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RESUMO 

 

Dutra Braz, Igor. Uso do serviço de mensagens curtas (SMS) personalizadas via telefonia 

móvel para a melhoria da adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. 2013. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são definidas pela organização mundial de saúde 

(OMS) como as doenças cardiovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes 

mellitus. Estas são as principais responsáveis por morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo, e a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para as complicações 

cardiovasculares. Falta de aderência e pouca ou nenhuma persistência em tomar medicamentos anti-

hipertensivos resulta na pressão arterial elevada descontrolada, desfechos clínicos negativos e custos 

evitáveis aos cuidados da saúde. Desenvolvemos uma solução baseada no uso de mensagens de texto 

via telefonia móvel para melhoria da adesão em pacientes com condições crônicas. OBJETIVOS: 

Primário: Avaliar o impacto da solução desenvolvida na adesão à medicação em pacientes hipertensos 

do sistema público de saúde e consultórios particulares. Secundários: Avaliar a aceitabilidade do envio 

de SMS como estímulo à adesão ao uso da medicação em pacientes com hipertensão arterial sistêmica 

e Avaliar se o envio de SMS como estímulo à adesão ao uso da medicação em pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica provoca modificações nos marcadores clínicos do controle pressórico. 

MÉTODOS: Realizamos um ensaio clínico randomizado e controlado para análise da intervenção 

proposta em pacientes hipertensos que aceitaram participar do estudo. As variáveis examinadas em 

ambos os grupos nos momentos inicial e final foram a adesão, pressão arterial sistêmica e no grupo da 

intervenção medimos a aceitabilidade da intervenção. Avaliamos a adesão utilizando três métodos 

indiretos: Teste de Morisky-Green, avaliação do examinador e auto-avaliação. Medimos a pressão 

arterial de consultório com esfigmomanometro de coluna de mercúrio seguindo as diretrizes atuais. A 

aceitabilidade foi examinada por questionários respondidos ao final do período de intervenção e 

qualitativamente nas entrevistas finais. RESULTADOS: Vinte e um voluntários aceitaram participar e 

completaram o protocolo de pesquisa. Após análise das variáveis estudadas, a avaliação do 

examinador obteve melhora com diferença significativa entre os momentos inicial e final no grupo da 

intervenção proposta com um W de -15 e alfa < 0.05. Outras variáveis mostram tendência em melhora 

no grupo da intervenção, porém sem significância estatística. A aceitabilidade, definida como ao 

menos 75% de respostas positivas no questionário foi de 100% e todos os pacientes do grupo da 

intervenção desejaram continuar recebendo as mensagens após o termino do período do estudo. 

Apenas um sujeito do grupo controle não desejou receber as mensagens quando oferecido ao final. 

Não foi possível ver diferença em níveis tensionais nos voluntários. CONCLUSÃO: Os resultados 

obtidos mostram uma tendência à melhora da adesão à medicação em pacientes que recebem 

mensagens de texto como lembrete, apesar de não ter encontrado diferença significativa na pressão 

arterial de repouso medida ambulatorialmente. Mais resultados são esperados para confirmar a 

hipótese de que a ferramenta melhora a adesão à medicação em outros métodos e marcadores 

secundários como a pressão arterial sistêmica sistólica e diastólica. 

Palavras-chave: mensagens de texto, SMS, hipertensão arterial sistêmica, adesão, aceitabilidade 
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ABSTRACT 

 

Dutra Braz, Igor. Usage of personalized short message service (SMS) via mobile phone 

for the improvement of medication adherence in the treatment of arterial hypertension. 

2013. Dissertation (Master in Cardiovascular Sciences) – Faculty of Medicine, Fluminense 

Federal University, Niterói, 2013. 

The chronic non-communicable diseases are defined as the cardiovascular, neoplastic, respiratory 

diseases and diabetes mellitus by the world health organization (WHO). These are the main 

responsible for the morbidity and mortality in Brazil and in the world, and hypertension is one of the 

most important risk factors for the cardiovascular complications. Non-adherence and lack of 

persistence in taking the prescribed anti-hypertensive medication results at an uncontrolled elevated 

blood pressure, unfavorable clinical outcomes and avoidable healthcare costs. We have developed a 

solution based in the use of text message via mobile phones for medication adherence improvement in 

patients with chronic conditions. OBJECTIVES: Primary: Assess the impact of the developed solution 

on the medication adherence in hypertensive patients from public health system and private practices. 

Secondary: Assess the acceptance of the SMS as stimulus to adhere to the medication use in 

hypertensive patients and evaluate if the SMS results in modification of clinical markers of blood 

pressure control. METHODS: We conducted a randomized controlled trial for the analysis of the 

proposed intervention in hypertensive patients that agreed to take part on the study. The variables 

examined in both groups in the baseline and final moments were medication adherence, arterial blood 

pressure and in the intervention group we measured the acceptance of the intervention. We evaluated 

the medication adherence with three indirect methods: Morisky-Green test, examiner evaluation and 

self-evaluation. We measured the blood pressure with a mercury column sphygmomanometer 

according to the current guidelines. The tools used to assess the acceptance of the solution were the 

questionnaire at the end of the intervention period and qualitative interviews. RESULTS: Twenty one 

volunteers agreed to participate and completed the research protocol. After the analysis of the studied 

variables, the examiner evaluation was significantly better between the baseline and end moments in 

the intervention group with a W of -15 and alpha < 0.05. Other variables show a tendency to improve 

on the intervention group, but with no statistical significance. The acceptance, defined as at least 75% 

of positive responses on the questionnaire was 100% and all the subjects on the intervention group 

wanted to continue receiving the messages after the end of the study period. Only one subject from the 

control group did not want to receive the messages when offered by the end of the study. We were not 

able to find a difference in the arterial blood pressure of the volunteers. CONCLUSION: The results 

show a tendency for the improvement of the medication adherence in patients that received text 

messages as a reminder, despite not having found a difference in clinical markers as the participants’ 

blood pressure. More results are expected to confirm the hypothesis that the developed solution 

improves the medication adherence in other methods and secondary markers as the systolic and 

diastolic blood pressure. 

Keywords: text messages, SMS, arterial hypertension, adherence, acceptance 
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INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são definidas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como as doenças cardiovasculares, as neoplasias, as doenças 

respiratórias crônicas e o diabetes mellitus, sendo as principais causas de mortalidade no 

mundo e no Brasil, responsáveis por 72% das mortes no país (Schmidt, M.I. et al., 2011). 

