiro da família

Identificar o grau de apoio familiar.

Intervenção: Promoção do envolvimento familiar

Promover uma relação de confiança com a família.

Oferecer feedback à família em relação ao enfrentamento.

Aceitar os valores da família sem julgamento.

(    ) 5-esquecimento

Intervenção: Treinamento da memória.



Estimular a memória através da repetição do ultimo pensamento que o paciente expressou.

Implementar técnicas adequadas de memorização (jogos de memória)

Encorajar o paciente a participar de programas de treinamento de memória em grupo, quando adequado.

 Indicar:

1- O Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso fica no Mequinho, Rua Jansen de Mello, 174, Centro,

Niterói [descida da Ponte Rio/Niterói, sentido Centro pela Av. Amaral Peixoto].   telefone (21) 2629-9608/9606,

com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

2- Espaço Avançado: Aberto a aposentados e/ou idosos moradores de Niterói e periferia, realiza palestras temáticas e

várias  oficinas,  dentre  elas,  dança  de  salão,  ioga,  ginástica,  línguas,  psicologia,  memória  cognitiva  e  social,

artesanato e teatro. O Uffespa fica no Campus do Gragoatá, Bloco E, térreo, São Domingos, Niterói. O atendimento

é de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Informações pelo telefone 2629-2715 ou pelo e-mail uffespa@vm.uff.br

Intervenção: Mobilização familiar

Ser um ouvinte para os membros da família.

Estabelecer uma relação de confiança com os membros da família.

Ajudar os membros da família  a identificarem os serviços de saúde e os recursos comunitáriosque possam ser

usados para melhorar o estado de saúde do paciente.

(    )5- Mais de 1 dentre os itens anteriores

Intervenção: Controle de Medicamentos

Monitorar a adesão do paciente ao regime terapêutico.

Contatar o paciente e a família após a alta, quando adequado, para responder e discutir questões associadas ao

regime terapêutico.

Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

Intervenção: Facilitação da aprendizagem

Usar linguagem familiar.

Encorajar participação ativa do paciente.

Repetir informações importantes.

Oferecer feedback freqüente sobre o progresso da aprendizagem.

Responder às perguntas com clareza e de maneira concisa.

O Sr(a). tem alguma dúvida quanto ao uso dos medicamentos?  1-não   2-sim

Se SIM, esta dúvida refere-se a quê? 
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 1- horário   2-  dose/via   3- apresentação    4- preço   5-tempo de uso  6-efeitos adversos   7- ________________

Intervenção: Ensino: Indivíduo

Avaliar o nível de conhecimento do paciente.

Melhorar a disposição do paciente para aprender.

Estabelecer metas realistas e mútuas de aprendizagem com o paciente.

Intervenção: Ensino: Medicamentos prescritos

Orientar o paciente sobre a dosagem, via de administração e a duração de cada medicamento

Informar  o  paciente  das  conseqüências  de  não  tomar  ou  interromper  repentinamente  o  medicamento,  quando

adequado.

Intervenção: Controle de Medicamentos

Orientar o paciente quanto ao momento de buscar atenção médica

Monitorar os efeitos adversos dos medicamentos.

Monitorar efeitos adversos não terapêuticas

Intervenção: Assistência quanto a recurso financeiro:

Informar  o  paciente  sobre  recursos  disponíveis  e  auxiliá-lo  no  acesso  a  eles  (por  ex.  programa  de  auxílio  a

medicamentos, ...). 

O Sr(a). tem alguma dificuldade para o uso dos medicamentos?  1- não   2- sim

Se SIM, qual?  1- apresentação  (sabor/cheiro/coloração)  

2-administração(via de uso/ aplicação de injeção/supositórios/drágeas/medidores)

3- armazenamento (geladeira/isopor/armário/potes..)

4-reação fisiológica (efeito adverso, reação colateral) 

5- aquisição (preço/aquisição, distribuição em comércio)

Intervenção: Ensino: Indivíduo

Avaliar o nível de conhecimento do paciente.

Melhorar a disposição do paciente para aprender.

Estabelecer metas realistas e mútuas de aprendizagem com o paciente.

Intervenção: Ensino: Medicamentos prescritos

Orientar o paciente sobre a dosagem, via de administração e a duração de cada medicamento

Informar  o  paciente  das  conseqüências  de  não  tomar  ou  interromper  repentinamente  o  medicamento,  quando

adequado.

Intervenção: Controle de Medicamentos

Orientar o paciente quanto ao momento de buscar atenção médica

Monitorar os efeitos adversos dos medicamentos.

Monitorar efeitos adversos não terapêuticas

Determinar a capacidade do paciente em automedicar-se, quando adequado.

