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RESUMO

OLIVEIRA, Célida Juliana de. Revisão do diagnóstico de enfermagem “Falta de
Adesão” em pessoas com hipertensão arterial. 2011. 246 f. Tese (Doutorado em
Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Universidade Federal do Ceará. 2011.

O objetivo do estudo foi realizar a revisão e validação do diagnóstico de enfermagem
Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial, fundamentando-se na hipótese de
que ao promover a validação de um diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro terá dados
concretos para ajudar o indivíduo a dar um seguimento adequado à terapêutica instituída.
No momento, o diagnóstico Falta de Adesão apresenta seis características definidoras e
28 fatores relacionados, divididos em individuais, relacionados ao plano de assistência à
saúde, à rede e ao sistema de saúde. Após revisão integrativa da literatura, desenvolvida
a partir das bases de dados CINAHL, LILACS, PUBMED, Biblioteca Cochrane e o Banco
de Teses da CAPES, com utilização dos descritores “diagnóstico de enfermagem”,
“cooperação do paciente” e “recusa do paciente ao tratamento” e seus respectivos
correspondentes na língua inglesa e espanhola, além dos descritores não controlados
adesão terapêutica e adesão ao tratamento, utilizados somente no Banco de Teses da
CAPES, os elementos do diagnóstico foram revisados e tiveram suas definições
constitutivas/operacionais desenvolvidas (etapa A). A seguir, essas definições foram
avaliadas por 29 enfermeiros especialistas em terminologias de enfermagem e/ou adesão
terapêutica (etapa B - fase 1), utilizando-se o procedimento metodológico do modelo de
validação de conteúdo diagnóstico de Ferhing (1987) e a adequação dessas definições
também foi avaliada (etapa B – fase 2), por 26 especialistas. A validação nesta etapa
conduziu aos seguintes resultados: modificação da definição do diagnóstico, de algumas
características definidoras e fatores relacionados; exclusão de alguns desses elementos
e criação de novos componentes do diagnóstico. Posteriormente, esta nova proposta de
diagnóstico, características definidoras e fatores relacionados, foram validados
clinicamente junto a 128 pacientes com hipertensão arterial atendidos pela Atenção
Primária de saúde do município do Crato (etapa C). Para esta etapa, os dados foram
coletados pela pesquisadora e submetidos a duas especialistas com experiência clínica e
em diagnósticos de enfermagem. Após a validação clínica, o diagnóstico Falta de Adesão
passou a contar com seis características (Manejo inadequado do tratamento não
medicamentoso; Comportamento indicativo de falha na adesão; Dificuldade em cumprir
decisões acordadas com a equipe de saúde; Manejo inadequado do tratamento
medicamentoso; Evidência de exacerbação da hipertensão e Evidência do
desenvolvimento de complicações) e doze fatores relacionados (Prejuízo nas
capacidades pessoais; Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso; Crenças e valores do indivíduo relacionados ao
processo saúde/doença; Influências culturais; Falta de apoio de pessoas significativas;
Complexidade do regime terapêutico medicamentoso; Custo financeiro do tratamento;
Duração permanente do tratamento; Efeitos adversos do tratamento; Falha na cobertura
do sistema de saúde; Habilidade de ensino insuficiente dos profissionais de saúde;
Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado). Considera-se que o presente
estudo forneceu direção para a eficiência do uso dos indicadores clínicos avaliados,
contribuindo com o aprimoramento do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e
seus elementos constituintes. A enfermagem deve se apropriar de suas tecnologias,
buscando incrementar e amplificar sua utilização, contribuindo com a melhoria da
assistência prestada.

Palavras chave: Diagnóstico de enfermagem; Adesão terapêutica; Cooperação do
paciente; Adesão ao medicamento; Estudos de validação.



ABSTRACT

OLIVEIRA, Célida Juliana de. Review of diagnosis “Noncompliance” in people with
hypertension. 2011. 246 f. Doctorate in Nursing – Post-graduate Program in Nursing.
Faculty of Pharmacy, Odontology and Nursing. Federal University of Ceará. 2011.

The aim of this study was to review and to validate the nursing diagnosis Noncompliance
in people with hypertension, basing on the assumption that when promoting the validation
of a nursing diagnosis, the nurse will have concrete data to help the individual adequate
follow up therapy. Currently, the diagnosis Noncompliance features six defining
characteristics and 28 related factors, divided into individual, related to care plan health,
the network and the health system. After an integrative literature review, developed from
the databases CINAHL, LILACS, PubMed, Cochrane Library and the CAPES Thesis
Database, using the descriptors "nursing diagnosis", "patient compliance" and "treatment
refusal" and their corresponding in Portuguese and Spanish, in addition to descriptors
uncontrolled "therapeutic adherence" and "adherence to treatment”, the elements of
diagnosis were reviewed and had their constituent/operational definitions developed
(stage A). Subsequently, these definitions were evaluated for 29 experts in nursing
terminology and/or therapeutic adherence (stage B-phase 1), using the methodological
procedure of Ferhing’s Validation Model (1987) and the adequacy of these definitions was
also evaluated (stage B-phase 2) by 26 experts. The validation at this stage produced the
following results: change in the diagnosis definition of some defining characteristics and
related factors, exclusion of some those elements and creating new components of the
diagnosis. Thereafter, the proposed new diagnosis features and factors have been
clinically validated on 128 patients with hypertension treated by Primary Health of the
County of Crato (stage C). For this stage, the data were collected by the researcher and
submitted to two experts with clinical and nursing diagnosis experience. After clinical
validation, diagnosis Noncompliance now has six defining characteristics: Two main
characteristics (Inadequate management of non-medication treatment and Behavior
indicative of failure in adhesion); No secondary feature; Four characteristics of little
relevance (Difficulty in meeting decisions agreed with the health staff, Inadequate
management of drug treatment, Evidence of exacerbation of hypertension and Evidence
of development of complications). The factors listed were all rated as very relevant in
clinical practice, although the content validation have listed all of them as principal. The
factors were distributed as follows: Individual (Loss in personal skills, Insufficient
knowledge to the sequence of drug treatment regimen and non-medication treatment,
Individual values and beliefs related to health/disease process, Cultural influences);
Related to the support network (Lack of support from significant persons); Relating to the
treatment (Drug treatment regimen complexity, Financial cost of treatment, Duration of
continuous treatment, Adverse effects of treatment) and related system and team of
health (Failed coverage of the health system; Ability insufficient education of health
professionals, Patient-health staff relationship impaired). It was considered that this study
provided direction for the efficient use of clinical indicators evaluated, contributing to the
improvement of nursing diagnosis Noncompliance and yours constituents. It’s concluded
that the Nursing must take ownership of their technology, aiming to develop and broaden
their use, contributing to the improvement of care.

Key words: Nursing diagnoses; Adherece to therapy; Patient compliance; Medication
adherence; Validation studies.



RESUMEN

OLIVEIRA, Célida Juliana de. Revisión del diagnóstico "Falta de adhesión" en
personas con hipertensión. 2011. 246 f. Doctorado en Enfermería – Programa de
Posgrado en Enfermería. Facultad de Farmacia, Odontología y Enfermería. Universidad
Federal de Ceará. 2011.

El objetivo de este estudio fue revisar y validación del diagnóstico de enfermería Falta de
adhesión en personas con hipertensión, basándose en el supuesto de que al promover la
validación de un diagnóstico de enfermería, la enfermera se dispone de datos concretos
para ayudar a la persona al seguimiento adecuado del tratamiento. En la actualidad, el
diagnóstico Falta de adhesión tiene seis características definidoras y 28 factores
relacionados, divididos en individual, relacionados al el plan de atención con la salud, la
red y el sistema de salud. Después de una revisión integradora de literatura, desarrollado
a partir de las bases de datos CINAHL, LILACS, PubMed, Cochrane Library y la base de
Tesis de la CAPES, utilizando los descriptores "diagnóstico de enfermería", "cooperación
del paciente" y "negativa del paciente al tratamiento " y sus correspondientes en idioma
portugués y inglés, además de los descriptores no controlados "adhesión" y "adhesión al
tratamiento”, los elementos del diagnóstico fueron revisados y tenían el desarrollo de sus
definiciones constituyentes/operacionales (paso A). Posteriormente, estas definiciones
fueron evaluadas por 29 enfermeras especialistas en terminología de enfermería y/o
adhesión (paso B-fase 1), utilizando el procedimiento metodológico de la validación del
modelo de Ferhing (1987) y la adecuación de estas definiciones también fueran
evaluadas (paso B-fase 2) por 26 expertos. La validación en esta fase arrojó los
siguientes resultados: el cambio en la definición del diagnóstico, algunas de las
características definidoras y factores relacionados, la exclusión de algunos de esos
elementos y la creación de nuevos componentes del diagnóstico. A partir de entonces, la
propuesta del nuevo diagnóstico, características y factores se han validado clínicamente
con 128 pacientes con hipertensión tratados en la Salud Primaria del municipio de Crato
(paso C). Para este paso, los datos fueron colectados por la investigadora y presentó a
dos expertos con experiencia clínica y en los diagnósticos de enfermería. Después de la
validación clínica, el diagnóstico Falta de adhesión ya tiene seis características, de la
siguiente manera: Dos características principales (Manejo inadecuado del tratamiento no
farmacológico y Conducta indicativa de la falta de adherencia); No cuentan con
secundarias; Cuatro características de poca relevancia (Dificultad en el cumplimiento de
decisiones de acuerdo con el personal de salud, Manejo inadecuado del tratamiento
farmacológico, Evidencia de la exacerbación de la hipertensión y Evidencia del desarrollo
de complicaciones). Los factores enumerados eran calificados como muy relevante en la
práctica clínica, aunque la validación de contenido hecho una lista de todos ellos como
principales. Los factores se distribuyeron de la siguiente manera: Individual (Pérdidas de
las habilidades personales, Conocimientos insuficientes para controlar el régimen de
tratamiento farmacológico y no farmacológico, Valores individuales y creencias
relacionadas con el proceso salud/enfermedad, Influencias culturales) relacionadas con la
red de apoyo (falta de el apoyo de otros significativos), relativo al tratamiento
(Complejidad del régimen de tratamiento farmacológico, Costo económico del
tratamiento, Duración de tratamiento continuo, Efectos adversos del tratamiento) y
relacionados con el sistema y el equipo de salud (Cobertura inadecuada del sistema de
salud; Capacidad insuficiente de educación de los profesionales de la salud, relación
deteriorada del paciente con el equipo del salud). Se considera que este estudio
proporciona la dirección para el uso eficiente de los indicadores clínicos evaluados, lo que
contribuye a la mejora del diagnóstico de enfermería Falta de adhesión y sus
componentes. Se concluye que la enfermería debe tomar posesión de su tecnología, con
el objetivo de desarrollar y ampliar su uso, contribuyendo a la mejora de la atención.
Palabras clave: Diagnóstico de enfermería; Cumplimiento a la terapia; Cooperación del
paciente; Cumplimiento de la medicación; Estudios de validación.
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E então, pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome... Auto-estima”.

Charles Chaplin



1 INTRODUÇÃO

O presente estudo trata da adesão ao regime terapêutico instituído à pessoa

com hipertensão arterial (HA), sendo que a proposta de estudar especificamente o

diagnóstico Falta de Adesão deve-se à reconhecida dificuldade em se manter bons

índices de adesão ao tratamento de doenças crônicas, entre eles o tratamento anti-

hipertensivo (SANTOS; FLORÊNCIO; MOREIRA, 2008; OLIVEIRA, 2007) e ao amplo

reconhecimento do sistema de classificação de diagnósticos de enfermagem (DE)

proposto pela NANDA Internacional.

A partir da identificação da alta frequência de irregularidades na adesão da

população com hipertensão arterial (OLIVEIRA, 2007; MOREIRA 2003, 1999),

identificada também pela presença do diagnóstico de enfermagem Controle Ineficaz do

Regime Terapêutico (SANTOS; FLORÊNCIO; MOREIRA, 2008; VASCONCELOS et al.,

2007) e da escassez de estudo sobre o diagnóstico Falta de Adesão, surgiu o interesse

em ampliar as pesquisas sobre ele. Além disso, o diagnóstico Controle Ineficaz do

Regime Terapêutico deixou de integrar a edição da NANDA-I para os anos 2009-2011 e o

diagnóstico Falta de Adesão retornou ao sistema de classificação, o que foi mais um fator

motivador para a presente investigação.

1.1 Adesão terapêutica
Os termos utilizados para definir adesão refletem a compreensão que os autores

possuem sobre o papel dos atores no processo. O termo mais utilizado em língua inglesa

é compliance, que pode ser traduzido por cumprimento ou obediência e pressupõe um

papel passivo do paciente, originário de um paradigma médico-hegemônico orientado ao

controle. Mais recentemente tem-se o termo adherence, traduzido como adesão ou

aderência em língua portuguesa, o qual identifica uma escolha livre das pessoas que

aderem ou não a determinadas recomendações, denotando certa interação colaborativa

entre profissional e paciente (SANTA-HELENA, 2007; SOUZA, 2008).

Compliance é um termo de uso muito criticado, pois permite a interpretação de

que o paciente encontra-se numa posição passiva no que tange às decisões a serem

tomadas sobre seu tratamento, isto é, na relação médico-paciente o poder se encontra

com o primeiro, que deve assumir a responsabilidade de ditar o tratamento, enquanto ao

segundo, cabe a submissão, o cumprindo dos ditames propostos. Assim o non-

compliance (desobediência ou não cumprimento) denota o desvio da conduta cobrada

pelo médico (SANTA-HELENA, 2007; UNGARI, 2007; SOUZA, 2008).

Para Santa-Helena (2007) e Santa-Helena, Nemes e Eluf-Neto (2008), se do

ponto de vista individual o termo compliance remete à responsabilidade por tomar



medicamentos para o paciente (resultante de uma relação médico-paciente não

dialogada, unilateral), do ponto de vista coletivo, a proporção de pessoas não obedientes

pode expressar um serviço de saúde que também não se abre ao diálogo.

Assim, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso do termo

adherence, que considera o paciente como partícipe do processo de cuidar de sua

saúde. Há ampliação do universo da relação médico-paciente para a qualidade do

serviço prestado por profissionais de saúde (WHO, 2003).

Com isso, entende-se que aderir a um regime terapêutico implica em algum tipo

de comportamento no qual a pessoa está suficientemente motivada para, por exemplo,

procurar atenção médica ou tomar a medicação adequadamente devido a um

autobenefício percebido ou a um resultado positivo (BOND; HUSSAR, 1991).

O Projeto Adesão da OMS adota uma definição mais ampla de adesão a

tratamentos crônicos, como sendo o grau em que o comportamento de uma pessoa,

representado pela ingestão de medicação e as mudanças no estilo de vida, corresponde

e concorda com as recomendações de um médico ou outro profissional de saúde. Essa

definição de adesão a tratamentos crônicos tem como base uma junção das definições

de Haynes (1979) e Rand (1993) (OLIVEIRA; PEDROSA; GONÇALVES, 2008).

Entretanto, a adesão é um construto multidimensional, já que o indivíduo pode

ter adesão a um aspecto do regime terapêutico, mas não ter adesão a outros e isto é

determinado pela interação de cinco fatores (Figura 1), denominados “dimensões” pela

OMS. A opinião comum de que os pacientes são unicamente responsáveis por seguir seu

tratamento é enganadora e reflete o equívoco de como outros fatores afetam o

comportamento e a capacidade da pessoa aderir a seu tratamento (GUSMÃO; MION

JÚNIOR, 2006).



Figura 1: Fatores que interferem na adesão adaptados das
dimensões da adesão da OMS (GUSMÃO et al.,
2009). Fortaleza, 2011.

Pierin, Strelec e Mion Júnior (2004) catalogam os fatores que podem interferir no

processo de adesão em mais alguns grupos:

 Fatores relacionados aos pacientes: Sexo, idade, raça, estado civil, escolaridade, nível

sócio-econômico;

 Aspectos psicossociais: Auto-eficácia, automotivação, auto-estima, personalidade,

histórico de ansiedade/depressão, suporte social e familiar;

 Fatores relacionados à doença: Cronicidade, ausência de sintomas, consequências

tardias;

 Crenças e cultura: Percepção da seriedade da doença, desconhecimento, experiência

com a doença, contexto familiar, percepção do conceito saúde/doença;

 Fatores relacionados ao tratamento em si: Custo, efeitos adversos, esquemas

terapêuticos complexos, qualidade de vida, seleção inadequada de drogas;

 Fatores relacionados aos serviços de saúde: Políticas, acesso ao serviço, tempo de

espera/atendimento;

 Relacionamento com a equipe: Envolvimento, empatia;

 Presença de doenças concomitantes.



A taxa de adesão é outro elemento que varia entre os diversos autores, mas de

forma geral é descrita a partir da utilização dos medicamentos prescritos ou outros

procedimentos, em pelo menos 80% do seu total para ser considerada efetiva,

observando horários, doses e tempo de tratamento (LEITE; VASCONCELOS, 2003).

Em uma estrutura conceitual do processo de adesão ao tratamento anti-

hipertensivo, Araújo (2002) aponta como antecedentes da adesão fatores relacionados

ao paciente (variáveis sociodemográficas, conhecimento e crenças sobre a doença, apoio

familiar e social), à terapêutica (farmacológica e não-farmacológica) e aos sistemas de

saúde (estrutura dos serviços e processo de atendimento). Como atributos da adesão

encontram-se a participação ativa no tratamento (uso correto dos fármacos,

monitoramento do tratamento e comparecimento pontual aos retornos agendados) e a

realização de mudanças no estilo de vida (seguimento do regime dietético prescrito,

práticas regulares de atividades físicas e monitoramento do estresse), e, como

consequentes da adesão, o controle da pressão arterial, a redução na incidência ou

retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida.

Estudo que visou analisar a produção bibliográfica sobre adesão e não adesão

de pessoas ao tratamento de saúde revela a ideia recorrente de que o paciente é o

principal responsável pelo insucesso do tratamento, pois é ele quem deve cumprir,

seguir, obedecer às recomendações dos profissionais de saúde. Isto quer dizer que

grande parte da literatura considera que o paciente tem autonomia para escolher seguir

ou não o tratamento, mas o profissional não tem responsabilidade sobre as

consequências dessa decisão e o papel do paciente é ser submisso àquilo que o

profissional de saúde determina (REINERS et al., 2008).

Entretanto, para uma adesão eficiente ao tratamento medicamentoso ou não

medicamentoso, o enfermeiro deve lembrar que por si só, algumas exigências do regime

terapêutico, como ingestão dos medicamentos e alterações nos hábitos cotidianos,

representam grandes modificações na vida do indivíduo e de sua família, que passa a ter

sua dinâmica afetada, áreas chave para a implementação de dinâmicas educativas.

Desse modo, a adesão ao tratamento da hipertensão arterial perpassa o simples

seguimento ao regime prescrito pelos profissionais de saúde ao ser problematizada

dentro do cuidado. Devido a essa magnitude discutida, conceituar adesão e não adesão

ao tratamento da hipertensão constitui algo complexo, pois não há consenso ao realizar

essas tarefas. A questão da adesão à terapêutica tem sido estudada e discutida por

profissionais de saúde há algum tempo por se tratar de um ponto fundamental para a

resolubilidade de um tratamento (UNGARI, 2007).

A identificação de fatores responsáveis pela ausência ou falhas na adesão ao

tratamento mostra-se útil, permitindo às equipes de saúde atuarem mais efetivamente



junto aos pacientes pouco aderentes e a elaboração de estratégias para contornar esses

fatores, visando a obtenção de maiores taxas de adesão.

1.2 Falta de adesão em pessoas com hipertensão arterial
O modo como as pessoas fazem seus tratamentos está entre os maiores

desafios no enfrentamento das doenças crônicas. Isso porque o tratamento dessas

doenças envolve mudanças dietéticas, comportamentais, de estilo de vida e, em especial,

uso de múltiplos medicamentos por períodos prolongados, ou mesmo por toda a vida.

As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (DIRETRIZES, 2010), o Ministério da

Saúde (BRASIL, 2006) e autores como Rouquayrol e Almeida Filho (2003) destacam a

hipertensão arterial como uma doença crônica de alta prevalência (varia de 22,3% a 75%,

dependendo da idade do indivíduo afetado), que, por depender da colaboração e

participação ativa do indivíduo hipertenso para seu controle, constitui-se em um grande

desafio para os profissionais de saúde. Se não tratada adequadamente, a hipertensão

pode acarretar graves consequências para o indivíduo, como acidente vascular

encefálico, infarto do miocárdio, insuficiência renal, entre outras, estando entre as causas

mais frequentes de morbimortalidade dos adultos e idosos.

Por ser uma doença silenciosa e agressiva, o cumprimento das medidas

terapêuticas instituídas pela equipe de saúde é um aspecto de fundamental importância

para que haja a redução dessas consequências. O seguimento da terapêutica

medicamentosa e não medicamentosa torna-se um espaço onde o enfermeiro deve se

encontrar inserido, buscando estratégias junto ao paciente para aumentar sua adesão e o

cuidado em relação à redução da incidência dos fatores de risco para a hipertensão que

possam contribuir para o surgimento de complicações dessa doença (OLIVEIRA et al.,

2008).

O interesse pela temática hipertensão arterial e tudo o que se refere a propostas

que visam melhorar a adesão ao regime terapêutico instituído teve início ainda durante a

graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC), quando passei a

integrar um grupo de pesquisa que estuda aspectos relacionados à saúde cardiovascular

e quando fui agraciada no ano de 2000 com bolsa de iniciação científica. Trabalhando

principalmente com indivíduos com alterações da pressão arterial, desenvolvi ações em

grupos sociais de apoio, instituições filantrópicas, em hospitais e ambulatórios, o que

resultou em várias pesquisas (OLIVEIRA; ARAUJO; MOREIRA, 2002; OLIVEIRA;

ARAUJO, 2007, 2002a, 2002b; OLIVEIRA; MOREIRA; ARAUJO, 2000; OLIVEIRA et al.,

2000). Mais tarde, entre os anos de 2001 e 2002, como bolsista de extensão, desenvolvi

atividades educativas, recreativas, de saúde e lazer junto a idosos com hipertensão

arterial, também realizando alguns estudos (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2002, 2001).



Ao terminar a graduação, procurei aplicar os conhecimentos adquiridos na

academia em minha vivência profissional, como enfermeira inserida na Estratégia Saúde

da Família, na tentativa de realizar ações profissionais que permitissem melhor

conhecimento da clientela com hipertensão, com desenvolvimento de ações educativas e

propostas de cuidado mais eficazes para estes indivíduos.

Em seguida, durante o curso de Mestrado em Cuidados Clínicos em Saúde da

Universidade Estadual do Ceará (UECE), busquei acompanhar de forma sistemática um

grupo de idosos do município de Fortaleza/CE. Nele desenvolvi ações educativas e

preventivas relacionadas à hipertensão arterial e outros temas relativos à saúde e

procurei conhecer melhor os aspectos que envolviam o tratamento anti-hipertensivo dos

participantes do grupo, além da presença ou não de adesão ao tratamento, entre outras

variáveis de cunho descritivo sócio-econômico e variáveis clínicas.

Foi constatado que, de um total de 54 idosos, 44,4% deles apresentaram

sobrepeso, 74,1% apresentaram valores da circunferência abdominal aumentados,

25,9% mostraram níveis tensionais não controlados, quase 26% e pouco mais de 20%

relataram não controlar o consumo de sal e o de gordura animal ou vegetal em sua dieta,

respectivamente. Além disso, 55% apresentaram risco moderado para o desenvolvimento

de doenças coronarianas e 74% não mantinham adesão satisfatória à terapêutica

instituída, mesmo sob tratamento e acompanhamento multiprofissional (OLIVEIRA,

2007).

Outro estudo realizado com a mesma população de idosos, com o objetivo de

investigar diagnósticos de enfermagem, detectou doze diagnósticos de enfermagem,

acima do percentil 50, sendo que em 54,8% dos idosos foi encontrado o diagnóstico

Controle Ineficaz do Regime Terapêutico, indicando que havia falhas na adesão à

terapêutica anti-hipertensiva nesse grupo (SANTOS; FLORÊNCIO; MOREIRA, 2008).

A pouca adesão resulta na falha terapêutica, principalmente nas doenças

infectocontagiosas e nas doenças crônicas e por esse motivo, existe grande preocupação

por parte dos profissionais no seguimento do tratamento proposto por parte do paciente,

já que a não-adesão afeta sua qualidade de vida e a assistência prestada (MALDANER

et al., 2008).

Assim, as medidas não farmacológicas e os medicamentos utilizados no

tratamento da hipertensão devem permitir a redução dos níveis de pressão arterial e das

complicações associadas à doença (ABREU, 2007). Apesar dessa necessidade e das

evidências da eficácia do tratamento anti-hipertensivo, há pouca adesão a ele.

As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) apontam controle da pressão

arterial de menos de 20% e acrescentam que a taxa de abandono, grau mais elevado da

falta de adesão, cresce com o tempo de terapêutica. Entretanto, os estudos analisados



pelas Diretrizes concordam que municípios do interior do Brasil com ampla cobertura da

Estratégia Saúde da Família podem chegar a taxas próximas a 30% de controle da HA,

graças aos esforços conjuntos dos profissionais de saúde, sociedades científicas e

agências governamentais.

A adesão ao regime terapêutico da hipertensão deve ser vista como uma

atividade conjunta na qual a pessoa não somente obedece às orientações dos

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, entre outros), mas entende,

concorda e adota os regimes prescritos. Portanto, deve haver uma aliança terapêutica

entre paciente e estes profissionais, na qual são reconhecidas não apenas a

responsabilidade específica de cada um no processo, mas também de todos que estão

envolvidos direta ou indiretamente no tratamento (BRASIL, 2007).

1.3 Adesão e Promoção da Saúde
Acredita-se que para o enfermeiro traçar estratégias de promoção da saúde para

esses indivíduos, com o intuito de favorecer o seguimento terapêutico no tratamento da

hipertensão e contribuir na prevenção de complicações decorrentes da doença, deve-se

guiar por indicadores clínicos. Esses indicadores devem permitir predizer a ocorrência ou

não do diagnóstico e quais suas causas, contribuindo para que a enfermagem utilize com

maior propriedade os seus diagnósticos, tanto na pesquisa, quanto na prática clínica,

investigando de maneira padronizada o estado de saúde, prevenindo potenciais

condições de morbidade, fundamentando decisões que favoreçam o desenvolvimento de

ambientes saudáveis e positivos à promoção da saúde dessas pessoas.

1.3.1 Por que trabalhar com pacientes com hipertensão arterial?

A mudança de hábitos e estilos de vida tem colaborado para o aumento da

incidência das doenças crônicas, pois se veem atualmente cada vez mais indivíduos

acometidos por uma gama de doenças, provenientes do modo de vida desregrado das

sociedades ditas modernas (MARCON et al., 2006).

Dentre essas doenças, tem-se a prevalência das doenças crônicas não-

infecciosas (DCNI), as quais segundo a OMS, até 2020 continuarão sendo a principal

causa de incapacidades na população, representando um dos mais graves problemas de

saúde pública, devido ao grande número de indivíduos com alguma cronicidade

(WETZEL JÚNIOR; SILVEIRA, 2005). As DCNI, sobretudo as cardiovasculares, têm se

destacado como um dos maiores problemas da saúde pública mundial, exigindo múltiplas

habilidades dos enfermeiros e dos demais profissionais de saúde no estabelecimento de

ações para a promoção da saúde direcionadas ao seu controle (MOREIRA, 2007).



Atualmente, na tentativa de formular estratégias voltadas para o controle da

hipertensão e suas complicações, têm-se como base as VI Diretrizes Brasileiras de

Hipertensão (DBH), que definem esta doença crônico-degenerativa como uma condição

clínica multifatorial, caracterizada pela presença de níveis elevados e sustentados de

pressão arterial, associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo

(coração, encéfalo, rins e vasos) (DIRETRIZES, 2010).

Por ter um caráter multígeno e ser, na maioria dos casos, assintomática, a HA

traz como consequência o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não

fatais e está associada também a fenômenos metabólicos, hormonais e tróficos

(DIRETRIZES, 2006).

O impacto da hipertensão arterial na saúde das populações é crescente em todo

o mundo. Estima-se que 7,1 milhões de pessoas morrem anualmente por causa de

pressão sanguínea elevada e que 4,5% da carga de doença no mundo seja causada por

ela. Entre as principais complicações da hipertensão, estão o infarto agudo do miocárdio

(IAM), o acidente vascular encefálico (AVE) e a insuficiência renal crônica (IRC) (BOING;

BOING, 2007). É importante refletir sobre a gravidade das consequências desses

eventos, apontados como a quinta causa de óbito em todo o mundo.

Dados como estes, justificam a importância dos profissionais da saúde de estar

em constante alerta, orientando e estimulando o indivíduo com hipertensão a modificar

hábitos nocivos à sua saúde, no auxílio do controle de seus níveis pressóricos.

Por isso esse controle é fundamental, pois a hipertensão também pode vir a

determinar o aparecimento e agravamento de quadros como insuficiência cardíaca

congestiva, cardiopatia hipertensiva, dissecção da aorta e insuficiência renal, sendo que

os efeitos prejudiciais da pressão sanguínea aumentam continuamente à medida que a

pressão se eleva (ROBBINS; COTRAN; KUMAR, 2001; RIBEIRO; LOTUFO, 2005;

FUCHS, 2006). Além disso, Boundy et al. (2004) advertem que a hipertensão também é

causa importante de complicações neurológicas (infartos cerebrais e encefalopatia

hipertensiva) e complicações oculares (retinopatia hipertensiva), devendo-se ter atenção

redobrada nos cuidados aos pacientes com hipertensão.

O tratamento da hipertensão, assim como o de todas as doenças, visa melhorar

os sintomas e diminuir eventos clínicos. A redução da pressão arterial é certamente o

principal mecanismo pelo qual se promove a prevenção da doença cardiovascular

(CORRÊA et al., 2005; MOCHEL et al., 2007).

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a decisão terapêutica para

a hipertensão arterial deve ser tomada não somente por causa dos níveis da PA, mas

também pelo risco cardiovascular, pela presença de fatores de risco adicionais, lesões

em órgão-alvo e/ou doença cardiovascular estabelecida e baseia-se nos progressos dos



pacientes. Normalmente, a primeira etapa está relacionada a modificações no estilo de

vida, que incluem redução do peso e da ingesta de bebida alcoólica, prática regular de

atividade física, restrição salina e abandono do tabagismo. Estas recomendações

integram o tratamento não medicamentoso e podem se refletir no retardo do

desenvolvimento da hipertensão em indivíduos com pressão limítrofe, com impacto

favorável nos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento ou agravo da hipertensão.

Assim, devem ser medidas indicadas indiscriminadamente e continuadas mesmo quando

a pessoa não consegue manter a pressão arterial desejada, ou não faça progresso

significativo no controle da doença. Neste caso, em associação com as medidas não

medicamentosas, o tratamento farmacológico é iniciado. A instituição precoce do

tratamento medicamentoso visa à proteção dos órgãos-alvo, redução do impacto

causado pela elevação da PA, redução do impacto causado pela presença de fatores de

risco associados e da progressão do processo aterosclerótico (DIRETRIZES, 2010).

Sabe-se que um dos maiores desafios para o paciente com hipertensão é aceitar

a convivência com a cronicidade da doença, o que não é tarefa fácil e se associa com

sentimentos de tristeza, raiva, agressividade e hostilidade, cuja superação se faz pela

conscientização de sua condição e necessidade de enfrentar a moléstia, com o

seguimento do tratamento proposto para que possa levar a vida o mais próximo possível

do normal. Isso exige, dentre outras coisas, conhecimento da doença, de suas

manifestações, sinais e sintomas e, sobretudo, requer vontade do paciente de cooperar

ativamente no tratamento.

Como este tratamento deve ser adotado ao longo da vida, é imprescindível que

profissional de saúde e paciente tenham boa comunicação, sem a qual os resultados

esperados não serão obtidos. Uma explicação detalhada das características da doença e

do tratamento, uma adequada avaliação psicoemocional do acometido e um "acordo"

entre profissional de saúde e paciente que considere as preferências de estilo de vida do

doente são necessários para o sucesso terapêutico. A contribuição familiar é, também,

fator relevante na obtenção da adesão terapêutica e deve ser buscada pelo profissional

de saúde.

De acordo com o pensamento de Moreira, Araujo e Pagliuca (2001), por ter

elevada participação no acompanhamento sistemático e educação em saúde dos

pacientes com hipertensão arterial, o enfermeiro torna-se responsável pelas orientações

quanto à importância do controle da pressão arterial, acerca da continuidade do

tratamento e na prevenção de seqüelas decorrentes dessa doença.

As falhas na adaptação são responsáveis pela enorme resistência que os

profissionais encontram para a adesão da pessoa com hipertensão ao tratamento.

Depreende-se que a não-adesão é o grande entrave no controle da doença, justificando



encarar a sua existência como um problema de saúde pública. Investimentos nesse

sentido vêm se tornando relevantes, mas a solução para este problema envolve ainda o

desafio de engajar a pessoa com hipertensão e sua família no tratamento anti-

hipertensivo (SARAIVA et al., 2007).

1.3.2 Como promover a saúde da pessoa com hipertensão?

Como visto anteriormente, diversos fatores influenciam positiva ou

negativamente no processo de adesão ao tratamento de alguma doença.

Medeiros (2006) aponta que muitas das dificuldades para o tratamento do

indivíduo com hipertensão podem decorrer da inabilidade da equipe de saúde, da

organização dos serviços e de aspectos culturais relacionados ao próprio paciente, que

ainda não se adaptaram a um conceito alternativo do binômio doença/cura, que passa a

assumir um caráter de fator de risco/controle.

A adesão a regimes terapêuticos de longo prazo requer mudanças

comportamentais, as quais envolvem aprendizado, adoção e manutenção de um

comportamento de tomada de medicamentos.

Existem inúmeras intervenções planejadas na tentativa de promover a adesão

ao tratamento anti-hipertensivo. Diversos autores mostram que as mais adotadas são a

interação de uma equipe multiprofissional com o paciente/família, educação do paciente,

estratégias motivacionais e formação de redes de apoio, garantia de acesso ao sistema

de saúde e aos medicamentos, simplificação do regime terapêutico medicamentoso,

entre outras (FARIA, 2008; RAMOS, 2008; UNGARI, 2007; VIEIRA, 2006).