Dentre estas, as doenças cardiovasculares são as mais prevalentes, e a melhoria na atenção 

primária, os programas de cessação do tabagismo e a melhoria da assistência podem ser 

responsáveis por um declínio da mortalidade cardiovascular nos últimos 20 anos. Entretanto, 

no mesmo período, foi evidenciado um aumento da mortalidade pelo diabetes, outro fator de 

risco para doenças cardiovasculares (World Health Organization. 2010). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) tem um papel muito importante na 

morbimortalidade cardiovascular por ser uma condição silenciosa que pode acometer uma 

grande fração populacional despercebida. Existe um grande esforço dos sistemas de saúde 

para rastrear, identificar, controlar e conscientizar as pessoas sobre o risco associado à 

hipertensão não tratada (Wilber J.A. et al. 1972). 

A adesão pode ser definida como a extensão em que o comportamento de uma pessoa 

de tomar uma medicação corresponde às recomendações de um profissional de saúde 

(Urquhart J., 1996). Muitos pacientes, especialmente pacientes com uma doença crônica, têm 

dificuldades, por diversas razões, para seguir as recomendações de tratamento, de forma que a 

aderência à terapia de longo prazo para doenças crônicas em médias dos países desenvolvidos 

é de apenas 50% (Benner, J. S. et al., 2002; World Health Organization, 2003).  

Falta de aderência e pouca ou nenhuma persistência em tomar medicamentos anti-

hipertensivos resulta na pressão arterial elevada descontrolada, desfechos clínicos negativos e 

custos evitáveis aos cuidados da saúde (Hill M.N. et al, 2011). Apesar de ser um tema de 

intenso debate, principalmente após análises post-hoc de grandes trabalhos científicos como o 

INVEST e ONTARGET, o alvo pressórico do tratamento anti-hipertensivo deve ser 

controlado para a normalidade, especialmente em pacientes com comorbidades como o 

diabetes (Reboldi G. et al, 2012). 

 As consequências socioeconômicas da hipertensão para os agentes do sistema de 

saúde refletem apenas uma fração dos prejuízos causados aos indivíduos, seus familiares e à 

sociedade. Além dos custos diretos como morte prematura, incapacidade, internações e 

atendimentos emerganciais, devem ser observados os custos indiretos da doença, tais como: 

absenteísmo, diminuição da renda do chefe de uma família, aumento de aposentadorias 

precoces e desemprego. 
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 Existem diversas soluções para melhoria da adesão à medicação em pacientes com os 

mais variados tipos de doenças e fatores de risco. Entretanto, há uma grande carência em 

testes de efetividade e aceitabilidade por parte dos pacientes e eficácia destas soluções, já que, 

ao contrário de pesquisa com fármacos, intervenções comportamentais utilizando tecnologia 

da informação e comunicação não passam pelas fases clássicas dos ensaios clínicos para 

avaliação da segurança e comodidade (Haynes R.B. et al. 2008). Este grupo de pesquisa 

desenvolveu uma solução baseada em tecnologia da informação (TI) para a melhoria da 

adesão em pacientes com doenças crônicas, em especial a hipertensão arterial sistêmica. 
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OBJETIVOS 

Primário 

Avaliar o impacto da solução desenvolvida na adesão à medicação em pacientes 

hipertensos 

Secundários 

Avaliar a aceitabilidade do envio de SMS como estímulo à adesão ao uso da 

medicação em pacientes com hipertensão arterial sistêmica  

Avaliar se o envio de SMS como estímulo à adesão ao uso da medicação em 

pacientes com hipertensão arterial sistêmica provoca modificações nos 

marcadores clínicos do controle pressórico  

 

JUSTIFICATIVAS 

Descrição e relevância da hipertensão arterial sistêmica 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi inicialmente descrita no século XIX após os 

avanços no estudo do sistema cardiovascular realizados por William Harvey nos séculos XVI 

e XVII e a medida da pressão arterial por Stephen Hales no século XVIII. O conceito de 

hipertensão arterial essencial foi introduzido no início do século XX, assim como 

identificadas algumas complicações como retinopatia, doença renal, seguidas de morte por 

acidentes vasculares encefálicos, insuficiência cardíaca e insuficiência renal (Esunge PM. 

1991 e Kotchen T.A. 2011). 

Por ser uma doença predominantemente assintomática, a HAS geralmente é 

diagnosticada ativamente por meio de rastreamento populacional. Alguns sintomas 

comumente associados com elevados níveis tensionais incluem cefaléia particularmente 

occipital, vertigem, zumbido, alterações visuais ou desmaios, entretanto, podem ser sintomas 

relacionados com outras condições como ansiedade. As crises hipertensivas podem causar 

sintomas severos e estes incluem deterioração visual, dispnéia, cefaléia, mal estar, alteração 

no nível de consciência, dor precordial, entre outros. Estas queixas se relacionam com 

acometimento de órgãos-alvo como cérebro, coração, rins, retina e artérias (Fisher N.D. et al. 

2005; Marshall, I.J. et al 2012; O'Brien, E. et al 2007). 

O aumento dos níveis pressóricos pode interferir e pôr em risco diversos processos 

biológicos como a gestação, crescimento e desenvolvimento infantil (Dionne J.M. et al. 

2012). 
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A identificação de níveis tensionais persistentemente elevados é a chave para o 

diagnóstico da hipertensão. A anamnese e exame físico com medição da pressão arterial de 

acordo com as boas práticas atuais em três momentos distintos separados por ao menos um 

mês é um método recomendado atualmente. Na disponibilidade de dispositivos de 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), este deve ser escolhido para afastar 

a possibilidade de hipertensão do jaleco branco (National Clinical Guideline Centre 2011; 

North of England Hypertension Guideline Development Group. 2004). 

Os níveis tensionais e a sua classificação estão no quadro abaixo (Chobanian A.V. et 

al. 2003): 

 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Normal 90–119 60–79 

Prehipertensão 120–139 80–89 

Hipertensão estágio 1 140–159 90–99 

Hipertensão estágio 2 ≥160 ≥100 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 <90 

Quadro 1: Classificação dos níveis pressóricos 

 

A hipertensão está associada a desfechos adversos, sendo um dos principais fatores de 

risco para doença coronariana incluindo infarto do miocárdio, doença cerebrovascular, 

insuficiência cardíaca e renal (Kwok L.O. et al, 2007). De acordo com o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América (EUA), a prevalência da HAS 

é de 30,4% em pessoas com mais de 18 anos avaliada de 2003 a 2010 com dados do estudo 

NHANES (Vital Signs: Awareness and Treatment of Uncontrolled Hypertension Among 

Adults — United States, 2003–2010). Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência da HAS 

no Brasil chega a 35% na população acima de 40 anos dos quais 75% recorrem ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) para atendimento na atenção básica do serviço público (Portal da 

Saúde, 2012). 