Discutir situações financeiras referentes ao regime medicamentoso

Intervenção: Assistência qto a recurso financeiro:

Informar  o  paciente  sobre  recursos  disponíveis  e  auxiliá-lo  no  acesso  a  eles  (por  ex.  programa  de  auxílio  a

medicamentos, ...). 

O Sr(a). sabe identificar quais as alterações adversas dos medicamentos em uso?  1- não  2-sim



Intervenção: Controle de Medicamentos

Monitorar os efeitos adversos dos medicamentos.

Monitorar efeitos adversos não terapêuticas.

Determinar o impacto do uso do medicamento no estilo de vida do paciente.

Quanto à alimentação, está realizando dieta prescrita pelo médico?  1- não   2- sim

Intervenções: Ensino: dieta prescrita

Explicar o propósito da dieta.

Orientar o paciente sobre alimentos proibidos e os permitidos.

Auxiliar o paciente a adaptar suas preferências alimentares à dieta prescrita.

Orientar o paciente quanto a forma de ler os rótulos e selecionar os alimentos adequados.

Intervenção: Aconselhamento nutricional

Facilitar a identificação dos comportamentos alimentares a serem modificados.

Estabelecer metas realistas, de curto e longo prazos, para mudar a condição nutricional.

Elogiar esforços para alcançar metas.

Informar, quando necessário, sobre a necessidade de saúde para modificação da dieta: perda de peso, restrição de

sódio, redução do colesterol, ...)  

Intervenção: Promoção da saúde oral

Orientar quando a necessidade de uma rotina diária de cuidado oral.

Intervenção: Facilitação da auto-responsabilidade

Responsabilizar o paciente pelo próprio comportamento.

Discutir com o paciente a extensão da responsabilidade pelo estado de saúde atual.

Determinar se o paciente possui um conhecimento adequado sobre a condição de cuidados de saúde.

Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

Tem realizado controle de pressão? 1- não         2- sim    

Se SIM, onde:  1- em domicílio 2- em posto de saúde  3- familiar  4- vizinhos/amigos

Se NÃO: Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

  



Está realizando atividade física? 1- não         2- sim      

Intervenção: Ensino: atividade/exercício prescritos

Informar o paciente sobre as atividades adequadas, com base na condição física

Alertar o paciente sobre os efeitos extremos de calor e frio, quando adequados.

Oferecer  informações  sobre  recursos/grupos  de  apoio  disponíveis  na  comunidade  para  aumentar  a  adesão  do

paciente ao regime de atividades/exercício, quando adequado. 

 Indicar:

1- Projeto Prev Quedas. O Prev-Quedas, projeto de prevenção de quedas do Grupo Envelhecimento e Atividade

Física da UFF. Para realizar a inscrição e obter outras informações, as interessadas deverão entrar em contato pelos telefones

(21) 2629-2808 e 2629-2810.  

Promoção do exercício

Avaliar as crenças de saúde do paciente acerca dos exercícios físicos.

Investigar as barreiras ao exercícios.

Encorajar o indivíduo a iniciar ou continuar o exercício.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

Está frequentando ambiente religioso de sua preferência? 1- não  2-sim

Intervenção: Melhora do Enfrentamento

Encorajar o uso de recursos espirituais, se desejado.

Encorajar a participação em atividades sociais e comunitárias.

 Indicar:

1- O Centro de Referência em Atenção à Saúde do Idoso fica no Mequinho, Rua Jansen de Mello, 174, Centro,

Niterói  [descida  da  Ponte  Rio/Niterói,  sentido  Centro  pela  Av.  Amaral  Peixoto].   telefone  (21)  2629-9608/9606,  com

atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Ao  todo,  são  oferecidos  serviços  de  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  nutrição,  enfermagem,  neurologia,  dermatologia,

fonoaudiologia, psicologia e serviço social. Além do atendimento ambulatorial, há oficinas de teatro, pintura, educação física,

artesanato, coral, dentre outras atividades que visam estimular a qualidade de  vida e a autoestima.

2- Espaço Avançado: Aberto a aposentados e/ou idosos moradores de Niterói e periferia, realiza palestras temáticas e

várias oficinas, dentre elas, dança de salão, ioga,  ginástica, línguas, psicologia,  memória cognitiva e social,  artesanato e

teatro. O Uffespa fica no Campus do Gragoatá, Bloco E, térreo, São Domingos, Niterói. O atendimento é de segunda a sexta-

feira, das 13h às 17h. Informações pelo telefone 2629-2715 ou pelo e-mail uffespa@vm.uff.br

Intervenção: Apoio espiritual

Encorajar a freqüência a cerimônia religiosa.

Encorajar a participação em grupos de apoio.

Encorajar a participação em interações com familiares, amigos e outros.
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Usar comunicação terapêutica para estabelecer confiança e cuidados com empatia.

Intervenção: Melhora do Enfrentamento

Usar uma abordagem calma e tranqüila.