Já Medeiros (2006) mostra que para se ter índices satisfatórios de adesão ao

tratamento são necessários a aceitação concordada do tratamento entre o paciente e o

profissional de saúde, o cumprimento do tratamento por parte do paciente, a sua

participação ativa na busca de estratégias para garantir o cumprimento e o caráter

voluntário das ações para este cumprimento.

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003) aponta que para melhorar a

adesão ao tratamento, os pacientes necessitam de apoio, e não de repreensão, aliado à

necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Além disso, a baixa adesão, em

terapias de longa duração, proporciona baixos resultados e aumento nos custos da

atenção à saúde, sendo a adesão um importante modificador da efetividade do sistema

de saúde, que requer constante evolução para encontrar novas soluções para os

problemas de adesão.

A atuação das equipes multidisciplinares de saúde, com o envolvimento de

vários profissionais e baseada na educação como estratégia de promoção à saúde, visa

possibilitar, além do acolhimento integral ao paciente, o reconhecimento de situações



que, potencialmente, dificultam a adesão aos tratamentos orientados. No tratamento do

paciente com hipertensão a abordagem multidisciplinar é imprescindível na obtenção da

adesão satisfatória, já que a associação dos diferentes profissionais da área da saúde

junto ao binômio médico-paciente só trará benefícios (UNGARI, 2007).

De acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, o trabalho da equipe

multiprofissional pode despertar nos pacientes e na comunidade motivação suficiente

para adotar atitudes que tornem as ações anti-hipertensivas efetivas e contínuas

(DIRETRIZES, 2010).

A equipe multiprofissional deve ser constituída por todos aqueles profissionais

que lidam com pacientes com hipertensão, como médicos, enfermeiros, técnicos e

auxiliares de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, educadores

físicos, farmacêuticos e agentes comunitários de saúde (UNGARI, 2007).

Vieira (2006) aponta que o papel da equipe para a adesão do paciente ao

tratamento é ímpar, visto que cada profissional participante utiliza seus conhecimentos

específicos, abordando de formas diferentes o mesmo assunto, mas utilizando uma

linguagem única e acessível. Dessa forma tem-se a possibilidade de envolver o paciente

de uma forma completa, levando a resultados mais rápidos e definitivos.

A equipe multidisciplinar deve prover condições para o estabelecimento de

vínculo com o paciente por meio de atividades individuais ou grupais e na adoção de

estratégias flexíveis e integrativas, considerando as crenças e cultura do paciente.

Ramos (2008) ressalta que tais atividades devem também estimular a participação dos

indivíduos que menos procuram as unidades de saúde, como a população masculina, por

exemplo.

Nessa direção, o enfermeiro torna-se peça chave no processo de cuidado e

promoção da saúde do indivíduo com hipertensão e, consequentemente, um facilitador

para a adesão à terapêutica, tanto por sua presença constante em todos os níveis de

atenção à saúde, como por sua proximidade com o paciente. Junto à equipe

multiprofissional, o enfermeiro pode e deve desenvolver atividades que permitam

conhecer as necessidades reais dos pacientes no enfrentamento da doença e torná-lo

co-responsável pelo seu cuidado (FARIA, 2008).

Oshiro (2007) pontua que o trabalho da equipe multiprofissional traz como

vantagens na promoção da saúde de pessoas com hipertensão arterial, o atendimento de

um maior número de indivíduos, o aumento nas taxas de adesão ao tratamento, o

aumento do número de pacientes com pressão arterial controlada e que passam a adotar

hábitos de vida saudáveis, a possibilidade de cada paciente se tornar um replicador de

conhecimentos sobre tais hábitos e a abertura de condições favoráveis para ações de

pesquisa no serviço de saúde.



Com isso, a equipe deve compreender que seu papel na assistência ao paciente

com hipertensão ou qualquer outra doença crônica deve ser motivador e orientador e não

de supervisor.

Partindo da idéia de que as decisões devem ser negociadas e compartilhadas

entre paciente e equipe de saúde, a adesão pode ser entendida como o cumprimento de

um acordo entre ambos, envolvendo saber o "que fazer", "quando fazer" e "como fazer".

E para conseguir efetivamente "fazer", é ainda fundamental saber "por que fazer"

(FLEURY, 2006).

Neste sentido, a participação efetiva do paciente com hipertensão nas atividades

de promoção da saúde deve visar a sua motivação para modificar o estilo de vida,

aumentar a sua auto-estima, proporcionar o autocuidado e o manejo com a doença e

suas complicações/doenças associadas e melhorar aceitação da doença no contexto

familiar e social, a fim de atingir a adesão ideal ao tratamento para o controle da doença

(FARIA, 2008).

Araújo (2002) também ressalta a importância do paciente conhecer a doença,

seu tratamento, suas causas e consequências, além das experiências prévias deste

indivíduo com a doença e como se constitui sua rede de apoio familiar e social como

facilitadores da adesão.

Por conta disso, para melhorar as taxas de adesão é importante conhecer o

saber e as preferências dos pacientes em relação ao tratamento. Ungari (2007) pontua

que ao se propor um esquema terapêutico, deve ser dada oportunidade para que o

paciente exponha suas preferências e necessidades em relação ao mesmo.

Moreira et al. (2008) comentam que o enfermeiro se destaca como propagador

de informações e esclarecimentos acerca da importância dos hábitos saudáveis para o

controle da pressão arterial e contribui na implementação de intervenções favoráveis à

saúde, ajudando o paciente e sua família no desenvolvimento de conhecimentos e

atitudes que levem a uma eficaz assistência neste problema crônico de saúde.

A educação para a saúde se apresenta como opção de intervenção,

proporcionando ao enfermeiro oportunidade para compartilhar com os pacientes

conhecimentos que os levem a se sentir responsáveis também pelo seu cuidado.

Os profissionais da saúde podem prover uma efetiva educação ao paciente

limitando as instruções em três a quatro pontos principais a cada discussão; usando

linguagem simples, especialmente explicando sua situação de saúde e dando instruções;

suplementando instruções orais com materiais escritos; envolvendo a família dos

pacientes e amigos e reforçando os conceitos discutidos (UNGARI, 2007).

Vieira (2006) destaca, ainda, que na medida em que o paciente compreende, por

meio da educação em saúde, o benefício de uma ação para a redução das complicações,



ele tende a participar desta ação. Os programas de educação participativa e integrativa

são importantes para incrementar a adesão à terapêutica instituída.

Trabalhos realizados sobre o abandono do tratamento, citados por Oshiro (2007)

mostram a necessidade de informações adequadas fornecidas pelo profissional de

saúde, que devem dizer respeito não somente às expectativas da doença, mas também

aos medos e tabus dos pacientes quanto ao tratamento e às restrições decorrentes

deste. A autora também ressalta a importância das boas relações entre profissionais de

saúde e paciente, e entre serviço de saúde e paciente.

Neste aspecto, a relação entre o paciente e a equipe de saúde promovida pelas

ações da Estratégia Saúde da Família tende a permitir maior possibilidade de adesão ao

tratamento.

A relação da equipe de saúde e paciente é, portanto, considerada de extrema

importância no processo de adesão ao tratamento. O relacionamento que se estabelece

nesse binômio pode ser a base de sustentação para a efetividade do sucesso do

tratamento (UNGARI, 2007), mostrando indícios de que a relação profissional-paciente é

um dos elementos chave no enfrentamento das dificuldades com a adesão ao

tratamento.

Para se otimizar o tratamento da hipertensão, é importante a formação de uma

aliança na qual as dúvidas e dificuldades do indivíduo e sua família possam ser

detectadas e resolvidas, sendo a comunicação da equipe com o paciente de vital

importância.

Práticas como o estabelecimento dessa comunicação eficaz, educação do

paciente por parte dos profissionais acerca do tratamento da HA, encorajamento para

realizar modificações nos hábitos de vida não saudáveis e as devidas orientações sobre

como tomar o medicamento adequadamente, estão se mostrando mais efetivas que o

cuidado usual provido pelo sistema de saúde (RAMOS, 2008).

Ademais, Medeiros (2006) relata que a identificação e o reconhecimento prévio

do paciente com maior tendência para não aderir ao tratamento recomendado pode

proporcionar às equipes de saúde a possibilidade de priorizar ações educativas para

esse grupo específico, podendo assim ajudá-lo a seguir o tratamento de forma mais

adequada a seu contexto pessoal, cultural e sócio-econômico, sem prejuízos para sua

saúde ou exposição a riscos indevidos.

A abordagem ao paciente com hipertensão requer, além do conhecimento

técnico, a percepção de todas essas nuances nos contextos individuais e coletivos, para

que as orientações terapêuticas possam ser adequadas à sua realidade de vida e,

consequentemente, tenham êxito.



Com isso, a busca e aplicação de rede social de apoio no manejo da HA têm

sido sugeridas como favorecedoras da adesão (WAGNER et al., 2004). Para que todas

as orientações sobre o tratamento sejam seguidas é necessário motivação por parte do

paciente em perceber a necessidade de mudança de hábitos e aderir às medidas, de

forma que os novos hábitos se adequem às suas expectativas (VIEIRA, 2006).

A literatura ainda mostra o predomínio do modelo medicalista e medicalizador da

saúde, sendo escassas discussões cientificamente fundadas sobre a adesão à

terapêutica não medicamentosa. Medeiros (2006) relata que como este tipo de adesão

pressupõe uma estrutura psicológica e social mais forte, torna-se evidente que a adesão

aos medicamentos seja culturalmente mais fácil de ser aceita, apesar disso não implicar,

necessariamente, em maiores taxas de adesão.

Outro caminho a percorrer no encontro do sucesso terapêutico é a aproximação

da assistência profissional ao paciente, que poderia ser feita por meio de estratégias

como as visitas domiciliares, assistência nos locais de trabalho, telefonemas lembrando a

data da consulta, horários alternativos de atendimento, entre outras (VIEIRA, 2006).

A Organização Mundial da Saúde, em seu relatório sobre doenças crônicas,

assinala a importância de se modificar o papel do sistema de saúde, passando de

obstáculo a promotor da adesão, substituindo também a visão que atribui ao paciente

toda a responsabilidade sobre o sucesso de seu tratamento. A informação oportuna, o

apoio e o contato regular da equipe com os pacientes e sua família, e o monitoramento

periódico por parte do sistema de saúde são caminhos que podem melhorar a adesão e

contribuir para a qualidade de vida dos pacientes (FLEURY, 2006).

Medeiros (2006) indica que o serviço de saúde pode contribuir

consideravelmente para o controle da PA, já que é responsável direto pela

implementação de estratégias educativas visando a melhoria do conhecimento sobre HA,

pelo estímulo ao bom relacionamento deste paciente com a equipe de saúde e pela

manutenção da regularidade na periodicidade dos atendimentos. Com isso, poder-se-ia

esperar melhores taxas de controle da PA e menores índices de falhas na adesão

terapêutica.

Então, para o sucesso terapêutico, deve-se conseguir que os pacientes

melhorem sua adesão ao serviço, com a garantia de acesso ao sistema de saúde,

motivação, acesso ao medicamento, educação envolvendo pacientes e seus familiares,

melhor comunicação entre paciente-profissional de saúde, simplificação do esquema

terapêutico, co-participação na escolha do tratamento e busca ativa sistemática dos

pacientes que não comparecerem por mais de seis meses ao programa de controle de

hipertensão (VIEIRA, 2006; OSHIRO, 2007; FARIA, 2008).



Em consonância com a visão de que a cronicidade cria exigências às quais

apenas uma atitude autônoma é capaz de fazer face, o empoderamento das pessoas

com doenças crônicas tem sido adotado como meio para se promover a adesão ao

tratamento. O processo tem como foco o conhecimento das necessidades e o estímulo

dos aspectos potenciais da pessoa. Nessa perspectiva, as crenças de saúde e o

conhecimento do paciente sobre seu próprio problema são tão valorizados quanto o

conhecimento profissional (FLEURY, 2006).

1.4 Validação de diagnósticos de enfermagem

1.4.1 Principais conceitos

Na IX Conferência realizada em 1990, a NANDA-I aprovou uma definição para

diagnóstico de enfermagem válida até os dias atuais, que considera DE como sendo “um

julgamento clínico sobre as respostas de um indivíduo, família ou comunidade a

problemas de saúde/processos vitais reais ou potencias. Um diagnóstico de enfermagem

constitui a base para a escolha de intervenções de enfermagem para o alcance de

resultados que são responsabilidade do enfermeiro” (NANDA, 2008, p. 332).

O diagnóstico de enfermagem é uma das cinco fases da sistematização da

assistência em enfermagem, que objetiva diagnosticar e tratar respostas humanas a

problemas de saúde. A sistematização representa um instrumento que possibilita

identificar como uma clientela responde a esses problemas de saúde ou aos processos

vitais, e determinar que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção do

profissional de enfermagem. Nesse sentido, o processo de enfermagem é didaticamente

descrito de forma seqüencial em cinco etapas: investigação, diagnóstico, planejamento,

implementação e resultados (CARPENITO-MOYET, 2007; POTTER; PERRY, 2005;

HORTA, 1979). É fundamental esclarecer que, na prática efetiva, essas fases podem se

encontrar entrelaçadas, haja vista serem produtos do pensamento, que é dinâmico por

natureza e que deve ser crítico e criativo.

Para Gordon (1994), o diagnóstico de enfermagem pode ser definido como

categoria e processo, como se observa na figura a seguir:



Figura 2: Estruturação do diagnóstico de enfermagem e suas
abordagens (GORDON, 1994). Fortaleza, 2011.

Como categoria, o diagnóstico se apresenta nas abordagens: Estrutural, que se

refere aos componentes essenciais de um diagnóstico de enfermagem (definição,

características definidoras e fatores de risco e relacionados); Conceitual, que exprime o

significado de uma idéia, tendo como foco principal os problemas de saúde atuais ou

potenciais, que exigem intervenção de enfermagem ou tratamentos protocolados, de

responsabilidade de execução pelo enfermeiro; Contextual, que esclarece e caracteriza o

diagnóstico como uma peça importante do processo de enfermagem que se inicia com a

coleta de dados e termina com o resultado das intervenções.

Já enquanto processo, o diagnóstico de enfermagem aborda o raciocínio ou o

julgamento clínico que envolve as quatro atividades mentais determinadas na figura 3:

Levantamento de dados por meio do exame físico e da entrevista; Interpretação dos

dados, que envolve a inferência racional e o julgamento; Reunião dos dados (sinais e

sintomas) interpretados, que definem uma categoria diagnóstica; Nomeação dos grupos,

a qual ocorre quando o agrupamento dos sinais e sintomas da categoria diagnóstica

consegue exprimir uma determinada condição que se pode rotular.

O diagrama apresentado a seguir facilita a melhor compreensão dessas

atividades mentais utilizadas para diagnosticar (Figura 3):



Figura 3: Diagrama explicativo das quatro atividades de raciocínio diagnóstico
(BERSUSA, 1998). Fortaleza, 2011.

Bersusa (1998) aponta este diagrama como ponto chave para compreensão do

julgamento clínico, que requer do enfermeiro não só domínio cognitivo, mas exige

também intuição, que pode ser adquirida por meio do acúmulo de experiências na sua

vivência prática.

Na prática clínica, cada informação é agregada a uma base prévia de

conhecimento do indivíduo, a qual dispara um processo de encadeamentos de

informações antigas, da memória, com as atuais, da situação analisada, resultando no

estabelecimento do diagnóstico, com maior ou menor precisão, a depender dessas

informações ou conhecimento (CARVALHO et al., 2008).

No caso do diagnóstico escolhido para ser validado neste estudo, as definições

constitutivas e operacionais de seus elementos podem ser consideradas semelhantes,

por se tratar do comportamento do indivíduo em relação à adesão, sendo suas

manifestações extremamente subjetivas e pessoais. Comportamentos não podem ser

definidos; eles podem ser observados na tentativa de se avaliar sua ocorrência ou não.

A falta de adesão é um conceito diagnóstico (Eixo 1 do Modelo de Diagnóstico

de Enfermagem), o qual segundo a NANDA-I (2010) é um dos elementos essenciais de

um diagnóstico de enfermagem, pois representa a raiz do enunciado/declaração

diagnóstica, além de denominar o diagnóstico propriamente dito.

Enquanto o enunciado diagnóstico (título) estabelece um nome ao diagnóstico,

sendo um termo ou expressão concisa que representa um padrão de indícios



relacionados, a definição do diagnóstico oferece sua descrição clara e precisa, delineia

seu significado e ajuda a diferenciá-lo de diagnósticos similares.

De acordo com a NANDA-I (2010, p. 437), as características definidoras de um

diagnóstico de enfermagem são “indícios/inferências observáveis que se agrupam como

manifestações de um diagnóstico de enfermagem real, de bem-estar ou de promoção da

saúde”. Para Gordon (1994), as características definidoras referem-se aos sinais e

sintomas significativos de uma determinada condição (sinais e sintomas significativos),

que permitem discriminar a resposta do cliente ao seu problema de saúde ou processo

vital.

Já os fatores relacionados dos diagnósticos são “fatores que parecem mostrar

algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico de enfermagem. Podem ser

descritos como antecedentes de, associados a, relacionados a contribuintes, para ou

estimuladores” (NANDA, 2010, p. 437).

O diagnóstico a ser avaliado nesta pesquisa apresenta os seguintes elementos

constituintes:

Quadro 1: Apresentação do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e seus
elementos constituintes (NANDA, 2010). Fortaleza, 2011.

FALTA DE ADESÃO (especificar)
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. Na presença de um plano de promoção da
saúde ou terapêutico acordado, o comportamento da pessoa ou do cuidador é total ou
parcialmente não aderente e pode levar a resultados clinicamente não efetivos ou
parcialmente efetivos.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1) Comportamento indicativo de falta de aderência
2) Evidências de desenvolvimento de complicações
3) Evidências de exacerbação de sintomas
4) Falha em manter compromissos agendados
5) Falha em progredir
6) Testes objetivos (p. ex., medidas fisiológicas, detecção de marcadores fisiológicos)

FATORES RELACIONADOS
1) Individuais

a. Capacidades de desenvolvimento
b. Capacidades pessoais
c. Conhecimento relevante para o comportamento do regime de tratamento
d. Crenças de saúde
e. Forças motivacionais
f. Habilidade relevante para o comportamento do regime de tratamento
g. Influências culturais
h. Pessoas significativas
i. Sistemas de valores do indivíduo
j. Valores espirituais

2) Plano de assistência à saúde
a. Complexidade
b. Custo



c. Duração
d. Flexibilidade financeira do plano
e. Intensidade

3) Rede
a. Crenças percebidas de pessoas significativas
b. Envolvimento de membros da família no plano de saúde
c. Valor social em relação ao plano

4) Sistema de saúde
a. Acesso aos cuidados
b. Acompanhamento regular do provedor
c. Cobertura de saúde individual
d. Continuidade proporcionada pelo provedor
e. Conveniência da assistência
f. Credibilidade do provedor
g. Habilidade de ensino do provedor
h. Reembolso pelo provedor
i. Relacionamento cliente-provedor
j. Satisfação com o cuidado

Carvalho et al. (2008) referem que a maioria dos estudos de validação aborda as

características definidoras, em especial as propostas pela NANDA-I. As autoras afirmam

ainda, que para garantir pesquisas de qualidade na área de validação é necessário que

enfermeiros e/ou pesquisadores busquem estratégias para superar as dificuldades

metodológicas e operacionais deste tipo de estudo, utilizando delineamentos

metodológicos que permitam a seleção de peritos, a validação de construtos e a seleção

de amostras de forma adequada, já que este tipo de investigação, quando bem

estruturado, é o caminho para o desenvolvimento futuro de pesquisas sobre intervenções

de enfermagem pertinentes que alcancem resultados eficazes. Autores como Garcia

(1998) reforçam esta ideia, afirmando que os elementos do diagnóstico de enfermagem

precisam ser estudados quanto à sua representação na prática.

A edição do sistema de classificação dos diagnósticos de enfermagem da North

American Nursing Diagnosis Association International aqui utilizada contempla a estrutura

taxonômica II com 13 domínios e 47 classes expostos na figura abaixo, abrangendo 201

diagnósticos de enfermagem derivados de 135 conceitos diagnósticos (NANDA, 2010):

Figura 4: Domínios e classes da Taxonomia II (NANDA, 2010). Fortaleza, 2011.



O diagnóstico Falta de Adesão está incluído no Domínio 10 (Princípios da vida),

que são “princípios que subjazem à conduta, ao pensamento e ao comportamento em

relação a atos, costumes ou instituições, entendidos como verdadeiros ou com valor

intrínseco”. Este Domínio, conforme a NANDA-I (2008, p. 398), é composto por:

 Classe 1 – Valores: Identificação e classificação dos modos de conduta ou

estados finais preferidos. Diagnóstico aprovado: Disposição para aumento da

esperança.

 Classe 2 – Crenças: Opiniões, expectativas ou juízos sobre atos, costumes ou

instituições, entendidos como verdadeiros ou com valor intrínseco. Diagnósticos

aprovados: Disposição para bem-estar espiritual aumentado; Disposição para

aumento da esperança.

 Classe 3 – Coerência entre valores/crenças/atos: Correspondência ou

equilíbrio alcançado entre valores, crenças e atos. Diagnósticos aprovados:

Sofrimento espiritual; Risco de sofrimento espiritual; Conflito de decisão (especificar);

Falta de adesão (especificar); Risco de religiosidade prejudicada; Religiosidade

prejudicada; Disposição para religiosidade aumentada; Sofrimento moral; Disposição

para aumento da tomada de decisão.

1.4.2 Por que validar um diagnóstico de enfermagem?

A prática de enfermagem se caracteriza por uma constante tarefa de coletar,

arquivar e fazer uso de informações sobre pacientes, viabilizando seu cuidado, sendo



cada vez maior a necessidade de uma linguagem uniforme e clara que permita o registro

e a informatização das informações de enfermagem (COSTA; OLIVEIRA; ARAUJO,

2008; LUCENA, 2006).

O sistema de classificação da NANDA-I oferece uma linguagem padronizada a

ser utilizada no processo, no produto do raciocínio e no julgamento clínico de problemas

de saúde ou dos processos vitais (GARCIA; NÓBREGA, 2004).

A utilização da taxonomia II da NANDA-I para identificar problemas em

populações específicas, a validação das características que indicam a presença do

diagnóstico (suas características definidoras) e a realização de pesquisas que exploram

as diferenças populacionais, permitem que os diagnósticos de enfermagem sejam

incorporados na prática de enfermagem (BACHION et al., 2001).

A taxonomia da NANDA-I é uma linguagem de enfermagem reconhecida, ou

seja, é um sistema de classificação aceito como uma prática de suporte à profissão, por

meio de uma terminologia clinicamente útil (NANDA, 2010). Entretanto, sua aplicabilidade

depende, sobretudo, da capacidade de definir o foco de assistência de enfermagem,

fornecendo informações precisas e válidas. O refinamento dos itens classificados em

uma estrutura taxonômica é um processo contínuo, tendo em vista que a inclusão de

novos itens requer não somente a definição destes, mas também a redefinição dos

demais (KERR, 1991).

Barros et al. (2000) relatam que a proposta de taxonomia da NANDA-I trouxe

impulso para o estudo e a utilização da fase de diagnósticos de enfermagem no Brasil,

com a primeira tradução desta taxonomia para o português em 1990, apesar de já na

década de 60, Wanda de Aguiar Horta ter apresentado as primeiras considerações sobre

diagnósticos, estabelecendo-os como uma das fases do processo de enfermagem.

Conforme Ponce de Leon, Freitas e Nóbrega (2009) ressaltam, as primeiras

conferências para a classificação de diagnóstico de enfermagem nos anos 70 foram de

grande importância para a mudança ocorrida no processo de trabalho dos enfermeiros,

no sentido de desenvolver sistemas de classificação dos conceitos da linguagem

profissional relacionados aos diagnósticos e, logo depois, às intervenções e aos

resultados de enfermagem.

Entretanto, Bersusa (1998) aponta que enfermeiros da prática assistencial

apresentam dificuldades na utilização e definição dos diagnósticos de enfermagem,

especialmente na identificação de suas características definidoras e fatores relacionados.

Segundo a autora, isto pode ser explicado pela diferenciação dos sinais e sintomas

apresentados no referencial usado pela NANDA-I daqueles manifestados pelos

pacientes.



Visando solucionar estes problemas, no Brasil observa-se uma tendência

crescente em relação ao desenvolvimento de pesquisas sobre a taxonomia da NANDA-I,

tanto em relação à padronização deste sistema de classificação, como no que se refere à

validação dos diagnósticos ou seus componentes. É reconhecida a importância de

pesquisar cada vez mais os elementos do processo de enfermagem que dão base às

classificações para sua utilização na prática, na pesquisa e no ensino (SILVA et al., 2006;

CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008).

Neste estudo, a proposta é a revisão do diagnóstico, com a construção das

definições constitutivas das características definidoras e fatores relacionados do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão visando sua validação.

De acordo com Gordon (1994), o processo de validação de um diagnóstico de

enfermagem visa verificar se as características definidoras descritas realmente ocorrem

nas situações clínicas, de modo que sejam aceitas ou refutadas como indicadores válidos

para determinada categoria diagnóstica. Para Fehring (1994), esta definição presume que

o diagnóstico e suas características já tenham sido identificados previamente e que

existem evidências suficientes para apoiar sua inclusão em uma taxonomia oficial, no

qual enfermeiros diferentes podem determinar um mesmo diagnóstico específico com

base nas mesmas características definidoras apresentadas pelo paciente.

Portanto, para se afirmar que um diagnóstico é válido, ele deve passar por um

processo em que se conclua se essas características que o definem são representações

verdadeiras do que é encontrado na prática clínica (GARCIA, 1998).

Com relação ao diagnóstico de enfermagem, o processo de validação se

caracteriza como uma ferramenta necessária para a prática clínica, subsidiando o

estabelecimento das intervenções e a avaliação de enfermagem (GRANT; KINNEY,

1992). Um diagnóstico clinicamente válido representa acuradamente os dados

observados no paciente (CREASON, 2004).

Para continuar baseada em evidências, a taxonomia da NANDA-I precisa de

pesquisas contínuas, quer seja analisando conceitos dos DE, validando conteúdos,

construtos ou critérios relativos ou, ainda, pesquisas que visam calcular a precisão

desses diagnósticos. Isto fornecerá critérios de aperfeiçoamento constantes da

Taxonomia. A validação de diagnóstico de enfermagem é uma fase essencial no

desenvolvimento do conhecimento para a prática clínica e deve ser uma relevante meta

para a enfermagem. Estudos que se propõem a validar conteúdos do diagnóstico de

enfermagem compõem a base para o aperfeiçoamento dos diagnósticos já aprovados ou

para o desenvolvimento de novos diagnósticos (NANDA, 2008).

À medida que os diagnósticos são validados ou novos diagnósticos são

propostos, há uma revisão sistemática, para determinar sua consistência com os critérios



estabelecidos pela NANDA-I para um diagnóstico de enfermagem. Todas as submissões

são subsequentemente avaliadas segundo as etapas de desenvolvimento

preestabelecidas (por exemplo, título, definição, características definidoras, entre outros)

e de acordo com as evidências que sustentam tanto o nível de desenvolvimento como a

sua validação. Depois de várias etapas de revisão, realizadas por um Comitê de Revisão

de Diagnósticos, os mesmos serão enviados a um grupo de especialistas e ao Comitê

Internacional da NANDA-I, para comentários e, posteriormente, os diagnósticos serão

discutidos em fóruns durante a próxima conferência bienal, a fim de solicitar contribuições

dos membros. As recomendações dos fóruns serão revisadas e os diagnósticos poderão

ser, finalmente, encaminhados ao Conselho de Diretores da NANDA-I, para serem

incluídos na próxima edição da classificação (NANDA, 2010).

Os estudos de validação podem contribuir para a construção de uma taxonomia

de diagnósticos de enfermagem que seja realmente favorável para a prática profissional,

aumentando a confiança no uso das características definidoras e fatores relacionados

(GARCIA, 1998). Todavia, no Brasil, o investimento nesse tipo de pesquisa tem sido

pequeno e com grande diversidade metodológica, o que dificulta a replicação dessas

investigações (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008).

Validação é um processo que vai além da uniformização da linguagem dos

diagnósticos de enfermagem. Validar um diagnóstico corresponde à verificação da

presença de suas características definidoras e fatores relacionados em um determinado

grupo de pacientes em estudo, o que proporciona a incorporação dos conceitos técnicos

e valores culturais em sua estrutura. A repetição de estudos de validação é importante e

se faz necessária, para o refinamento das características definidoras (BERSUSA, 1998).

Existem vários modelos de validação de um diagnóstico de enfermagem, como o

de Gordon e Sweeney, o de Fehring e o modelo de Hoskins (CHAVES, 2008; CHAVES;

CARVALHO; ROSSI, 2008). O processo de validação vem sendo utilizado de forma

crescente entre os enfermeiros e tem demonstrado sua importância para o fim no qual é

empregado. A necessidade de revisão de um diagnóstico pode estar associada às

modificações do conhecimento, modificações sociais, culturais ou de ambientes nos

quais o DE pode ser observado (FAVRETTO; CARVALHO, 2008).

Gordon (1994) descreve ainda que a validação pode ser interna, quando a

característica levantada clinicamente diagnostica uma condição em um único paciente e

externa, que ocorre quando uma característica é usada para diagnosticar uma condição

em vários grupos de clientes.

Melo (2004) ressalta que cada diagnóstico, para ser incluído na classificação da

NANDA-I, necessita previamente ser refinado, ou seja, passar por processos de

validação, de forma a assegurar uma aplicação prática precisa, o que o torna legítimo



para aquela situação. Além disso, os DE necessitam de uma argumentação teórica

consistente, com base na literatura e na descrição de casos clínicos reais.

Sumariamente, a validação é um processo de refinamento da prática do

diagnóstico de enfermagem, que dá a legitimidade das características definidoras e dos

fatores relacionados de um determinado diagnóstico, para um ou mais pacientes/clientes

de uma determinada localidade. Como se pode observar a seguir, a literatura oferece

hoje, condições específicas para análise e validação de diagnósticos de enfermagem,

apesar de a produção na área de validação ser recente. Entretanto, esta é uma produção

crescente, tendo sido iniciada sua divulgação nos Simpósios de Diagnósticos de

Enfermagem a partir de 1992 (CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008). A seguir, alguns

estudos sobre validação de diferentes diagnósticos de enfermagem foram identificados

na literatura:

 Especificidades dos estudos sobre validação: Levin et al. (1989); Schoeder

(1989); Garcia (1998); Galdeano e Rossi (2006); Carvalho et al. (2008); Chaves,

Carvalho e Rossi (2008).

 Estudos de validação de conteúdo dos diagnósticos: Pokorny (1985; 1986); Jenny

(1987); McKeighen, Memhmert e Dickel (1989); McHolm (1991); Pelá, Jesus e

Carvalho (1994); Wieseke et al. (1994); Wall, Philips e Howard (1994); Brukwitzki,

Holmgren e Maibusch (1996); Rocha e Maria (1996); Corrêa (1997); Carvalho,

Rossi e Jesus (1998); Rossi et al. (1998); Hensley (1992); Bachion et al. (1999);

Martins, Gutiérrez e Barros (1999); Ogasawara et al. (1999); Fu et al. (2001);

Oliveira (2001); Bachion, Araujo e Santana (2002); Santana e Sawada (2002);

Oliveira e Chianca (2003); Bergamasco et al. (2004); Favretto e Carvalho (2008).

 Estudos de validação clínica: Woodtli (1995); Meneguello et al. (1996); Pontes

(1996); Sousa (1997); Bersusa (1998); Carlson-Catalano et al. (1998); Bartek,

Lindeman e Hawks (1999); Mallick e Whipple (2000); Corrêa e Cruz (2000); Oliva

(2000); Oliva e Cruz (2003); Melo (2004); Galdeano (2007); Pileggi (2007);

Chaves (2008).

A validação dos diagnósticos de enfermagem é fundamental para sua

aplicabilidade clínica, pois estudos como os citados anteriormente, visaram tornar os DE

verdadeiros, comprovar sua existência mediante a identificação de sinais e sintomas para

uma determinada situação clínica, identificar o grau em que cada característica definidora

descreve os sinais e sintomas observáveis na interação com o paciente em um ambiente

clínico real ou determinar se essas características definidoras são identificadas em um

grande número de casos e por vários enfermeiros (FEHRING, 1994).



Além disso, Chaves, Carvalho e Rossi (2008) citam que os processos de

validação são úteis para ampliar a confiabilidade desses diagnósticos, refinando o

conjunto de indicadores clínicos para sua utilização.

Considera-se extremamente importante, a validação de categorias diagnósticas,

uma vez que, são prováveis os problemas de linguagem, por terem sido desenvolvidas e

baseadas em outras culturas, necessitando, assim, de reconstrução dentro de um

enfoque transcultural (CHANG; UMAN; HIRSCH, 1998). Deste modo, a validação dos

conceitos operacionais de características definidoras dos DE é um aspecto que pode

contribuir nesse processo.

A tarefa de investigação e validação dos DE possibilitará aperfeiçoar e legitimar

os elementos da taxonomia da NANDA-I, aumentando sua capacidade de generalização

e de predição (GARCIA, 1997 apud CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008).

Chaves, Carvalho e Rossi (2008) afirmam que embora os diagnósticos propostos

por esta taxonomia sejam bem reconhecidos e aplicados em diversas situações e

cenários, os mesmos não são definitivos, uma vez que pesquisas em populações

específicas podem permitir seu aprimoramento, sendo esta mais uma motivação para a

realização deste estudo. Ademais, os trabalhos de pesquisa que vêm sendo

desenvolvidos para validação de diagnósticos certamente contribuem para solucionar

diferenças, principalmente as culturais, que ainda possam existir.