O custo anual para o sistema de saúde com pacientes hipertensos pode chegar a 1,43% 

do total de gastos do SUS e 1,11% do total de gastos em saúde, públicos ou privados, no 

Brasil (Dib M.W. et al, 2010). 
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Adesão à medicação 

A falha na adesão ao tratamento é um problema comum em condições crônicas e pode 

chegar a 80% em alguns casos. Falha na adesão está relacionada a aumento no número de 

complicações das doenças, redução da qualidade de vida e aumento de hospitalizações 

(Bosworth HB et al 2011). 

Existem diversas estratégias para a melhoria da adesão ao tratamento em pacientes 

com doenças crônicas, mas grande parte destas apresenta alto custo de manutenção, requer 

grandes equipes ou operações logísticas ou ainda não foi suficientemente testada para 

comprovação de aceitabilidade ou eficácia. As oluções baseadas em tecnologia da 

informação, incluindo o mHealth, podem ter baixo custo, serem escaláveis e logisticamente 

mais simples que outras propostas (Bosworth HB et al 2011). 

O Conceito de mHealth 

O Mobile Health (mHealth) consiste no uso da tecnologia de telefonia móvel para 

prestação de cuidados de saúde. As tecnologias que têm sido utilizadas para o mHealth 

incluem mensagens de texto, mensagens de vídeo, chamadas de voz e conectividade com a 

Internet (Fjeldsoe, B.S. et al 2009; Krishna, S. et al 2009). 

As inovações do mHealth foram desenvolvidas para atender a uma série de questões 

como a melhoria da conveniência, da velocidade e da precisão dos testes de diagnóstico, o 

monitoramento de condições crônicas, a adesão aos medicamentos, a lembrança de consultas, 

e entrega de resultado de testes médicos, além do aprimoramento da comunicação entre o 

paciente e o profissional, da informação em saúde, do diagnóstico remoto, da coleta de dados, 

do rastreamento de doenças e emergências, e do acesso a registos de saúde. Ele oferece uma 

comunicação interativa de 2 vias, capaz de fornecer uma ampla gama de oportunidades, desde 

a melhoria da automonitorização de pacientes com doenças crônicas até o aperfeiçoamento da 

infraestrutura de saúde pública nas zonas rurais (Patrick, K. et al, 2008).  

Por exemplo, na África do Sul, o Projeto Masiluleke utiliza mensagens de texto para 

aumentar as taxas de testes de tuberculose e do vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

além de prestar aconselhamento para os pacientes (Project Masiluleke, 2011). Em Uganda, o 

EpiHandy - uma ferramenta de registro de acessos baseado em telefonia móvel - foi capaz de 

reduzir erros na entrada de dados e melhorar a relação custo/eficácia quando comparado com 

a pesquisa tradicional em papel (mHealth for development, 2011). 
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Conjuntura Atual da Tecnologia Móvel no Brasil 

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), em setembro de 2010 

existiam 191,5 milhões de celulares no país, sendo 156,9 milhões pré-pagos (82%) e 34,6 

milhões pós-pagos (18%). O Brasil é o quinto maior mercado do mundo em celulares, atrás 

apenas da China, Índia, Estados Unidos da América (EUA) e Rússia (O Retr@to Atu@l e 

Futuro do Br@sil Digit@l: o valor econômico da informação, 2010).  

Número de equipamentos, em milhões 

Indicador Estimativa 2011 2012 2013 2014 

1. Celulares 191,5 248,8 283,6 323,3 

2. Telefones Fixos 41,6 54,0 61,6 70,2 

3. Banda Larga Móvel 18,0 23,7 27,0 30,7 

4. Banda Larga Fixa 12,3 16,0 18,2 20,7 

5. TV por Assinatura 9,1 11,7 13,3 15,1 

6. Acesso à Internet 67,9 88,2 100,5 114,6 

7. Computadores 13,0 16,8 19,1 21,8 

8. Notebooks 6,0 7,7 8,8 10,0 

9. Domicílios com internet 27,4% 35,6% 40,6% 46,3% 

10. Domicílios com computador 34,7% 45,1% 51,4% 58,6% 

Tabela 1: Número de equipamentos eletrônicos 

 

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) 

O serviço de mensagens curtas (Short Message Service - SMS) é uma forma abreviada 

de comunicação transmitida entre telefones móveis, que possui largura de banda menor do 

que uma chamada telefônica, e é geralmente limitado a 160 caracteres. Estima-se que 98% 

dos celulares em todo o mundo possuam recursos de mensagens de texto, mas as taxas de 

utilização variam conforme a idade, a cultura e o país (Lasica, J. 2007; Terry, M. 2008).  

As mensagens de texto demonstram um forte potencial como ferramenta para a 

melhoria dos cuidados de saúde por várias razões: elas estão disponíveis em quase todos os 

modelos de telefone celular, o custo é relativamente baixo, seu uso é generalizado, não exige 

grandes conhecimentos tecnológicos, e é amplamente aplicável a uma variedade de 

comportamentos de saúde e condições (Cole-Lewis, H. et al, 2010). As mensagens de texto 

também possuem a vantagem de serem assíncronas, porque podem ser acessadas a qualquer 

momento que seja conveniente, e se mantêm úteis mesmo em localidades com poucos 

recursos, nas quais as pessoas não podem ter acesso a tecnologias caras. Além disso, mesmo 
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se o telefone estiver desligado, as mensagens serão entregues quando o aparelho for religado. 

Por fim, o SMS torna-se adequado para intervenções de mudança de comportamento, uma vez 

que permite comunicação em saúde de forma personalizada e imediata, além de privacidade e 

anonimato que não seriam possíveis com uma linha fixa. 