Encorajar o uso de recursos espirituais, se desejado.

Participantes Fumantes:

Intervenção: Promoção da saúde oral

Desencorajar o habito de fumar ou mascar tabaco.

Intervenção: Assistência para parar de fumar

Encorajar o paciente que teve recaída a tentar denovo.

Encorajar o paciente a participar semanalmente a grupos de apoio.

Oferecer conselhos claros para deixar de fumar.

Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

Participantes Etilistas:

Intervenção: Tratamento do uso de drogas

Estabelecer uma relação terapêutica com o paciente.

Encorajar o paciente a assumir o controle do próprio comportamento.

Intervenção: Tratamento do uso de drogas: abstinência do álcool

Oferecer segurança verbal, quando adequado.

Oferecer apoio emocional ao paciente/familiar, quando adequado.

Intervenção: Controle do comportamento

Responsabilizar o paciente por seu comportamento.

Evitar discutir com paciente.

Ignorar comportamento inadequado.

Elogiar tentativas de autocontrole.

Desencorajar comportamento passivo-agressivo.

Intervenção: Modificação do comportamento

Determinar a motivação do paciente para mudar.

Ajudar o paciente a identificar pontos fortes e reforçá-los.

Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por desejáveis.

Auxiliar o paciente a identificar mesmo os pequenos sucessos.

Participantes com ostomias ou ulceras por pressão ou incontinência:

Intervenção: Cuidados com a pele: tratamentos tópicos



Trocar dispositivo para incontinência, quando adequado.

Colocar absorventes para incontinência, quando adequado.

Manter lençóis limpos, secos e lisos.

Iniciar serviço de enfermeiro enterostomal, conforme necessário. 

Aplicar aparelho de ostomia que se adapte corretamente. 

Durante a internação o Sr(a). pôde esclarecer suas dúvidas qto o regime terapêutico?   1- não   2 – sim

Se NÃO, por quê?  

1- apatia dos profissionais
2- sobrecarga/excesso de trabalho dos profissionais
3- vergonha de perguntar (crenças/culturas/conhecimento distante)
4- esquecimento para perguntar    (cognição ou fator individual)

Intervenção: Facilitação da aprendizagem
Usar linguagem familiar.
Simplificar instruções qdo adequado.
Repetir informações importantes.
Encorajar participação ativa do paciente.

Oferecer feedback freqüente sobre o progresso da aprendizagem.

Responder às perguntas com clareza e de maneira concisa.

Oferecer instrução de acordo com o ritmo do paciente.

O seu acompanhante e/ou familiar (e/ou cuidador) participou das orientações dadas para alta hospitalar?  

1- não    2-sim

Intervenção: Melhora do sistema de apoio.

Identificar o grau de apoio familiar.

Determinar as dificuldades de uso dos sistemas de apoio.

Encorajar o paciente a participar de atividades sociais e comunitárias.

O Sr(a). possui algum número para contato telefônico em caso de dúvida e/ou emergência no pós alta?

   1-não  2-sim

Intervenção: Apoio à tomada de decisão

Proporcionar as informações solicitadas pelo paciente

Servir de ligação entre paciente e outros provedores de cuidados de saúde

Intervenção: Ensino: processo da doença

Dar telefone a ser usado diante de complicações.

Indicar telefones úteis: SAMU: 192 (serviço de atendimento móvel de urgência).

Sente-se seguro para administrar seus medicamentos em casa?  1- não  2- sim

Intervenção: Melhora do Enfrentamento

Usar uma abordagem calma e tranqüila.

Encorajar o paciente a identificar uma descrição realista da mudança de papel.

Avaliar a compreensão que o paciente tem do processo de doença.

Propiciar uma atmosfera de aceitação.

Intervenção: Escutar ativamente

Esclarecer a mensagem por meio de perguntas e de feedback



Medicações de distribuição da Farmácia Popular10?   1- não   2- sim

Funcionamento11: Farmácia Credenciada em São Gonçalo: RJ São Gonçalo Rua Francisco Portela, nº2738 loja A – Centro

Elenco Oficial dos Medicamentos Disponibilizados Gratuitamente pelo Programa aqui tem Farmácia Popular:
Atenolol 25mg
Captopril 25mg
Cloridrato De Propranolol 40mg 
 Hipertensão Hidroclorotiazida 25mg
Losartana Potássica 50mg
Maleato De Enalapril 10mg

O usuário deverá apresentar receita médica válida: 

1. Para hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, rinite, parkinson, osteoporose e glaucoma, validade de 120 dias.

Para fraldas geriátricas, as receitas médicas e/ou laudos e/ou atestados médicos terão validade de 120 dias 2. 