A validação de um diagnóstico de enfermagem pode ser considerada obrigatória

quando se trata de indivíduos com práticas, etnias e culturas diferentes, o que é notório

com relação aos diagnósticos trazidos dos Estados Unidos da América para o Brasil, sem

sua devida adaptação aos hábitos, costumes e cultura local. O diagnóstico de

enfermagem utilizado na prática deve ter como suporte o conhecimento e a base teórica

com as características de identificação para o seu estabelecimento, é uma passagem

necessária no processo de validação (BERSUSA, 1998).

Desta forma, Barros et al. (2000) apontam que as maiores perspectivas com os

sistemas de classificação na Enfermagem dizem respeito à necessidade de engajamento

de todos os enfermeiros nesse processo, para que possam ser utilizados na sua prática

profissional como meio de testá-los, apresentar sugestões de acréscimo ou retirada de

termos, entre outros, e desta forma, contribuir com a consolidação dos Sistemas de

Classificação em Enfermagem.

Para Favretto e Carvalho (2008) é essencial que o diagnóstico seja validado e

que o mesmo reflita a realidade em que é empregado, para que sejam implementadas

intervenções eficientes para sua resolução ou minimização. A não adesão total ou parcial

ao regime prescrito encontra-se entre um dos principais problemas apresentados pelos

indivíduos com HA, sendo extremamente necessária a identificação precoce do



diagnóstico Falta de Adesão para que soluções sejam buscadas por toda a equipe de

saúde junto ao paciente e sua família.

Na prática, o enfermeiro se depara com a tarefa de julgar um conjunto de

características definidoras e selecionar qual denominação melhor as representa, mas,

quando essas são compartilhadas por vários diagnósticos, há dificuldade na identificação

precisa do diagnóstico, devido à incerteza no julgamento e o risco de estabelecer

diagnósticos pouco acurados (BRAGA; CRUZ, 2005).

Juntamente com a dificuldade do paciente em aderir ao tratamento anti-

hipertensivo na sua totalidade, essa incerteza diagnóstica faz surgir uma série de

questionamentos sobre a problemática: as características definidoras identificadas no

paciente são realmente significativas para confirmar o diagnóstico correspondente? O

diagnóstico estabelecido é o correto? O diagnóstico Falta de Adesão proposto pela

NANDA-I representa as reais situações ou problemas vivenciados pelos pacientes com

hipertensão? Os fatores relacionados apresentados pela NANDA-I representam as

prováveis causas do fenômeno de não adesão nos indivíduos com hipertensão? Por

conta do panorama descrito, considera-se pertinente a realização desta pesquisa, pois

acredita-se que ao promover a validação de um diagnóstico de enfermagem, o

enfermeiro terá dados concretos para ajudar o indivíduo a dar um seguimento adequado

à terapêutica instituída. Ou seja, este conhecimento poderá favorecer a execução de

cuidados de enfermagem melhor direcionados à saúde da população com hipertensão

arterial, dimensionando a prática do trabalho de enfermagem para as reais necessidades

dessa clientela.

Ademais, apesar de se observar uma significativa produção de pesquisas de

enfermagem que abordam a adesão à terapêutica anti-hipertensiva instituída, por ser

este um tema alvo de várias discussões por profissionais de saúde e por conta do

enfermeiro possuir importante papel na busca da adesão ao regime terapêutico pelo

paciente, não se observam estudos nos quais o diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão tivesse seus elementos validados.

Em síntese, alguns pontos despertaram o interesse por desenvolver uma

pesquisa desse gênero:

 A frequência expressiva do fenômeno falta de adesão em pacientes com

hipertensão arterial em todos os níveis de atendimento à saúde, especialmente na

atenção primária e as prováveis consequências desse problema para o indivíduo

e para os serviços de saúde;

 A necessidade de desenvolver parâmetros para a identificação de falhas na

adesão terapêutica em pessoas com hipertensão arterial;



 A lacuna bibliográfica observada nas pesquisas da enfermagem que abordam o

diagnóstico Falta de Adesão e a sistematização da prática de enfermagem voltada

para a população com hipertensão e falhas na terapêutica;

 A necessidade de construção e avaliação de definições constitutivas e

operacionais para as características definidoras e fatores relacionados aos

diagnósticos de enfermagem existentes, como no caso do diagnóstico Falta de

Adesão, com o uso do devido rigor científico, com a finalidade de prover

instrumentos cientificamente fundamentados, amplos e criteriosos para avaliação

do estado de saúde.

Assim, este trabalho se propõe a revisar o diagnóstico de enfermagem da

NANDA-I (2010) Falta de Adesão, além de construir e avaliar a aplicabilidade das

definições constitutivas de seus elementos constituintes, destinados a avaliar o

comportamento relacionado à adesão terapêutica em pessoas com hipertensão arterial

na Atenção Básica.

Por conseguinte, a tese fundamenta-se na seguinte hipótese: O diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão, pertencente a uma classificação que se propõe a ser de

âmbito internacional, como a NANDA-I, ao ser destinado a uma população específica

como os pacientes com hipertensão arterial, poderá apresentar diferença entre os

indicadores sugeridos e aqueles encontrados na literatura e avaliados por especialistas.

Isto resultará na reformulação e identificação de novos aspectos referentes ao estado de

saúde do paciente, a serem avaliados, e os quais poderão contribuir para a incorporação

de especificidades no cuidado a este indivíduo.

Desta forma, é urgente a construção e avaliação de definições constitutivas para

os elementos deste diagnóstico de enfermagem. Como o diagnóstico em estudo pode ser

encontrado em diversos contextos, vê-se a importância da continuidade dos processos

de validação, não só deste, mas dos demais diagnósticos de enfermagem, tanto de forma

ampla, como em outras populações específicas.



“Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento
emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra minhas verdades.

Hoje sei que isso é... Autenticidade”.

Charles Chaplin



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

 Revisar e validar o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial.

2.2 Objetivos específicos da revisão integrativa

 Revisar a definição, título e inserção do diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão em pessoas com hipertensão arterial;

 Construir as definições constitutivas das características definidoras e fatores

relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial.

2.3 Objetivos específicos da validação de conteúdo

 Validar as definições constitutivas das características definidoras e dos fatores

relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial;

 Avaliar a adequação das características definidoras e dos fatores relacionados ao

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão

arterial.

2.4 Objetivos específicos da validação clínica

 Validar clinicamente as características definidoras e os fatores relacionados do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão

arterial;

 Identificar a frequência de ocorrência do diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão em pessoas com hipertensão arterial acompanhadas pela Estratégia

Saúde da Família;

 Identificar a frequência de ocorrência das características definidoras e dos fatores

relacionados apresentados pelos pacientes com hipertensão arterial;

 Determinar a especificidade, a sensibilidade, o valor preditivo e a acurácia das

características definidoras levantadas e avaliadas pelos especialistas para o

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão

arterial.



Erro!

“Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e
comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento.

Hoje chamo isso de... Amadurecimento”.

Charles Chaplin



3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

O estudo é uma pesquisa metodológica, a qual, segundo Polit, Beck e Hungler

(2004), apresenta como finalidade a elaboração, validação e avaliação de instrumentos e

técnicas de pesquisa, centrada no desenvolvimento de ferramentas específicas de coleta

de dados com vistas a melhorar a confiabilidade e validade desses instrumentos.

Ainda em relação ao tipo de pesquisa, o estudo metodológico ao aprimorar estes

instrumentos e ferramentas de coleta de dados, torna possível aumentar o controle e

reduzir as ameaças das validades interna e externa, resultantes da aplicação de

instrumentos ou questionários (WASSERBAUER; ABRAHAM, 1995).

Na literatura têm sido descritos vários modelos metodológicos que podem ser

utilizados para validação de diagnósticos de enfermagem, entre eles: o Modelo de Walker

e Avant para análise de conceito; o Modelo de Gordon e Sweeney, subsidiado pelo

método retrospectivo, clínico e de validação de diagnóstico diferencial; o Modelo de

Hoskins composto por análise de conceito, validação por especialistas e validação

clínica; e o Modelo de Fehring, no qual se observa a validação de conteúdo e validação

clínica de diagnóstico (CARVALHO et al., 2008; GARCIA, 1998). Além desses modelos,

também é observada a validação de diagnósticos por meio de procedimentos

metodológicos ou de validação de instrumentos de medida, como, por exemplo, os

critérios de validade e confiabilidade para construção de instrumentos, que contribuem

para a validação de construto e de conteúdo.

Em relação ao elemento do diagnóstico a ser validado, Creason (2004) menciona

que os estudos de validação apresentam grande diversidade no desenho da pesquisa:

alguns analisam um único diagnóstico, avaliando seu conceito e manifestações, e outros

focalizam um diagnóstico da NANDA-I e buscam confirmá-lo, examinando diretamente

registros ou prontuários médicos. É recomendável a validação de todos os componentes

do diagnóstico de enfermagem, desde título, definição, características definidoras, fatores

relacionados e mesmo a própria estrutura taxonômica, como tem sido feito em outras

classificações (CARVALHO; ROSSI, 2002).

Para a validação do diagnóstico Falta de Adesão, foi seguido o método proposto

por Fehring (1987) que contempla três modelos: Modelo de validação de conteúdo

diagnóstico (Diagnostic Content Validation – DCV); Modelo de validação clínica do

diagnóstico (Clinical Diagnostic Validation – CDV) e o Modelo de medidas de correlação

etiológica (Etiological Correlation Ratings – ECR). Em 1994, Fehring acrescentou mais

um: O modelo de validação diferencial de diagnósticos (Differential Diagnostic Validation

– DDV), sendo que neste estudo, foram utilizados os dois primeiros modelos citados.



Desta forma, a pesquisa transcorreu especificamente nas seguintes etapas: No

primeiro momento, a construção das definições constitutivas do diagnóstico Falta de

Adesão em pessoas com hipertensão arterial, das características definidoras e dos

fatores relacionados do diagnóstico, a partir da literatura pertinente (ETAPA A). Em

seguida, foi realizada a validação do conteúdo diagnóstico por meio de especialistas

(ETAPA B), e, finalmente, foi realizada a validação clínica das características e dos

fatores relacionados (ETAPA C).

A escolha dos métodos propostos por Fehring (1986, 1987 e 1994) em

detrimento de outros de validação existentes, ocorreu porque eles são amplamente

empregados no Brasil em pesquisas de renome (MELO; CARVALHO; HAAS, 2008;

MELO; CARVALHO; PELÁ, 2007; PILEGGI, 2007), e outras semelhantes a esta (MELO,

2004; GALDEANO, 2007; CHAVES, 2008). Além do mais, o método de Fehring foi

construído para validação específica de diagnósticos de enfermagem. Pode ser

empregado sozinho ou de forma conjugada, com o modelo de Hoskins, por exemplo, na

sua totalidade ou em parte, com adaptações ou da forma preconizada pelo autor, em

função da população estudada e das características do diagnóstico a ser estudado.

3.1 Etapa A: Construção das definições constitutivas
Esta etapa visa a análise de conceitos a partir de uma revisão integrativa da

literatura que trouxesse evidências sobre o diagnóstico de enfermagem em estudo, suas

características e fatores, indicadores considerados adequados ou não à clientela e as

definições conceituais e operacionais existentes.

A definição constitutiva oferece uma variável ou conceito com significado

conotativo (compreensivo, teórico), estabelecido por intermédio da análise de conceito,

derivação de conceito ou síntese de conceito (BURNS; GROVE, 1995).

Já a definição operacional de um conceito especifica as operações que devem

ser realizadas para que se possam coletar as informações exigidas, ou seja, leva em

conta a precisão com que o pesquisador define os termos e determina os passos a serem

seguidos para a investigação dos dados, de forma que reproduzam exatamente o que

significam dentro do contexto do estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A definição

operacional deve ser a mais abrangente possível e deve traduzir comportamentos físicos

concretos, por meio dos quais o construto, no caso o diagnóstico, se expressa

(PASQUALI, 1999).

A motivação nessa etapa, segundo Dantas (2006), ocorre pelo interesse do

pesquisador em fazer uso da metodologia da reflexão e da revisão de literatura. Viegas

(2007) complementa ao mencionar que a revisão de literatura proporciona uma nova



visão sobre uma área, ao trazer concepções convergentes, divergentes e, até mesmo,

escassas, sobre determinado tema.

Os princípios do delineamento da pesquisa requerem que todas as variáveis do

estudo em questão sejam definidas operacionalmente, tornando-as mais claras, objetivas

e, acima de tudo, mensuráveis (HOSKINS, 1989). O uso das definições constitutivas e

operacionais aumenta a validade e a credibilidade da pesquisa (GRANT; KINNEY, 1991).

3.2 Etapa B: Validação do conteúdo diagnóstico das características definidoras e
fatores relacionados por especialistas

Para Hoskins (1989), ao se realizar uma análise do diagnóstico a ser estudado,

deve-se ter como objetivo produzir as definições constitutivas/operacionais aos conceitos

(no caso as características definidoras e fatores relacionados), atribuindo-lhes

significados mensuráveis. Segundo essa autora, após a elaboração das definições

conceitual e operacional do diagnóstico e identificação dos indicadores empíricos, o

diagnóstico e seus elementos devem ser submetidos à validação por especialistas.

Esta etapa visa a determinação de quais características definidoras e fatores

relacionados gerados na etapa A têm o melhor significado pretendido, representando

exatamente o diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial e quais

devem ser excluídos. De acordo com o método de validação de conteúdo proposto por

Fehring (1987), equivalente à validação por especialista de Hoskins (1989), o

pesquisador deve obter opiniões de enfermeiros especialistas na temática para que

atuem como juízes em relação à identificação de quais definições conceituais (ou

constitutivas) representam cada característica e fator e quais elementos podem ser

indicativos da existência do diagnóstico.

Especificamente para estudos de validação por especialistas, conforme

esclarece Hoskins (1989), os mencionados profissionais, além do profundo conhecimento

da temática em estudo, devem compreender e utilizar sobremaneira a linguagem da

sistematização da assistência de enfermagem.

Um especialista é definido por Ferreira (2004) como “pessoa que se consagra

com particular interesse e cuidado a certo estudo” ou ainda “pessoa que tem habilidade

ou prática especial em determinada coisa”. Para Lacerda (2002), especialização é

geralmente considerada uma característica do indivíduo que alcançou excelente

desempenho de sua disciplina e inclui a qualidade de tomada de decisões, intuição,

conhecimento, habilidades psicomotoras e especialização clínica.

Logo, para um enfermeiro ser considerado um especialista em determinado

assunto e, portanto, participar de estudos de validação, deveria sê-lo na área em que o

pesquisador se propõe a investigar (GALDEANO; ROSSI, 2006).



De acordo com o modelo proposto por Fehring (1994), o enfermeiro deve

preencher alguns outros requisitos para ser considerado especialista em diagnóstico de

enfermagem. Entre estes, possuir: título de mestre ou doutor, com pesquisa de conteúdo

relevante sobre a área de interesse do estudo; publicações referentes a diagnósticos de

enfermagem em revistas de referência; experiência clínica ou especialização em área

relevante para o tema de interesse. Tais condições de seleção foram adaptadas à

temática dessa pesquisa.

Em alguns casos, para se definir operacionalmente uma característica

definidora, isto é, para lhe atribuir um conceito mensurável, é necessária a utilização ou a

construção de testes específicos para esse fim. Para avaliação das definições

submetidas aos especialistas, as mesmas foram avaliadas segundo critérios de Pasquali,

advindos dos princípios da Psicometria (PASQUALI, 1999) selecionados para subsidiar

também a etapa de construção dos tópicos e das definições dos elementos do

diagnóstico.

A psicometria é um ramo da psicologia que fundamenta medidas em ciências

sociais e é a base epistemológica da elaboração de instrumentos psicológicos de uso

comum necessários às pesquisas científicas. Estabelece o percurso metodológico para

se obter um instrumento revestido de qualidades métricas válidas para o que se espera,

ou seja, se caracteriza por expressar o fenômeno psicológico por meio de números

(PASQUALI, 1999; 2003).

Como a psicologia tem como objeto de estudo processos comportamentais e

psíquicos, a psicometria versa sobre a medida desses processos. Desse modo, como a

adesão ao tratamento da hipertensão arterial é essencialmente um processo

comportamental, achou-se pertinente usar alguns dos critérios do referencial de Luis

Pasquali neste trabalho, já que a criação de um instrumento válido implica rigor

metodológico, etapas bem definidas e procedimentos precisos.

A psicometria baseia-se em três grandes pólos, denominados de procedimentos

teóricos, procedimentos empíricos e procedimentos analíticos (PASQUALI, 2003).

Os procedimentos teóricos na elaboração de instrumentos psicológicos de

medida enfocam a questão da teoria que deve fundamentar qualquer empreendimento

científico, no caso, a explicitação da teoria sobre o construto ou objeto psicológico para o

qual se quer desenvolver um instrumento de medida, bem como a operacionalização do

construto em itens. Os procedimentos teóricos devem ser elaborados para cada

instrumento, dependendo, portanto, da literatura existente sobre o construto que o

instrumento pretende medir.

Os procedimentos empíricos (experimentais) buscam definir as etapas e técnicas

de aplicação do instrumento preliminar e de coleta da informação para proceder à



avaliação da qualidade psicométrica do instrumento. É realizada análise da dificuldade,

da discriminação e da validade dos itens, a partir dos dados coletados de uma amostra

de sujeitos representativa da população para a qual o instrumento está sendo construído,

utilizando-se análises estatísticas (PASQUALI, 1997).

Finalmente, os procedimentos analíticos (estatísticos) têm como objetivo

estabelecer os procedimentos de análises matemáticas a serem efetuadas sobre os

dados para estimar a validade e precisão do instrumento, e se necessário, estabelecer

sua normatização.

O passo da construção dos itens se compõe das tarefas (os itens do

instrumento) que as pessoas deverão executar para que se possa avaliar a magnitude de

presença do construto (atributo). Os critérios para a construção e avaliação dos itens

escolhidos para este estudo foram:

 Critério comportamental: O item deve expressar um comportamento, não uma

abstração ou construto. O item deve poder permitir à pessoa uma ação clara e

precisa, como se uma pessoa pudesse dizer "vá e faça". Assim, reproduzir um

texto é um item comportamental (vá e reproduza), ao passo que compreender um

texto não o é, pois a pessoa não sabe o que fazer com: “vá e compreenda...”

 Critério da simplicidade: Um item deve expressar uma única ideia. Itens que

introduzem explicações de termos ou oferecem razões ou justificativas são

normalmente confusos, porque apresentam ideias variadas e confundem o

respondente. Por exemplo: Gosto de feijão, porque é saudável. Caso a pessoa de

fato goste de feijão, mas não porque seja saudável, não saberia como reagir a tal

afirmativa: se concorda que o feijão é gostoso ou concorda que é saudável. O

item exprime duas ideias.

 Critério da clareza: O item deve ser inteligível em todos os estratos da população-

meta; Deve-se utilizar frases curtas, com expressões simples e inequívocas.

Nesse contexto, é preciso também não utilizar gírias, porque estas não são em

geral inteligíveis para todos os membros de uma população-meta do instrumento,

além de tipicamente ofender o estrato mais sofisticado do mesmo grupo. Contudo,

o linguajar típico da população-meta deve ser utilizado na formulação dos itens;

assim, são admissíveis e mais apropriadas expressões conhecidas por ela. A

preocupação aqui é a compreensão das frases (que representam tarefas a serem

entendidas, e se possível, resolvidas), não sua elegância artística.

 Critério da relevância (pertinência, saturação, unidimensionalidade,

correspondência): A expressão deve ser consistente com o traço (atributo, fator,

propriedade psicológica) definido e com as outras frases que cobrem o mesmo

atributo. Ou seja, o item deve realmente medir o atributo que se propõe medir.



 Critério da precisão: O item deve possuir uma única posição definida no contínuo

do atributo e ser distinto dos demais itens de sua mesma classe. Ou seja, o item

deve ser único na medida do atributo.

 Critério da tipicidade: O item deve ser formado por expressões condizentes

(típicas, próprias, inerentes) com o atributo. Por exemplo: beleza não pode ser

qualificada como pesada, nem grossa, uma vez que peso e espessura não são

medidas referentes à beleza.

 Critério da amplitude: este critério afirma que o conjunto dos itens referentes ao

mesmo atributo deve cobrir toda a extensão de magnitude do contínuo desse

atributo, ou seja, o conjunto de itens deve ser suficiente para medir o atributo.

Pasquali (1997) descreve outros critérios para a construção de instrumentos,

como: Critério de objetividade ou de desejabilidade; Critério da variedade; Critério da

modalidade; Critério da credibilidade e Critério do equilíbrio. No entanto, estes não foram

utlizados neste estudo por não se adequarem à proposta.

A análise teórica dos itens deve ser feita por especialistas e comporta dois tipos

distintos: análise sobre a compreensão dos itens (análise semântica) e análise da

pertinência dos itens ao construto que representam (propriamente chamada de análise

dos especialistas) que, às vezes, é chamada de análise de conteúdo.

Nessa análise, os especialistas devem ter conhecimento específico na área do

construto, pois sua tarefa consiste em ajuizar se os itens estão se referindo ou não ao

traço em questão. Uma concordância de, pelo menos, 80% entre os especialistas pode

servir de critério de decisão sobre a pertinência do item ao traço a que teoricamente se

refere.

3.3 Etapa C: Validação Clínica
Esta última etapa consiste na confirmação das listas de características

definidoras e de fatores relacionados que foram desenvolvidas e validadas nas etapas

anteriores, sendo novamente validadas por enfermeiros especialistas num ambiente

clínico (HOSKINS, 1989).

Fehring (1987) sugere alguns procedimentos para a validação clínica. Nesse

modelo, a validação fundamenta-se na obtenção de evidência quanto à existência de um

dado diagnóstico a partir de uma situação clínica real. Quando a natureza do diagnóstico

é relacionada a desempenho ou fisiologia, o modelo propõe a observação clínica com

dois enfermeiros desenvolvendo as observações e medidas. Diferentemente, se o

diagnóstico envolve, sobretudo, respostas cognitivas ou afetivas, recomenda-se a

obtenção de informações clínicas diretamente do paciente.



De acordo com a NANDA-I (2008), estudos que se propõem a validar conteúdos

do diagnóstico de enfermagem compõem uma base para o aperfeiçoamento daqueles já

aprovados ou para o desenvolvimento de novos. Já a validação clínica de um

diagnóstico, oferece dados relevantes para a validação de conteúdo do mesmo, pois lida

com as respostas humanas específicas em situações reais, facilitando a identificação das

características definidoras.



“Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma
situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o

momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo.
Hoje sei que o nome disso é... Respeito”.

Charles Chaplin



4 CONSTRUÇÃO DAS DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS

Esta primeira etapa do estudo (ETAPA A) corresponde à estrutura teórica do

processo de pesquisa e constou do desenvolvimento das definições constitutivas do

diagnóstico de enfermagem, de cada característica definidora e fator relacionado do DE

Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial, descritas a seguir.

Atualmente, o diagnóstico Falta de Adesão apresenta a definição:

“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. Na presença de um plano de promoção da saúde

ou terapêutico acordado, o comportamento da pessoa ou do cuidador é total ou

parcialmente não aderente e pode levar a resultados clinicamente não efetivos ou

parcialmente efetivos” (NANDA, 2010, p. 320). Está incluído no Domínio 10 (Princípios da

vida), classe 3 (Coerência entre valores/crenças/atos).

O mesmo apresenta as seguintes características definidoras (NANDA, 2010, p.

320):

 Comportamento indicativo de falta de aderência

 Evidências de desenvolvimento de complicações

 Evidência de exacerbação de sintomas

 Falha em manter compromissos agendados

 Falha em progredir

 Testes objetivos (p. ex., medidas fisiológicas, detecção de marcadores fisiológicos)

Quanto aos fatores relacionados ao diagnóstico Falta de Adesão, tem-se

(NANDA, 2010, p. 320-321):

 Fatores individuais: Capacidades de desenvolvimento; Capacidades pessoais;

Conhecimento relevante para o comportamento do regime de tratamento; Crenças de

saúde; Forças motivacionais; Habilidade relevante para o comportamento do regime

de tratamento; Influências culturais; Pessoas significativas; Sistemas de valores do

indivíduo; Valores espirituais.

 Fatores relacionados ao plano de assistência à saúde: Complexidade; Custo; Duração;

Flexibilidade financeira do plano; Intensidade.

 Fatores relacionados à rede: Crenças percebidas de pessoas significativas;

Envolvimento de membros da família no plano de saúde; Valor social em relação ao

plano.



 Fatores relacionados ao sistema de saúde: Acesso aos cuidados; Acompanhamento

regular do provedor; Cobertura de saúde individual; Continuidade proporcionada pelo

provedor; Conveniência da assistência; Credibilidade do provedor; Habilidade de

ensino do provedor; Reembolso pelo provedor; Relacionamento cliente-provedor;

Satisfação com o cuidado.

Os procedimentos teóricos iniciais abrangeram a exploração de cada

característica definidora e fatores relacionados contidos na NANDA-I (2010) e os

conceitos envolvidos com o fenômeno “adesão”. Nessa fase, a análise de conceitos se

deu a partir de uma revisão integrativa da literatura sobre diagnóstico de enfermagem e

adesão terapêutica, permitindo a identificação das definições constitutivas e operacionais

existentes sobre a adesão ou a não adesão ao regime terapêutico anti-hipertensivo.

A revisão seguiu as seis etapas descritas por Ursi e Galvão (2006) e Mendes,

Silveira e Galvão (2008), conforme mostra a figura abaixo:

Figura 5: Componentes da revisão integrativa da literatura (MENDES; SILVEIRA;
GALVÃO, 2008; URSI; GALVÃO, 2006). Fortaleza, 2011.

4.1 Identificação do tema da pesquisa
É o momento da redação da hipótese ou da(s) questão(ões) norteadora(s). Esta

é a etapa que irá nortear todo o processo da revisão e por isso, o tema deve ser definido

de forma clara e específica, para que a busca siga um raciocínio teórico e confiável.



Para a realização desta revisão integrativa, as pesquisas identificadas nas bases

de dados deveriam ter envolvimento com as seguintes questões: O que se compreende

por adesão/falta de adesão ao regime terapêutico de doenças crônicas? Quais elementos

indicam a falta de adesão a esse regime? Quais fatores dificultam/afetam a adesão

terapêutica? Que fatores promovem/caracterizam a falta de adesão? Em que medida o

paciente não consegue seguir as recomendações e orientações dos profissionais de

saúde?

O objetivo da revisão integrativa foi caracterizar o conhecimento produzido sobre

adesão terapêutica de doenças crônicas.

4.2 Busca na literatura
Para a realização de uma revisão integrativa, é desejável incluir todos os

estudos encontrados na busca. Entretanto, se o número de pesquisas for muito grande,

pode-se fazer uma seleção randomizada, ou a utilização de outros métodos de

amostragem. Para isto, são estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão para os

estudos encontrados nas bases de dados selecionadas (URSI; GALVÃO, 2006).

O levantamento foi realizado de forma online, a partir do acesso inicial pelo

Portal de Periódicos da CAPES, a partir do sítio eletrônico

http://www.periodicos.capes.gov.br, nas seguintes bases de dados: CINAHL Information

Systems (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature); LILACS (Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde); PUBMED (National Library of

Medicine) e o Banco de teses da CAPES, além do acesso direto ao website da The

Cochrane Library (Biblioteca Cochrane).

Foi considerado todo o período de abrangência dessas fontes e foram

empregados os descritores controlados “diagnóstico de enfermagem”, “cooperação do

paciente” e “recusa do paciente ao tratamento” e seus respectivos correspondentes na

língua inglesa (nursing diagnosis, patient compliance, treatment refusal) e língua

espanhola (diagnóstico de enfermería, cooperación del paciente, negativa del paciente al

tratamiento). Estes descritores foram determinados a partir da base de dados da

BIREME, disponível em http://www.decs.bvs.br e da base das Terminologias MeSH

(Medical Subject Headings of U.S. National Library of Medicine) que apresenta o

vocabulário adequado contido nos artigos indexados. Como tais descritores não

corresponderam às expectativas de resultados da busca em todas as bases de dados,

também foram empregados os descritores não controlados adesão terapêutica e adesão

ao tratamento, também com seus respectivos correspondentes nas línguas inglesa e

espanhola em uma das bases selecionadas.

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.decs.bvs.br/


Nesta revisão, as pesquisas obedeceram aos critérios de inclusão: Artigos,

dissertações ou teses que abordavam o regime terapêutico ou a adesão terapêutica

como foco principal; Estudos disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol;

Estudos completos disponíveis eletronicamente nas bases de dados selecionadas. Nesta

etapa, a busca e a seleção dos artigos foram realizadas simultaneamente por dois

revisores, de forma independente, mas tendo por base as questões norteadoras da

revisão integrativa. Quando houve alguma discordância entre os revisores, buscou-se o

consenso entre as partes.

Após esta primeira seleção, foi realizado um segundo refinamento, apenas com

um dos revisores, adotando-se como critérios de exclusão a partir deste momento:

Editoriais; Cartas ao Editor; Estudos que abordassem a adesão a outras doenças

crônicas que não fosse a hipertensão.

Uma vez que cada base de dados possui características próprias para a busca, os

processos para localização dos artigos foram adaptados a cada base, mantendo-se em

comum as questões norteadoras e os critérios de inclusão e exclusão da revisão

integrativa, previamente estabelecidos para manter a coerência na busca dos artigos e

evitar possíveis vieses. Cada processo será detalhado a seguir:

4.2.1 Base de dados CINAHL

O ponto de partida para a seleção dos artigos nesta base de dados foi o Portal

de Periódicos da CAPES. Foi realizada a busca avançada para o cruzamento dos

descritores, os quais foram inseridos na língua inglesa e não havendo nenhuma restrição

ou delimitação de busca booleana, com exceção da busca já por estudos com texto

completo (full text) (Apêndice A).

Foram selecionadas 187 referências após o cruzamento dos descritores,

respeitando-se a concordância dos dois revisores. Com a leitura flutuante dos estudos,

aplicação das questões norteadoras e critérios de exclusão, 10 estudos foram

selecionados para análise específica. Entretanto, apenas cinco artigos estavam

disponíveis eletronicamente na íntegra (figura 6). A busca com os descritores nas línguas

portuguesa e espanhola não resultaram em referências.



Figura 6: Diagrama do processo de seleção dos artigos da base de dados Cinahl.
Fortaleza, 2011.

4.2.2 Base de dados LILACS

Esta base também foi acessada a partir do Portal de Periódicos da CAPES,

sendo que foi utilizado o formulário avançado para a busca e os descritores foram

inseridos na língua portuguesa, com a pesquisa no campo “palavras” (Apêndice B).

Como mostra a figura 7, apenas o cruzamento dos descritores "Cooperação do

paciente" e "Recusa do paciente ao tratamento" resultaram em referências viáveis ao

estudo. A inserção dos descritores nas línguas espanhola e inglesa não trouxe nenhum

resultado nos três cruzamentos. Ademais, o cruzamento dos três descritores ao mesmo

tempo, também não gerou resultados.



Figura 7: Diagrama do processo de seleção dos artigos da base de dados LILACS.
Fortaleza, 2011.

4.2.3 Base de dados PUBMED

A busca foi realizada como “advanced search”, com o cruzamento dos

descritores em inglês no campo delimitado “MeSH Terms”, a partir do acesso inicial pelo

Portal de Periódicos da CAPES (Apêndice C), como as bases anteriores.

Apesar do grande número de referências selecionadas pelos dois revisores,

explicitado no diagrama da figura 8, ao se aplicar os critérios de inclusão, exclusão e as

questões norteadoras, obteve-se um número baixo de artigos que trouxessem evidências

sobre os elementos envolvidos no fenômeno adesão/falta de adesão à terapêutica da

hipertensão. Nesta base, os descritores nas línguas portuguesa e espanhola também não

geraram resultados para a pesquisa.



Figura 8: Diagrama do processo de seleção dos artigos da base de dados PUBMED.
Fortaleza, 2011.

4.2.4 Banco de teses da CAPES

Diferentemente das outras bases de dados, o banco de teses não permite o

cruzamento dos descritores. Sendo assim, foi realizada uma busca individual de cada

descritor em português, inserido no campo “assunto” e utilizando a “expressão exata”.

(Apêndice D) Visando uma busca ampliada e mais específica, além dos descritores

comuns a todas as bases de dados, foram utilizados os termos “adesão terapêutica” e

“adesão ao tratamento”.

A busca de dissertações e teses gerou uma grande quantidade de estudos,

como mostra a figura 9 a seguir. Entretanto, houve uma séria limitação em relação ao

acesso a esses estudos, já que apesar de ser exigido dos programas de Pós-graduação

que disponibilizem suas pesquisas, muitas delas só constavam do resumo do estudo,

inviabilizando a extração das definições constitutivas dos elementos do diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão.



Figura 9: Diagrama do processo de seleção das dissertações e teses do banco de teses
da CAPES. Fortaleza, 2011.

4.2.5 Base de dados da Biblioteca Cochrane

Esta base de dados foi a única acessada diretamente a partir de seu endereço

eletrônico http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0, já que o Portal de Periódicos

da CAPES não dá acesso à Biblioteca. A busca também foi realizada como “advanced

search”, com o cruzamento dos descritores na língua inglesa no campo delimitado

“keywords” (Apêndice E).

Por possuir um extenso banco de dados de ensaios clínicos e abranger revisões

sistemáticas sobre temas variados, a Biblioteca Cochrane trouxe poucas referências nas

quais se pôde extrair os conceitos necessários e responder às questões norteadoras da

revisão, resultando em apenas 3 artigos utilizados na análise (Figura 10).

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0


Figura 10: Diagrama do processo de seleção dos artigos da base de dados da Biblioteca
Cochrane. Fortaleza, 2011.

4.3 Categorização dos estudos
Corresponde à definição dos dados a serem extraídos dos estudos selecionados

e analisados, com o objetivo de organizar e categorizar as informações de forma concisa.

Preferencialmente, esta etapa deve ser realizada por meio da utilização de um

instrumento de coleta que informe quem são os sujeitos de cada pesquisa, os objetivos, a

metodologia empregada, os resultados e as principais conclusões de cada estudo

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Entretanto, esta revisão visou extrair, além dos

dados principais de caracterização dos estudos, as respostas às questões de pesquisa.