O número total de SMS enviadas globalmente triplicou entre 2007 e 2010, de 1,8 

trilhões para um escalonamento de 6,1 trilhões (The World in 2010, 2010). Em outras 

palavras, cerca de 200.000 mensagens de texto são enviadas a cada segundo. Supondo um 

custo médio de U$ 0,07 por SMS, em 2010, o tráfico de SMS gerou um montante estimado de 

812.000 dólares a cada minuto (ou cerca de U$ 14.000 a cada segundo). 

Número de SMS enviadas no mundo 

 

Figura 1: Número de SMS enviados no mundo 

 

A Personalização das Mensagens      

As pesquisas de mudança comportamental de saúde têm demonstrado que os materiais 

de intervenção individualizados são mais eficazes do que uma abordagem generalizada, uma 

vez que esta não trata adequadamente os aspectos únicos de cada pessoa e como esses fatores 

interferem nas decisões dos indivíduos para promover mudanças em sua saúde. A hipótese é 

que os ingredientes ativos primários dos encontros presenciais são o apoio social, a 

responsabilidade e imediatismo da avaliação (Marcus, B. et al. 2000). Outras abordagens tais 

como a personalização da informação, têm sido desenvolvidas a fim de customizar 

mensagens e informações para a população em estudo.  

Ao contrário de materiais genéricos, as mensagens personalizadas criam uma 

comunicação individualizada que possui um maior potencial de fornecer mensagens de saúde 

que sejam relevantes e mais convincentes para o público-alvo. A "comunicação dirigida" 
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envolve a criação de mensagens para diferentes subpopulações específicas (por exemplo, 

crianças, homens), com base no entendimento de seus desejos, cultura e preferências.  

Os estudos de caso mostram que o SMS pode ser uma estratégia de intervenção eficaz 

para a mudança de comportamento quando (Krosch, S. 2007):  

1) A questão da saúde afeta amplamente os jovens, uma vez que eles são a maioria dos 

usuários de telefonia celular.  

2) Os dados de base podem ser reunidos para personalizar mensagens.  

3) O comportamento de saúde pode ser dividido em estágios (busca de informação, 

manutenção, ação).  

4) Os usuários são incentivados a buscar informações adicionais através de mensagens de 

texto ou na web, reforçando, assim, a utilização do meio que a mensagem está usando.  

5) As mensagens são vistas como verossímeis, porque elas vêm de fontes confiáveis.  

6) Os programas de computador são capazes de gerar e enviar automaticamente mensagens 

personalizadas 

7) Há alguma forma de comunicação recíproca, de duas vias, ou troca.  

8) Os usuários não se tornam dependentes das mensagens de texto, mas são afastados delas 

para desenvolver autoeficácia.  

9) O envio exige poucos investimentos de esforço, tempo e dinheiro, tanto da parte do 

remetente, como do receptor.  

10) Os serviços e outros programas já estão prontos para apoiar a mudança de 

comportamento iniciada ou incentivada através de mensagens de texto. 
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MÉTODO 

Foi realizado um ensaio clínico randomizado e controlado para análise da intervenção 

proposta em pacientes hipertensos que aceitaram participar do projeto. O recrutamento 

ocorreu em consultório particular, posto de saúde do Programa de Saúde da Família (PSF), 

laboratório de pesquisa e no Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP). Após a consulta 

de rotina no consultório ou na própria consulta no PSF, o médico assistente encaminha os 

pacientes elegíveis para o laboratório de ciências do exercício (LACE) situado no Instituto 

Biomédico da Universidade Federal Fluminense para a avaliação inicial. Pacientes recrutados 

de outros meios como recomendação de voluntários já inscritos no projeto, contato em redes 

sociais, amigos e familiares também são encaminhados para o LACE para a avaliação. Para 

que sejam elegíveis a participar da pesquisa, os pacientes devem preencher os critérios de 

inclusão e não possuir qualquer critério de exclusão conforme o quadro abaixo. 

 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

Ambos os sexos Analfabetismo 

Idade maior ou igual a 18 anos Obesidade grau 2 ou superior 

Diagnóstico de HAS há ao menos 1 ano Insuficiência cardíaca grave 

Em uso de medicação oral para HAS Transtornos cognitivos 

Usuário de telefone móvel  

Quadro 2: Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de exclusão refletem condições em que a adesão à medicação está 

sabidamente alterada ou condições que fujam ao escopo do projeto (Huizinga M.M. et al, 

2010). 

As avaliações foram feitas em salas climatizadas, com o voluntário e avaliador 

sentados confortavelmente, livre de ruídos e com iluminação adequada. O sujeito da pesquisa 

permanecia sentado durante a apresentação do projeto, leitura supervisionada e assinatura do 

termo de consentimento e anamnese. Após ao menos cinco minutos em repouso, o 

examinador iniciava o exame físico com medidas da pressão arterial seguindo as diretrizes da 

American Heart Association, estimando a pressão sistólica máxima pelo método palpatório, 

seguida do método auscultatório utilizando a campânula do estetoscópio, em ambos os 

membros superiores relaxados e confortavelmente apoiados. O esfigmomanômetro utilizado 

foi de coluna de mercúrio. A adesão à medicação em uso, aceitabilidade e funcionamento do 
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sistema foram avaliados por questionários padronizados. Peso e altura foram medidos em uma 

balança no consultório. 

Todos os dados coletados permanecem guardados no arquivo do projeto situado no 

Laboratório de Ciências do Exercício (LACE), no Instituto Biomédico da Universidade 

Federal Fluminense. Os dados também são inseridos no sistema pelo examinador após a 

avaliação. 

A intervenção teve duração de quatro semanas e constou no envio de mensagens de 

texto (SMS) para os pacientes elegíveis que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO 3). Os voluntários foram sorteados aleatoriamente para o grupo da 

intervenção ou controle ao jogar uma moeda. Para os sujeitos da pesquisa alocados no grupo 

da intervenção, o sistema enviou automaticamente mensagens de ação no horário das 

medicações prescritas pelo médico assistente. O grupo controle sofreu exatamente a mesma 

abordagem com as avaliações, informações dadas pelos examinadores sobre sua condição e 

tratamento, com exceção do cadastro no sistema de envio de mensagens. 

 Foi assegurado aos pacientes que não haveria nenhum custo para o recebimento destas 

mensagens. 