2. As receitas deverão conter os itens obrigatórios constantes na Portaria nº 971, de 17 de maio de 2012, tais como: dados

legíveis do médico (nome, CRM e assinatura), endereço do consultório, data de emissão e nome e endereço residencial do

paciente. 

3. O titular da receita ou laudo ou atestado médico deverá comparecer ao estabelecimento portando seu CPF.

4.  Fica  dispensada  a  obrigatoriedade  da  presença  física  do  paciente,  titular  da  receita  médica,  SOMENTE quando  se

enquadrar nas seguintes condições: Pessoa considerada incapaz, desde que comprovado; Pessoa idosa, com idade igual ou

superior a 60 anos.

5. A dispensação nos casos previstos acima apenas será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: Do

paciente, titular da receita, CPF, RG ou certidão de nascimento; Do representante legal, o qual assumirá, juntamente com o

estabelecimento, as responsabilidades pela efetivação da transação: CPF e RG.

Tem alguma pergunta e/ou dúvida a fazer?

Intervenção: Escutar ativamente

Esclarecer a mensagem por meio de perguntas e de feedback

Demonstrar interesse pelo paciente

Fazer perguntas ou declarações para encorajar a expressão de sentimentos, pensamentos e preocupações.

Participantes com autopercepção (autoestima, self físico self social ou identidade pessoal, regular ou ruim):

Intervenção: Melhora da autopercepção

Encorajar o paciente a reconhecer e a discutir pensamentos e sentimentos.

Ajudar o paciente a identificar os valores que contribuem para o autoconceito.

Ajudar o paciente a identificar as prioridades de vida/ e fontes de motivação.

Ajudar o paciente/família a identificar motivos para melhorar.

Intervenção: Fortalecimento da autoestima

Monitorar as declarações de autovalorização do paciente.

Encorajar o paciente a identificar os pontos fortes.

Reforçar os pontos positivos pessoais identificados pelo paciente.

Fazer declarações positivas sobre o paciente.

Intervenção: Promoção de esperança

Auxiliar pacietne/família a identificar razões de esperança na vida.

10 http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/fevereiro/13/sntp-130215.pdf

11 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sctie/farmacia-popular



Informar ao paciente de ser ou não temporária a situação atual.

Ampliar mecanismos de enfrentamento do paciente.

Evitar mascarar a verdade.

Indicar:

1- Espaço Avançado:  Aberto  a  aposentados  e/ou  idosos  moradores  de  Niterói  e  periferia,  realiza  palestras

temáticas e várias oficinas, dentre elas, dança de salão, ioga, ginástica, línguas, psicologia, memória cognitiva

e social, artesanato e teatro. O Uffespa fica no Campus do Gragoatá, Bloco E, térreo, São Domingos, Niterói.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Informações pelo telefone 2629-2715 ou pelo e-mail

uffespa@vm.uff.br

Participantes com padrão de sono prejudicado:

Intervenção: Melhora do sono

Orientar o paciente a evitar alimentos e bebidas na hora de dormir que interfiram na hora de dormir.

Conversar com o paciente e a família sobre técnicas que melhorem o sono.

Participantes com ou instabilidade postural, ou uso de órteses, ou que residem sozinho:

Intervenção: Prevenção contra quedas

Encorajar o paciente a usar bengala ou andador, quando apropriado.

Providenciar iluminação adequada para aumentar a visibilidade.

Orientar o paciente quando a organização física do quarto.

Sugerir calçados seguros.

Educar os familiares sobre fatores de risco que contribuam para quedas e a forma de reduzir esses riscos.

Intervenção: Melhora do Enfrentamento

Usar uma abordagem calma e tranqüila.

Encorajar o paciente a identificar uma descrição realista da mudança de papel.

Avaliar a compreensão que o paciente tem do processo de doença.

Propiciar uma atmosfera de aceitação.

Encorajar atividades sociais e comunitárias. 

Em caso de ÓBITO: 

Registrar a data: ________________________ 

Local: 1- residência    2- hospital   3 – serviço de pronto-atendimento   4-_____________________

mailto:uffespa@vm.uff.br


APÊNDICE D

Apêndice D- TABELA DE AMOSTRAGEM ALEATÓRIA 



ANEXO A

ESCALA DE KATZ

ATIVIDADES

Pontos (1 ou 0)

INDEPENDÊNCIA 

SEM supervisão, orientação ou

assistência pessoal

 (1 ponto)

DEPENDÊNCIA 

COM supervisão, orientação ou

assistência pessoal ou cuidado integral

 (0 pontos)

Banhar-se: ______

(1ponto) Banha-se completamente ou
necessita de auxílio somente para 
lavar uma parte do corpo como as 
costas, genitais ou uma extremidade 
incapacitada.

(0 pontos) Necessita de ajuda para 
banhar-se em mais de uma parte do 
corpo, entrar e sair do chuveiro ou 
banheira ou requer assistência total no 
banho.