Foram levantadas 189 referências no CINAHL (cinco artigos selecionados), 33

referências na base LILACS (sendo incluídos para análise três artigos), 770 referências

no PUBMED (dos quais nove artigos foram selecionados), 378 dissertações e/ou teses

no banco de teses da CAPES (seis estudos selecionados) e 79 referências na Biblioteca

Cochrane (três artigos incluídos para análise). Ao todo, das 1.449 referências levantadas



sobre adesão à terapêutica de doenças crônicas, 26 estudos foram lidos pelo menos por

três vezes e analisados de forma crítica e intensiva, na busca das respostas às questões

norteadoras da revisão integrativa e dos conceitos pretendidos voltados para a

hipertensão, modo pelo qual os artigos começaram a ser fichados e categorizados.

4.4 Avaliação dos estudos incluídos na literatura
Este foi o momento em que os estudos selecionados passaram por uma análise

detalhada, sendo realizada a revisão crítica dos estudos e comparação com o

conhecimento teórico, para obtenção das conclusões e implicações para o

aprimoramento do cuidado de enfermagem. Silveira (2004) reforça que nesta etapa,

deve-se levar em conta a experiência clínica do pesquisador.

Neste momento, as definições constitutivas relacionadas aos elementos

constitutivos do fenômeno adesão terapêutica começaram a ser identificadas e

selecionadas por meio das leituras detalhadas dos estudos.

4.5 Interpretação dos resultados

A seguir, a caracterização dos estudos analisados na revisão integrativa:

Tabela 1: Distribuição dos estudos em relação ao país, ano de publicação, área, sujeitos,
foco do estudo, cenário e local de publicação (n=26). Fortaleza, 2011.

f %
País

Brasil 9 34,62
Estados Unidos 8 30,77
Espanha 2 7,69
Canadá 1 3,85
China 1 3,85
Irlanda 1 3,85
Suíça 1 3,85
Finlândia + Inglaterra 1 3,85
Gana + Kuait 1 3,85
Holanda + Estados Unidos 1 3,85

Ano de publicação
Década de 1990 1 3,85
2001 2 7,69
2002 3 15,54
2003 1 3,85
2004 2 7,69
2006 2 7,69
2007 6 23,08
2008 8 30,77
2009 1 3,85

Área de formação dos autores
Medicina 9 34,62
Enfermagem 7 26,92
Farmácia 2 7,69
Enfermagem + Medicina 1 3,85



Farmácia + Medicina 1 3,85
Não informa 6 23,08

População
Adultos 21 80,77
Idosos 2 7,69
Não se aplica 3 11,54

Cenário
Atenção Primária 12 46,15
Hospital 4 15,38
Atenção Secundária 3 11,54
Atenção Básica + Hospital 3 11,54
Não informa 2 7,69
Não se aplica 2 7,69

Temática do estudo
Identificação de fatores da não adesão 8 30,77
Intervenções para melhorar adesão 4 15,38
Adesão ao tratamento medicamentoso 3 11,54
Associação de fatores de risco CV e adesão 3 11,54
Análise do conceito de adesão/não adesão 2 7,69
Efeitos da interação pacientes e profissionais da saúde 2 7,69
Adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico 1 3,85
Determinantes da retomada medicamentosa 1 3,85
Relação custo-benefício da hipertensão 1 3,85
Fatores que influenciam o controle da PA 1 3,85

TOTAL 26 100,00

Conforme se observa na tabela 1, os estudos sobre adesão foram originários

principalmente do Brasil (34,62%) e dos Estados Unidos da América (30,77%),

desenvolvidos basicamente por profissionais da medicina e da enfermagem. Houve uma

concentração de publicação dos estudos em 2007 e 2008. O número pequeno de

estudos sobre adesão terapêutica em 2009 pode ser explicado por conta da revisão

integrativa ter sido realizada no decorrer deste ano com publicações de periódicos

publicados somente durante o primeiro semestre de 2009.

Muitos dos estudos selecionados abordaram aspectos da adesão em indivíduos

maiores de 20 anos (80,77%), apesar de a maioria deles ter encontrado prevalência de

pessoas acima de 50 anos nas suas amostras. Prado Júnior, Kupek e Mion Júnior (2007)

ao avaliarem a adesão ao esquema terapêutico prescrito de 120 pacientes com

hipertensão em Florianópolis, encontraram que a idade do paciente estava entre os

melhores valores preditivos de adesão, junto com o controle da pressão arterial, ou seja,

os pacientes acima de 60 anos têm mais de cinco vezes a chance de ter maior adesão

quando comparados aos indivíduos de 35 a 60 anos. Talvez o fato dos indivíduos mais

jovens serem mais propensos a não aderir aos regimes explica o grande número de

estudos voltados a essa população.

Quase a metade dos estudos foi desenvolvida com esses indivíduos na atenção

básica de saúde, com destaque para a Estratégia Saúde da Família (ESF), que foi

cenário de seis dos 12 estudos realizados na rede básica. Santos e Backes (2009)



concordam que a ideologia da ESF contribui para a melhoria da adesão à terapêutica de

doenças crônicas como a hipertensão (possibilidade de participação dos usuários em

grupo de educação em saúde, apoio da equipe multiprofissional, estabelecimento de

vínculo e de relação de confiança com a equipe, troca de experiências entre os que

apresentam o mesmo diagnóstico, facilidade de acesso, entre outros aspectos),

corroborando com os estudos citados nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010).

Entretanto, Araújo, Paz e Moreira (2010) destacam que para se efetivar o

cuidado integral em saúde não só para as pessoas com hipertensão arterial, mas para

toda a população coberta por essa Estratégia requer que todas as esferas gestoras

envolvidas assumam processos de planejamento e avaliação em saúde no cotidiano da

ESF e dotem os serviços de saúde de infraestrutura nos diversos níveis de atenção para

mudanças no processo do cuidado. Além disso, importa em que os profissionais passem

a estabelecer diálogos terapêuticos e considerem a experiência da saúde e da doença do

usuário na decisão do tratamento, ultrapassando os protocolos técnicos.

Em relação à temática abordada, os estudos analisados se detiveram

basicamente aos fatores intervenientes na adesão, seja tanto nos que interferem

negativamente na adesão, como naqueles fatores que predispõem a uma melhoria na

adesão à terapêutica anti-hipertensiva. Entretanto, nota-se predomínio da literatura no

que se refere aos aspectos relacionados à adesão ao tratamento medicamentoso, sendo

incipiente ainda o estudo desses mesmos fatores e de métodos de avaliação da adesão

ao tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial.

Oliveira (2007) já apontava que os profissionais da saúde, em especial os

enfermeiros, deveriam se preocupar mais com o tratamento não farmacológico da

hipertensão, pelo enfoque da educação em saúde. Na saúde coletiva, o enfermeiro

realiza o acompanhamento dos indivíduos em tratamento para a hipertensão, sendo

responsável pelas consultas de enfermagem, abordando além da importância da adesão,

as possíveis intercorrências ao tratamento e a importância de manter hábitos de vida

saudáveis ou modificar aqueles que possam comprometer sua saúde.

A seguir, estão expostas as evidências sobre os fenômenos adesão/falta de

adesão em pessoas com hipertensão arterial, suas características definidoras e fatores

relacionados obtidos mediante a análise dos estudos selecionados.



Características definidoras

Quadro 2: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora
“Comportamento indicativo de falta de aderência” identificadas na literatura
de acordo com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Não se engaja
adequadamente em
comportamentos
recomendados (utilização
correta da medicação, prática
de exercício, dieta adequada,
etc).

1. BOSWORTH, H. B. et al. Take Control of Your
Blood pressure (TCYB) study: A multifactorial tailored
behavioral and educational intervention for achieving
blood pressure control. Patient Education and
Counseling. 2008a; 70: 338–47.
2. BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007; 298(17):
2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
3. MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Sistema
Interpessoal de Imogene King: as relações entre
pacientes com hipertensão não aderentes ao
tratamento e profissionais de saúde. Acta Paul. Enf.
2002; 15(3).

1. Cochrane

2. Cinahl

3. Lilacs

Engaja-se em
comportamentos não-
saudáveis (fumar, usar álcool
excessivo, alimentação
irregular, etc).

BOSWORTH, H. B. et al. Take Control of Your Blood
pressure (TCYB) study: A multifactorial tailored
behavioral and educational intervention for achieving
blood pressure control. Patient Education and
Counseling. 2008a; 70: 338–47.

Cochrane

Não utilização da medicação,
apesar de prescrita pelo
médico, utilização incorreta
e/ou suspensão do uso da
medicação.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba. João
Pessoa, 181p.

CAPES

Não demonstra nenhuma
tentativa de seguir a
recomendação ou segue
parcialmente as
recomendações.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba. João
Pessoa, 181p.

CAPES

Não segue adequadamente o
tratamento, seja
farmacológico ou não–
farmacológico.

RAMOS, A. L. S. L. Prevalência de fatores de risco
cardiovasculares e adesão ao tratamento em
pacientes cadastrados no Sistema de
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA) em Unidade de Referência de
Fortaleza, Ceará, 2002-2005. 2008. Dissertação
(Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca. Fortaleza, 73f.

CAPES

Evitam reconhecer efeitos
secundários graves em um
esforço para seguir as
recomendações conforme
prescrito.

BISSONNETTE, J. M. Adherence: a concept analysis.
Journal of Advanced Nursing. 2008; 63(6), 634-43.

Cinahl

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048


Quadro 3: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Evidência
de desenvolvimento de complicações” identificadas na literatura de acordo
com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Aumento na morbidade e na
mortalidade.

1. LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-
adherence and associated risk factors among
Chinese geriatric patients in Hong Kong. Hong Kong
Med J. 2007;13: 284-92.
2. BISSONNETTE, J. M. Adherence: a concept
analysis. Journal of Advanced Nursing. 2008;
63(6), 634-43.

1. Pubmed

2. Cinahl

Aumento da incidência de
insuficiência cardíaca
congestiva e infarto do
miocárdio.

GEHI, A. K. et al. Self-reported medication
adherence and cardiovascular events in patients with
stable coronary heart disease. The Heart and Soul
Study. Arch Intern Med. 2007;167(16):1798-803.

Cinahl

Risco aumentado de eventos
cardiovasculares secundários.

GEHI, A. K. et al. Self-reported medication
adherence and cardiovascular events in patients with
stable coronary heart disease. The Heart and Soul
Study. Arch Intern Med. 2007;167(16):1798-803.

Cinahl

Risco aumentado de
desenvolver resistência a
terapia e aumento do risco de
efeitos adversos por causa da
descontinuidade ou
interrupção abrupta do regime
medicamentoso.

LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice. 2009;
15: 25-31.

Pubmed

Maior propensão à angina,
níveis mais elevados de
colesterol e fração de ejeção
ventricular esquerda.

GEHI, A. K. et al. Self-reported medication
adherence and cardiovascular events in patients with
stable coronary heart disease. The Heart and Soul
Study. Arch Intern Med. 2007;167(16):1798-803.

Cinahl

Quadro 4: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Evidência
de exacerbação de sintomas” identificadas na literatura de acordo com
referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Prejuízo no controle da
hipertensão.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Falta de controle da pressão
arterial com suas implicações
deletérias já conhecidas.

1. ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos
da Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.
2. RAMOS, A. L. S. L. Prevalência de fatores de
risco cardiovasculares e adesão ao tratamento
em pacientes cadastrados no Sistema de
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA) em Unidade de Referência de
Fortaleza, Ceará, 2002-2005. 2008. Dissertação
(Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca. Fortaleza, 73f.
3. CHOO, P. W. et al. A cohort study of possible risk
factors for over-reporting of antihypertensive
adherence. BMC Cardiovascular Disorders. 2001,
1(6). Available from:
http://www.biomedcentral.com/1471-2261/1/6.

1. Lilacs

2. CAPES

3. Pubmed



Surtos intensos de sinais e
sintomas da doença.

LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice. 2009;
15: 25-31.

Pubmed

Exacerbação, progressão da
doença, crise ou recaída.

1. LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice. 2009;
15: 25-31.
2. HEISLER, M. et al. When More Is Not Better:
Treatment Intensification Among Hypertensive
Patients With Poor Medication Adherence.
Circulation. 2008; 117: 2884-2892.
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/22/2884

1 e 2.
Pubmed

Quadro 5: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Falha em
manter compromissos agendados” identificadas na literatura de acordo com
referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Faltar a três visitas
consecutivas (em 6 meses).

BROOKS, D. et al. Predictors of Participant
Adherence and Retention in the African American
Study of Kidney Disease and Hypertension.
Nephrology Nursing Journal. March-April 2008;
35(2).

Cochrane

Não-seguimento à orientação
médica e/ou o não-
comparecimento às consultas
de seguimento, num período
entre 12 e 24 meses após a
avaliação inicial.

RAMOS, A. L. S. L. Prevalência de fatores de risco
cardiovasculares e adesão ao tratamento em
pacientes cadastrados no Sistema de
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA) em Unidade de Referência de
Fortaleza, Ceará, 2002-2005. 2008. Dissertação
(Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca. Fortaleza, 73f.

CAPES

Falha ou abandono do
tratamento.

1. RAMOS, A. L. S. L. Prevalência de fatores de
risco cardiovasculares e adesão ao tratamento
em pacientes cadastrados no Sistema de
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HIPERDIA) em Unidade de Referência de
Fortaleza, Ceará, 2002-2005. 2008. Dissertação
(Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca. Fortaleza, 73f.
2. UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento
farmacológico de pacientes hipertensos
seguidos nos Núcleos de Saúde da Família do
município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.
95f.
3. MAR, J.; RODRÍGUEZ-ARTALEJO, F. Which is
more important for the eficiency of hypertension
treatment: hypertension stage, type of drug or
therapeutic compliance? Journal of Hypertension.
2001; 19: 149-55.

1 e 2. CAPES

3. Cochrane

Não comparecimento regular
às consultas agendadas; o
uso inadequado de
medicamento; a falta de
adoção de hábitos de vida
saudável.

UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento
farmacológico de pacientes hipertensos
seguidos nos Núcleos de Saúde da Família do
município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.
95f.

CAPES



Quadro 6: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Falha em
progredir” identificadas na literatura de acordo com referência e base de
dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
O paciente pode querer
cumprir com o seu regime de
tratamento, mas não
consegue.

1. MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Verificação
da eficácia de uma proposta de cuidado para
aumento da adesão ao tratamento da hipertensão
arterial. Acta Paul. Enf. 2004; 17(3): 268-77.
2. BISSONNETTE, J. M. Adherence: a concept
analysis. Journal of Advanced Nursing. 2008;
63(6), 634-43.

1. Lilacs

2. Cinahl

Não entende o que aconteceu
na visita médica.

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Não concordar com o que o
médico mandou.

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Desinformação ou
desinteresse nos efeitos a
médio e longo prazo da
prática regular de atividades
físicas.

MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Verificação da
eficácia de uma proposta de cuidado para aumento
da adesão ao tratamento da hipertensão arterial.
Acta Paul. Enf. 2004; 17(3): 268-77.

Lilacs

Não obtenção dos benefícios
esperados, ausência de
resposta fisiológica.

FRANCO, T. Estudo retrospectivo sobre a
terapêutica antihipertensiva de uma unidade do
Programa de Saúde da Família. 2006. Dissertação
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas –
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 70p.

CAPES

Dificuldades na mudança do
estilo de vida.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Lidar com seus problemas de
saúde poderia consumir
muitas horas por dia.

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Quadro 7: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Testes
objetivos” identificadas na literatura de acordo com referência e base de
dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Contagem de comprimidos,
uso aparelhos de
monitoramento eletrônicos
(dispositivos que contam o
número de doses
administradas, distribuidores
de pílula que contam o número
de comprimidos dispensados),
registros de prescrição.

1. BISSONNETTE, J. M. Adherence: a concept
analysis. Journal of Advanced Nursing. 2008;
63(6), 634-43.
2. WUERZNER, K.; HASSLER, C.; BURNIER, M.
Difficult blood pressure control: watch out for non-
compliance! Nephrol Dial Transplant. 2003;
18:1969-73.

1. Cinahl

2. Pubmed

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048


Mensuração de peso e
pressão arterial

VAN WIJKA, B. L. G. et al. Rates and determinants
of reinitiating antihypertensive therapy after
prolonged stoppage: a population-based study.
Journal of Hypertension. 2007, 25: 689-97.

Cinahl

Mensuração de metabólitos
dos remédios no sangue e/ou
urina.

BISSONNETTE, J. M. Adherence: a concept
analysis. Journal of Advanced Nursing. 2008;
63(6), 634-43.

Cinahl

Mensuração da glicose e dos
lipídios no sangue.

BOSWORTH, H. B. et al. Racial Differences in Blood
Pressure Control: Potential Explanatory Factors. J
Gen Intern Med. 2008b; 23(5): 692–8.

Cochrane

Observamos na literatura consultada muitos aspectos relacionados ao tratamento

medicamentoso sendo discutidos à parte dos demais indicadores. Ademais, quase todos

os estudos analisados se referem fortemente à adesão ao tratamento com drogas anti-

hipertensivas. Por isso, achamos adequado separar os conceitos e definições com esta

temática e construir uma nova característica definidora que se reporte à problemática da

adesão aos medicamentos:

Quadro 8: Definições constitutivas correspondentes à característica definidora “Manejo
inadequado do tratamento medicamentoso” identificadas na literatura de
acordo com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
O paciente não entende como
a medicação deve ser
tomada, número excessivo de
pílulas com complexos
esquemas posológicos.

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Descuido quanto ao horário
da medicação.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Os pacientes frequentemente
param de tomar suas
medicações ou até mesmo
nem começam a tomá-las,
pois as consideram ineficazes,
ou experimentam efeitos
colaterais desagradáveis.

UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento
farmacológico de pacientes hipertensos
seguidos nos Núcleos de Saúde da Família do
município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.
95f.

CAPES

Só tomar o medicamento
quando a pressão está alta,
não cuidar da saúde.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.

CAPES

Consumo irregular, reduzido
ou excessivo de
medicamentos.

1. FRANCO, T. Estudo retrospectivo sobre a
terapêutica anti-hipertensiva de uma unidade do
Programa de Saúde da Família. 2006. Dissertação
(Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas –
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 70p.
2. ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos
da Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

1. CAPES

2. Lilacs

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048


Fatores relacionados

Antes de analisar a literatura selecionada, sentiu-se a necessidade de reagrupar

alguns fatores relacionados semelhantes e modificar o título de alguns outros, visando

melhor caracterização dos fatores em relação ao diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial. Quanto aos fatores que sofreram modificações ou

incorporações, têm-se:

 Os fatores individuais “Capacidades de desenvolvimento” e “Habilidade relevante para

o comportamento do regime de tratamento” foram agregados ao fator “Capacidades

pessoais”;

 O fator “Conhecimento relevante para o comportamento do regime de tratamento” foi

modificado para “Conhecimento relevante para o seguimento do regime terapêutico

medicamentoso e não medicamentoso”;

 Os fatores “Crenças de saúde”, “Forças motivacionais”, “Sistemas de valores do

indivíduo”, “Valores espirituais”, “Valor social em relação ao plano” e “Satisfação com o

cuidado” foram agregados, resultando em “Crenças e valores do indivíduo

relacionados ao processo saúde/doença”;

 O fator “Pessoas significativas” foi modificado para “Apoio de pessoas significativas”,

agregando ainda os fatores “Crenças percebidas de pessoas significativas” e

“Envolvimento de membros da família no plano de saúde”;

 O fator “Flexibilidade financeira do plano” foi agregado ao fator “Custo”;

 O fator “Complexidade” foi ampliado para “Complexidade do regime terapêutico

medicamentoso”;

 Os fatores “Acesso aos cuidados”, “Cobertura de saúde individual”, “Acompanhamento

regular do provedor”, “Continuidade proporcionada pelo provedor”, “Conveniência da

assistência”, “Credibilidade do provedor” e “Reembolso pelo provedor” foram

incorporados ao fator “Cobertura do sistema de saúde”;

 O fator “Habilidade de ensino do provedor” foi modificado para “Habilidade de ensino

dos profissionais de saúde”;

 O fator “Relacionamento cliente-provedor” foi modificado para “Relacionamento

cliente-profissionais de saúde”.

Com isso, tem-se a seguir as definições obtidas na revisão integrativa da

literatura após a reorganização dos fatores relacionados:



Quadro 9: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Capacidades
pessoais” identificadas na literatura de acordo com referência e base de
dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Esquecimento, problemas de
memória.

1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.
2. LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-
adherence and associated risk factors among
Chinese geriatric patients in Hong Kong. Hong Kong
Med J. 2007;13: 284-92.
3. ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos
da Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

1. CAPES

2. Pubmed

3. Lilacs

Falta de ações voluntárias
para o cumprimento.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Nível de instrução e cognição LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-
adherence and associated risk factors among
Chinese geriatric patients in Hong Kong. Hong Kong
Med J. 2007;13: 284-92.

Pubmed

Envolvimento dos pacientes
em programas de apoio ao
paciente com hipertensão.

MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Verificação da
eficácia de uma proposta de cuidado para aumento
da adesão ao tratamento da hipertensão arterial.
Acta Paul. Enf. 2004; 17(3): 268-77.

Lilacs

Participação pró-ativa dos
pacientes nas decisões quanto
ao tratamento.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice 2009;
15: 25-31.

1. CAPES

2. Pubmed

Estresse psicológico. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.

CAPES

Auto-estima. UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento
farmacológico de pacientes hipertensos
seguidos nos Núcleos de Saúde da Família do
município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.
95f.

CAPES

Experiências prévias com a
doença ou tratamento.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES



Motivação/falta de motivação. 1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.
2. UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento
farmacológico de pacientes hipertensos
seguidos nos Núcleos de Saúde da Família do
município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo.
95f.
3. LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice 2009; 15:
25-31.

1 e 2. CAPES

3. Pubmed

Quadro 10: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Conhecimento
relevante para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso” identificadas na literatura de acordo com referência e base
de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
O paciente deve conhecer a
sua condição de saúde.

PIÑEIRO, F. et al. Validez de 6 métodos indirectos
para valorar el cumplimiento del tratamiento
farmacológico en la hipertensión arterial. Aten
Primaria. 1997; 19: 372-5.

Pubmed

Receio de associar as
medicações anti-hipertensivas
ao uso de álcool.

ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos da
Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

Lilacs

Desconhecimento sobre a HA;
Falta de prática no manejo
dos sintomas da doença; Falta
de compreensão sobre o
regime de tratamento e
condições subjacentes.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.

1 e 2. CAPES

Excesso de informação sobre
a adesão.

CHOO, P. W. et al. A cohort study of possible risk
factors for over-reporting of antihypertensive
adherence. BMC Cardiovascular Disorders 2001,
1(6). Available from:
http://www.biomedcentral.com/1471-2261/1/6.

Pubmed

Dificuldade para compreender
a importância do tratamento.

ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos da
Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

Lilacs

Quadro 11: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Crenças e
valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença” identificadas
na literatura de acordo com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Conscientização da
necessidade do uso de
medicamentos.

LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-adherence
and associated risk factors among Chinese geriatric patients
in Hong Kong. Hong Kong Med J. 2007;13: 284-92.

Pubmed



Falta de percepção acerca
da seriedade da doença,
do risco à saúde oferecido
pela doença e convicção
do risco da não adesão.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de João
Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba. João
Pessoa, 181p.
2. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa
de Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande,
MS: um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.
3. MAR, J.; RODRÍGUEZ-ARTALEJO, F. Which is more
important for the eficiency of hypertension treatment:
hypertension stage, type of drug or therapeutic compliance?
Journal of Hypertension 2001; 19: 149-55.

1 e 2.
CAPES

3.
Cochrane

Ansiedade e insegurança. MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Sistema Interpessoal de
Imogene King: as relações entre pacientes com hipertensão
não aderentes ao tratamento e profissionais de saúde. Acta
Paul. Enf. 2002; 15(3).

Lilacs

Desconfiança do
diagnóstico.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa de
Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande, MS:
um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.

CAPES

Os pacientes não revelam
seus comportamentos,
seja por se tratar de
temas que são
considerados tabus ou
assuntos sujeitos a
punições sociais severas.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de João
Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba. João
Pessoa, 181p.

CAPES

Acreditam que não
precisam da terapia
medicamentosa, devido
ao caráter assintomático
da doença.

1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa
de Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande,
MS: um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.
2. HYMAN, D. J.; PAVLIK, V. N. Poor hypertension control:
Let’s stop blaming the patients. Cleveland Clinic Journal of
Medicine. October 2002; 69(10).

1.
CAPES

2.
Pubmed

Acreditam que o seu
comportamento terá
pouco ou nenhum impacto
desfavorável em longo
prazo na sua saúde.

PIÑEIRO, F. et al. Validez de 6 métodos indirectos para
valorar el cumplimiento del tratamiento farmacológico en la
hipertensión arterial. Aten Primaria. 1997; 19: 372-5.

Pubmed

Ausência de efeito
percebido do tratamento
ou redução do valor da
PA.

ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos da
Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.
Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

Lilacs

Sentimentos negativos ou
de desesperança.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial
em Campo Grande, MS: um estudo de caso e
controle. 2007. Tese (Doutorado). Universidade
de Brasília. Brasília, 89 f.

CAPES

Baixa expectativa sobre o
tratamento e falta de
crença no tratamento.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa de
Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande, MS:
um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.

CAPES



Medo de usar os
medicamentos e ficar
dependente para o resto
da vida; O ato de tomar o
medicamento
regularmente demonstra o
tempo todo que se é um
doente crônico.

1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa
de Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande,
MS: um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.
2. UNGARI, A. Q. Adesão ao tratamento farmacológico de
pacientes hipertensos seguidos nos Núcleos de Saúde
da Família do município de Ribeirão Preto, SP. 2007.
Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de
Medicina. Universidade de São Paulo. 95f.

1 e 2.
CAPES

Não aceitação da doença
e sentimento de
estigmatização.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao Programa de
Controle da Hipertensão Arterial em Campo Grande, MS:
um estudo de caso e controle. 2007. Tese (Doutorado).
Universidade de Brasília. Brasília, 89 f.

CAPES

Dependência de outras
pessoas para seguir o
tratamento.

LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-adherence
and associated risk factors among Chinese geriatric patients
in Hong Kong. Hong Kong Med J. 2007;13: 284-92.

Pubmed

Fatores psicológicos,
como sensação de perda
de controle sobre seu
corpo.

NABI, H. et al. Do psychological attributes matter for
adherence to antihypertensive medication? The Finnish
Public Sector Cohort Study. Journal of Hypertension. 2008;
26: 2236-43.

Cinahl

Quadro 12: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Influências
culturais” identificadas na literatura de acordo com referência e base de
dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Restrição do paciente em
compartilhar da cultura
populacional estabelecida.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Fatores raciais, psicossociais,
culturais e demográficos.

BOSWORTH, H. B. et al. Racial Differences in Blood
Pressure Control: Potential Explanatory Factors. J
Gen Intern Med. 2008b; 23(5): 692–8.

Cochrane

Quadro 13: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Apoio de
pessoas significativas” identificadas na literatura de acordo com referência e
base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Atitudes familiares e amigos CHOO, P. W. et al. A cohort study of possible risk

factors for over-reporting of antihypertensive
adherence. BMC Cardiovascular Disorders 2001,
1(6). Available from:
http://www.biomedcentral.com/1471-2261/1/6.

Pubmed

Contexto psicossocial do
paciente.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. NABI, H. et al. Do psychological attributes matter
for adherence to antihypertensive medication? The
Finnish Public Sector Cohort Study. Journal of
Hypertension. 2008; 26: 2236-43.

1. CAPES

2. Cinahl



Falta de apoio e/ou
desestruturação familiar.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. BROOKS, D. et al. Predictors of Participant
Adherence and Retention in the African American
Study of Kidney Disease and Hypertension.
Nephrology Nursing Journal. March-April 2008;
35(2).

1. CAPES

2. Cochrane

Isolamento social ou o fato de
morar sozinho.

BROOKS, D. et al. Predictors of Participant
Adherence and Retention in the African American
Study of Kidney Disease and Hypertension.
Nephrology Nursing Journal. March-April 2008;
35(2).

Cochrane

Falta de suporte social. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Quadro 14: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Complexidade
do regime terapêutico medicamentoso” identificadas na literatura de acordo
com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Posologia das medicações. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-

hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Diferentes tipos de drogas a
serem tomadas; Necessidade
de cortar comprimidos e
presença de doses diferentes
para a mesma medicação em
prazos diferentes.

LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-
adherence and associated risk factors among
Chinese geriatric patients in Hong Kong. Hong Kong
Med J. 2007;13: 284-92.

Pubmed

Tratamento inadequado. 1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.
2. WUERZNER, K.; HASSLER, C.; BURNIER, M.
Difficult blood pressure control: watch out for non-
compliance! Nephrol Dial Transplant. 2003; 18:
1969-73.

1. CAPES

2. Pubmed

Quadro 15: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Custo”
identificadas na literatura de acordo com referência e base de dados.
Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE



Status socioeconômico; Renda
familiar incompatível com o
tratamento.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. CHOO, P. W. et al. A cohort study of possible risk
factors for over-reporting of antihypertensive
adherence. BMC Cardiovascular Disorders 2001,
1(6). Available from:
http://www.biomedcentral.com/1471-2261/1/6.

1. CAPES

2. Pubmed

Alto custo do tratamento 1. BOSWORTH, H. B. et al. Racial Differences in
Blood Pressure Control: Potential Explanatory
Factors. J Gen Intern Med. 2008b; 23(5): 692–8.
2. BUABENG, K. O.; MATOWE, L.; PLANGE-
RHULE, J. Unaffordable drug prices: the major cause
of non-compliance with hypertension medication in
Ghana. J Pharm Pharmaceut Sci
(www.ualberta.ca/~csps). 2004; 7(3): 350-2.

1.Cochrane

2. Pubmed

Quadro 16: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Duração”
identificadas na literatura de acordo com referência e base de dados.
Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Queda importante na adesão
após um ano de tratamento.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Necessidade do tratamento
em longo prazo.

ANDRADE, J. P. et al. Aspectos Epidemiológicos da
Aderência ao Tratamento da Hipertensão Arterial
Sistêmica. Arq Bras Cardiol. 2002; 79 (4): 375-9.

Lilacs

Quadro 17: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Intensidade”
identificadas na literatura de acordo com referência e base de dados.
Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Efeitos indesejáveis das
drogas ou efeitos colaterais.

1. OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.
2. BOSWORTH, H. B. et al. Take Control of Your
Blood pressure (TCYB) study: A multifactorial tailored
behavioral and educational intervention for achieving
blood pressure control. Patient Education and
Counseling. 2008a; 70: 338–47.
3. BUABENG, K. O.; MATOWE, L.; PLANGE-
RHULE, J. Unaffordable drug prices: the major cause
of non-compliance with hypertension medication in
Ghana. J Pharm Pharmaceut Sci
(www.ualberta.ca/~csps). 2004; 7(3): 350-2.
4. HYMAN, D. J.; PAVLIK, V. N. Poor hypertension
control: Let’s stop blaming the patients. Cleveland
Clinic Journal of Medicine. October 2002; 69(10).

1. CAPES

2, 3 e 4.
Pubmed



Ausência de sintomas. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Segregação do paciente em
seu ambiente familiar pelo
tratamento.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Intensificação dos
medicamentos para pacientes
com PA elevada

HEISLER, M. et al. When More Is Not Better:
Treatment Intensification Among Hypertensive
Patients With Poor Medication Adherence.
Circulation. 2008; 117: 2884-2892.
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/22/2884

Pubmed

Autopercepção de efeitos
adversos.

LAM, P. W.; LUM, C. M.; LEUNG, M. F. Drug non-
adherence and associated risk factors among
Chinese geriatric patients in Hong Kong. Hong Kong
Med J. 2007;13: 284-92.

Pubmed

Quadro 18: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Cobertura do
sistema de saúde” identificadas na literatura de acordo com referência e
base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Serviços devem ser capazes
de manter o tratamento por
toda a vida do paciente.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Acesso aos medicamentos
prescritos.

BUABENG, K. O.; MATOWE, L.; PLANGE-RHULE,
J. Unaffordable drug prices: the major cause of non-
compliance with hypertension medication in Ghana. J
Pharm Pharmaceut Sci (www.ualberta.ca/~csps).
2004; 7(3): 350-2.

Pubmed

Organização dos serviços de
saúde.

HEISLER, M. et al. When More Is Not Better:
Treatment Intensification Among Hypertensive
Patients With Poor Medication Adherence.
Circulation. 2008; 117: 2884-2892.
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/22/2884

Pubmed

Número reduzido de
consultas/ano.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Grande intervalo entre as
consultas.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Falta de medicamentos. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES



Longa espera pelo
profissional.

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Oferta de atendimento de
equipe multiprofissional,
manutenção da regularidade
na periodicidade dos
atendimentos.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Baixa resolutividade das
consultas (consultas rápidas,
baixa qualidade técnica,
poucas explicações do
médico).

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Distancia geográfica; Falta de
acessibilidade; Desigualdade
de acesso.

1. BOSWORTH, H. B. et al. Take Control of Your
Blood pressure (TCYB) study: A multifactorial tailored
behavioral and educational intervention for achieving
blood pressure control. Patient Education and
Counseling. 2008a; 70: 338–47.
2. HYMAN, D. J.; PAVLIK, V. N. Poor hypertension
control: Let’s stop blaming the patients. Cleveland
Clinic Journal of Medicine. October 2002; 69(10).

Pubmed

Frustração com as instituições
de saúde.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.

CAPES

Quadro 19: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado “Habilidade de
ensino pelo profissional de saúde” identificadas na literatura de acordo com
referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Carência de educação em
saúde.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Engano dos profissionais nas
instruções do tratamento.

OSHIRO, M. L. Fatores para não-adesão ao
Programa de Controle da Hipertensão Arterial em
Campo Grande, MS: um estudo de caso e controle.
2007. Tese (Doutorado). Universidade de Brasília.
Brasília, 89 f.

CAPES

Deficiências na orientação
médica durante a consulta.

BOSWORTH, H. B. et al. Take Control of Your Blood
pressure (TCYB) study: A multifactorial tailored
behavioral and educational intervention for achieving
blood pressure control. Patient Education and
Counseling. 2008a; 70: 338–47.