Este projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro sob o processo nº 176/11 (CAAE: 0184.0.258.000-11). 
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Após 4 
semanas 

Desenho do estudo 

 

 

Figura 2: Desenho do estudo 

 

Protocolo de Pesquisa 

RECRUTAMENTO 

 Contato inicial com o paciente no ambulatório 

 Primeira consulta 

o Anamnese  

 Critérios de exclusão / inclusão 

 Medicações em uso 

o Exame físico 

o Assinar termo de consentimento (ANEXO 3) 

o Inserção no sistema 

o Instrução do uso de SMS 

ACOMPANHAMENTO: 

 Reavaliação (após ao menos 4 semanas) 

o Anamnese 

Avaliação inicial 

•Anamnese 

•Exame físico 

•Questionários 

•Cadastro no sistema de envio 
de mensagens 

Avaliação final 

•Anamnese 

•Exame físico 

•Questionários 

•Recadastramento caso queria 
continuar recebendo as 
mensagens 

Intervenção Avaliação inicial 

•Anamnese 

•Exame físico 

•Questionários 

Avaliação final 

•Anamnese 

•Exame físico 

•Questionários 

•Cadastramento caso queira 
receber as mensagens 

Controle 

Recrutamento 
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o Exame físico 

o Recolhimento de questionário 

 

Variáveis avaliadas 

 O desfecho principal avaliado neste projeto de pesquisa foi a adesão à medicação, a 

qual é medida por três meios distintos: 

1. Teste de Morisky-Green adaptado para a língua portuguesa (ANEXO 1)(Bloch 

K.V. et al, 2008) 

2. Auto-avaliação do paciente pela escala visual (ANEXO 2) 

3. Avaliação do examinador na anamnese 

O teste de Morisky-Green e a autoavaliação foram realizados de forma padronizada, 

sendo lidos sempre da mesma forma e com as mesmas instruções para cada voluntário. A 

avaliação do examinador foi computada seguindo a definição de adesão, onde só seria 

considerado aderente (5 na escala) aquele que fez uso da medicação prescrita com uma taxa 

de sucesso de 80% ou mais. Valores menores foram uma proporção do restante da escala. 

Avaliamos o controle das condições de base pelas variáveis clínicas. A pressão arterial 

de repouso medida segundo as diretrizes da American Heart Association, foi a variável 

avaliada neste estudo, além de informações sobre hospitalizações. 

A aceitabilidade da intervenção testada pelos pacientes foi acessada por meio de um 

questionário semiestruturado (ANEXO 4) aplicado no fim do período de intervenção. Como 

medida mais direta da utilidade da ferramenta de maneira objetiva, perguntamos se o 

voluntário deseja continuar a receber as mensagens e, caso positivo, o voluntário era 

recadastrado no sistema e o envio das mensagens permanece por período indefinido. Para os 

sujeitos alocados no grupo controle, o examinador oferecia a opção de recebimento das 

mensagens ao final do projeto. Solicitações de descadastramento do sistema foram 

consideradas como não aceitação do sistema. 

 

Análise estatística 

As variáveis contínuas como pressão arterial sistêmica foram analisadas utilizando 

teste T e ANOVA e as variáveis discretas como os testes de adesão foram analisadas com 

testes não-paramétricos: Mann-Whitney para diferenças entre os grupos e Wilcoxon para as 

diferenças dentro do mesmo grupo antes e após a intervenção. 
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Infraestrutura do Sistema de Informação 

O sistema de envio de SMS foi desenvolvido por uma equipe multiprofissional 

formada por médicos e cientistas da computação em Ruby on Rails, um framework de 

aplicação web para a linguagem de programação Ruby, com metodologias de 

desenvolvimento ágil na Universidade Federal Fluminense e está atualmente em 

funcionamento para diversas finalidades. 

Em relação aos bancos de dados, foi necessária a utilização de um sistema de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) capaz de atender a diversos clientes (conexões) 

concomitantemente e garantir a integridade dos dados. O SGBD escolhido foi o MySQL por 

se tratar de uma ferramenta de código aberto (open source) que possui o tempo de resposta 

(desempenho) adequado às necessidades do aplicativo desenvolvido. 

Modulação do Sistema 

Uma aplicação contendo uma interface web foi alimentada pelos responsáveis, que 

inseriram as informações no banco de dados deste projeto. As informações incluídas pelos 

desenvolvedores incluem uma lista de medicamentos proveniente do Dicionário de 

Especialidades Farmacêuticas (DEF) e a décima edição do Código Internacional de Doenças 

(CID-10). Esta aplicação é encarregada de gerenciar todo o contexto das informações de 

cadastro e prescrição dos pacientes, o envio de mensagens SMS, o registro dos questionários 

presenciais e remotos, bem como possibilita o cruzamento e mineração dos dados registrados 

para a posterior geração dos produtos finais da solução. A aplicação garante a segurança e 

privacidade das informações dos pacientes e os desenvolvedores terão acesso somente à área 

administrativa do sistema, mantendo a confidencialidade da informação médica dos pacientes 

do estudo. 

Os pesquisadores responsáveis entravam no sistema com suas informações únicas e 

confidenciais de login e senha, sendo os únicos com acesso à área de informações dos 

pacientes por eles inseridos. Ao efetuar o login, o pesquisador poderia cadastrar pacientes, 

associar uma prescrição com seus medicamentos, doses e horários e o sistema 

automaticamente se encarregava de gerar e enviar as mensagens nos horários definidos com 

as informações personalizadas para cada paciente. Prescrições antigas e alterações nas 

prescrições existentes são gravadas no log do sistema. O tempo necessário para realizar um 

cadastro completo no sistema com início imediato do envio de mensagens é de poucos 

minutos. A gravação das prescrições antigas pelo sistema torna o processo de recadastramento 
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ou alteração de prescrições muito eficiente. Foram realizados diversos testes de confiabilidade 

do sistema que não foram o foco deste estudo. 

Os logs do sistema foram analisados durante todo o período da intervenção para a 

procura de algum erro no envio das mensagens. 

Tipos de Mensagens de Texto 

As mensagens de texto podem ter características extremamente variadas de acordo 

com o objetivo de cada intervenção. Os principais tipos de mensagem são de ação e de 

reflexão, discutidas abaixo. 

Mensagens de Ação 

As mensagens de ação são baseadas em comportamentos reais ou pensamentos 

necessários para o cumprimento de metas. Elas podem estar baseadas em evitar certos 

gatilhos e executar um comportamento alternativo mais saudável, ou apenas um novo 

comportamento. As mensagens de ação são mais efetivas se enviadas em períodos 

específicos, e devem envolver: “O que” será feito, “Como/Por que” será feito, “Onde” será 

feito e “Quando” será feito. 