Vestir-se: ______

(1ponto) Pega as roupas do armário e 
veste as roupas íntimas, externas e 
cintos. Pode receber ajuda para 
amarrar os sapatos.

(0 pontos) Necessita de ajuda para 
vestir-se ou necessita ser 
completamente vestido.

Ir ao banheiro: _____

(1ponto) Dirigi-se ao banheiro, entra 
e sai do mesmo, arruma suas próprias
roupas, limpa a área genital

sem ajuda.

(0 pontos) Necessita de ajuda para ir ao 
banheiro, limpar-se ou usa urinol ou 
comadre.

Transferência: _____

(1ponto) Senta-se/deita-se e levanta-
se da cama ou cadeira sem ajuda. 
Equipamentos mecânicos de ajuda 
são aceitáveis.

(0 pontos) Necessita de ajuda para 
sentar-se/deitar-se e levantar-se da 
cama ou cadeira.

Continência: _____

(1 ponto) Tem completo controle 
sobre suas eliminações (urinar e 
evacuar).

(0 pontos) É parcial ou totalmente 
incontinente do intestino ou bexiga.

(1 ponto) Leva a comida do prato à (0pontos) Necessita de ajuda parcial ou 



Alimentação: _____ boca sem ajuda. Preparação da 
comida pode ser feita por outra 
pessoa.

total com a alimentação ou requer 
alimentação parenteral.

Total de Pontos 6 = Independente 4=Dependência
moderada

2 ou menos= Muito
dependente

ANEXO B

ESCALA DE LAWTON

a) Em relação ao Telefone:

(    )³ Recebe e faz ligações sem assistência

(    )² Necessita de assistência para realizar ligações telefônicas

(    )¹ Não tem hábito ou é incapaz de usar telefone

b) Em relação as viagens:

(    )³ Realiza viagens sozinha

(    )² Somente viaja quando tem companhia

(    )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de viajar

c) Em relação a realização de compras:

(    )³ Realiza compras, quando é fornecido o transporte

(    )² Somente faz compras quando tem companhia

(    )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de realizar compras

d) Em relação ao preparo de refeições:

(    )³ Planeja e cozinha as refeições completas

(    )² Prepara somente refeições pequenas ou quando recebe ajuda

(    )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de preparar refeições

e) Em relação ao trabalho doméstico:

(    )³ Realiza tarefas pesadas

(    )² Realiza tarefa leves, necessitando de ajuda nas pesadas

(    )¹ Não tem o hábito ou é incapaz de realizar  trabalhos domésticos

f) Em relação ao uso de medicamentos:

(    )³ Faz uso de medicamentos sem assistência

(    )² Necessita de lembretes ou assistência

(    )¹ É incapaz de controlar sozinho o uso de medicamentos

g) Em relação ao manuseio do dinheiro:



(    )³ Preenche cheque e paga contas sem auxílio

(    )² Necessita de assistência para o uso de cheques e contas

(    )¹ Não tem o hábito de lidar com o dinheiro ou é incapaz de manusear dinheiro, contas...

Classificação:

(    ) Dependência total = < 5 (P25)

(    ) Dependência parcial = > 5 < 21 (>P25 <P100)

(    ) Independência = ≥21 (P100)

ANEXO C

Escala de Adesão Terapêutica de Morinsky12

                                                                           

Escala de Adesão Terapêutica de Morisky (MMAS-8).

12 OLIVEIRA-FILHO,  Alfredo  Dias;  BARRETO-FILHO,  José  Augusto;  NEVES,  Sabrina  Joany Felizardo;
JUNIOR, Divaldo Pereira de Lyra. Adesão terapêutica vs controle da pressão arterial. Arq Bras Cardiol. 2012;
[online].ahead print, PP.0-0. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abc/2012nahead/aop05012.pdf

1. Você ás vezes esquece de tomar os seus remédios 
de pressão alta e/ou diabetes?

SIM (    )          NÃO (    )

2. Nas duas últimas semanas, houve algum dia em 

que esqueceu de tomar seus remédios de pressão 
alta e/ou diabetes?

SIM (    )          NÃO (    )

3. Você já parou de tomar seus remédios ou 
diminuiu a dose sem avisar seu médico porque se 
sentia pior quando os tomava?

SIM (    )          NÃO (    )

4. Quando  você viaja ou sai de casa, ás vezes 
esquece de levar seus remédios?

SIM (    )          NÃO (    )

5. Você  tomou os seus remédios para pressão alta 
e/ou diabetes ontem?

SIM (    )          NÃO (    )

6. Quando se sente melhor, ás vezes pára de tomar 
os remédios?

SIM (    )          NÃO (    )

7. Você já se sentiu incomodado por seguir 
corretamente o seu tratamento para pressão alta 
e/ou diabetes?

SIM (    )          NÃO (    )

8. Com que frequência você tem dificuldade para 
se lembrar de tomar todos os seus remédios 
para pressão alta e/ou diabetes?