Pubmed

As informações dadas são
difíceis de interpretar e seguir

HEISLER, M. et al. When More Is Not Better:
Treatment Intensification Among Hypertensive
Patients With Poor Medication Adherence.
Circulation. 2008; 117: 2884-2892.
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/117/22/2884

Pubmed

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/17/2048


Quadro 20: Definições constitutivas correspondentes ao fator relacionado
“Relacionamento cliente-profissional de saúde” identificadas na literatura de
acordo com referência e base de dados. Fortaleza, 2011.

DEFINIÇÃO REFERÊNCIA BASE
Comunicação problemática
com a equipe de saúde.

1. BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048
2. MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Verificação
da eficácia de uma proposta de cuidado para
aumento da adesão ao tratamento da hipertensão
arterial. Acta Paul. Enf. 2004; 17(3): 268-77.
3. MOREIRA, T. M. M.; ARAUJO, T. L. Sistema
Interpessoal de Imogene King: as relações entre
pacientes com hipertensão não aderentes ao
tratamento e profissionais de saúde. Acta Paul. Enf.
2002; 15(3).

1. Cinahl

2 e 3. Lilacs

Aceitação concordada do
tratamento entre o paciente e
o médico.

LEHANE, E.; McCARTHY, G. Medication non-
adherence—exploring the conceptual mire.
International Journal of Nursing Practice 2009;
15: 25-31.

Pubmed

Falta de acolhimento. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Necessidade de
conhecimento e prática pró-
ativa da equipe

BODENHEIMER, T. A 63-Year-Old Man With
Multiple Cardiovascular Risk Factors and Poor
Adherence to Treatment Plans. JAMA. 2007;
298(17): 2048-55. http://jama.ama-
assn.org/cgi/content/full/298/17/2048

Cinahl

Inabilidade da equipe de
saúde.

MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.

CAPES

Pouca interação na relação
entre o paciente e a equipe de
saúde.

1. MEDEIROS, A. R. C. Adesão ao tratamento anti-
hipertensivo em Unidade de Saúde da Família de
João Pessoa – PB. 2006. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem). Universidade Federal da Paraíba.
João Pessoa, 181p.
2. CHOO, P. W. et al. A cohort study of possible risk
factors for over-reporting of antihypertensive
adherence. BMC Cardiovascular Disorders 2001,
1(6). Available from:
http://www.biomedcentral.com/1471-2261/1/6.

1. CAPES

2. Pubmed

Sobre os elementos do diagnóstico de enfermagem apresentados, vale ressaltar

que estes são referentes a uma versão preliminar a qual foi utilizada como fundamento

para a construção propriamente dita das definições constitutivas, mediante o uso dos

critérios e orientações da psicometria (PASQUALI, 2003). As definições constitutivas dos

elementos foram desenvolvidas com base na revisão realizada, na literatura formal

(livros-texto) e na experiência da pesquisadora e de sua orientadora.



4.6 Síntese dos resultados
Após este processo, foram listadas as prováveis definições constitutivas das

características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial encontradas na revisão. Melo (2004) alerta para um

ponto importante: é no final dessa revisão abrangente da literatura, realizada para

fornecer suporte teórico tanto para o diagnóstico quanto para as CD, que pode ou não

ocorrer uma reconstrução do diagnóstico de enfermagem proposto, já que realmente

existe a possibilidade de que características adicionais sejam acrescentadas à lista

oficial.

As respostas às questões norteadoras foram identificadas e as definições

ficaram bem esclarecidas. Após a análise dos estudos, foi desenvolvida uma proposta de

nova definição para o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão: “Comportamento

intencional ou não-intencional do indivíduo que não coincide parcial ou totalmente com as

recomendações tomadas por meio de decisão partilhada e acordadas entre a equipe de

saúde multidisciplinar e o paciente, família e/ou comunidade, incluindo a dificuldade com

tratamento medicamentoso, não medicamentoso e não comparecimento às consultas”

(RAMOS, 2008; OSHIRO, 2007; MEDEIROS, 2006; WHO, 2003; LESSA, 1998;

RAMALHINHO, 1994).

Todas as seis características definidoras do diagnóstico arroladas pela NANDA-I

(2010) permaneceram com o mesmo título, sendo que mais uma CD foi incluída para a

posterior avaliação dos especialistas.

Quadro 21: Características definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão,
provenientes da taxonomia NANDA-I e da revisão integrativa da literatura
sobre adesão. Fortaleza, 2011.

CD NANDA-I (2010) CD Revisão Integrativa
Comportamento indicativo de falta de
aderência

Comportamento indicativo de falta de
aderência

Evidências de desenvolvimento de
complicações

Evidências de desenvolvimento de
complicações

Evidências de exacerbação de sintomas Evidências de exacerbação de sintomas
Falha em manter compromissos agendados Falha em manter compromissos

agendados
Falha em progredir Falha em progredir
Testes objetivos Testes objetivos

--- Manejo inadequado do tratamento
medicamentoso

Já as modificações realizadas nos fatores relacionados são melhores

observadas no quadro a seguir:



Quadro 22: Fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão,
provenientes da taxonomia NANDA-I e da revisão integrativa da literatura
sobre adesão. Fortaleza, 2011.
FR NANDA-I (2010) FR REVISÃO INTEGRATIVA

Capacidades de desenvolvimento Capacidades pessoais
Capacidades pessoais
Habilidade relevante para o comportamento
do regime de tratamento
Conhecimento relevante para o
comportamento do regime de tratamento

Conhecimento relevante para o
seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso

Crenças de saúde Crenças e valores do indivíduo
relacionados ao processo saúde/doençaForças motivacionais

Sistemas de valores do indivíduo
Valores espirituais
Valor social em relação ao plano
Satisfação com o cuidado
Influências culturais Influências culturais
Pessoas significativas Apoio de pessoas significativas
Crenças percebidas de pessoas significativas
Envolvimento de membros da família no
plano de saúde
Complexidade Complexidade do regime terapêutico

medicamentoso
Custo Custo
Flexibilidade financeira do plano
Duração Duração
Intensidade Intensidade
Acesso aos cuidados Cobertura do sistema de saúde
Acompanhamento regular do provedor
Cobertura de saúde individual
Continuidade proporcionada pelo provedor
Conveniência da assistência
Credibilidade do provedor
Reembolso pelo provedor
Habilidade de ensino do provedor Habilidade de ensino pelo profissional de

saúde
Relacionamento cliente-provedor Relacionamento cliente-profissional de

saúde

Por fim, também a partir da revisão integrativa, foram construídas as definições

constitutivas de cada característica e fator relacionado do diagnóstico de enfermagem

Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial. O quadro a seguir mostra a

disposição das características definidoras e dos fatores relacionados e suas respectivas

definições construídas.

Quadro 23: Características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de
enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial e suas
respectivas definições constitutivas. Fortaleza, 2011.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS



1. Comportamento indicativo de falta de aderência
Definição constitutiva: Não se engaja adequadamente em comportamentos
recomendados e/ou se engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra
interesse/esforço em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir
conhecimentos sobre a doença.
2. Evidências de desenvolvimento de complicações
Definição constitutiva: Demonstra sinais e sintomas de complicações da doença
(manutenção de níveis alterados da pressão arterial) em órgãos alvos, como dores
precordiais, infarto, acidente vascular encefálico e/ou outros eventos cardiovasculares
secundários.
3. Evidências de exacerbação de sintomas
Definição constitutiva: Demonstra prejuízos no controle da doença, como valores da
pressão arterial elevados e surtos de sintomas, como crises hipertensivas.
4. Falha em manter compromissos agendados
Definição constitutiva: Tem dificuldades em comparecer às consultas agendadas e/ou
tem dificuldades em adotar e manter hábitos de vida saudáveis.
5. Falha em progredir
Definição constitutiva: Não obtenção dos benefícios esperados após a instituição do
tratamento medicamentoso e não medicamentoso, no caso, manutenção de níveis de
pressão arterial acima do normal.
6. Testes objetivos
Definição constitutiva: Avaliação obtida mediante a verificação de pressão arterial, peso
corporal, mensuração da glicose e lipídios, além do uso de aparelhos eletrônicos de
monitoramento da tomada medicamentosa e monitoração de metabólitos no sangue e
urina.
7. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso
Definição constitutiva: Refere não conseguir tomar os medicamentos nos horários,
doses e período acordados com os profissionais de saúde.

FATORES RELACIONADOS
1. Capacidades pessoais
Definição constitutiva: Aptidões do indivíduo que facilitam/dificultam o seguimento do
regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
2. Conhecimento relevante para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Definição constitutiva: Necessidade de conhecimento do indivíduo em relação à própria
doença, suas conseqüências e/ou seu regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença
Definição constitutiva: Fatores internos individuais que interferem na tomada de decisão
sobre o regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
4. Influências culturais
Definição constitutiva: Aspectos do modelo cultural vigente na comunidade/sociedade na
qual o indivíduo vive, que interferem negativamente no manejo do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.
5. Apoio de pessoas significativas
Definição constitutiva: Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou
sociedade que facilitam/dificultam o correto regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Definição constitutiva: Posologia, frequência, horários e/ou esquema terapêutico
inadequado, complicado ou de difícil assimilação por parte do indivíduo ou seu cuidador.



7. Custo
Definição constitutiva: Custos envolvidos no regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
8. Duração
Definição constitutiva: Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da
cronicidade da doença.
9. Intensidade
Definição constitutiva: Intensidade das consequências da doença e/ou dos efeitos do
tratamento medicamentoso e não medicamentoso.
10. Cobertura do sistema de saúde
Definição constitutiva: O sistema de saúde deve ser capaz de manter o regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso por toda a vida do indivíduo.
11. Habilidade de ensino pelo profissional de saúde
Definição constitutiva: Capacidade dos profissionais de saúde em fornecer
informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
12. Relacionamento cliente-profissional de saúde
Definição constitutiva: Criação de vínculo entre indivíduo, cuidador e família com a
equipe multiprofissional que facilita/dificulta o manejo do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

É fundamental salientar, que diante de discrepâncias entre autores sobre uma

determinada característica, fator ou sua definição constitutiva, fez-se a busca pelo

consenso entre pesquisadora e orientadora, respaldadas pelo conhecimento

preexistente, pela lógica e pela experiência de ambas.

A partir desse levantamento foi construído um instrumento contendo as

características definidoras, os fatores relacionados e suas definições constitutivas.

Concluída sua elaboração, o instrumento foi submetido ao crivo de três juízes não

pertencentes à amostra de especialistas que participaram da etapa seguinte do estudo.

Os juízes também deveriam ter conhecimentos amplos sobre a taxonomia da NANDA, e

avaliaram o instrumento de coleta de dados quanto à sua clareza, facilidade de leitura e

apresentação. Foram analisadas as sugestões e o instrumento corrigido retornou aos

mesmos juízes para que fosse confirmada a coerência das modificações acatadas,

finalizando assim, esta etapa (Apêndice I).

O método de validação de Fehring (1987) aponta que antes da lista de

características definidoras ser enviada para validação com os especialistas, podem ser

acrescentadas algumas CD fictícias, para que o pesquisador se resguarde de que eles

não respondam de forma aleatória. Entretanto, todas as características e fatores

relacionados listados nos instrumentos foram fidedignos à literatura consultada.

Na verdade, os elementos do diagnóstico estudado exigem uma ampla revisão

da literatura no assunto para serem definidos e um cauteloso entendimento do que se

está lendo para serem sintetizadas. Além disso, considera-se a presença marcante da



literatura estrangeira evidenciada na revisão integrativa ao desenvolver o processo das

definições constitutivas, visto que no Brasil, a literatura sobre adesão apesar de extensa,

não contempla o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial.



“Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável.
Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo.

De início minha razão chamou essa atitude de egoísmo.
Hoje sei que se chama... Amor próprio”.

Charles Chaplin



5 VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO POR ESPECIALISTAS

Esta etapa (ETAPA B) teve como finalidade validar as definições constitutivas

das características definidoras e dos fatores relacionados, avaliar o título e definição do

diagnóstico e avaliar a adequação desses elementos em relação ao diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial. As definições a

serem avaliadas nesta etapa foram desenvolvidas a partir da análise de conceitos

derivados de uma revisão integrativa da literatura que trouxesse evidências sobre o

diagnóstico Falta de Adesão, as características definidoras e os fatores relacionados ao

mesmo, sobre o fenômeno adesão terapêutica e sobre quais indicadores se adequam ou

não à clientela e às definições conceituais existentes. Portanto, após essa etapa do

estudo, foram propostas novas CD e FR com suas respectivas definições.

De acordo com o método de validação de conteúdo proposto por Fehring (1987),

equivalente à validação por especialista de Hoskins (1989), o pesquisador deve obter

opiniões de enfermeiros especialistas na temática para que atuem como juízes em

relação à identificação de quais definições conceituais representam CD e FR e quais

delas podem ser indicativas da existência do diagnóstico.

Especificamente para estudos de validação por especialista, conforme esclarece

Hoskins (1989), os profissionais mencionados, além do profundo conhecimento da

temática em estudo, devem conhecer e compreender sobremaneira a linguagem do

sistema de assistência de enfermagem (SAE).

Esta etapa foi subdivida em duas fases (fase 1 e fase 2). A fase 1 visou a

avaliação dos títulos e definições constitutivas (ou conceituais) das características

definidoras e dos fatores relacionados, além da adequação do conceito do diagnóstico,

sua inserção nos domínios e classes da NANDA-I e a determinação de quais

características e fatores gerados na etapa A têm o melhor significado pretendido,

representando exatamente o diagnóstico Falta de Adesão e quais devem ser excluídas. A

fase 2, visou a avaliação das CD e FR modificadas ou criadas após a primeira avaliação

e a adequação do título do diagnóstico.

5.1 Fase 1: Validação das definições constitutivas

5.1.1. Procedimentos metodológicos

Na fase 1 desta etapa B, o conjunto de itens do instrumento construído foi

submetido a especialistas para julgarem a validade do conteúdo das definições

constitutivas dos elementos do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas

com hipertensão arterial.



Para Fehring (1994), o enfermeiro considerado especialista em diagnóstico de

enfermagem deve preencher alguns requisitos, apresentados anteriormente. Nesta

pesquisa foram utilizados os critérios de seleção indicados por Fehring e adaptados por

Vitor (2010), com as respectivas adequações feitas à temática em estudo. De acordo com

o sistema de pontuação apresentado, os enfermeiros deveriam obter a pontuação mínima

de cinco pontos para serem incluídos no painel de especialistas.

Quadro 24: Adaptação do sistema de pontuação de especialistas do modelo de validação
de conteúdo de Fehring (VITOR, 2010). Fortaleza, 2011.

Critérios
(FEHRING,1994)

Pontos Critérios adaptados Pontos
adaptados

Mestre em enfermagem 4 Mestre Critério obrigatório
Sem pontuação

Mestre em enfermagem –
dissertação com conteúdo
relevante dentro da área

clínica (diagnósticos da área
clínica)

1 Mestre com dissertação sobre
adesão e/ou sobre terminologia

de enfermagem

2

Pesquisa (com publicações)
na área de diagnósticos

2 Artigo resultante de pesquisa na
área de terminologia de

enfermagem e/ou adesão
terapêutica em periódico com

Qualis ≥ B2

3

Artigo publicado na área de
diagnósticos em um

periódico de referência

2 Artigo publicado na área de
sistemas de classificação de
enfermagem e/ou adesão em

periódico com Qualis ≥ B2

2

Doutorado em diagnóstico 2 Doutorado com tese sobre
adesão terapêutica e/ou sobre
terminologia de enfermagem

4

Prática clínica de pelo
menos um ano de duração

na área de Enfermagem em
clínica médica

1 Prática clínica de pelo menos um
ano de duração na área de
cuidado de enfermagem a

pessoas com doenças crônicas

2

Certificado em área clínica
médica com comprovada

prática clínica

2 Certificado (especialização) na
área de enfermagem

1

PONTUAÇÃO MÁXIMA 14 PONTUAÇÃO MÁXIMA 14

Para esta fase, os especialistas compuseram uma população à parte e sua

captação ocorreu nos bancos de dados dos programas de Pós-Graduação das

universidades da cidade de Fortaleza, por conhecimento próprio e por amostragem tipo

“bola de neve”, mediante seleção feita por indicação dos sujeitos (POLIT; BECK;

HUNGLER, 2004). Inicialmente foram selecionados 66 especialistas para o estudo.

Entretanto, quatorze especialistas não foram contatados (endereço eletrônico errado ou

inexistente) e quatro especialistas retornaram a carta-convite preferindo não compor a

amostra.



Após esta seleção prévia, foi enviada uma carta-convite (Apêndice F) para estes

especialistas, com vistas à apresentação da pesquisadora, exposição dos objetivos da

investigação e dos métodos a serem adotados, bem como as etapas da pesquisa.

Aos especialistas que aceitaram o convite foram enviados o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G) em duas vias e o instrumento de coleta

de dados propriamente dito (Apêndice I). A devolução do material (instrumento

preenchido e uma das vias do TCLE assinada) deveria ocorrer num período pré-

determinado de até 30 dias após o envio pela pesquisadora.

Este primeiro instrumento de coleta de dados enviado para os especialistas

estava sob o formato de questionário semiestruturado, dividido basicamente da seguinte

forma:

 Instruções para o preenchimento do instrumento, descrição sumária do projeto de

pesquisa, conceitos básicos referentes ao estudo e referências bibliográficas, as quais

pudessem esclarecer possíveis dúvidas relacionadas aos conceitos propostos

(Apêndice H);

 Dados de identificação do especialista e questões relativas à experiência profissional

no ensino, na pesquisa e na assistência de enfermagem em geral e relativa ao

fenômeno adesão/falta de adesão terapêutica e/ou terminologias de enfermagem,

visando a comprovação das informações levantadas no currículo para a realização da

pontuação adaptada do modelo de Fehring;

 Duas definições do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial

(a definição trazida pela NANDA-I e a definição extraída da revisão integrativa), das

quais uma deveria ser selecionada como a que melhor representasse o diagnóstico de

enfermagem avaliado;

 Lista contendo os Domínios e Classes da classificação de diagnósticos de

enfermagem, para que o especialista apontasse a inserção mais adequada

diagnóstico Falta de Adesão na taxonomia NANDA-I (2010);

 Listagem das características definidoras e dos fatores relacionados identificados a

partir da literatura pesquisada, com suas respectivas definições constitutivas

construídas alusivas a cada uma delas;

 Uma escala de três pontos, mediante a qual os especialistas avaliaram a pertinência

de cada definição constitutiva/operacional e de cada título da CD e FR, quanto à sua

adequação a sete dos critérios da psicometria propostos por Pasquali (1999),

assinalando uma possibilidade de resposta por vez;

 Espaço para avaliação da adequação das características definidoras e fatores

relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com



hipertensão arterial, para que o especialista assinalasse com um “X” a opção mais

adequada sobre os itens em relação ao diagnóstico em questão;

 Listagem dos fatores relacionados para que fosse avaliado o rótulo dos grupos aos

quais cada fator relacionado se inseria mais adequadamente;

 Espaços para adição de sugestões.

Para o estabelecimento do tamanho da amostra que deveria obrigatoriamente

retornar os instrumentos preenchidos, adotou-se os seguintes critérios estatísticos:

 Proporção mínima de 85% dos especialistas afirmando a pertinência de cada

componente avaliado (P);

 Diferença de 15% quanto à proporção de especialistas que afirmam como adequada a

pertinência de cada componente avaliado, incluindo um intervalo de 70 a 100% na

referida proporção (d);

 Nível de confiança de 95% (Zα).

Desse modo, para definição do tamanho amostral, foi adotada uma fórmula que

leva em consideração a proporção final de sujeitos em relação a uma determinada

variável dicotômica e a diferença máxima aceitável dessa proporção.

Assim, o número de especialistas foi determinado pelo cálculo a seguir

(JECKEL; ELMORE; KATZ, 2002):

n=
Zα² . P . (1-P)

=
1,962 . 0,85 . 0,15

=
3,8416 . 0,1275

= 21,7
d² 0,152 0,0225

Com isso, o número mínimo de enfermeiros especialistas necessário para esta

etapa seria 22, entretanto, após o envio do material para 48 especialistas, obteve-se um

retorno de 29 instrumentos devidamente preenchidos, perfazendo um índice de retorno

de 60,4% e atendendo às exigências estatísticas para a amostra de especialistas.

Para Lacerda (2002), a especialização é geralmente considerada uma

característica do indivíduo que alcançou excelente desempenho de sua disciplina e inclui

as qualidades de tomada de decisões, intuição, conhecimento, habilidades psicomotoras

e especialização clínica. No caso da linguagem da SAE, o desenvolvimento consciente e

constante do julgamento clínico tornará o profissional especialista em sua área de

atuação.

Para avaliação das definições submetidas aos especialistas, elas foram

avaliadas segundo os sete dos doze critérios de Pasquali, explanados anteriormente

(PASQUALI, 1999).



Os especialistas avaliaram cada característica definidora, fator relacionado e

definição constitutiva, ao atribuírem as notas:

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição constitutiva / característica / fator
não adequado(a)

0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição constitutiva /
característica / fator de algum modo adequado(a)

+1 Para critério atendido, ou seja, definição constitutiva / característica / fator
adequado(a)

Assim, a expressão referente ao título da característica e do fator relacionado

deveria ser consistente e adequada ao diagnóstico em estudo e a frase referente às suas

definições deveria ser consistente com seu respectivo título.

Para efetivar a análise das características, dos fatores e das definições

constitutivas aos critérios psicométricos selecionados, foi construída uma planilha no

programa Microsoft Office Excel 2007 com a lista de especialistas e suas respectivas

notas para cada indicador, de acordo com a avaliação de cada critério. Em seguida, foi

calculada a média aritmética de cada critério, por meio da somatória das notas do

indicador dividida pelo número de especialistas.

Posteriormente, foi aplicado o teste binomial por meio pacote estatístico SPSS

versão 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows®., para averiguar a

diferença entre a proporção observada e a proporção pré-definida no cálculo amostral,

fixado em 85%. Ao considerar o nível de significância (p) de 5% para rejeitar a hipótese

nula, essa diferença ocorreria se p<0,05.

Já quanto à adequação das características definidoras ao DE Falta de Adesão

em pessoas com hipertensão arterial, utilizou-se o referencial de Fehring (1987),

adaptado para esta pesquisa da seguinte forma:

 Os especialistas deveriam atribuir um valor a cada CD do diagnóstico testado, que

indica o quanto cada evidência (característica definidora) representa o diagnóstico

Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial em uma escala de 1 a 5, em

que 1 = a característica não é indicativa do diagnóstico, 2 = é muito pouco indicativa, 3

= de algum modo indicativa, 4 = consideravelmente indicativa, e 5 = muitíssimo

indicativa do diagnóstico.

 Foi calculada a média ponderada das notas atribuídas pelos especialistas,

considerando os pesos: Nota 1 = Peso 0; Nota 2 = Peso 0,25; Nota 3 = Peso 0,50;

Nota 4 = 0,75 e Nota 5 = Peso 1.

 Após o cálculo das médias ponderadas, as características foram agrupadas como

principais ou secundárias, sendo que as evidências clínicas com peso maior ou igual a

0,80 foram classificadas como CD principais, aquelas com peso entre 0,50 a 0,79



foram classificadas como CD secundárias e as CD com média menor que 0,50 como

irrelevantes.

 Na última fase do modelo de validação de conteúdo diagnóstico, obteve-se o escore

DCV total, a partir da somatória das médias ponderadas, dividida pelo número total de

características do diagnóstico (com exceção daquelas com escore menor que 0,50),

no qual o valor DCV total acima de 0,60 constitui um nível adequado para esse escore.

Para a avaliação da adequação dos fatores relacionados, foi seguido o mesmo

raciocínio utilizado para as características definidoras, pois não foram encontrados

estudos que propusessem outras formas de avaliação de FR.

5.1.2 Apresentação e discussão dos resultados obtidos na validação das definições

constitutivas

Como referido anteriormente, obteve-se um retorno de 29 instrumentos

devidamente preenchidos para esta etapa, após o envio do material para 48

especialistas.

A dificuldade de identificar enfermeiros peritos em diagnósticos específicos tem

sido observada tanto na literatura internacional como nacional, sobretudo em relação aos

escores propostos por Fehring. No Brasil, esse problema tem sido acentuado devido ao

número reduzido de enfermeiros especialistas em uma determinada área de interesse do

diagnóstico a ser validado e também pela dificuldade de se divulgar de forma ampla e

acessível uma listagem dos especialistas existentes no país, sobretudo em terminologias

de enfermagem (CARVALHO et al., 2008; CHAVES; CARVALHO; ROSSI, 2008; MELO,

2004). Nesse sentido, evidencia-se a necessidade da criação de bancos de especialistas

ou aprimoramento das bases de currículos de pesquisadores no Brasil.

Visando minimizar estes problemas, acrescidos da saturação de estudos de

validação à qual os especialistas estão submetidos atualmente no restante do país,

optou-se pela busca local desses especialistas, numa amostra formada na sua totalidade

por conveniência. Apesar de ter sido identificada uma quantidade considerável de

especialistas nas temáticas abordadas por meio dos programas de Pós-Graduação em

Saúde do Estado do Ceará, o retorno do material ficou relativamente prejudicado, mas

ainda atendendo às exigências metodológicas especificadas na pesquisa.

Outro problema evidenciado no desenvolvimento deste estudo foi referente ao

tempo de devolução dos instrumentos preenchidos. Inicialmente foi explicitado ao

especialista que o retorno do material deveria ser realizado em até 30 dias, contados a

partir do seu recebimento. Entretanto, para não perder a opinião importante de muitos

dos especialistas selecionados, este prazo chegou a ser triplicado.



Todos os especialistas que retornaram o instrumento dentro do novo prazo

estabelecido atenderam os critérios de inclusão ao atingirem a pontuação mínima

necessária de cinco pontos conforme a pontuação de Fehring (1994).

Caracterização dos especialistas

A seguir, apresentam-se os dados referentes ao perfil dos especialistas da fase

1 da etapa B da pesquisa:

Tabela 2: Perfil dos especialistas da fase 1 (etapa B) da pesquisa. Fortaleza, 2011.

f % Média Mediana DP
Sexo

n=29 Feminino 28 96,6
Masculino 1 3,4
Faixa Etária (anos)

n=21 26 – 31 9 42,8

28 32 +11,59

32 – 37 5 23,8
38 – 43 - -
44 – 49 4 19,1
50 – 55 - -
> 55 3 14,3

Titulação
n=29 Mestrado 14 48,3

Doutorado 15 51,7
Tempo de formação (anos)

n=26 3 – 9 15 57,7

5 8 +11,45

10 – 16 4 15,4
17 – 23 1 3,8
24 – 30 3 11,5
31 – 36 2 7,8
> 37 1 3,8

Grupo de pesquisa sobre terminologia de enfermagem
n=28 Sim 15 53,6

Não 13 46,4
Grupo de pesquisa sobre adesão

n=27 Sim 19 70,4
Não 8 29,6

Prática com utilização do processo de enfermagem (PE)
n=29 Sim 28 96,6

Não 1 3,4
Tempo de utilização do PE na prática (meses)

n=26 12 – 48 13 50,0

36 54 +84,2949 – 96 8 30,7
97 – 144 2 7,8
> 145 3 11,5

Assistência de enfermagem a doentes crônicos
n=28 Sim 25 89,3

Não 3 10,7
Identificação do diagnóstico em estudo na assistência
n=29 Freqüentemente 24 82,8

Pouco 4 13,8
Nunca 1 3,4

Ensino sobre terminologias / processo de enfermagem
n=29 Sim 22 75,9



Não 7 24,1
Ensino sobre adesão terapêutica

n=29 Sim 18 62,1
Não 11 37,9

O uso do termo “especialista” é frequente na enfermagem, quando são

abordados aspectos relacionados à prática clínica, educação ou pesquisa (GALDEANO;

ROSSI, 2006). Os dados apresentados no quadro 25 demonstram que os profissionais

selecionados para realizarem a validação das características definidoras possuem amplo

conhecimento e experiência nas temáticas estudadas, o que é fundamental nesse

processo, visto que aumenta a fidedignidade dos resultados.

Fehring (1994) destaca a importância de os especialistas possuírem experiência

na área do diagnóstico estudado e, nesse sentido, como demonstrado na caracterização

dos sujeitos deste estudo, todos afirmaram ter alguma experiência com adesão

terapêutica (desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, participação em grupos de

pesquisa, experiência clínica com pacientes em dificuldade no tratamento, ensino da

temática em Instituições de Ensino Superior e/ou identificação clínica do diagnóstico),

além de todos possuírem formação mínima de mestre, conforme recomenda o autor.

Concernente à titulação, pouco mais da metade dos enfermeiros selecionados

eram doutores. Segundo Galdeano (2007) a titulação acadêmica do perito aumenta a

credibilidade dos dados.

Entretanto, como observa Melo (2004), Fehring não descarta os especialistas

que têm experiência em trabalhar com os diagnósticos de enfermagem de uma maneira

generalizada. Dessa forma, optou-se por investigar todos os especialistas que

trabalham/trabalharam tanto com as terminologias de enfermagem, como aqueles que

trabalham/trabalharam com adesão à terapêutica de doenças crônicas ou com as duas

temáticas simultaneamente.

Apenas um dos especialistas desta pesquisa era do sexo masculino. Este

achado corrobora com os estudos de Oliveira (2001) e Chaves (2008) que, ao validarem

outros diagnósticos de enfermagem (Ansiedade e Angústia espiritual, respectivamente),

também encontraram uma população quase totalmente constituída por mulheres,

esclarecendo que a predominância do sexo feminino ainda se deve ao fato de a

Enfermagem ser uma profissão mais procurada pelo grupo feminino.

A média de idade dos enfermeiros foi de 28 anos de idade, com variação de 26 a

62 anos. Essa média foi bem inferior à encontrada entre os especialistas do estudo de

Chaves (2008), que foi de 45 anos. Isto pode ser reflexo do ingresso cada vez mais

precoce dos recém formados nos programas de Pós-graduação, especialmente no

estado do Ceará.



Em relação ao tempo de formação, a maioria tinha menos de 10 anos de

graduado, com um desvio padrão de 11,45 anos, o qual variou entre cinco e 39 anos.

Apesar de parecer pouco tempo de experiência, quase a totalidade desses enfermeiros

com menos de 10 anos de graduação participa ativamente de grupos de pesquisa e

desenvolvimento de estudos que envolvem a temática validação dos elementos do

processo de enfermagem, o que é considerado por Oliveira (2001), uma importante

característica para identificação do especialista.

Quanto a essa participação, aproximadamente 54% dos especialistas

participam/participaram de grupos de pesquisa que discutem terminologias de

enfermagem e mais de 70% frequentam/frequentaram grupos que envolvem a temática

adesão terapêutica. Perfil semelhante foi identificado nas pesquisas de validação de

elementos do processo de enfermagem, como a de Vitor (2010), nas quais a maior parte

dos especialistas participava de grupos de pesquisa com discussões sobre

sistematização da assistência/terminologias de enfermagem e sobre a temática em

questão no seu estudo.

Quase a totalidade dos especialistas integrantes desta etapa (96,6%)

prestam/prestaram assistência com utilização do processo de enfermagem, por um

tempo médio de 3 anos (± 84,29 meses; variação de 1 a 33 anos). O tempo de atuação

clínica tem sido empregado como indicador de experiência, haja vista sua influência no

estilo de tomada de decisão. Segundo Simmons et al. (2003), os enfermeiros

especialistas devem apresentar raciocínio clínico distinto daqueles com menos

experiência, considerando o tempo mínimo de dois anos para quem está no intervalo

entre iniciante e especialista. Por outro lado, Carvalho et al. (2008) comentam que a

habilidade para selecionar/identificar pistas usadas em situações clínicas depende mais

da especificidade e solidez das pistas (características definidoras de um diagnóstico) do

que dos aspectos anteriormente citados.

Quase 90% dos enfermeiros participantes desta fase presta ou já prestou

assistência de enfermagem a pacientes com problemas na adesão à terapêutica de

doenças crônicas, com identificação frequente do fenômeno "falha na adesão", base do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em estudo. As doenças mais relatadas

podem ser visualizadas no gráfico a seguir:



Gráfico 1: Perfil das doenças nas quais os especialistas da fase 1 (etapa B) da pesquisa
têm experiência na assistência a pessoas com dificuldade na adesão.
Fortaleza, 2011.
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A doença crônica normalmente exige um tratamento permanente e por isso é

necessário que o indivíduo cultive hábitos e atitudes que promovam sua saúde. Por conta

disso, autores como Maldaner et al. (2008) comentam que aderir aos diversos aspectos

do tratamento é imprescindível para o controle de uma doença crônica e o sucesso da

terapia proposta, já que a não-adesão afeta a qualidade de vida do indivíduo e sua

família e também a assistência prestada.

Doenças crônicas como a hipertensão e outras doenças cardiovasculares, o

diabetes, a infecção pelo vírus HIV e a doença renal, além de doenças infectocontagiosas

como a tuberculose e a hanseníase reconhecidamente apresentam índices não

satisfatórios de adesão aos seus tratamentos e os motivos para tal, apesar de serem os

mais variados possíveis, guardam semelhanças etiológicas entre si, independente da

doença em questão.

No caso da hipertensão arterial, tem-se que a ausência de sintomas, sua

cronicidade e as complicações tardias tendem a piorar a adesão. Ampliando para as

outras doenças crônicas, a presença de comorbidades associadas também dificulta

algumas estratégias de tratamento. Deve-se atentar ainda a manifestação de efeitos

adversos das medicações nos doentes que necessitam de tratamento de uso contínuo,

que também é um fator que contribui negativamente na adesão, levando-o para o

abandono do tratamento (LORO et al., 2010; FRANCISCO et al., 2010; GUSMÃO et al.,

2009).

Além disso, na maioria dos casos, o tratamento das doenças crônicas é auto-

administrado e isto pode se tornar mais um obstáculo para a adesão terapêutica. Visando

contornar este problema, a equipe de saúde deve envolver o paciente na

automonitorização da doença, partilhando com ele os objetivos terapêuticos, as atitudes a



serem tomadas diante de efeitos adversos ou do agravamento de sintomas, os

procedimentos para a renovação de receituário, enfim, esclarecer os aspectos

necessários sobre a doença, o tratamento e a importância do melhor nível de adesão

possível (PERDIGÃO; MAIA, 2009).