O texto das mensagens utilizadas no projeto inclui uma região identificadora, a 

chamada, o horário, a medicação e a dose (exemplo: [SMSaúde]Tome agora (06:00) Captopril 

50mg). O teor das mensagens foi amplamente discutido com profissionais da antropologia e 

comunicação social em reuniões periódicas a fim de construir uma linguagem para produzir o 

efeito desejado no projeto. Pela grande limitação imposta pelo número de caracteres, optou-se 

pelo envio de mensagens com teor objetivo apenas indicando o medicamento e a dose a ser 

ministrada. 

Mensagens de Reflexão 

Mensagens de reflexão são projetadas para serem mais motivacionais ou inspiradoras 

por natureza e estimularem a mudança de uma forma diferente. Elas incluem mensagens que 

visam à construção de confiança para mudar, automotivação para obter sucesso, informação 

ou aconselhamento sobre objetivos, lembrança sobre consequências ou como o 

comportamento não saudável não se encaixa na pessoa que se deseja ser, reenquadramento 

sobre como se pensa sobre um problema, dentre outros. Este tipo de mensagem não é o foco 

deste projeto e não foi utilizado. 

Análise de Riscos e Benefícios 

Em todas as consultas o sujeito da pesquisa era aconselhado a seguir a prescrição 

escrita entregue pelo médico assistente, independente da entrega ou não de mensagens de 
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texto. A possibilidade do paciente utilizar a ferramenta como o único meio de lembrete para a 

tomada da medicação existiu e, caso esqueça o telefone desligado, fora da área de cobertura 

ou sem bateria, poderia ser prejudicado. Entretanto, a conscientização quanto ao papel 

adjuvante da intervenção foi reforçada em todas as consultas com os sujeitos da pesquisa. 

As informações coletadas pela equipe de pesquisadores sobre quais condições 

comórbidas o voluntário possui e a prescrição em uso são inseridas no sistema respeitando a 

confidencialidade e segurança destas informações, de modo que apenas os profissionais 

pesquisadores do estudo tenham acesso à informação dos pacientes. 

 

 

   Figura 3: Lista de prescrições do sistema 
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Figura 4: Telefone com exemplo de SMS do sistema 
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RESULTADOS 

Foram recrutados 37 pacientes hipertensos provenientes de diversas fontes. Dos 

voluntários inicialmente avaliados, 21 deram seguimento ao projeto até a avaliação final.  As 

características demográficas estão destacadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Características populacionais dos sujeitos da 

pesquisa com protocolo completo 

 Controle Intervenção 

Idade em anos (DP) 62 (17) 54 (11) 

Sexo feminino 63% 40% 

Comorbidades 64% 70% 

Ensino fundamental e médio 64% 80% 

Ensino superior e outros 36% 20% 
DP: Desvio padrão; Ensino superior e outros inclui especializações, 

pós-graduações, etc. 

 

Os grupos controle e intervenção foram obtidos por amostras randomizadas, 

semelhantes e sem diferença significativa entre os grupos nas características basais das 

variáveis analisadas (idade, proporção de gênero, escolaridade e comorbidades). 

 

A tabela 3 a seguir mostra os principais resultados obtidos: 

 

Tabela 3 – Proporção de indivíduos considerados aderentes ao tratamento 

por três métodos e por ao menos um deles e pressão arterial ambulatorial 

antes (inicial) e depois (final) da intervenção nos grupos que recebeu o 

SMS e o controle 

 Controle  Intervenção 

Adesão Inicial Final  Inicial Final 

TMG 27.2% 45.4%  30.0% 40.0% 

Examinador 45.4% 45.4%  20.0% 40.0%* 

Autoavaliacão 81.8% 54.5%  70.0% 80.0% 

Ao menos um método 81.8% 63.6%  70.0% 80.0% 

PAS 133 (31) 135 (28)  127 (20) 124 (14) 

PAD 86 (16) 84 (16)  82 (15) 79 (9) 
TMG: teste de Morisky-Green; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 

diastólica; * p < 0.05 vs. mesmo grupo no momento inicial (teste de Wilcoxon) 

 

Após análise das variáveis estudadas, a avaliação do examinador obteve melhora com 

diferença significativa entre os momentos inicial e final no grupo da intervenção proposta 

com um W de -15 e alfa = 0.05. Outras variáveis mostram tendência em melhora no grupo da 

intervenção, porém sem significância estatística. Os gráficos a seguir indicam as mudanças 

quando comparados os momentos inicial e final de cada método: 
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Figura 5: Porcentual de adesão ao tratamento por ao menos um método 

 

 

 

 

Figura 6: Comparação da adesão nos momentos inicial e final dos grupos controle e intervenção nos 

três métodos. Cada linha indica um voluntário da pesquisa e os pontos indicam o momento da coleta 

do dado. * p < 0.05, TMG – teste de Morisky-Green 
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Figura 7: Evolução dos níveis tensionais. PAS – pressão arterial sistólica, PAD – pressão arterial diastólica. 

 

Todos os voluntários do grupo da intervenção quando perguntado se gostariam de 

continuar recebendo as mensagens responderam sim. Apenas um voluntário do grupo controle 

não desejou receber as mensagens quando perguntado ao final do período de avaliação. Ao 

responderem os questionários de avaliação do sistema, todos os sujeitos da pesquisa 

obtiveram o critério de aceitabilidade, definido por ao menos 75% de respostas positivas. 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo teve o objetivo principal de avaliar a efetividade de uma ferramenta 

de envio personalizado de mensagens de texto sobre a adesão à medicação em pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica. Os sujeitos da pesquisa recrutados foram alocados 

aleatoriamente entre o grupo controle e o grupo que recebeu a intervenção e a adesão foi 

aferida através da aplicação de três instrumentos validados para a língua portuguesa. Os 

resultados obtidos mostram uma tendência à melhora da adesão à medicação em pacientes que 

recebem mensagens de texto como lembrete, apesar de não ter encontrado diferença 

significativa na pressão arterial de repouso medida ambulatorialmente. Quando avaliado pelo 

examinador, foi encontrada uma diferença significativa para a melhora da adesão naquele 

mês, definida como ao menos 80% de sucesso na tomada dos remédios. Mais resultados são 

esperados no futuro deste projeto para confirmar a hipótese de que a ferramenta melhora a 

adesão à medicação e marcadores secundários como a pressão arterial sistêmica sistólica e 

diastólica. 