Nunca (   )  Quase Nunca (   )  Às Vezes 

(   ) Frequentemente (   ) Sempre (   )



SIM: 0 (ZERO); NÃO: 1.  

Alta adesão:  8 pontos

Média adesão:  7 a 6 pontos

Baixa adesão:   <6 pontos.

ANEXO D

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM)

1. Orientação temporal (0 - 5
pontos)

Em que dia estamos? Ano
Semestre

Mês
Dia

Dia da semana
2. Orientação espacial (0 - 5

pontos)
Onde estamos? Estado

Cidade
Bairro
Rua

Local
3. Repita as palavras (0 - 3

pontos)
Peça ao idoso para repetir as

palavras depois de dizê-las Repita
todos os objetos até que o

entrevistado o aprenda (máximo 5
repetições)

Caneca
Tijolo
Tapete

4. Cálculo O(a) Sr(a) faz cálculos? Sim (vá para 4a)
Não (vá para 4b)

4a. Cálculo(0 - 5 pontos) Se de R$100,00 fossem tirados R$ 7,00
quanto restaria? E se tirarmos mais R$

7,00? (total 5 subtrações)

93
86
79
72
65

4b. Soletre a palavra MUNDO de trás para
frente

O D N U M

5. Memorização Repita as palavras que disse há pouco Caneca
Tijolo
Tapete

6. Linguagem (0-3 pontos) Mostre um relógio e uma caneta e peça
ao idoso para nomeá-los

Relógio
Caneta

7. Linguagem (1 ponto) Repita a frase: NEM AQUI, NEM ALI,
NEM LÁ.

8. Linguagem (0-2 pontos) Siga uma ordem de três estágios: Pegue o papel com a mão
direita

9. Linguagem (1 ponto) Escreva em um papel: “feche os olhos”.
Peça ao idoso para que leia a ordem e a

execute.

Dobre-o ao meio

10. Linguagem (1 ponto) Peça ao idoso para escrever uma frase
completa.

Ponha-o no chão FECHE
OS OLHOS

11. Linguagem (1 ponto) Copie o desenho:



DESENHO DO RELÓGIO: Consiste em solicitar à pessoa idosa que desenhe um mostrador de relógio com
números.  Em  seguida,  solicita-se  que  sejam  acrescentados  os  ponteiros  do  relógio,  de  horas  e  minutos,
representando ali um horário específico, por exemplo, 2 horas e 50 minutos.

Avaliação dos resultados:

Normal: acima de 27 pontos; Demência: menor ou igual a 24 pontos; 

Em caso de menos de 4 anos de escolaridade, o ponto de corte passa para 17, em vez de 24.

Escore médios para depressão:

Depressão não-complicada: 25,1 pontos; Prejuízo cognitivo por depressão: 19 pontos

ANEXO E

Intervenções  pela  NIC13 (Nursing  Intervention  Classification,  2010)  para  o

“ACOMPANHAMENTO por telefone” 

Certificar-se que você realmente está falando com o paciente, ou se for outra pessoa, que se

tenha a permissão do paciente para dar a ela as informações; 

Identificar com nome e credenciais; avisar a pessoa do outro lado que a ligação está sendo

gravada; 

Informar o paciente sobre o uso do telefone e conseguir consentimento; 

Fazer perguntas e responder a perguntas; 

Informar  sobre  recursos  na  comunidade,  programas  educativos,  grupos  de  apoio  e  de

autoajuda, quando indicado; 

Estabelecer data e hora para consultas de acompanhamento ou para encaminhamento; 

Informar  sobre  o  regime  de  tratamento  e  as  responsabilidades  resultantes  de  autocuidado,

quando necessário, e conforme o alcance da prática e das diretrizes estabelecidas; 

Não deixar mensagens de acompanhamento na secretária eletrônica ou voicemail para garantir

o sigilo.

Manter confidencialidade; 

Não  deixar  mensagens  de  acompanhamento  na  secretária  eletrônica  para  assegurar  a

confidencialidade; 

Documentar todos os levantamentos, conselhos, instruções ou outras informações oferecidas

ao paciente, conforme as orientações específicas; 

Determinar como os pacientes ou familiares podem ser contatados para telefonema de retorno,

quando adequado; 

Documentar a permissão de telefone de retorno e identificar as pessoas que podem receber as

informações dadas durante o contato telefônico.

13 Gloria M. Bulechek, Howard K Butcher, Joanne McCloskey Dochterman. Classificação das intervenções de
enfermagem. (NIC) Tradução Soraya Imon de Oliveria et al. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.