A vivência e as experiências prévias de cada indivíduo com a doença ou seu

tratamento interferem na maneira de visualizar a doença em seu contexto de vida, e,

desta forma, também em como ele adere à terapêutica instituída. Por este motivo,

Maldaner et al. (2008) afirmam que é necessário que o profissional de saúde seja

sensível ao perceber cada indivíduo como único. Desta maneira, adapta sua forma de

assistência a cada pessoa, colocando como princípio orientador dessa assistência o foco

de sua atenção no indivíduo e não na doença, transformando a relação de cuidado na

medida em que ele se torna um sujeito ativo que participa e se responsabiliza pelo seu

tratamento.

Gráfico 2: Perfil dos estudos desenvolvidos/em desenvolvimento pelos especialistas da
fase 1 (etapa B) da pesquisa, em relação à temática. Fortaleza, 2011.
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Outro critério importante para a pontuação do especialista é a produção de

trabalhos sobre diagnósticos de enfermagem e sobre conteúdo relevante à área

investigada (FEHRING, 1994). Neste estudo, dos 29 especialistas, apenas três deles

afirmaram não ter realizado estudos científicos sobre terminologias de enfermagem e

nove deles ainda não desenvolveram estudos sobre adesão terapêutica. Entre os tipos

de trabalhos realizados, foram citados: monografias de conclusão de curso (graduação

e/ou especialização), dissertações, teses, publicação de artigos e outros (apresentação

de trabalho em eventos científicos, orientação de trabalhos de graduação e pós-

graduação).

Chaves (2008) aponta que só a prática clínica não é suficiente para levar o

enfermeiro a um julgamento mais seguro sobre os diagnósticos de enfermagem possíveis

para os pacientes que cuida e na identificação das características definidoras e fatores



relacionados. O profissional precisa, também, se aprofundar no conhecimento cientifico

especifico, estudando seus conceitos básicos e exercitando o raciocínio lógico para

subsidiar e complementar sua experiência. A participação ou o desenvolvimento de

estudos na temática de interesse são exemplos desse aprofundamento científico.

Gráfico 3: Instituição de trabalho dos especialistas da fase 1 (etapa B)  da pesquisa, nos
últimos 12 meses. Fortaleza, 2011.
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Todos os especialistas que tinham experiência com os diagnósticos de

enfermagem da NANDA, inclusive os diagnósticos Falta de Adesão e Controle Ineficaz do

Regime Terapêutico, atuam/atuaram em diferentes campos, o que corroborou com os

estudos de Melo (2004), Pileggi (2007) e Chaves (2008), em que a maioria dos sujeitos

também desenvolvia suas atividades profissionais em várias áreas.

Em relação ao ensino, 75,9% ministraram disciplinas com abordagem em

processo de enfermagem e o ensino sobre a temática adesão terapêutica foi relatado por

62,1% dos especialistas. Por estar sempre em contato com as temáticas, esta constante

atualização na área é importante para os estudos de validação de conteúdo de

componentes das terminologias de enfermagem, especialmente se aliado à experiência

clínica (GALDEANO; ROSSI, 2006).

Chaves (2008) e Galdeano (2007) pontuam que é relevante a atuação do

docente de enfermagem tanto na assistência, como no ensino e na pesquisa, tendo em

vista que, na maioria das faculdades brasileiras de Enfermagem, o profissional que

ministra o conteúdo teórico é o mesmo que irá operacionalizar o cuidado e a pesquisa.

Ademais, essa atuação em diferentes campos é uma importante característica do

especialista para o processo de validação de conteúdo diagnóstico, pois aumenta a

fidedignidade dos resultados.

Nas pesquisas de validação de conteúdo diagnóstico, é natural encontrar maior

concentração de profissionais que atuam em instituições de ensino superior há pelo

menos um ano, uma vez que tem sido observado que o diagnóstico de enfermagem é um

instrumento eficiente nessa área, já que constitui parte integrante de um corpo de



conhecimento em construção (OLIVEIRA, 2001; CHAVES, 2008). Por conseguinte, os

profissionais do ensino aparentam ser os que mais pesquisam sobre o tema.

A pontuação obtida pelos especialistas da fase 1 variou desde a menor

pontuação até a pontuação máxima (5 a 14 pontos), sendo a média e a moda igual a 7, o

desvio padrão de 2,2 e a mediana de 8 pontos. A pontuação individual pode ser

observada no quadro 26 a seguir:

Quadro 25: Escore dos especialistas da fase 1 (etapa B) segundo os critérios
adaptados do sistema de pontuação de Fehring. Fortaleza, 2011.

Especialista A B C D E F G H I J
Escore 7 9 9 9 7 7 13 7 13 9

Especialista K L M N O P Q R S T
Escore 5 9 7 5 8 7 14 10 9 7

Especialista U V W X Y Z AA AB AC
Escore 9 8 7 7 6 5 9 7 8

Alguns pesquisadores relatam dificuldades para compor o painel de especialistas

brasileiros, de acordo com a pontuação mínima requerida na proposta de Fehring

(SANTANA; SAWADA, 2002; BERGAMASCO et al., 2004). De acordo com Galdeano e

Rossi (2006), quanto mais títulos, mais pesquisas realizadas, e/ou quanto maior for a

experiência clínica do enfermeiro em uma determinada área, mais especialista ele será.

Tais autoras recomendam ser fundamental a descrição detalhada dos critérios de seleção

e do perfil dos enfermeiros selecionados, para possibilitar a utilização do método por

outros pesquisadores.

Conforme ponderou-se na discussão, a amostra dessa etapa mostrou-se hábil

para avaliar a revisão do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial, bem como as definições constitutivas previamente construídas para

seus elementos constituintes (CD e FR). A seguir, estão expostos os resultados de tal

avaliação.

Avaliação da definição do diagnóstico de enfermagem

Foram encaminhadas para avaliação pelos especialistas duas definições do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão: a primeira, proveniente da Taxonomia II da

NANDA-I (2010) e a segunda, proveniente da revisão integrativa realizada na etapa A.



Tabela 3: Avaliação da definição do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão pelos
especialistas. Fortaleza, 2011.

Definição do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão F %
Definição 1: 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. Na presença de um plano de promoção da
saúde ou terapêutico acordado, o comportamento da pessoa ou do
cuidador é total ou parcialmente não aderente e pode levar a
resultados clinicamente não efetivos ou parcialmente efetivos.

12 42,9

Definição 2: Comportamento intencional ou não-intencional do
indivíduo que não coincide parcial ou totalmente com as
recomendações tomadas por meio de decisão partilhada e acordadas
entre a equipe de saúde multidisciplinar e o paciente, família e/ou
comunidade, incluindo a dificuldade com tratamento medicamentoso,
não medicamentoso e não comparecimento às consultas.

16 57,1

Pela proximidade das opiniões dos especialistas com relação às duas definições,

optou-se por levar em consideração a recomendação de sete especialistas, em mesclar

as duas definições, de modo a torná-la mais completa e abrangente do fenômeno de

enfermagem.

Com isso, a partir deste ponto, recomenda-se a adoção da seguinte definição

para o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão: “Comportamento intencional ou não-

intencional do indivíduo que não coincide parcial ou totalmente com um plano de

promoção da saúde ou terapêutico e com as recomendações tomadas por meio de

decisões partilhadas e acordadas entre profissional de saúde/equipe de saúde

multidisciplinar e o indivíduo, família e/ou comunidade, incluindo dificuldade com

tratamento medicamentoso, não medicamentoso e não comparecimento às atividades

nos serviços de saúde (consultas, atendimentos grupais), que pode levar a resultados

clinicamente não efetivos ou parcialmente efetivos”.

Como já referido anteriormente, o aparecimento de uma doença crônica como a

hipertensão implica frequentemente na modificação dos hábitos de vida e a integração de

esquemas terapêuticos no seu cotidiano. Quando o indivíduo não é capaz de seguir

essas ações no seu dia-a-dia, há um grave problema a ser enfrentado por ele, sua família

e a equipe de saúde que o acompanha.

O fenômeno "falta de adesão" refere-se a uma necessidade de cuidados em que

a pessoa tem que criar disposições individuais, para adotar comportamentos e realizar

atividades destinadas a controlar e a minimizar o impacto da doença na sua vida, a longo

prazo perante o confronto com a doença, mas não o consegue fazer, seja por motivos

fora de seu alcance, seja por vontade própria em não seguir às indicações (MACHADO,

2009).



Este fenômeno aparece inserido em vários diagnósticos de enfermagem e o

termo é amplamente utilizado na prática de enfermagem e pesquisa. Lehane e McCarthy

(2009) apontam que a NANDA-I enfatiza a tomada de decisão partilhada e o acordo entre

paciente e profissional de saúde, de forma que seus atributos se adequem à filosofia da

enfermagem, que valoriza as interações significativas, tomadas de decisão partilhadas e

centradas no paciente.

Como a concepção de adesão deve sempre abranger a vontade do indivíduo em

participar e colaborar no tratamento e o controle da HA está diretamente ligado ao grau

de adesão do paciente à terapêutica instituída, faz-se necessário que o indivíduo seja

convidado a cumprir sua parte da responsabilidade no tratamento, observando as

recomendações da equipe de saúde e assumindo uma participação ativa (OLIVEIRA;

PEDROSA; GONÇALVES, 2008).

Loro et al. (2010) referem ainda que essa participação ativa no tratamento é um

dos aspectos fundamentais para o sucesso da terapêutica, tanto farmacológica quanto a

não-farmacológica e reduz a possibilidade de complicações, contribuindo para melhoria

de sua qualidade de vida.

Entretanto, Bissonnette (2008) refere que o grau em que um paciente concorda,

ou seja, está envolvido nas decisões sobre a prescrição para aceitar a totalidade ou parte

da receita não é claro e é de difícil mensuração.

Apesar de indiscutivelmente o cuidador apresentar papel ativo e importante no

processo de adesão, sua atuação não deve ser analisada de forma conjunta com o

comportamento do indivíduo que apresenta o diagnóstico Falta de Adesão em pessoas

com hipertensão arterial. Neste processo de validação do diagnóstico de enfermagem,

pretende-se analisar como a pessoa age e se compromete com seu cuidado e não como

seu tratamento é afetado pela ação de terceiros, já que a falta de adesão reflete o

comportamento do próprio paciente sujeito ao regime terapêutico, independente dele

possuir cuidador ou não. Por conta disso, o termo "cuidador" foi retirado da definição do

diagnóstico. Sugere-se a realização de outros estudos que revejam a atuação do

cuidador na promoção da adesão terapêutica do indivíduo com hipertensão.

As variáveis relativas às ações de um cuidador envolvem seu comprometimento

com o cuidado do outro, o encorajamento pela equipe de saúde para que ele também se

sinta elemento ativo no processo (GUSMÃO et al., 2009).

Além disso, o apoio social, apoio material, instrumental e econômico e o apoio

informacional têm sido indicados por autores como Domínguez-Guedea et al. (2009),

como elementos que minimizam o estresse associado ao cuidado, às necessidades de

orientação em saúde e à redução da sobrecarga de tarefas, que por sua vez, interferem

positivamente na adesão.



Estudos indicam que um cuidador comprometido com o cuidado e envolvido no

manuseio dos medicamentos são significativamente associados a uma maior adesão ao

medicamento. Estas medidas têm reduzido os riscos de não adesão pela metade, em

comparação com pacientes sem esse apoio. A estabilidade e o apoio de um cuidador

familiar estão fortemente correlacionados com a adesão de medicamentos ao paciente

(LAM; LUM; LEUNG, 2007).

Inserção do diagnóstico de enfermagem na taxonomia NANDA-I

Tabela 4: Avaliação da inserção do diagnóstico de enfermagem na taxonomia II da
NANDA-I pelos especialistas. Fortaleza, 2011.

Domínio/Classe referente ao diagnóstico de
enfermagem Falta de Adesão

F %

Domínio 1 – Promoção da Saúde
Classe 2 – Controle da saúde 21 77,8

Domínio 10 – Princípios da Vida
Classe 3 – Coerência entre valores/crenças/atos 5 18,5

Domínio 7 – Relacionamento de Papel
Classe 3 – Desempenho de papéis 1 3,7

A maioria dos especialistas (77,8%) sugeriu a inserção do diagnóstico Falta de

Adesão no Domínio 1, que compreende a “percepção de bem-estar ou de normalidade de

funcionamento e estratégias utilizadas para manter o controle desse bem-estar e a

normalidade do funcionamento, bem como para melhorá-los” e na Classe 2,

correspondente à “identificação, controle, desempenho e integração de atividades para

manter a saúde e o bem-estar”.

Uma proporção menor sugeriu manter sua inserção no Domínio 10 (Princípios

que subjazem à conduta, ao pensamento e ao comportamento em relação a atos,

costumes ou instituições, entendidos como verdadeiros ou com valor intrínseco), na sua

Classe 3 (Correspondência ou o equilíbrio alcançado entre valores, crenças e atos).

Um especialista ainda sugeriu a modificação da inserção do diagnóstico para o

Domínio 7, que expressa “conexões ou associações positivas e negativas entre pessoas

ou grupos de pessoas e os meios pelos quais essas conexões são demonstradas”, na

Classe 3, na qual o desempenho de papeis se expressam na “qualidade de

funcionamento em padrões de comportamento socialmente esperados”.

Após a avaliação das opiniões dos especialistas e a revisão da taxonomia

NANDA-I (2010), recomenda-se a conservação do diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão no Domínio 10 e Classe 3, por conta do envolvimento deste domínio com o

comportamento e as condutas do indivíduo que correspondem ou não às crenças,

valores e ações esperadas.



Usualmente, quando o paciente não adota ações condizentes com

comportamentos saudáveis, ele é tido como não aderente ao tratamento. Entretanto,

todas as ações, mesmo aquelas designadas como “inadequadas” ou “problemáticas”

representam para o paciente comportamentos responsáveis pela manutenção de sua

saúde (COELHO, 2008).

Faria (2008) reforça a importância dessa congruência entre seus

comportamentos e atos, afirmando que os pacientes devem ser os maiores interessados

em sua própria saúde e na participação ativa em seu tratamento, apesar de a adesão

ideal ou de falhas na adesão não dependerem exclusivamente dele.

A ótica da obediência, predominante no modelo biomédico e a crença que o

papel do paciente deve ser passivo, não é mais suficiente para abordar as questões

envolvidas na adesão ao tratamento das doenças crônicas em geral. Oshiro (2007)

reporta que o empoderamento de pessoas com doenças crônicas, ou seja, a capacitação

dessas pessoas para o gerenciamento de suas ações no próprio tratamento, uma vez

que estão presentes em seu cotidiano, pode contribuir para maior adequação entre

valores, crenças e hábitos do paciente, seus comportamentos e condutas.

Em um levantamento histórico do diagnóstico de enfermagem Noncompliance

observou-se que ele foi aprovado pela NANDA-I pela primeira vez em 1973. Entretanto,

em 1996 foi publicado um estudo de Keeling e colaboradores, sugerindo a retirada do

diagnóstico Noncompliance da taxonomia. A partir de então, o que passou a ser

encontrado nas edições da NANDA traduzidas no Brasil eram os diagnósticos de Recusa

e Desobediência. No quadro a seguir observa-se que o diagnóstico sofreu pequenas

variações de acordo com o autor que o propôs, mas que seu sentido permaneceu o

mesmo: divergências entre as recomendações de saúde e comportamento/ações do

paciente.

Quadro 26: Diagnóstico de enfermagem Noncompliance segundo autores norte-
americanos. Fortaleza, 2011.

Autor LENGEL KIM; MORITZ GORDON KIM;
McFARLAND;

McLANE
Ano 1982 1982 1987 1991
Título Noncompliance Noncompliance (specify) Noncompliance (specify) Noncompliance

(therapeutic
regimen)

Definição Failure to follow
prescribed direction
for care.

Unwillingness to comply with
treatment directiveness; inability
to comply with treatment
directives.

Nonadherence to a therapeutic
recommendation following informed
decision and expressed intention to
adhere or attain therapeutic goals.

-

CD Does not return to
clinic/office;
Unnecessary
complications
occur;
Does not

Unexpected response to
prescribed therapeutic regimen or
suggested self-care regimen;
Behavior indicative of failure to
adhere;
Objective tests;

Direct observation of
noncompliance;
Statements by client or significant
others describing nonompliance;
Objective tests revealing
noncompliance (physiological

-



participate in care;
Does not follow
diet;
Does not take
medication;
Does not take
medication exactly
as prescribed;
Does not follow
prescribed activity
regimen

Direct observation of pacient not
following therapeutic plan;
Evidence of the development of
complications;
Evidence of  the exacerbation of
symptoms;
Failure to keep appontments;
Expressed or observed confusion
regarding therapy;
Failure to progress

measures, detection of markers);
Evidence to development of
complications;
Evidence of exacerbation of
symptoms;
Failure to keep appointments;
Failure to progress (resolve
problem)

FR - Biophysical (sensory-motor
problems, organica brain
dysfunction);
Cognitive-perceptual (Perceived
susceptibility, perceived
seriousness, perceived
effectiveness of treatment,
presence of cues to action,
relative absence of barriers);
Cultural-spiritual;
Psychosocial (quality of patient-
provider relationship, patient
support system)

Value conflict;
Cultural conflict;
Knowledge or skill deficit;
Perceived therapeutic
ineffectiveness;
Perceived nonsusceptibility or
invulnerability;
Denial of illness;
Family pattern disruption

Inadequate
knowledge,
motvation and
social support;
Conflict in values;
Complexity of
regimen

Em 1998, Guerra procurou realizar a análise de conceito do diagnóstico Recusa

(ao Tratamento da Hipertensão Arterial) e verificar a adequação desta terminologia como

diagnóstico de enfermagem às respostas humanas, por meio da avaliação de

especialistas. A autora cita que o DE Noncompliace foi traduzido no Brasil como Recusa

a partir das propostas de uniformização da linguagem de Enfermagem formuladas nos

Simpósios sobre Diagnósticos de Enfermagem organizadas por Nóbrega e Garcia (1994).

Após a avaliação das enfermeiras especialistas, Guerra (1998) aponta que Recusa é um

termo taxativo, autoritário e mostra o paciente como único culpado pela falta de sucesso

do tratamento, sugerindo sua substituição pelo termo “não-aderência”. Entretanto, a partir

de 1999, o DE mais próximo à concepção do diagnóstico Falta de Adesão foi o de

Desobediência com definição, CD e FR semelhantes.

O livro “Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação” está

atualmente na sua sexta edição: 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-

2008 e 2009-2011, sendo que desde os relatórios das Conferências até a primeira edição

do livro, utilizava-se a Taxonomia I. A partir da segunda edição, foi elaborada a

Taxonomia II e após a terceira, propôs-se a ligação entre os diagnósticos, intervenções e

resultados de enfermagem, resultando na Taxonomia NNN, que une a linguagem da

NANDA, com a Nursing Interventions Classification – NIC (Classificação das Intervenções

de Enfermagem) e a Nursing Outcomes Classification – NOC (Classificação dos

Resultados de Enfermagem) (JOHNSON et al., 2009).

O quadro a seguir mostra a evolução do diagnóstico Noncompliance, que sofreu

revisões em 1996 e 1998, de acordo com as cinco edições anteriores traduzidas no Brasil

(NANDA, 2000; 2002; 2005; 2006; 2008; NÓBREGA; GARCIA, 1994):



Quadro 27: Evolução histórica do diagnóstico de enfermagem Noncompliance conforme
sua tradução para o português na taxonomia da NANDA-I. Fortaleza, 2011.

VERSÃO <1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008
Título
traduzido

Recusa
(especificar)

Desobediência
(especificar)

Desobediência
(especificar)

Desobediência
(especificar)

Desobediência
(especificar)

Desobediência
(especificar)

No 5.2.1.1 5.2.1.1. 00079 00079 00079 00079
Taxonomia I I II II II II
Padrão/
Domínio

Padrão 5:
Escolher

Padrão 5:
Escolher

Domínio 10:
Princípios de

vida

Domínio 10:
Princípios de

vida

Domínio 10:
Princípios de

vida

Domínio 10:
Princípios da

vida
Definição Estado no qual o

indivíduo
resolve,
deliberadamente,
não aderir à
recomendação
terapêutica.

Extensão em que
o comportamento
de uma pessoa
e/ou cuidador
coincide ou 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. Na
presença de um
plano de
promoção da
saúde ou
terapêutico
acordado, o
comportamento
da pessoa ou do
cuidador pode ser
total, parcialmente
ou não-aderente e
pode levar a
resultados
clinicamente
efetivos,
parcialmente
efetivos ou não-
efetivos.

Comportamento
de uma pessoa
e/ou cuidador
coincide ou 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. Na
presença de um
plano de
promoção da
saúde ou
terapêutico
acordado, o
comportamento
da pessoa ou do
cuidador é total ou
parcialmente não-
aderente e pode
levar a resultados
clinicamente não-
efetivos ou
parcialmente
efetivos.

Igual à
anterior

Igual à
anterior

Comportamento de
uma 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. Na presença
de um plano de
promoção da saúde
ou terapêutico
acordado, o
comportamento da
pessoa ou do
cuidador é total ou
parcialmente não-
aderente e pode
levar os resultados
clinicamente não-
efetivos ou
parcialmente
efetivos.

CD Comportamento
indicativo de
falha em aderir a
terapêutica
recomendada
(por observação
direta, afirmação
do paciente ou
de pessoas
significativas);
Testes objetivos
revelando o não
seguimento da
terapêutica;
Evidência do
desenvolvimento
de complicações;
Evidência de
exacerbação dos
sintomas;
Falha no
comparecimento
às consultas;
Falha na
evolução.

Comportamento
indicativo de falta
de aderência (por
observação direta,
declaração do
paciente ou de
pessoas
significativas);
Evidências de
desenvolvimento
de complicações;
Evidências de
exacerbação de
sintomas;
Falha em manter
compromissos;
Falha em
progredir;
Testes objetivos
(por exemplo,
medidas
fisiológicas,
detecção de
marcadores
fisiológicos).

Comportamento
indicativo de falta
de aderência (por
observação direta,
declaração do
paciente ou de
pessoas
significativas);
Evidências de
desenvolvimento
de complicações;
Evidências de
exacerbação de
sintomas;
Falha em manter
compromissos
agendados;
Falha em
progredir;
Testes objetivos
(por exemplo,
medidas
fisiológicas,
detecção de
marcadores
fisiológicos).

Iguais às
anteriores

Iguais às
anteriores

Comportamento
indicativo de falta
de aderência;
Evidência de
desenvolvimento de
complicações;
Evidência de
exacerbação de
sintomas;
Falha em manter
compromissos
agendados;
Falha em progredir;
Testes objetivos (p.
ex., medidas
fisiológicas,
detecção de
marcadores
fisiológicos).

FR Sistema de
valores do

Plano de
assistência à

Iguais aos Iguais aos Iguais aos Plano de
assistência à saúde



paciente,
crenças sobre
saúde,
influências
culturais, valores
espirituais;
Relacionamento
inadequado
estabelecido
entre o cliente e
o profissional.

saúde (Duração;
Pessoas
significativas;
Custo;
Intensidade;
Complexidade);
Individuais
(Habilidades
pessoais e de
desenvolvimento;
Crenças de
saúde, influências
culturais, valores
espirituais;
Sistemas de
valores do
indivíduo;
Conhecimento e
habilidades
relevantes para o
comportamento
quanto ao regime;
Forças
motivacionais);
Sistema de saúde
(Satisfação com o
cuidado;
Credibilidade do
provedor; Acesso
e conveniência da
assistência;
Flexibilidade
financeira do
plano;
Relacionamentos
cliente-provedor;
Reembolso pelo
provedor de ações
de ensino e
acompanhamento;
Continuidade e
acompanhamento
regular pelo
provedor;
Cobertura de
saúde individual;
Habilidades de
comunicação e de
ensino do
provedor);
Rede
(Envolvimento de
membros no plano
de saúde; Valor
social com relação
ao plano; Crenças
percebidas de
pessoas
significativas).

anteriores anteriores anteriores (Complexidade;
Custo; Duração;
Flexibilidade
financeira do plano;
Intensidade);
Individuais
(Capacidade de
desenvolvimento;
Capacidades
pessoais;
Conhecimento
relevante para o
comportamento do
regime de
tratamento;
Crenças de saúde;
Forças
motivacionais;
Habilidade
relevante para o
comportamento do
regime de
tratamento;
Influências
culturais; Pessoas
significativas;
Sistema de valores
do indivíduo;
Valores espirituais);
Sistema de saúde
(Acesso aos
cuidados;
Acompanhamento
regular do provedor;
Cobertura de saúde
individual;
Continuidade
proporcionada pelo
provedor;
Conveniência da
assistência;
Credibilidade do
provedor;
Habilidades de
comunicação do
provedor;
Habilidades de
ensino do provedor;
Reembolso pelo
provedor;
Relacionamento
cliente-provedor;
Satisfação com o
cuidado);
Rede (Crenças
percebidas de
pessoas
significativas;
Envolvimento de
membros da família
no plano de saúde;
Valor social em
relação de ensino
do ao plano).

Observando as pequenas modificações sofridas pelo DE Noncompliance,

traduzido como Recusa ou Desobediência ao longo dessas edições da NANDA e

comparando com os elementos constitutivos do diagnóstico Falta de Adesão no passado

e na mais recente edição da NANDA-I (2010), percebe-se que se trata do mesmo

diagnóstico, já que até a numeração do Falta de Adesão (00079) é igual à do



Desobediência. No entanto, não se pode afirmar se essa modificação na tradução do

título do diagnóstico de Desobediência na edição de 2008 para Falta de Adesão na

edição 2010 ocorreu apenas por conta de divergências na tradução do livro da NANDA,

ou se há algum motivo maior que tenha motivado a alteração, como por exemplo, o

pensamento de alguns autores, que consideram que rotular o paciente como

“desobediente” e “não aderente” pode ser pejorativo e incongruente com a filosofia,

história, princípios e práticas da enfermagem (KEELING et al., 1996; BAKKER;

KASTERMANS; DASSEN, 1995).

Chaves (2008) refere que a confirmação de cada diagnóstico que envolve o

comportamento humano requer a sustentação de um referencial teórico consistente, que

só será obtido por meio do processo de validação deles. Esta afirmação e toda essa

confusão sobre o diagnóstico em si reforçam a justificativa para a validação do DE Falta

de Adesão.

Avaliação das características definidoras

Após análise do diagnóstico de maneira ampla, sobre sua definição e inserção

na taxonomia da NANDA-I (2010), observa-se, a seguir, o julgamento das características

definidoras e suas definições constitutivas, mediante o índice de concordância dos

especialistas quanto aos critérios Comportamental, Simplicidade, Clareza, Relevância,

Precisão, Tipicidade e Amplitude, ou seja, quanto à proporção de especialistas que

concordam na adequação de cada critério para o item. Estimou-se que seria

estatisticamente significante uma proporção mínima de 80% de concordância.

Tabela 5: Proporção de especialistas que afirmaram a adequação do título das
características definidoras do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com
hipertensão arterial em relação aos critérios Comportamental, Simplicidade,
Clareza, Precisão, Tipicidade, Amplitude e Relevância. Fortaleza, 2011.
Indicadores Critérios avaliados

CARACTERÍSTICAS
DEFINIDORAS

C
om

po
rta

m
en

ta
l

S
im

pl
ic

id
ad

e

C
la

re
za

R
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ân
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a
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da

de

A
m
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itu

de

1. Comportamento indicativo de
falta de aderência

* 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8

Teste** 0,315 0,315 0,315 0,160 0,039 0,322 0,499

2. Evidências de desenvolvimento
de complicações

* 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8

Teste** 0,090 0,182 0,015 0,501 0,005 0,182 0,322

3. Evidência de exacerbação de
sintomas

* 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6

Teste** 0,039 0,499 0,182 0,501 0,039 0,039 0,015

4. Falha em manter compromissos * 0,9 0,9 0,6 1 0,5 0,8 0,8



agendados Teste** 0,160 0,160 0,039 0,015 0,001 0,499 0,499

5. Falha em progredir * 0,5 0,5 0,3 0,7 0,4 0,5 0,6

Teste** 0,001 0,000 0,000 0,156 0,000 0,000 0,003

6. Testes objetivos * 0,3 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5

Teste** 0,000 0,011 0,000 0,003 0,000 0,030 0,000

7. Manejo inadequado do
tratamento medicamentoso

* 0,9 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1

Teste** 0,160 0,160 0,160 0,015 0,315 0,315 0,015

* Proporção de concordância entre os especialistas
** Teste binomial

Tabela 6: Proporção de especialistas que afirmaram a adequação das definições
constitutivas das CD do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com
hipertensão arterial em relação aos critérios Comportamental, Simplicidade,
Clareza, Precisão, Tipicidade, Amplitude e Relevância. Fortaleza, 2011.

Indicadores Critérios avaliados

DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS
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de

1. Comportamento indicativo de
falta de aderência

* 0,9 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 0,9

Teste** 0,315 0,090 0,315 0,315 0,015 0,182 0,315

2. Evidências de desenvolvimento
de complicações

* 0,8 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8

Teste** 0,322 0,499 0,039 0,501 0,182 0,182 0,322

3. Evidência de exacerbação de
sintomas

* 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6

Teste** 0,090 0,322 0,039 0,501 0,039 0,182 0,039

4. Falha em manter compromissos
agendados

* 0,9 0,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,7

Teste** 0,160 0,182 0,005 0,501 0,000 0,039 0,090

5. Falha em progredir * 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

Teste** 0,074 0,287 0,287 0,461 0,156 0,156 0,074

6. Testes objetivos * 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

Teste** 0,030 0,539 0,287 0,539 0,156 0,287 0,074

7. Manejo inadequado do
tratamento medicamentoso

* 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 0,9

Teste** 0,015 0,160 0,315 0,015 0,315 0,160 0,061

* Proporção de concordância entre os especialistas
** Teste binomial

Conforme se verifica nas tabelas 5 (relacionada aos títulos das CD) e 6

(relacionada às definições constitutivas), alguns indicadores e suas definições obtiveram

proporção inferior a 80% (índice menor que 0,80) segundo os critérios da psicometria

avaliados, apresentando valor p<0,05 no resultado do teste binomial.



A seguir, tem-se a descrição dos elementos das características definidoras que

necessitaram de ajustes após a avaliação dos especialistas a partir dos critérios

analisados:

 CD1: Comportamento indicativo de falta de aderência

Esta característica está listada na edição mais recente da NANDA-I (2010). No

entanto, conforme a apreciação e sugestões dos especialistas, tanto o título quanto a

definição estavam pouco precisos (índice de concordância 0,6). O índice de adequação

(escore DCV) da característica foi o maior dentre todas e ficou em 0,91.

Investigadores concordam que a adesão é um processo complexo, multifacetado

e desafiador do comportamento do paciente. Bissonnette (2008), entretanto, ressalta que

ainda não foi demonstrado se o paciente que concorda com as recomendações tem seus

comportamentos de adesão realmente modificados.

Características associadas com o comportamento de adesão a um regime

terapêutico incluem a capacidade de completar ou realizar o que está prescrito,

flexibilidade, adaptabilidade, maleabilidade e subordinação (EVANGELISTA, 1999).

Aproximar a adesão de uma abordagem centrada no paciente se alia aos objetivos da

enfermagem, que permitem considerar o que há de melhor no contexto da vida de cada

paciente em busca da promoção de sua saúde.

Bosworth et al. (2008a) postulam que estratégias centradas no paciente para

aumentar o controle da pressão arterial requerem uma abordagem sistemática por parte

da equipe de saúde e incluem: Modificação de comportamentos, como a execução de

dieta adequada, prática de exercício físico, cessação do tabagismo e alcoolismo e uso

correto dos medicamentos; Conhecimento, como por exemplo, percepção do risco ao

qual se está sujeito quer seja pela doença, suas complicações ou pelas falhas ocorridas

no tratamento; Função cognitiva adequada (memória e compreensão); Apoio (recursos

materiais adequados, rede social, família, entre outros). Além disso, entendendo a

adesão como uma questão comportamental, devem-se empregar técnicas para promover

essas mudanças, como a realização de sessões motivacionais, apoio na resolução de

problemas, reforço positivo, apoio social e estímulo ao enfrentamento, entre outros.

Moreira e Araujo (2002) apontam que neste aspecto, a consulta de enfermagem

e a abordagem educativa grupal, comumente utilizada pela enfermagem, são peças

importantes na motivação, informação e consequente mudança de comportamento não

só dos pacientes, mas também de sua família e comunidade.

Bodenheimer (2007) reforça a importância de envolver ativamente o paciente no

seu tratamento, pois assim, quanto maior a chance que o paciente se engaje em

comportamentos saudáveis, melhores serão os índices de adesão. A busca de



comportamentos saudáveis é uma das atividades da auto-gestão, juntamente com o

fornecimento de informações, a realização de treinamento das habilidades, a negociação

de planos de ação que incentivem as possíveis mudanças de comportamento, o auxílio

na resolução de problemas, a abordagem da carga emocional da doença crônica e o

fornecimento de acompanhamento regular. Essas ações se mostram como facilitadores

no incentivo ao paciente em trazer as suas prioridades de vida para maior aproximação

com os objetivos clínicos.

Na avaliação da característica, grande parte dos especialistas sugeriu substituir

o termo “aderência” por “adesão”, para ficar mais adequado ao diagnóstico e acrescentar

indícios sobre o plano terapêutico.

Assim, com vistas a tornar a CD mais precisa, propõe-se a mudança do título

para “Comportamento indicativo de falha na adesão”, definida como: “Não se engaja

adequadamente em comportamentos recomendados e/ou se engaja em comportamentos

não-saudáveis e/ou não demonstra interesse/esforço em seguir as recomendações

profissionais ou em adquirir conhecimentos sobre a doença e/ou plano terapêutico

medicamentoso e não medicamentoso”.

 CD2: Evidências de desenvolvimento de complicações

Esta característica definidora apresentou falhas na clareza e precisão do seu

título e problemas na clareza da definição constitutiva/operacional (índice de

concordância 0,6 para os três critérios). Seu escore DCV ficou em 0,78.