Além disso, o envio de SMS sobre o tratamento medicamentoso se mostrou uma 

ferramenta bem aceita pelos pacientes. Registramos declarações de alguns pacientes que 

disseram ter recomendado a conhecidos. Apesar de não ter sido foco deste trabalho, a 

avaliação da percepção subjetiva dos pacientes quanto aos diferentes aspectos ligados a sua 

doença e o respectivo tratamento, muitos pacientes relataram estar se sentindo mais 

responsáveis em relação à sua saúde e ao uso das medicações prescritas. 

Apesar de a literatura atual ter poucos dados robustos com instrumentos adjuvantes 

para melhoria da adesão à medicação utilizando soluções de tecnologia da informação (TI), a 

tendência dos autores é de estimular o desenvolvimento de novas soluções simples para esta 

função. Os dados conflitantes sobre a eficácia destes dispositivos e sistemas ainda não 

permitem uma análise de custo-efetividade, principalmente em larga escala como o proposto 

para utilização em sistemas de saúde. 

Este projeto teve o objetivo de avaliar a efetividade de uma solução de código aberto, 

simples e desenvolvida com tecnologia acessível para o sistema de saúde brasileiro. A 

ferramenta foi desenvolvida por médicos e cientistas da computação em uma equipe 

integrada, aproveitando as qualidades de cada área do conhecimento para aproveitar ao 

máximo a efetividade do sistema. A linguagem interpretada Ruby permite manutenção sem 

necessidade de pausar o sistema para compilação, favorecendo assim a entrega das mensagens 

sem prejuízo para os usuários. A interface desenvolvida por designers permite a fácil 
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utilização pelos usuários, minimizando os conhecimentos de informática necessários para 

realizar as operações básicas da solução. 

Desempenho do sistema 

O sistema funcionou satisfatoriamente no período do projeto, com poucos bugs e 

necessidade de manutenção. Uma falha crítica ocorreu por conta do horário de verão, a qual 

foi resolvida pela equipe de desenvolvimento em aproximadamente 24h. Um sujeito da 

pesquisa solicitou o cancelamento das mensagens, pois o horário estava errado. Outras 

pequenas falhas ocorreram, sem prejudicar a entrega das mensagens. 

A pesquisa proposta não trouxe riscos diretos à saúde dos voluntários com a 

necessidade de ser interrompida. Entretanto, caso fossem detectados erros sistemáticos na 

entrega das mensagens, visualizados nos logs do sistema, a pesquisa poderia ser suspensa 

temporariamente para correção do defeito. Todos os pacientes afetados seriam avisados e uma 

nova consulta seria marcada para retomar a pesquisa. 

Limitações 

Algumas limitações são inerentes ao tipo de projeto desenvolvido. Por se tratar de um 

projeto piloto, o tamanho amostral foi pequeno para calcular um real impacto em um nível 

mais abrangente e na pressão arterial sistêmica, principal marcador de sucesso terapêutico. A 

duração do projeto em conjunto com o numero amostral também não permite a avaliação do 

impacto da solução testada em desfechos clínicos como a incidência de complicações 

decorrentes da hipertensão arterial, hospitalizações e morte. Continuaremos o projeto para 

chegar a conclusões mais concretas em termos de saúde coletiva. 

Ainda não existem métodos viáveis para uma medida objetiva da adesão em situações 

de “vida real”. Algumas soluções baseadas em sensores nos potes de medicamentos que 

enviam informações sobre seu uso de maneira objetiva estão disponíveis, mas não são 

acessíveis. A dosagem sanguínea ou urinária de medicamentos oferece uma solução prática e 

relativamente acessível para algumas substancias, mas pode não ser indicativo da adesão, já 

que diferenças no metabolismo ou absorção do fármaco podem causar diferenças nos 

resultados sem significar diferença na adesão (Scott J. et al, 2002). Deste modo, temos que 

contar com as melhores avaliações indiretas validadas na literatura médica. Dentre estes 

métodos indiretos, existem diversos tipos de questionários, contagem de comprimidos e 

entrevistas direcionadas (métodos qualitativos). A escolha do método em geral se faz de 

forma arbitraria, apesar de existirem validações especificas para doenças, como o teste de 

Morisky-Green para a hipertensão arterial sistêmica (Silvana Nair Leite et al, 2003). 
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Existem algumas soluções utilizando SMS como ferramenta para melhoria da adesão a 

medicação em pacientes com doenças crônicas, principalmente doenças infecciosas, diabetes 

ou asma. Entretanto, estas soluções são de aplicação complexa e necessitam de equipes 

grandes e multiprofissionais, e focam nas mudanças comportamentais como engajamento na 

própria doença e interatividade com os examinadores (Katherine de Tolly et al, 2008; Weiand 

D. et al, 2012). 

Assim, apesar da solução desenvolvida ser bem aceita por parte dos voluntários deste 

projeto, mais estudos são necessários para avaliar a sua eficácia em um nível populacional 

mais abrangente. 

 

CONCLUSÃO 

O software finalizado é de código aberto e está disponível para utilização pelo sistema 

de saúde seja este público ou privado. O serviço pode ser centralizado para reduzir custos de 

manutenção e ser acessado remotamente pelos usuários via web. 

O sistema de saúde pode ter uma ferramenta potencial para melhora da adesão a 

medicação prescrita em pacientes hipertensos e uma possível redução nos custos da saúde, 

sejam eles diretos em internações ou incidência de complicações ou indiretos com dias não 

trabalhados ou redução da qualidade de vida. Entretanto, mais pesquisas são necessárias para 

inferir o impacto da solução proposta em níveis populacionais e econômicos. 
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ANEXO 1 

 
Universidade Federal Fluminense 

Projeto: Uso do serviço de mensagens curtas (SMS) personalizadas via telefonia móvel para a 

melhoria da adesão dos pacientes ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica 

 

Nome: ________________________________________________ Data: ____ / ____ / _______ 

Pressão arterial (P.A.): 
5 minutos na posição sentada, método palpatório para estimar a sistólica máxima. Manter braço relaxado na 
altura do coração. Método auscultatório usando fases 1 e 4 de korotkoff 

P.A. (esq): __________________  P.A. (dir): __________________ 

Frequência cardíaca (auscultar 1 minuto): ____________________ 

Peso: __________________ 

Deseja continuar recebendo mensagens?  Sim   Não   Controle 

Teste de Morisky-Green 

Pergunta Sim Não 

1 – você às vezes tem problemas em se lembrar de tomar a sua medicação?   