ANEXO F 

APROVAÇÃO DO CEP/HUAP/UFF




	P 654 Pinheiro, Fernanda M.
	Acompanhamento por telefone no pós-alta hospitalar de idosos hipertensos: Estudo Piloto Randomizado / Fernanda Machado Pinheiro. – Niterói: [s.n.], 2015.
	CDD 384
	Essencialmente, as abordagens terapêuticas para a hipertensão arterial são baseadas nas modificações do estilo de vida (perda de peso, incentivo às atividades físicas, alimentação saudável etc) e o tratamento medicamentoso (BRASIL, 2007; FIGUEIREDO; ASAKURA, 2010). Em estudo sobre o conhecimento da insuficiência cardíaca (IC) 36 (86,0%) pacientes referiram que faziam controle de sal na alimentação e 30 (71,0%) faziam controle de líquidos na dieta (FREITAS; PUSCHEL, 2014).
	Estudo recente refere que o conhecimento sobre a doença é fruto das experiências vivenciadas e de senso comum e não produto da aprendizagem significativa, portanto, a atuação educativa deve considerar a complexidade do paciente com doença cardiovascular, cabendo ao enfermeiro implementar e garantir estratégias educacionais voltadas as necessidades específicas desse grupo (FREITAS; PUSCHEL, 2014).
	O desenho atual das clínicas hospitalares dificulta distinguir as especificidades e particularidades esperadas no processo de envelhecimento humano (SOUSA et al, 2010). O maior desafio do cuidado à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível (BRASIL, 2007).
	Apesar dos avanços tecnológicos para a redução da polifarmácia, o custo gerado pela falta de adesão ao tratamento nos idosos mostra-se elevado (CINTRA; GUARIENTO; MIYASAKI, 2010).
	Durante a hospitalização, estudo identificou 394 diagnósticos de enfermagem relacionados às cinco principais síndromes geriátricas: Isolamento Social, 129 (32,8%); Iatrogenia, 113 (28,6%); Instabilidade Postural, 81 (20,6%); Insuficiência cerebral, 44 (11,1%); e Incontinência urinária, 27 (6,9%) (SOUSA et al, 2010). Em estudo de Pimenta et al (2013) sobre doença crônica associada à cognição de idosos com demência, a incontinência urinária e instabilidade postural foram os mais freqüentes e a presença da constipação intestinal foi associada ao grupo com demência.
	Assim, estudo de Sousa et al (2010) evidenciou que houve um maior número de idosos com a síndrome iatrogênica na clínica médica, onde observa-se que o idoso permanece internado por mais tempo e, portanto, mais exposto aos medicamentos por mais tempo.
	Neste sentido, dentre os idosos investigados, calculam que, em média, duas síndromes geriátricas ocorrem por idoso, que sofre o risco de fragilização durante o processo de hospitalização, com aumento da chance de complicações, do custo e das reinternações (SOUSA et al, 2010).
	Neste sentido, estudo de Bitencourt et al (2011) sobre diagnósticos de enfermagem, refere sobre a importância da identificação dos diagnósticos de enfermagem, estes que constituem a base para sustentar o planejamento e a implementação das ações de enfermagem, onde para isso, faz-se necessário o levantamento de dados precisos e o enfoque nas especificidades do processo de envelhecimento (BITENCOURT et al, 2011).
	Neste sentido, o conhecimento do perfil dos indivíduos com hipertensão arterial, residentes na área geográfica da unidade de saúde que necessitaram de hospitalização e os fatores contributivos para esta ocorrência, permitem o planejamento e a implementação de ações mais efetivas no controle da doença, com conseqüente diminuição de hospitalizações por esta causa, consideradas estressoras para o indivíduo e sua família e onerosas aos cofres público (BARRETO; MARCON, 2013).
	Contudo, a caracterização dos pacientes permite verificar a existência de fatores que podem interferir de maneira negativa na adesão aos tratamentos prescritos (idade avançada, baixa escolaridade e número elevado de comorbidades (ZAVATINI; OBRELI-NETO; CUMAN, 2010).
	Para fundamentação e elaboração de um dos instrumentos de produção de dados, foi realizado uma revisão integrativa. O período de coleta dos periódicos foi realizado no mês de agosto de 2014, desenvolvido na BVS – Biblioteca Virtual em Saúde, que armazena registros científicos das bases de dados selecionadas para a revisão. São estas: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) via PUBMED e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). A busca foi realizada utilizando-se os seguintes descritores exatos de acordo o DeCS- Bireme: “Idoso” and “Hospitalização”.