Para solucionar estes problemas, foram acatadas as sugestões referentes às

especificações de quais complicações decorrentes da hipertensão podem ocorrer por

conta de falhas na adesão ao tratamento.

Diversos autores apontam que a gestão eficaz de doenças crônicas, como a

hipertensão, é associada a redução dos índices de morbidade e mortalidade por causas

evitáveis, utilização racional dos recursos de saúde e possíveis melhorias na qualidade

de vida. Para uma gestão eficaz da saúde deve haver a modificação do estilo de vida,

boas taxas de adesão às drogas terapêuticas e o uso de medicamentos eficazes

(BISSONNETTE, 2008; LAM; LUM; LEUNG, 2007).

Problemas na adesão terapêutica têm sido associados com o aumento na

incidência do diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, retinopatia, encefalopatia

hipertensiva, insuficiência cardíaca congestiva e complicações decorrentes dessas

doenças (GEHI et al., 2007; SILVA et al., 2010).

As VI Diretrizes de Hipertensão (2010) também apontam algumas condições

clínicas comumente associadas à pressão arterial descontrolada. Dentre elas, têm-se o

diabetes melito, síndrome metabólica, doença renal crônica, doença arterial coronariana



e o acidente vascular encefálico. Com o controle dos níveis tensionais e o seguimento

adequado do regime terapêutico o desenvolvimento dessas complicações tende a ser

retardado.

Entretanto, vale ressaltar que tais complicações podem ser reflexos de um

comportamento inadequado do paciente, como indicado por alguns especialistas

participantes desta pesquisa e, que essas mesmas complicações podem ocorrer mesmo

quando o indivíduo mantém regularmente seu tratamento, com bons índices de adesão,

ou seja, em algumas situações, o agravamento da hipertensão e o surgimento de

complicações podem ser decorrentes do seu curso normal e da cronicidade da doença.

Lehane e McCarthy (2009) referem que quando o paciente participa no processo

de tomada de decisão em seguir o esquema terapêutico e as orientações fornecidas, ele

deixa de ser um agente passivo nessa interação. Ao se tornar parceiro ativo dos

profissionais de saúde em relação à tomada de decisões relativas ao seu cuidado, reduz

as falhas na adesão terapêutica e, consequentemente, melhora os valores de sua

pressão arterial, o que, por sua vez, reduz o risco do desenvolvimento dessas

complicações.

Com isso, a CD fica com o mesmo título (Evidências de desenvolvimento de

complicações) e com a definição: “Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da

instalação de complicações decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto

agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, nefropatia e

retinopatia hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda, miocardiopatia dilatada,

insuficiência cardíaca, coronariopatia e/ou outros eventos cardiovasculares secundários”.

 CD3: Evidência de exacerbação de sintomas

Quando se fala em hipertensão arterial, muitos dos indivíduos acometidos só

descobrem a doença quando aparecem indícios de complicações, uma vez que se

caracteriza como uma doença silenciosa que pode evoluir por um grande período de

tempo sem apresentar qualquer sinal ou sintoma. Esta ausência de sintomatologia pode

ser um fator que interfere negativamente na adesão ao tratamento anti-hipertensivo. É

imprescindível que o enfermeiro mostre a importância do tratamento diário, com uso de

fármacos de forma continua, além da necessidade de modificação do seu estilo de vida,

mesmo que não apresente sinais e sintomas da doença. Isto pode fazer com que muitos

indivíduos tenham dificuldade em perceber a importância e necessidade de seguir o

regime terapêutico (LORO et al., 2010).

A CD em questão apresentou baixa proporção de concordância entre os

especialistas nos critérios comportamental, de clareza, precisão e amplitude para o título

e os de clareza, precisão e amplitude para a definição (concordância de 60% para todos



os critérios). Seu índice de adequação em relação ao diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial, foi de 0,72.

Muitos especialistas sugeriram incluir no título e na definição a questão dos

sinais decorrentes da hipertensão e incluir na definição constitutiva/operacional quais

sinais e sintomas seriam estes.

Lehane e McCarthy (2009) apontam que alguns dos riscos documentados em

estudos experimentais por pacientes com baixos níveis de adesão incluem surtos

intensos de sintomas de doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes, além de

risco aumentado de desenvolver resistência às terapias e aumento do risco de efeitos

adversos por causa da descontinuidade ou interrupção abrupta do regime

medicamentoso. Da perspectiva do sistema de saúde, melhores resultados econômicos

são conferidos por meio de economias diretas e indiretas feitas a partir da redução do

uso dos caros serviços de saúde no caso de exacerbação da doença, crise ou recaída

causada pela baixa adesão ao tratamento.

Muitos indivíduos com hipertensão, especialmente na idade adulta, têm pressão

arterial persistentemente elevada e a progressão da doença está diretamente associada

às falhas na adesão e à baixa adesão à medicação, acarretando em hospitalizações

evitáveis, morte e invalidez (HEISLER et al., 2008).

Andrade et al. (2002) ressaltam ainda que os pacientes que abandonam o

tratamento somente procuram retornar ao regime terapêutico quando se identifica a

pressão arterial elevada no retorno ao consultório ou quando os sintomas atribuídos a HA

descompensada reaparecem.

Visando melhorar os aspectos inadequados da característica, propõe-se a

modificação do seu título para “Evidência de exacerbação da hipertensão”, com a

definição: “Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção dos valores da

pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua ou súbita (crises

hipertensivas)”.

 CD4: Falha em manter compromissos agendados

Esta CD apresentou inadequações nos critérios clareza (índice de concordância

0,6) e precisão (índice de concordância 0,5) tanto para o título quanto para a definição.

Entretanto, critérios como “relevância” nos títulos da CD4 também apresentaram valores

de p<0,05, mas por atingirem índice de concordância de 100% entre os especialistas. O

valor do escore DCV de adequação ao diagnóstico foi de 0,81.

Foi sugerida pelos especialistas a ampliação da ideia de que compromissos

seriam esses com a equipe, pois da forma como estava expressa, vinculava-se apenas



às consultas, não expressando outro tipo de posição, como por exemplo, atividades

educativas.

Brooks et al. (2008) definem não-adesão (nonadherence) de forma bem restrita:

faltar a três consultas ou visitas consecutivas no período de seis meses. Entretanto, os

autores reconhecem que vários fatores podem influenciar na adesão, entre eles, uma

decisão autônoma do indivíduo, já que este processo implica que a pessoa seja livre para

escolher um curso de ação. Outros motivos podem ser a baixa motivação em seguir o

tratamento recomendado, pois a adesão a um regime pode não estar entre os maiores

interesses do paciente ou o regime acordado pode perder o seu atrativo e deixar de ser

objetivo para o indivíduo.

A não aderência ao tratamento também é entendida como o não-seguimento à

orientação médica e/ou o não-comparecimento regular às consultas de

acompanhamento, ocasionados por diversos motivos, mas que, de forma geral,

interferem negativamente no controle da PA. Além disso, estes compromissos

previamente acordados com a equipe de saúde incluem ainda o uso adequado dos

medicamentos e a adoção de hábitos de vida saudáveis (RAMOS, 2008; UNGARI, 2007).

A literatura aponta ser de extrema importância o envolvimento do paciente com

hipertensão em seu autocuidado. Quanto maior sua assiduidade às consultas, maior a

redução da sua pressão arterial. Uma frequência regular nas consultas propicia uma

melhor monitorização dos níveis pressóricos, servindo de base para a adesão, pois o

paciente acompanha a sua doença, trazendo um senso de autorresponsabilidade, com

efeito positivo na adesão (OLIVEIRA; PEDROSA; GONÇALVES, 2008).

Para atender aos critérios propostos, o título da característica foi modificado para

“Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde”, com a ampliação

dos eventos na definição, ficando da seguinte forma: “Não cumpre com as atividades

desenvolvidas/realizadas pela equipe de saúde (consulta de enfermagem, consulta

médica, atendimentos grupais, atividades educativas e de promoção da saúde, atividades

extra-muro e/ou outras atividades de apoio ao tratamento)”.

 CD5: Falha em progredir

Os especialistas acharam o título desta característica inadequado, pois quase

todos os critérios apresentaram proporção baixa de concordância, evidenciado pelos

índices de concordância de 0,5 para os critérios comportamental, simplicidade e

tipicidade, do índice de 0,3 para o critério clareza, 0,4 para precisão e 0,6 para a

amplitude do título, além do escore DCV de apenas 0,59.

Alguns especialistas responderam ser esta CD similar às CD2 e CD3, e que ela

estaria muito confusa, faltando informações para seu entendimento. Falha em progredir



dá a ideia de associação com a ausência de seguimento, entretanto, o indivíduo pode

progredir e, mesmo assim, não alcançar os benefícios esperados.

Mar e Rodríguez-Artalejo (2001) apontam que a falha do tratamento da

hipertensão arterial tem como resultado a baixa adesão e a falta de controle da pressão

arterial. A adesão ao tratamento é um requisito essencial para a eficácia da terapia anti-

hipertensiva. Entretanto, um ponto que merece estar bem esclarecido para os

profissionais envolvidos no tratamento do paciente com hipertensão, diz respeito ao

entendimento de que o indivíduo pode aderir totalmente ao regime terapêutico prescrito,

mas ainda assim não ter sua pressão arterial controlada.

Outros motivos que podem prejudicar a evolução do tratamento anti-hipertensivo

se referem a aspectos próprios dos contextos pessoal, interpessoal e social do paciente.

Ele pode ter a vontade em querer se tratar e ir às consultas, mas nem sempre consegue

cumprir essa determinação, por algum fator isolado ou uma combinação de fatores. Uma

forma de melhorar a adesão ao tratamento crônico seria uma abordagem individualizada,

diferenciada e próxima aos contextos mencionados anteriormente (MOREIRA; ARAUJO,

2004).

Para progredir com seu tratamento, Bodenheimer (2007) aponta que os

pacientes devem compreender as recomendações dos profissionais, concordar com elas

e incorporar essas práticas saudáveis em suas vidas, entender o que se passa na visita

ou consulta profissional e se envolver nas decisões sobre seu cuidado. Além disso, os

profissionais de saúde devem entender as peculiaridades de cada paciente; por exemplo,

não se deve julgar como não-aderente a um programa de exercícios, aquele que mora

em um bairro com uma alta taxa de homicídios, onde não há lugar para se exercitar, ou

se o paciente não entende como a medicação deve ser tomada, ou ainda se ele não tem

convicção de que a medicação vai melhorar sua vida ou quando existe resistência por

parte do paciente ao ter que ingerir um número excessivo de comprimidos.

Com isso, autores sugerem que pacientes e profissionais de saúde cheguem em

comum acordo a um regime terapêutico, por meio de um processo de negociação e

tomada de decisão partilhada. O entendimento dos atributos que influenciam no processo

de adesão poderia ser usado para desenvolver uma definição de adesão mais realista e

reflexiva de como os pacientes e profissionais de saúde usam o termo na prática. É

improvável que os modelos existentes que tentam promover a adesão irão mudar a forma

como os pacientes se comportam em relação à adesão a um regime prescrito e progredir

neste tratamento, a menos que os profissionais de saúde mudem suas percepções e

atitudes (BISSONNETTE, 2008).

Após as avaliações dos especialistas e discussões entre pesquisadora e

orientadora com base na literatura consultada, viu-se que a falha em progredir no



tratamento representa mais um atributo consequente da falta de adesão e sugere-se a

exclusão desta característica para esta população, mesmo seu escore DCV sendo maior

que 0,50, com a finalidade de que a mesma seja estudada de forma mais ampla para os

problemas de adesão a outras doenças crônicas.

 CD6: Testes objetivos

A sexta característica associada ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão

em pessoas com hipertensão arterial foi avaliada pelos especialistas como apresentando

problemas em todos os critérios investigados em relação ao seu título, com proporções

de concordância inferiores a 60%. Ademais, esta CD apresentou o menor escore de

adequação, com 0,58.

Autores apontam que diversos estudos foram realizados visando mais o

desenvolvimento de medidas objetivas da adesão, tais como os modelos de avaliação

quantitativa da detecção de falha ou abandono no tratamento. Esses incluem

questionários relatados pelo paciente, contagem de comprimidos, aparelhos de

monitoramento eletrônicos que contam o número de doses administradas ou

distribuidores de pílula que contam o número de comprimidos dispensados, registros de

prescrição, mensuração de metabólitos dos remédios no sangue ou urina e medidas de

resultados de controle ou redução de doenças específicas relacionadas com os sintomas.

Especificamente para a hipertensão arterial, têm-se como indicadores objetivos diretos a

própria verificação da pressão arterial e, como indiretos, a avaliação de indicadores que

investiguem a presença de complicações ou doenças associadas (BISSONNETTE, 2008;

BOSWORTH et al., 2008b)

Wuerzner, Hassler e Burnier (2003) referem que a adesão é um processo muito

dinâmico, especialmente quando se analisa o tratamento medicamentoso; os pacientes

podem aderir completamente ao seu regime de drogas por alguns períodos de tempo e

de repente se tornam não-aderentes por causa de problemas, como o surgimento de

efeitos colaterais, complexidade do esquema terapêutico, problemas financeiros, entre

outros. Portanto, o sistema ideal para monitoramento da adesão deve integrar esta

dinâmica e um dos componentes dessa avaliação deve cobrir longos períodos de

tratamento e fornecer dados confiáveis. Hoje, a maioria das técnicas de avaliação da

adesão disponíveis não preenche este critério. Quando se trata da avaliação subjetiva do

seguimento terapêutico medicamentoso, os mesmos autores mostram que os médicos

são bons em detectar uma boa adesão, mas a detecção de pacientes com baixa adesão

é ruim. Por conta disso, os autores sugerem que o monitoramento eletrônico de adesão

pode melhorar a eficácia do tratamento com drogas anti-hipertensivas, provavelmente

porque as drogas são tomadas de forma mais consistente durante o período de



acompanhamento e as informações obtidas a partir desse monitoramento pode ajudar os

médicos a tomar decisões terapêuticas mais racionais.

Analisando a literatura por este aspecto e levando em consideração a opinião de

um dos especialistas participantes desta fase da pesquisa, que referiu que “testes

objetivos” não correspondem a uma característica de um diagnóstico, chegou-se à

conclusão que “testes objetivos” são meios de avaliação para se verificar se outras

características definidoras estão presentes ou não e, com isso, sugere-se a exclusão de

mais esta característica.

 CD7: Manejo inadequado do tratamento medicamentoso

Após a revisão integrativa realizada, observou-se forte evidência dos aspectos

relacionados ao tratamento com drogas anti-hipertensivas, já que quase todos os estudos

analisados se referiram à adesão ao tratamento medicamentoso. Com isso, considerou-

se adequado separar os conceitos e definições com esta temática tantos das demais

características, como da literatura consultada e construir uma nova característica

definidora que se reportasse ao problema da adesão aos medicamentos. Essa nova

característica, por sua vez, foi também submetida à avaliação de acordo com os mesmos

critérios das CD já existentes.

As sugestões dadas pelos especialistas se referiram somente a aspectos

gramaticais e de detalhamento sobre o tratamento medicamentoso em si.

Os critérios de “relevância” e “amplitude” para o título da CD e os critérios

“comportamental” e “relevância” na sua definição também apresentaram valores de

p<0,05 por atingirem índice de concordância de 100% entre os especialistas. O valor do

escore DCV de adequação da característica ao diagnostico foi o segundo maior,

revelando a importância desta CD.

Ao analisar a literatura, verificou-se que os fatores que dificultam o manejo do

tratamento medicamentoso iam de custos, até a divergência entre o que está prescrito e

o modo como o paciente toma os remédios e à complexidade dos esquemas posológicos,

entre outros fatores diversos (BODENHEIMER, 2007).

Além disso, estudos recentes demonstram que dos novos pacientes com

hipertensão que iniciam a terapêutica, cerca de 16% a 50% interrompem a medicação

anti-hipertensiva durante o primeiro ano de uso e dentre aqueles que permanecem em

uso da medicação, um número significativo o fazem de modo inadequado. A identificação

dos fatores que prejudicam a adesão dos pacientes hipertensos ao tratamento

medicamentoso é fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios. Ao serem

identificados, esses fatores devem ser permanentemente incorporados como objetos de

intervenção terapêutica, para que o controle adequado dos níveis pressóricos seja



alcançado, reduzindo os elevados índices epidemiológicos de complicações clínicas,

internamentos hospitalares e o alto custo do tratamento final (ANDRADE et al., 2002).

Vista a importância do seguimento adequado do esquema medicamentoso para

a saúde e qualidade de vida do paciente, a característica foi criada com o título “Manejo

inadequado do tratamento medicamentoso”, com a definição “Demonstra não conseguir

tomar os medicamentos nos horários, doses e período acordados com a equipe de

saúde”.

Para análise dos dados referentes ao grau com que cada característica

definidora é indicativa do diagnóstico, foi utilizada a escala de média ponderal dos

escores DCV, proposta por Fehring (1987).

Quadro 28: Escores de adequação (DCV) das características definidoras do diagnóstico
de enfermagem Falta de Adesão. Fortaleza, 2011.

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA Adequação
CD1 - Comportamento indicativo de falta de aderência 0,91
CD7 - Manejo inadequado do tratamento medicamentoso 0,89
CD4 - Falha em manter compromissos agendados 0,81
CD2 - Evidências de desenvolvimento de complicações 0,78
CD3 - Evidência de exacerbação de sintomas 0,72
CD5 - Falha em progredir 0,59
CD6 - Testes objetivos 0,58

Escore DCV do diagnóstico 0,88

A partir das médias ponderadas, as características definidoras foram

classificadas conforme seu escore.

Na literatura, há controvérsias na interpretação dos escores utilizados. No estudo

de Fehring (1986), recomenda-se que as características definidoras com escore menor

que 0,50 sejam descartadas (características irrelevantes) e as com escores entre 0,50 e

0,79 seriam consideradas secundárias. Carpenito-Moyet (2007; 2009) ressalta que as

características secundárias (ou menores) não garantem a existência do diagnóstico, mas

fornecem evidência secundária de apoio e podem estar presentes ou não no momento da

avaliação do paciente.

Em estudo posterior, Fehring (1987), afirma que aquelas características

definidoras que apresentam um escore maior ou igual a 0,80 de concordância entre

peritos, são muito indicativas da presença do diagnóstico e são consideradas

características principais. Em um diagnóstico de enfermagem real ainda não validado,

pelo menos uma das CD principais (ou maiores) deve estar presente para a validação e

para diagnósticos já pesquisados, pelo menos uma delas deve estar presente em 80 a

100% das vezes (CARPENITO-MOYET, 2009).



Já Sparks e Lien-Gieschen (1994) propuseram alterações na interpretação dos

escores de adequação, considerando que as características que obtiverem escores entre

0,80 e 1,0 devem ser classificadas como principais, as que obtiverem escores entre 0,60

e 0,79 seriam secundárias e as com escore menor que 0,60 deveriam ser melhor

estudadas.

No entanto, pesquisas recentes realizadas no Brasil, que se dedicaram à

validação de diagnósticos de enfermagem, optaram, conforme a sugestão de Fehring

(1986), pela exclusão das características definidoras com escores menores que 0,50, por

considerarem que necessitam de mais estudos (CHAVES, 2008; GALDEANO, 2007;

MELO, 2004; OLIVEIRA, 2001; PILEGGI, 2007).

Com isso, 42,86% das características obtiveram escore DCV maior ou igual a

0,80, sendo classificadas como principais e 57,14% obtiveram escore entre 0,50 e 0,79,

sendo classificadas como secundárias. Nenhuma CD foi classificada nesta etapa como

irrelevante (escore DCV < 0,50).

Apesar de neste estudo serem adotados os critérios de Fehring para a avaliação

das características definidoras, optou-se por sugerir a exclusão das CD “Falha em

progredir” e “Testes objetivos” das demais fases do estudo de validação do diagnóstico

Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial.

Como nova característica definidora, o “Manejo inadequado do tratamento não

medicamentoso” foi sugerida por nove especialistas, reforçado pela separação das ideias

constantes na definição da CD “Falha em manter compromissos agendados”, referente à

dificuldade em adotar/manter hábitos de vida saudáveis, que compõe a base do

tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial.

Após a avaliação dos títulos, definições e adequação das características

definidoras pelos especialistas, obteve-se o seguinte produto:

Quadro 29: Características definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão
em pessoas com hipertensão arterial com sua respectiva definição
constitutiva, após a validação de conteúdo diagnóstico pelos especialistas.
Fortaleza, 2011.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
CD1. Comportamento indicativo de falha na adesão
Definição constitutiva: Não se engaja adequadamente em comportamentos
recomendados e/ou se engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra
interesse/esforço em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir
conhecimentos sobre a doença e/ou plano terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
CD2. Evidências de desenvolvimento de complicações
Definição constitutiva: Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da instalação de
complicações decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, nefropatia e



retinopatia hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda, miocardiopatia dilatada,
insuficiência cardíaca, coronariopatia e/ou outros eventos cardiovasculares
secundários.
CD3. Evidência de exacerbação da hipertensão
Definição constitutiva: Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção
dos valores da pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua
ou súbita (crises hipertensivas).
CD4. Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde
Definição constitutiva: Não cumpre com as atividades desenvolvidas/realizadas pela
equipe de saúde (consulta de enfermagem, consulta médica, atendimentos grupais,
atividades educativas e de promoção da saúde, atividades extra-muro e/ou outras
atividades de apoio ao tratamento).
CD5. Falha em progredir
Característica excluída
CD6. Testes objetivos
Característica excluída
CD7. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra não conseguir tomar os medicamentos nos horários,
doses e/ou período acordados com a equipe de saúde.
NOVA CD: Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra dificuldades em adotar e/ou manter hábitos de vida
saudáveis acordados com a equipe de saúde.

Avaliação dos fatores relacionados

Agora, observa-se o julgamento dos fatores relacionados e suas definições

constitutivas, também mediante a proporção de especialistas que afirmam a adequação

de cada critério de Pasquali (1999) para os indicadores (mínimo de 80% de

concordância).

Tabela 7: Proporção de especialistas que afirmaram a adequação do título dos fatores
relacionados ao diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão
arterial em relação aos critérios Comportamental, Simplicidade, Clareza,
Precisão, Tipicidade, Amplitude e Relevância. Fortaleza, 2011.

Indicadores Critérios avaliados
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1. Capacidades pessoais * 0,8 0,7 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8

Teste** 0,322 0,090 0,015 0,160 0,015 0,322 0,501

2. Conhecimento relevante para o
seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso

* 0,7 0,8 0,6 0,9 0,7 0,8 0,9

Teste** 0,182 0,499 0,015 0,160 0,090 0,501 0,160

3. Crenças e valores do indivíduo
relacionados ao processo
saúde/doença

* 0,8 0,9 0,8 1 0,9 0,8 0,9

Teste** 0,501 0,315 0,501 0,015 0,315 0,501 0,061



4. Influências culturais * 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8

Teste** 0,074 0,539 0,461 0,182 0,287 0,287 0,539

5. Apoio de pessoas significativas
* 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8

Teste** 0,499 0,501 0,499 0,160 0,039 0,322 0,501

6. Complexidade do regime
terapêutico medicamentoso

* 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9

Teste** 0,039 0,160 0,315 0,061 0,160 0,499 0,315

7. Custo * 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,7 0,6

Teste** 0,000 0,039 0,000 0,501 0,001 0,182 0,039

8. Duração * 0,3 0,6 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7

Teste** 0,000 0,005 0,000 0,322 0,005 0,090 0,182

9. Intensidade * 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0,7

Teste** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,006

10. Cobertura do sistema de saúde * 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8

Teste** 0,030 0,539 0,287 0,182 0,287 0,461 0,461

11. Habilidade de ensino dos
profissionais de saúde

* 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

Teste** 0,322 0,499 0,322 0,160 0,322 0,499 0,501

12. Relacionamento cliente-
profissionais de saúde

* 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9

Teste** 0,499 0,499 0,501 0,061 0,322 0,315 0,315

* Proporção de concordância entre os especialistas
** Teste binomial

Tabela 8: Proporção de especialistas que afirmaram a adequação das definições
constitutivas dos FR ao diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com
hipertensão arterial em relação aos critérios Comportamental, Simplicidade,
Clareza, Precisão, Tipicidade, Amplitude e Relevância. Fortaleza, 2011.

Indicadores Critérios avaliados
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1. Capacidades pessoais * 0,8 0,8 0,7 0,9 0,6 0,8 0,9

Teste** 0,501 0,501 0,090 0,160 0,039 0,322 0,315

2. Conhecimento relevante para o
seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso

* 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Teste** 0,182 0,499 0,322 0,499 0,322 0,499 0,501

3. Crenças e valores do indivíduo
relacionados ao processo
saúde/doença

* 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

Teste** 0,315 0,322 0,322 0,315 0,499 0,499 0,501



4. Influências culturais * 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9

Teste** 0,461 0,539 0,182 0,072 0,287 0,461 0,182

5. Apoio de pessoas significativas * 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Teste** 0,499 0,499 0,499 0,499 0,182 0,499 0,501

6. Complexidade do regime
terapêutico medicamentoso

* 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9

Teste** 0,039 0,501 0,499 0,061 0,322 0,499 0,315

7. Custo * 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,8 0,9

Teste** 0,001 0,322 0,039 0,061 0,039 0,499 0,315

8. Duração * 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9

Teste** 0,015 0,501 0,322 0,315 0,501 0,499 0,160

9. Intensidade * 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7

Teste** 0,000 0,002 0,000 0,017 0,002 0,017 0,109

10. Cobertura do sistema de saúde * 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Teste** 0,030 0,539 0,030 0,287 0,156 0,287 0,156

11. Habilidade de ensino dos
profissionais de saúde

* 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

Teste** 0,499 0,315 0,322 0,160 0,501 0,499 0,501

12. Relacionamento cliente-
profissionais de saúde

* 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8

Teste** 0,501 0,501 0,499 0,061 0,090 0,501 0,501

* Proporção de concordância entre os especialistas
** Teste binomial

De acordo com as tabelas 7 (relacionada aos títulos dos FR) e 8 (relacionada às

suas definições constitutivas), alguns fatores e suas definições também obtiveram

proporção de concordância menor que 0,80 segundo os critérios de Pasquali,

apresentando valor p<0,05 no resultado do teste binomial.

A seguir, tem-se a descrição dos ajustes realizados nos elementos dos fatores

relacionados, após a avaliação dos especialistas a partir dos critérios analisados:

FR1: Capacidades pessoais

Este fator relacionado está listado na edição mais recente da NANDA-I (2010). A

ele foram incorporados os fatores “Capacidades de desenvolvimento” e “Habilidade

relevante para o comportamento do regime de tratamento”. De acordo com a apreciação

e sugestões dos especialistas, o título apresentava pouca clareza e precisão (índice de

concordância de 0,6 para cada) e a definição também estava pouco precisa (índice de

0,6). O índice de adequação do fator, também calculado pelo escore DCV proposto por

Ferhing (1986) para as características definidoras, foi calculado em 0,85.



Os especialistas sugeriram que o fator fosse voltado especificamente para a falta

de adesão, indicando com clareza a quais esferas das capacidades pessoais o fator se

refere.

Moreira e Araujo (2004) destacam a importância de se considerar as

peculiaridades individuais do paciente, valorizando ainda sua satisfação com a

terapêutica e a percepção que ele tem sobre o impacto de seu envolvimento no regime

terapêutico, para que o acompanhamento atenda às suas necessidades, crenças, valores

e compromissos com a saúde.

Diversas variáveis pessoais podem levar à adesão/não-adesão ao tratamento.

Dentre eles, a literatura cita como fatores relacionados ao próprio paciente, a idade, o

sexo, o nível de instrução e a cognição, além da motivação, crenças de saúde, hábitos e

a percepção de riscos à saúde (ANDRADE et al., 2002; LAM; LUM; LEUNG, 2007;

LEHANE; McCARTHY, 2009).

Em relação à cognição, Choo et al. (2001) ressaltam que na abordagem do

paciente com hipertensão, testes psicológicos e cognitivos devem ser realizados para

permitir a avaliação do efeito da memória, julgamento, humor e personalidade sobre a

adesão e falhas no tratamento.

Assim, com vistas a tornar o FR mais claro e preciso, propõe-se a mudança do

título para “Prejuízo nas capacidades pessoais”, definido como: “Condições cognitivas,

psicológicas e emocionais do indivíduo que dificultam o seguimento do regime

terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

FR2: Conhecimento relevante para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso

e não medicamentoso

A literatura aponta que a adesão ao tratamento farmacológico de longa duração

da HA é considerada muito baixa, e apontada como um dos principais fatores

responsáveis pela falta de controle da pressão arterial. Muitos dos problemas com a

adesão terapêutica têm como causa inicial o baixo conhecimento do paciente em relação

à própria doença, seu tratamento e suas consequências, como por exemplo, o receio de

associar as medicações anti-hipertensivas ao uso de álcool, a identificação da origem dos

efeitos colaterais descritos pelos pacientes (se provenientes das drogas utilizadas ou se

atribuídas aos sintomas próprios da HA), o entendimento sobre a importância de hábitos

saudáveis, entre outros (ANDRADE et al., 2002).

Para minimizar esses problemas, diversos autores referem que especialmente

na Atenção Básica, intervenções visando aumentar o conhecimento para modificar o

comportamento do paciente mostram resultados satisfatórios no aumento da adesão.

Essas intervenções baseadas em programas de educação são necessárias para a auto-



gestão dos pacientes na maioria das condições crônicas e podem incentivá-los a

participar do seu próprio cuidado (PIÑEIRO et al., 1997; CHOO et al., 2000).

O título do FR foi julgado como pouco claro (concordância de 60%), apesar do

escore de adequação do fator ter ficado em 0,90, ou seja, o fator é extremamente

relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial.

As mensagens educativas sobre a adesão poderiam se beneficiar da ênfase na

importância da adesão (conhecimento ou compreensão), da capacidade do paciente em

alcançá-la (ou capacidade de manejo) e focar os fatores que influenciam a sua

disponibilidade para assumir a prescrição anti-hipertensiva (motivação ou relevância). As

estratégias educativas são importantes para melhorar a adesão, na medida em que

informam os pacientes e sua família sobre a hipertensão, os benefícios do tratamento e a

seriedade das complicações associadas com a não adesão, motivando-os e

incentivando-os a aderir ao tratamento (NABI et al. 2008).

Os especialistas questionaram o fato do título da FR não deixar claro se o

paciente possui o conhecimento e este é falho ou deficiente ou se ele (paciente)

necessita do conhecimento porque não o tem.

Isto posto, o título do fator relacionado foi modificado para “Conhecimento

deficiente para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não

medicamentoso”, com a definição constitutiva “Necessidade de conhecimento por parte

do usuário em relação à própria doença, suas consequências e/ou seu regime

terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

FR3: Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença

Este fator incorporou seis outros FR relatados pela NANDA-I (2010) que

apresentavam concordância com as crenças e valores do paciente que acabam

interferindo no seu comportamento e suas ações. Todos os especialistas reforçaram a

relevância deste FR, com índice de concordância de 1,0 e índice de adequação de 0,91.

Nabi et al. (2008) referem que dentre os fatores do paciente, os psicológicos

podem ser determinantes importantes de adesão à medicação anti-hipertensiva, como as

emoções, atitudes, crenças na medicação anti-hipertensiva, senso de coerência,

otimismo/pessimismo e ansiedade.

Estudo realizado por Andrade et al. (2002) mostrou que a normalização da

pressão arterial foi a principal razão encontrada para a não adesão ao tratamento em

41,3% dos homens e 42,3% das mulheres. Pouco tempo depois do início do tratamento

anti-hipertensivo, muitos pacientes interrompem parcial ou totalmente o tratamento tão

logo se encontrem com os níveis da pressão arterial controlados, desconhecendo a

cronicidade da doença e a necessidade do tratamento contínuo.



Outros fatores relacionados às crenças e valores do paciente relatados pela

literatura consultada foram: a conscientização sobre a necessidade do uso dos

medicamentos, a falta de motivação por parte do paciente para tratar uma doença

assintomática por um período indeterminado e o fracasso no que diz respeito às

mudanças de estilo de vida (LAM; LUM; LEUNG, 2007; HYMAN; PAVLIK, 2002; PIÑEIRO

et al., 1997).

A adesão ao tratamento é um requisito essencial para a eficácia da terapia da

hipertensão arterial. Entretanto, algumas orientações repassadas pelos profissionais de

saúde visando uma boa adesão podem gerar expectativas negativas em torno do

tratamento, uma vez que, na percepção dos pacientes determinados aspectos não

poderiam ser seguidos, gerando uma desvinculação entre as ações propostas pelos

profissionais e a realidade de seus pacientes. Uma abordagem individual que leva em

consideração as crenças, valores, hábitos de vida e compromissos com a saúde do

paciente e sua família, é essencial para uma adequada adesão ao tratamento, já que o

seguimento das medidas não farmacológicas implica em modificação no estilo de vida

(MAR; RODRÍGUEZ-ARTALEJO, 2001; MOREIRA; ARAUJO, 2002).

Deste modo, achou-se conveniente deixar o fator mais negativo, associado

especificamente a problemas na adesão. Com isso, seu título permaneceu o mesmo,

mas a definição passou a ser: “Fatores internos individuais relacionados ao processo

saúde/doença que interferem negativamente na tomada de decisão sobre o regime

terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

FR4: Influências culturais

Apesar de este fator ter obtido bons índices de concordância nos critérios da

psicometria, seu escore DCV foi de apenas 0,79, porque os especialistas o consideraram

muito próximo ao FR3 (Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo

saúde/doença). Entretanto, este fator refere-se às influências externas às quais o

indivíduo está exposto, que apesar de não serem comportamentos, influenciam positiva

ou negativamente no comportamento do indivíduo.

Historicamente, aspectos da cultura vigente em uma determinada sociedade têm

influência significativa no curso de uma doença. Isto também é aplicável ao tratamento da

hipertensão, visto que determinantes da cultura de um povo interferem no controle dos

níveis da pressão arterial, na medida em que eles influenciam positiva ou negativamente

no comportamento individual (BOSWORTH et al., 2008b).