2 – você às vezes se descuida de tomar seu medicamento?   

3 – quando está se sentindo melhor, você às vezes para de tomar seu medicamento?   

4 – às vezes, se você se sentir pior ao tomar a medicação, você para de tomá-la?   

 

Avaliação para o examinador: 
Numa escala de 1 (um) a 5 (cinco), que nota você daria para o modo (frequência, dose, horário) com que seu 
paciente utiliza os medicamentos para a hipertensão? 
Avaliar o último mês. Perguntar quantas vezes esqueceu ou deixou de tomar por conta própria. Anotar aqui a 
justificativa da escolha. 
Ex.: 5 – Perdeu apenas 1 dose no mês ou 3 – toma pouco mais da metade da medicação prescrita 

  1 - não toma ou raramente toma 

  2 - às vezes toma 

  3 - toma quase sempre 

  4 - toma a maioria das vezes 

  5 - toma sempre 

Auto-avaliação do paciente pela escala visual: 
Mostrar a escala e pedir para o voluntário apontar para qual opção melhor identifica o seu uso da medicação 

 1  2  3  4  5 
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ANEXO 2 
AUTOAVALIAÇÃO - ESCALA VISUAL 

 

Como você vê o modo de como usa as medicações prescritas? 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Projeto: Uso do serviço de mensagens curtas (SMS) personalizadas via telefonia móvel para a melhoria da 
adesão dos pacientes ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica. 
Pesquisador responsável: Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia – Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21) 2629-2403 / (21) 2629-2404 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

Idade: _____________________    RG: __________________________________________________ 
 
O(A) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Uso do serviço de mensagens curtas (SMS) 
personalizadas via telefonia móvel para a melhoria da adesão dos pacientes ao tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica” de responsabilidade do pesquisador Antonio Cláudio Lucas da Nóbrega. Este projeto de pesquisa segue os 
padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense. Este projeto não traz qualquer ônus físico ou material para os voluntários da pesquisa, já que é apenas auxiliar 
na terapia dos voluntários. 
Justificativa: A hipertensão arterial sistêmica é uma condição muito comum na população e também é um dos mais 
importantes fatores de risco para o desenvolvimento doenças cardiovasculares. A necessidade de tratamento continuado e 
acompanhamento próximo, juntamente com a carência de profissionais de saúde têm se apresentado como grandes 
desafios aos governos e aos agentes de saúde. Em paralelo, há um crescimento do uso de celulares, sobretudo nos países 
em desenvolvimento, situação na qual se encontra o Brasil. As tecnologias móveis utilizadas permitem o acompanhamento 
personalizado, mantendo um contato próximo mesmo com os usuários mais distantes, garantindo-lhes confidencialidade 
no trânsito das informações. 
Metodologia: Será feito uma consulta inicial para avaliar se o paciente pode ser incluso no projeto. Os médicos envolvidos 
no projeto cadastrarão o paciente no sistema e incluirão informações sobre a doença e medicação prescrita. Pacientes com 
hipertensão arterial podem receber lembretes de SMS para ajudar a lembrar quando tomar a medicação ou estimular a 
realizar a atividade física exatamente como prescritas pelo médico que o acompanha. Para avaliar os resultados da 
intervenção, a adesão será mensurada por questionários validados e a pressão arterial e frequência cardíaca serão 
medidas. Além disso, serão feitos questionários em papel ou via internet, nos quais perguntas sobre a aceitabilidade do 
serviço devem ser respondidas. 
Riscos associados: É possível que o paciente utilize a ferramenta como o único meio de lembrete para a tomada da 
medicação e, caso esqueça o telefone desligado, sem bateria ou fora de área de cobertura, pode ser prejudicado. 
Entretanto, a conscientização quanto ao papel auxiliar da intervenção será reforçada em todas as consultas com os 
pacientes. 
Benefícios esperados: Nosso trabalho pretende informar melhor o paciente sobre sua doença e medicações, de modo a 
auxiliar no processo de autogerenciamento; assim, esperamos promover uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes 
sem causar transtornos ou incômodos. 
 
Você receberá este termo onde consta o telefone e o endereço institucional do pesquisador principal, podendo tirar suas 
dúvidas sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa e o tratamento 
individual a qualquer momento. Sua participação é voluntária, o consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, 
sem que isso traga prejuízo à continuação do tratamento do voluntário. Será mantido o caráter confidencial das 
informações relacionadas com a sua privacidade sendo divulgados somente dados diretamente relacionados aos objetivos 
da pesquisa e devidamente anônimos. Será oferecido, por parte da instituição, tratamento médico em caso de danos 
diretamente causados por esta pesquisa. 
 
 
Eu, _______________________________________________________, RG nº ________________________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
 

                                                                                                   
  Niterói, _______ de _____________________ de __________ 

 
 
________________________________________                   ____________________________________________ 
                    Assinatura do paciente                                                                   Assinatura do responsável  
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ANEXO 4 

PESQUISA DE ACEITABILIDADE DO ENVIO DE SMS 

Esta pesquisa de satisfação integra o projeto denominado “Uso do serviço de 

mensagens curtas (SMS) personalizadas via telefonia móvel para a melhoria da adesão dos 

pacientes ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica”.  

[* Obrigatório] 

 

Nome Completo * ______________________________________________________ 

 

Grau de escolaridade *  

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Pós-graduação 
 

O horário do envio do SMS está *  

Muito cedo 

Cedo 

Ideal 

Tarde 

Muito tarde 
 

O que achou sobre o conteúdo das mensagens enviadas? *  

Muito ruim 

Ruim 

Regular 

Bom 
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Muito bom 
 

Na sua opinião, a quantidade de mensagens SMS enviadas diariamente foi: *  

Insuficiente 

Ideal 

Excessiva 
 

Qual seria a quantidade ideal de mensagens para você? Responda somente se achou a 

quantidade de mensagens "insuficiente" ou "excessiva". ______________________ 

 

Qual a sua avaliação sobre o sistema de envio de mensagens? *  

Muito ruim 

Ruim 

Regular 

Bom 

Muito bom 
 

Na sua opinião, o que pode ser melhorado, e como? *  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ofereça sugestões sobre o conteúdo das mensagens enviadas futuramente. *  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 