	Neste sentido, para a caracterização dos pacientes, as variáveis descritas foram: idade, gênero, estado civil, cor/ raça, trabalho, aposentadoria, escolaridade, arranjo de moradia, religião, faixas de renda familiar e critérios de fragilidade (MARIN et al, 2010; SANTOS et al, 2013; RODRIGUES et al, 2013; FREITAS; PUSCHEL, 2014), e presença de obesidade, atividade física, tabagismo e etilismo (GULLEY; RASCH; CHAN, 2011, MARIN et al, 2010; RODRIGUES et al, 2013). Outros estudos avaliaram a qualidade no padrão de sono (COSTA; CEOLIM; NERI, 2011; SANTOS et al, 2013).
	 Para o perfil de saúde ou condições médicas, quanto ao uso do serviço, avaliaram quais cuidados ambulatoriais e quais especialidades, internações anuais (nº de internações no último ano), visitas à emergência, atendimento de serviço de saúde domiciliar, e prescrição de medicamentos utilizados (MARIN et al, 2010; GULLEY, RASCH, CHAN, 2011; FREITAS, PUSCHEL, 2014) e diagnóstico médico atual, doenças referidas e estado emocional (MARIN et al, 2010). História familiar (FREITAS; PUSCHEL, 2014) e comorbidades (RODRIGUES et al, 2013; FREITAS; PUSCHEL, 2014). Ainda no perfil de saúde e tratamento, questionou-se quanto a restrição de líquidos e de sal, e conhecimento da doença e seu tratamento, esta última em caráter qualitativo (FREITAS; PUSCHEL, 2014).
	Para caracterização clínica de insuficiência cardíaca (IC)- classificação funcional da IC segundo a New York Heart Association (RODRIGUES et al, 2013; FREITAS; PUSCHEL; 2014) e sintomatologia no mês anterior à entrevista (dispneia, fadiga, precordialgia, palpitação, lipotimia e edema de membros inferiores) (RODRIGUES et al, 2013). 
	Em relação ao perfil de tratamento, houve predomínio de tempo de tratamento entre um a cinco anos (60,0%). O intervalo de consultas médicas foi de zero a três meses e de quatro a seis meses (FREITAS; PUSCHEL, 2014).
	Assim, o idoso hospitalizado está exposto a diversas facetas da vulnerabilidade, como vulnerabilidades biológicas, sociais, culturais, econômicas, entre outras (STHAL; BERTI; PALHARES, 2010). Neste sentido, o idoso deve ser atendido em suas necessidades biopsicossociais, com base em uma avaliação multidimensional gerontogeriátrica, identificando-se as necessidades físicas, funcionais, mentais e sociais e relacionando-as a possíveis síndromes geriátricas (SOUSA et al, 2010).
	SANTOS, J. C.; MOREIRA, T.M. M.
	Nurse-led disease management for hypertension control in a diverse urban community: a randomized trial.
	MEDLINE
	Adesão ao tratamento clínico ambulatorial da hipertensão arterial sistêmica
	LILACS
	Controle pressórico e adesão/vínculo em hipertensos usuários da Atenção Primária à Saúde
	LILACS
	Analysis of action plans and coping plans for reducing salt consumption among women with hypertension
	LILACS
	Socio-demographic characteristics and quality of life of elderly patients with systemic arterial hypertension who live in rural areas: the importance of nurses' role
	LILACS
	The perception of hypertensive elderly patients regarding their health needs
	MEDLINE
	Eficácia da educação em saúde no tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial
	LILACS
	Baseline medication adherence and blood pressure in a 24-month longitudinal hypertension study
	MEDLINE
	Atuação da enfermeira eleva o controle de hipertensos e diminui o efeito do avental branco
	LILACS
	Fatores de risco e complicações em hipertensos/diabéticos de uma regional sanitária do nordeste brasileiro
	LILACS
	Personal characteristics and cognition in older African-Americans with hypertension
	MEDLINE
	Cuidado de enfermagem ao cliente com hipertensão: uma revisão bibliográfica
	
	LILACS
	Barreiras ao tratamento da hipertensão arterial
	LILACS
	Análise conceitual de autogestão do indivíduo hipertenso
	LILACS
	Adesão ao tratamento: estudo entre portadores de hipertensão arterial em seguimento ambulatorial
	LILACS
	Content validation of the dimensions constituting non-adherence to treatment of arterial hypertension
	LILACS
	Utilização de questionários validados para mensurar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial: uma revisão integrativa.
	LILACS
	Clinical validation of the nursing diagnosis "noncompliance" among people with hypertension. 
	LILACS
	Transtorno afetivo bipolar: perfil farmacoterapêutico e adesão ao medicamento
	LILACS
	Os achados do estudo corroboram com os encontrados no estudo de Paula et al (2015) onde o tempo de permanência na primeira internação variou de 1 a 114 dias, com média de 19,37 dias (± 14,27 dias). Para Pestana (2010) a média de permanência foi de ±18,8 dias.
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