Moreira e Araujo (2002) trazem o pensamento de autores como Sarquis e seus

colaboradores (1998) e Guerra (1998) os quais afirmam que regimes terapêuticos



prolongados tendem a ser complexos e a solução para falhas na adesão ao tratamento é

igualmente difícil de encontrar totalmente, por envolver diversas facetas dos aspectos

biológicos, psicológicos, culturais e sociais.

Este FR foi um dos que sofreu poucas modificações após a avaliação pelos

especialistas, permanecendo com o mesmo título adotado na edição atual da NANDA-I e

tendo como definição “Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na

comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive que interferem negativamente no manejo

do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

FR5: Apoio de pessoas significativas

Este fator relacionado foi modificado para abranger três FR da NANDA-I:

“Pessoas significativas”, “Crenças percebidas de pessoas significativas” e “Envolvimento

de membros da família no plano de saúde”.

Foi analisado pelos especialistas que seu título ainda estava pouco preciso

(índice de concordância de 0,60), necessitando de ajustes que especificassem que o que

prejudica a adesão é a falta de apoio ao indivíduo com hipertensão. Seu escore DCV foi

de 0,81.

Um estudo realizado por Choo et al. (2001) revelou a importância do apoio de

pessoas próximas ao paciente na adesão, avaliada por meio de um inventário,

quantificando este apoio por meio de perguntas sobre quantas vezes o paciente poderia

contar com alguém para escutá-lo, para acompanhá-lo ao médico, se havia pessoas que

mostravam afeição por ele, se havia quem lhe desse informação, quem lhe proporcionava

consultoria, quem o ajudava com as tarefas e com quem poderia contar para partilhar

preocupações e medos e fazer coisas agradáveis.

As redes de apoio, como a presença da família, de amigos e pessoas próximas,

além do apoio religioso e de instituições sociais são importantes no enfrentamento de

dificuldades relacionadas às doenças crônicas. A existência dessas redes ajuda o

paciente a enfrentar o curso da doença, suas consequências e dificuldades com o

tratamento, encorajando-o a seguir a terapia. Sendo assim, o envolvimento da família

deve ser estimulado e a aproximação da rede de apoio com a equipe de saúde é

importante para todos, possibilitando uma assistência direcionada às suas necessidades,

o que consequentemente melhorará a adesão (MALDANER et al., 2008).

Como a adesão descreve em que medida o comportamento do paciente

corresponde às recomendações médicas, é de grande importância para a saúde pública

elucidar não somente a influência dos comportamentos, crenças, valores e emoções

relacionados com a adesão, mas também a influência dos costumes, hábitos e crenças



dessas pessoas significativas na dinâmica da adesão à medicação anti-hipertensiva

(NABI et al., 2008).

Além disso, o estudo AASK (African American Study of Kidney Disease and

Hypertension) conduzido por Brooks et al. (2008) durante sete anos junto a pacientes

com doença renal e hipertensão, mostrou que mais de 75% dos participantes morava

com a família e que o apoio familiar contribuía significativamente para a melhoria da

adesão. Ainda mais, um dos fatores de risco para a não-adesão incluía morar sozinho.

Os mesmos autores mostraram que estratégias para a adesão deveriam ser formuladas

em torno dos princípios éticos da autonomia, beneficência e justiça, envolvendo a família

nesse processo.

Após as correções, propõe-se que o título do FR seja “Falta de apoio de pessoas

significativas”, com a seguinte definição constitutiva: “Ações, crenças e atitudes da

família, cuidador, comunidade e/ou sociedade que dificultam o seguimento correto do

regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

FR6: Complexidade do regime terapêutico medicamentoso

Este FR estava listado na NANDA-I (2010) apenas como “Complexidade”,

inserido no grupo dos fatores relacionados ao tratamento. A avaliação dos especialistas

revelou apenas que o critério comportamental (concordância de 60% no título e nas

definições) não foi satisfeito, já que tanto este, como os demais fatores relacionados à

terapêutica medicamentosa não dependem exclusivamente dos comportamentos e ações

do indivíduo com hipertensão. O escore de adequação ao diagnostico foi calculado em

0,90.

Os principais fatores que afetam a adesão ao tratamento de doenças crônicas

estão relacionados à complexidade do regime terapêutico, como número de doses,

quantidade de comprimidos, duração prolongada do tratamento, falha de tratamentos

anteriores e influência na qualidade de vida (GUSMÃO et al., 2009).

Lam, Lum e Leung (2007) também apontam como elementos que dificultam o

correto seguimento do tratamento medicamentoso o uso de diferentes tipos de drogas

simultaneamente, a necessidade de cortar os comprimidos, a mudança de regimes de

medicação, a presença de doses diferentes para a mesma medicação em prazos

diferentes, tornando o regime terapêutico muito complicado. Para minimizar este

problema, os autores recomendam o aumento da conscientização dos pacientes sobre as

potenciais consequências do não cumprimento do tratamento farmacológico. Um regime

de drogas complicado é demonstrado pelos autores como importante fator de risco para o

desenvolvimento de complicações associadas à hipertensão e estes resultados



sublinham a importância de simplificar as variações de dosagem de drogas e diminuir o

número de frequências e prescrições diferentes.

Há várias razões potenciais que explicam porque a complexidade dos regimes

para a hipertensão é responsável pela redução na adesão terapêutica, entre eles, a

terapia anti-hipertensiva inadequada, o aumento da dosagem, a adição de outras drogas

ou a troca de medicamentos quando o paciente não responde ao tratamento inicialmente

proposto. Outro fator que complica o uso correto das medicações anti-hipertensivas é a

dificuldade de acesso aos medicamentos prescritos (WUERZNER; HASSLER; BURNIER,

2003; BUABENG; MATOWE; PLANGE-RHULE, 2004).

Com isso, o fator relacionado permaneceu com o mesmo título e com a

definição: “Posologia, frequência, horários e/ou esquema terapêutico inadequados ou de

difícil assimilação por parte do indivíduo”.

FR7: Custo

O fator relacionado “Custo” não teve seu título modificado durante a fase da

revisão integrativa, mas incorporou outro fator também relacionado ao aspecto financeiro

do tratamento (Flexibilidade financeira do plano).

Buabeng, Matowe e Plange-Rhule (2004) afirmam que dentre as razões para

falhas na adesão, o custo dos medicamentos para hipertensão e a condição de renda do

indivíduo e sua família se mostram como fortes motivos, especialmente em países

subdesenvolvidos ou naqueles em que o sistema de saúde não disponibiliza os

medicamentos necessários. Nesse mesmo estudo, realizado em Gana, 33% dos

pacientes com hipertensão entrevistados estavam desempregados, não tinham acesso

fácil aos medicamentos, 49% eram trabalhadores mal remunerados e os preços

exorbitantes dos medicamentos de hipertensão foram citados como a principal razão para

a não adesão. Os autores finalizam dizendo que os médicos devem considerar a

acessibilidade aos remédios e a condição financeira dos pacientes como fator clínico

importante ao prescrever o regime terapêutico.

Dificuldades no acesso aos medicamentos, relacionadas à impossibilidade de

compra por parte dos pacientes também é relatada por Bosworth et al. (2008b). A baixa

adesão pode ser influenciada por barreiras no atendimento como o custo e o acesso aos

cuidados. Assim, a melhoria do tratamento e controle da hipertensão requer um melhor

entendimento das diferenças dos determinantes sócio-econômicos.

Outro aspecto que influencia o cumprimento terapêutico é a relação custo-

eficácia do tratamento da hipertensão arterial. Os custos mais elevados de determinadas

drogas podem não compensar os benefícios em comparação com outras mais

tradicionais (MAR; RODRÍGUEZ-ARTALEJO, 2001).



As barreiras financeiras são frequentemente propostas como uma das principais

causas para falhas no tratamento. A baixa renda pessoal e/ou familiar já foi demonstrada

em alguns estudos como fator associado à baixa adesão não só aos medicamentos, mas

também ao tratamento não medicamentoso (HYMAN; PAVLIK, 2002; CHOO et al., 2001).

Na avaliação pelos especialistas, quase todos os critérios deste FR obtiveram

baixa concordância. Para o título do fator, os critérios comportamental, clareza e precisão

obtiveram índice de 0,5 e os critérios simplicidade e amplitude obtiveram índice de 0,6. Já

para a definição constitutiva, os critérios clareza e precisão alcançaram índice de

concordância de 0,6 e o comportamental de apenas 0,50. Seu escore DCV foi de 0,81.

Visando solucionar estes problemas, o fator foi readequado, ficando com o título

“Custo financeiro do tratamento” e com a definição “Conjunto elevado de despesas

decorrentes dos regimes terapêuticos medicamentoso e não medicamentoso”.

FR8: Duração

Machado (2009) aponta que no momento em que a capacidade para gerir o

regime terapêutico está comprometida, percebe-se uma necessidade de cuidados

específicos daquele indivíduo perante o confronto com a doença. Neste momento, o

paciente tem que demonstrar disposição e motivação individuais para adotar

comportamentos e realizar as atividades destinadas a controlar e minimizar o impacto da

doença na sua vida a longo prazo, já que a hipertensão não tem cura.

Entretanto, estudos recentes mostram que cerca da metade dos novos pacientes

com diagnóstico de HA que iniciam a terapêutica interrompem ou param a medicação

anti-hipertensiva durante o primeiro ano de uso e um número substancial daqueles que

permanecem em uso da medicação, o fazem de modo inadequado. Quanto mais tempo

convivendo com a hipertensão, maior o percentual de abandono do tratamento, tanto em

homens como em mulheres (ANDRADE et al., 2002).

Apesar de ter permanecido com o mesmo título proveniente da NANDA-I, este

FR apresentou baixos índices de concordância entre os especialistas, para os critérios

comportamental (0,3), simplicidade (0,6), clareza (0,4) e precisão (0,6). Com isso, as

sugestões dos especialistas visaram torná-lo mais simples, claro e preciso, no qual se

especificasse a duração “de que” e “como seria essa duração”. O escore de adequação

do fator ao diagnóstico foi calculado em 0,72.

A proposta de modificação do título do fator foi “Duração prolongada do

tratamento”. Já sua definição constitutiva ficou como: “Necessidade do tratamento em

longo prazo por conta da cronicidade da doença”.



FR9: Intensidade

Este foi o fator relacionado mais controverso e o que apresentou os menores

índices de concordância em todos os critérios para o título e definição, excluindo o critério

amplitude da definição constitutiva/operacional. O escore de adequação foi calculado em

apenas 0,59.

Como o fator se referia aos efeitos do tratamento medicamentoso e não

medicamentoso que atrapalhavam a adesão, um dos especialistas sugeriu que este FR

deveria englobar apenas este aspecto, ou seja, voltado para as reações adversas

originadas pelo tratamento medicamentoso para a hipertensão.

A falha na adesão e, mais especificamente, o abandono do tratamento por parte

do paciente é frequentemente atribuído aos efeitos adversos das drogas anti-

hipertensivas (HYMAN; PAVLIK, 2002).

Muitos pacientes param de tomar sua medicação por conta de efeitos

secundários desagradáveis da medicação, apesar de esta interrupção do tratamento nem

sempre ser maléfica. Os pacientes com autopercepção dos efeitos adversos interrompem

o tratamento por conta de sinais e sintomas que reduzem sua qualidade de vida e podem

até levar ao desenvolvimento de outras doenças, como dores de cabeça insuportáveis,

tosse, alterações cardíacas, disfunção sexual, entre outros (LAM; LUM; LEUNG, 2007;

BUABENG; MATOWE; PLANGE-RHULE, 2004).

Bosworth et al. (2008a) apontam que qualquer efeito adverso deve ser

comunicado imediatamente aos profissionais responsáveis pelo tratamento. Além disso,

os profissionais devem informar previamente os pacientes sobre os possíveis efeitos

adversos das drogas e ajudar a facilitar a mudança de medicação, quando necessário,

com o objetivo de evitar a não adesão à medicação.

Por outro lado, caso os prescritores de medicamentos não avaliem

adequadamente os fatores que influenciam a adesão antes da tomada de decisão sobre

o esquema terapêutico, poderão ser susceptíveis de intensificar o tratamento de

pacientes com pressão arterial persistentemente elevada, ou seja, aumentar a dosagem

das drogas ou adicionar mais drogas ao esquema. Esta intensificação pode levar a

polifarmácia, tratamento ineficaz, aumento nos custos e falta de adesão (HEISLER et al.,

2008).

Com isso, adotou-se a sugestão de modificação do título para “Efeitos adversos

do tratamento”, com a seguinte definição “Manifestação de efeitos do tratamento

medicamentoso que prejudicam o seu seguimento”.



FR10: Cobertura do sistema de saúde

Este fator incorporou sete FR contidos na NANDA-I (2010), abrangendo todos os

aspectos relacionados ao sistema de saúde e alguns relacionados à equipe de saúde de

uma forma mais abrangente. Atingiram índice de concordância de 0,6 os critérios

comportamental do título e comportamental e clareza da definição

constitutiva/operacional. O escore DCV deste fator ficou em 0,87.

Aspectos inerentes ao sistema de saúde e às instituições também podem

prejudicar a adesão ao tratamento. Dentre eles, tem-se
serviços de saúde pouco desenvolvidos, sistema de distribuição de

medicamentos ineficaz, sobrecarga de trabalho dos profissionais de

saúde com consequente redução de tempo nas consultas e aumento no

tempo de espera, dificuldade de acesso ao serviço e distância, falta de

conhecimento e de treinamento de funcionários administrativos e de

saúde, incapacidade do sistema para educar pacientes e prover

seguimento são os principais fatores que podem influenciar a adesão ao

tratamento (GUSMÃO et al., 2009, p. 41).

A literatura aponta como outros problemas relacionados ao serviço de saúde que

atrapalham a adesão: Acompanhamento irregular e/ou descontínuo por parte dos

profissionais, poucas consultas agendadas no ano por paciente, grande demanda do

serviço, consultas rápidas e superficiais e frustração com as instituições de saúde por

parte dos pacientes (MEDEIROS, 2006; OSHIRO, 2007; BOSWORTH et al., 2008a;

BODENHEIMER, 2007).

Heisler et al. (2008) afirmam que para ser eficaz, um sistema de saúde ideal

deve proporcionar intervenções de saúde para reduzir a PA e controlar fatores de risco

entre os pacientes que abordem três elementos-chave: Os dados da farmácia e os dados

biomédicos do paciente devem ser eletrônicos, interligados e de fácil acesso aos que

estão envolvidos no tratamento do indivíduo; Deve-se identificar e realizar a busca ativa

de pacientes com baixo controle de PA ou baixa adesão; Em terceiro lugar, é preciso

haver acompanhamento regular, uma vez que uma mudança comportamental ou

farmacológica foi iniciada. Isso requer planejamento, organização e continuidade da

assistência pelos serviços de saúde.

Autores referem constantemente que esses problemas organizacionais, aliados

à falta de confiança dos pacientes nos diagnósticos dados, aumentam a necessidade de

busca consecutiva dos serviços de saúde, gerando baixa resolutividade dos serviços,

desânimo e falta de credibilidade no tipo de atendimento que os pacientes recebem no

sistema de saúde (NAVES et al., 2010).



Loro et al. (2010) destacam que para o Sistema Único de Saúde do Brasil,

fornecer os medicamentos para o tratamento da hipertensão de forma gratuita e regular,

representaria um custo consideravelmente menor do que tratar as complicações

decorrentes da HA e seus altos índices de morbimortalidade.

Alguns especialistas participantes desta fase 1 pontuaram que o sistema de

saúde deve ser capaz de proporcionar e oferecer o regime terapêutico e não manter, pois

quem mantém e decide se utiliza deve ser o paciente.

Visando melhorar a clareza do FR, o mesmo teve o título modificado para “Falha

na cobertura do sistema de saúde”, com a definição: “O sistema de saúde não é capaz de

viabilizar, proporcionar e disponibilizar efetivamente o regime terapêutico medicamentoso

por toda a vida do usuário”.

FR11: Habilidade de ensino dos profissionais de saúde

Bosrworth et al. (2008a) afirmam que falha na adesão pode ser enfocada como

um problema que incorpora aspectos comportamentais e educacionais. Como um

problema educacional, a falta de adesão necessita de intervenções que envolvam o

desenvolvimento de materiais e abordagens de ensino individuais e grupais para ajudar

pacientes com hipertensão a aprender sobre sua doença e manejar seu regime da

melhor forma. Já como uma questão comportamental, os profissionais devem traçar

intervenções que empreguem técnicas para promover a mudança de comportamento (por

exemplo, a entrevista motivacional, resolução de problemas, o reforço positivo, apoio

social, enfrentamento, entre outros). Com isso, para estimular o aumento da adesão ao

tratamento e melhorar o controle da pressão arterial, o enfermeiro deve abordar em suas

atividades educativas temas como, a gestão correta dos medicamentos, os efeitos

adversos da medicação anti-hipertensiva, as causas e consequências da doença e do

tratamento, estimular a tomada de decisão participativa, os aspectos do tratamento não

medicamentoso (dieta, prática de exercício, manejo do estresse, fumo, álcool) e a

importância de uma rede social de apoio, além das reais funções de cada membro da

equipe multiprofissional envolvida em seu cuidado.

Vários estudos têm documentado que as informações dadas pelos profissionais

de saúde são geralmente difíceis para o paciente seguir e interpretar. Por conta da

hipertensão ser uma doença multígena e multifatorial e pelo fenômeno da falta de adesão

envolver múltiplos agentes determinantes, a educação em saúde do paciente com

hipertensão e sua família requer um profissional educador bem treinado e com

conhecimento amplo (HEISLER et al., 2008).

A educação em saúde é uma ferramenta utilizada para prevenir promover a

saúde e a vida, especialmente nas doenças crônicas. O enfermeiro é um dos



profissionais mais indicados para esta atividade e deve aproveitar os momentos que

permanece junto ao paciente, seja de forma individual ou em grupos, para educar com o

objetivo de conseguir maior adesão ao seu tratamento. Entretanto, o aumento no

conhecimento por si só não necessariamente incrementa a adesão dos pacientes ao seu

tratamento, visto que os mesmos devem possuir recursos e motivação para aderir aos

protocolos de tratamento propostos. A educação para a saúde deve ser enfocada como

um processo que melhora o conhecimento e as habilidades que influenciam as atitudes

que o paciente requer para manter um comportamento adequado para seu bem-estar

(GUERRERO; MUJICA; ALBORNOZ, 2010).

Para os pacientes com doenças crônicas, especialmente o diabetes e a

hipertensão, existem associações significativas entre as informações dadas pelos

profissionais que os acompanham, a tomada de decisão participativa, a adoção de

comportamentos mais saudáveis e melhores resultados de adesão. O modelo de ensino

em cuidados crônicos de Bodenheimer (2007) propõe atividades que visam ajudar e

encorajar os pacientes a se informarem e serem ativos no seu cuidado. Dentre elas, a

equipe deve fornecer informações condizentes com as necessidades do paciente, ensinar

habilidades específicas para o manejo da doença e do tratamento, gerir a mudança de

comportamento saudável, fornecer treinamento em habilidades para resolver problemas,

ajudar com o impacto emocional de se ter uma condição crônica, fornecer

acompanhamento regular e contínuo e incentivar a participação ativa na gestão da

doença.

O mesmo autor destaca que o reduzido controle da doença e os baixos índices

de adesão não devem ser atribuídos aos pacientes, se os profissionais de saúde estão

falhando com a prática baseada em evidências e em transmitir informações de uma

forma que os pacientes possam compreender e em tomar decisões de forma colaborativa

(BODENHEIMER, 2007).

Mesmo tendo atingido 80% ou mais de concordância entre os especialistas para

todos os critérios e um índice de adequação de 0,89, os especialistas sugeriram deixar o

fator mais negativo, ou seja, representando de forma mais adequada a falta de adesão.

Desta forma, propõe-se o título “Habilidade de ensino insuficiente dos

profissionais de saúde” e a definição “Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos

profissionais de saúde em promover atividades de educação em saúde e fornecer

informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não

medicamentoso”.



FR12: Relacionamento cliente-profissionais de saúde

Este último FR também não teve problemas em relação aos critérios de Pasquali

(1999) e obteve o maior índice de adequação ao diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial (0,93), indicando que este é o fator mais relacionado ao

diagnóstico.

Bodenheimer (2007) enfatiza que uma relação participativa entre o paciente e a

equipe de saúde parece ser o fator mais importante para promover a adesão à

medicação. Quanto mais ativamente o paciente está envolvido, maior o nível de adesão e

maior a sua chance de se engajar em comportamentos saudáveis. Além disso, a

confiança na equipe tem sido associada com boa adesão à medicação, melhores

comportamentos de saúde e continuidade do cuidado.

Autoras como Moreira e Araujo (2004) destacam a importância de se considerar

as peculiaridades individuais e contextuais na relação paciente/equipe/família. A

valorização da satisfação do paciente com a terapêutica e a percepção de que seu

envolvimento no autocuidado deve estar presente na construção de um plano terapêutico

de acompanhamento que atenda às suas necessidades, crenças, valores e

compromissos com a saúde. As autoras demonstraram que estreitar as relações com os

profissionais da unidade de saúde e usar intervenções de enfermagem com ênfase

nessas relações interpessoais propicia o aumento da adesão ao tratamento da

hipertensão pelos pacientes, mesmo quando existem outros problemas dificultadores da

adesão.

Ainda de acordo com o modelo de auto-gestão de doenças crônicas, um bom

cuidado crônico requer além de boa preparação, uma prática pró-ativa da equipe de

saúde em manter o paciente informado e participante no seu cuidado. Para que isto

ocorra e, consequentemente, os índices de adesão melhorem, os profissionais que

prestam os cuidados primários têm de ser responsáveis, além de executar as atividades

de cuidado no modelo de auto-gestão citadas anteriormente, devem buscar sempre uma

relação de confiança e afinidade com o paciente, que visa auxiliar a resolução de

problemas, dar suporte emocional ao indivíduo e sua família e incentivá-los a trazer as

suas prioridades de vida para uma maior aproximação com os objetivos clínicos

(BODENHEIMER, 2007).

No entanto, quando esta relação não é efetiva, alguns indivíduos podem relatar

durante as consultas de acompanhamento apenas o que os profissionais querem ouvir. A

qualidade do relacionamento equipe-paciente pode ter um impacto significativo sobre o

que o paciente vai discutir com seu médico (CHOO et al., 2001).

Outro motivo para a baixa adesão, enfatizado no estudo de Naves et al. (2010),

é a insatisfação com a qualidade do atendimento na rede de saúde. A maioria dos



participantes pesquisados mostrou essa insatisfação com a ausência de esclarecimentos

sobre o seu problema de saúde ou sobre suas queixas, com a baixa qualidade das

orientações recebidas e com o atendimento de saúde, classificado como rápido,

superficial e impessoal, já que praticamente não existe relação de interação e confiança

entre o paciente e o profissional que o atende. Vale ressaltar que essa insatisfação não

ocorreu somente na rede pública; a rede particular de atendimento também trouxe essas

angústias para os pacientes.

Moreira e Araujo (2002) referem que a interação entre paciente e profissional

deve ser aproveitada para obter do primeiro o seguimento do tratamento e o controle da

PA. É comum identificar problemas na comunicação entre os pacientes e a equipe, pois,

muitas vezes, não há um acordo entre eles em relação ao tratamento e as preferências

não são consideradas, dificultando a adesão.

Para solucionar estes problemas, o paciente não deve ser passivo nessa

interação, devendo ser parceiro ativo com os profissionais de saúde em relação à tomada

de decisões relativas ao seu cuidado. A adesão como um conceito deve englobar

atributos que facilitam as intervenções centradas na pessoa, de modo que essa filosofia

se alinha bem aos princípios da Enfermagem. O enfermeiro pode ser guiado por seus

atributos subjacentes no modo como interage com os pacientes, avaliar ou medir o

comportamento e fornecer apoio para os indivíduos superarem as dificuldades com o

regime terapêutico (LEHANE; McCARTHY, 2009).

Durante a avaliação dos fatores relacionados, também foi sugerido pelos

especialistas que este fator mostrasse mais a sua influência negativa na adesão.

Portanto, recomendou-se o título “Relacionamento paciente-profissional de saúde

prejudicado”, com a definição “Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre

paciente, cuidador e família com a equipe multiprofissional que dificulta o manejo do

regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso”.

Para análise do grau em que cada fator relacionado é adequado ao diagnóstico,

também foi utilizada a escala de média ponderal dos escores DCV (FEHRING, 1987).

Quadro 30: Escores de adequação (DCV) dos fatores relacionados ao diagnóstico de
enfermagem Falta de Adesão. Fortaleza, 2011.

FATORES RELACIONADOS Adequação
FR12 - Relacionamento cliente-profissionais de saúde 0,93
FR3 - Crenças e valores do indivíduo relacionados ao
processo saúde/doença 0,91
FR2 - Conhecimento relevante para o seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso 0,90
FR6 - Complexidade do regime terapêutico medicamentoso 0,90



FR11 - Habilidade de ensino dos profissionais de saúde 0,89
FR10 - Cobertura do sistema de saúde 0,87
FR1 - Capacidades pessoais 0,85
FR5 - Apoio de pessoas significativas 0,81
FR7 – Custo 0,81
FR4 - Influências culturais 0,79
FR8 – Duração 0,72
FR9 - Intensidade 0,59

Foram utilizados os mesmos critérios para classificação dos FR conforme seu

escore DCV, apesar de Ferhing não mencionar o uso dessa classificação para os fatores

relacionados.

Com isso, 75% dos fatores relacionados obtiveram escore DCV maior ou igual a

0,80, sendo classificados como principais e 25% obtiveram escore entre 0,50 e 0,79

classificados como secundários.

Após a avaliação dos títulos, definições e adequação dos fatores relacionados

pelos especialistas, obteve-se o seguinte:

Quadro 31: Fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em
pessoas com hipertensão arterial com suas respectivas definições
constitutivas, após a validação de conteúdo diagnóstico pelos especialistas.
Fortaleza, 2011.

FATORES RELACIONADOS
1. Prejuízo nas capacidades pessoais
Definição constitutiva: Condições cognitivas, psicológicas e emocionais do indivíduo que
dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
2. Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Definição constitutiva: Necessidade de conhecimento por parte do usuário em relação à
própria doença, suas consequências e/ou seu regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença
Definição constitutiva: Fatores internos individuais relacionados ao processo
saúde/doença que interferem negativamente na tomada de decisão sobre o regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
4. Influências culturais
Definição constitutiva: Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na
comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive que interferem negativamente no
manejo do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
5. Falta de apoio de pessoas significativas
Definição constitutiva: Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou
sociedade que dificultam o seguimento correto do regime terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso.
6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Definição constitutiva: Posologia, frequência, horários e/ou esquema terapêutico
inadequados ou de difícil assimilação por parte do indivíduo.
7. Custo financeiro do tratamento



Definição constitutiva: Conjunto elevado de despesas decorrentes dos regimes
terapêuticos medicamentoso e não medicamentoso.
8. Duração prolongada do tratamento
Definição constitutiva: Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da
cronicidade da doença.
9. Efeitos adversos do tratamento
Definição constitutiva: Manifestação de efeitos do tratamento medicamentoso que
prejudicam o seu seguimento.
10. Falha na cobertura do sistema de saúde
Definição constitutiva: O sistema de saúde não é capaz de viabilizar, proporcionar e
disponibilizar efetivamente o regime terapêutico medicamentoso por toda a vida do
usuário.
11. Habilidade de ensino insuficiente dos profissionais de saúde
Definição constitutiva: Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos profissionais de
saúde em promover atividades de educação em saúde e fornecer
informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
12. Relacionamento paciente-profissional de saúde prejudicado
Definição constitutiva: Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre
paciente, cuidador e família com a equipe multiprofissional que dificulta o manejo do
regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Quanto à denominação dos grupos aos quais pertencem os fatores

relacionados, os especialistas definiram que os fatores ficariam assim redistribuídos:

Quadro 32: Divisão dos fatores relacionados em grupos durante a validação de conteúdo
diagnóstico pelos especialistas. Fortaleza, 2011.

GRUPOS FATORES RELACIONADOS
Fatores individuais Capacidades pessoais

Conhecimento relevante para o seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso
Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo
saúde/doença
Influências culturais

Fatores relacionados à rede de
apoio

Apoio de pessoas significativas

Fatores relacionados ao
tratamento

Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Duração

Fatores sócio-econômicos Custo
Fatores relacionados à doença Intensidade
Fatores relacionados ao sistema
e equipe de saúde

Cobertura do sistema de saúde
Habilidade de ensino pelo profissional de saúde
Relacionamento cliente-profissional de saúde

Por fim, foi investigado o escore total do diagnóstico, conforme recomenda

Fehring (1987), o que se consistiu na somatória dos escores individuais divididos pelo

número total das características definidoras, porém, sem considerar as características



irrelevantes. Para o autor, é adequado que o diagnóstico receba um escore acima de

0,60.

Disto pode-se concluir que os elementos e suas definições para o diagnóstico de

enfermagem NANDA Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial que

obtiveram proporção de concordância entre os especialistas estatisticamente maior que

80% foram considerados, portanto, de conteúdo válido, semelhante ao existente na

literatura científica e capaz de representar o diagnóstico. Ademais, o DE Falta de Adesão

em pessoas com hipertensão arterial atingiu escore de 0,88, considerando apenas o valor

obtido por meio da análise das CD, como preconizado. Portanto, o diagnóstico é válido.

Juntamente com a avaliação de cada elemento e definição

constitutiva/operacional, os especialistas propuseram adequações as quais foram

debatidas entre pesquisadora e orientadora e, segundo consenso, foram acatadas em

parte ou na sua totalidade.

Como alguns elementos foram criados, outros modificados e outros foram

excluídos, um novo instrumento foi construído, solicitando aos especialistas a avaliação

de uma nova característica definidora construída e que classificassem novamente os

elementos revisados quanto à sua adequação ao diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial, finalizando assim, a primeira fase desta etapa B de

validação de conteúdo diagnóstico (Apêndice K).

5.1.3 Conclusões da validação das definições constitutivas

Conforme a opinião dos enfermeiros especialistas, a proposta de definição

considerada pertinente ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial, ficou da seguinte forma: Comportamento intencional ou não-

intencional do indivíduo que não coincide parcial ou totalmente com um plano de

promoção da saúde ou terapêutico e as recomendações tomadas por meio de decisão

partilhada e acordada entre profissional de saúde/equipe de saúde multidisciplinar e o

usuário, família e/ou comunidade, incluindo dificuldade com tratamento medicamentoso,

não medicamentoso e não comparecimento às atividades nos serviços de saúde

(consultas, atendimentos grupais), que pode levar a resultados clinicamente não efetivos

ou parcialmente efetivos.

Apesar de a maioria dos especialistas sugerir alteração da classificação do

diagnóstico para o Domínio 1, Classe 2, ponderou-se que o mais adequado seria sua

manutenção no Domínio 10 - Princípios da Vida, Classe 3 - Coerência entre

valores/crenças/atos, proposto pela Taxonomia II da NANDA-I (2010).



Dezenove indicadores (sete características definidoras e doze fatores

relacionados) foram avaliados pelos especialistas.

As características definidoras consideradas principais indicadores clínicos do

diagnóstico foram: Comportamento indicativo de falta de aderência; Manejo inadequado

do tratamento medicamentoso; Falha em manter compromissos agendados; Evidências

de desenvolvimento de complicações e Evidência de exacerbação de sintomas.

Apesar de as características Falha em progredir e Testes objetivos terem sido

consideradas características "secundárias" pelo cálculo do escore de adequação, acatou-

se, após a análise das opiniões dos especialistas, que as mesmas deveriam ser

excluídas das próximas etapas da pesquisa, por não representarem características

definidoras e sim, meios para se avaliar a presença de CD.

Uma nova característica definidora foi criada após a indicação dos especialistas:

Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso, que foi submetida a avaliação

segundo os mesmos critérios, na fase seguinte desta etapa do estudo.

Já os fatores relacionados classificados como principais foram: Capacidades

pessoais; Conhecimento relevante para o seguimento do regime terapêutico

medicamentoso e não medicamentoso; Crenças e valores do indivíduo relacionados ao

processo saúde/doença; Apoio de pessoas significativas; Complexidade do regime

terapêutico medicamentoso; Custo; Cobertura do sistema de saúde; Habilidade de ensino

dos profissionais de saúde e Relacionamento cliente-profissionais de saúde. Os fatores

relacionados secundários foram: Influências culturais; Duração e Intensidade.

O escore total do diagnóstico de enfermagem investigado foi de 0,88, o que

permite considerá-lo validado.

5.2 Fase 2: Adequação dos elementos do diagnóstico após correção e ajustes

5.2.1 Procedimentos metodológicos

Ainda com a finalidade de validar o conteúdo do diagnóstico em estudo, o

objetivo específico, estabelecido nesta fase 2 da etapa B, foi verificar, junto aos

especialistas, a adequação do título do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial e a pertinência das características definidoras e fatores

relacionados revisados na primeira fase desta etapa B do estudo.

Os 29 especialistas participantes da fase 1 foram novamente convidados, além

da inclusão de outros oito especialistas, totalizando o envio de 37 convites de

participação.



Para aqueles novos especialistas que aceitaram o convite, foram encaminhados

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G), em duas vias e o

instrumento propriamente dito (Apêndice K), que por sua vez foi enviado a todos os

participantes. A devolução do material (instrumento preenchido e uma das vias do TCLE

assinada) foi pré-determinada para um período de até 20 dias após o envio pela

pesquisadora, dada a menor extensão deste novo instrumento.

O segundo instrumento de coleta de dados enviado para os especialistas

também estava sob o formato de questionário semiestruturado, visava a avaliação das

CD e dos FR modificados ou criados após a primeira avaliação e o título do diagnóstico

de enfermagem e estava dividido basicamente da seguinte forma:

 Instruções para o preenchimento do instrumento, descrição sumária do projeto de

pesquisa, conceitos básicos referentes ao estudo e referências bibliográficas, as quais

pudessem esclarecer possíveis dúvidas relacionadas aos conceitos propostos nesta

fase (Apêndice J);

 Dados de identificação do especialista (preenchidos somente pelos novos

especialistas convidados);

 Uma escala de três pontos, mediante a qual os especialistas avaliaram a pertinência

da definição constitutiva/operacional e do título de uma nova característica definidora

quanto à sua adequação a sete dos critérios da psicometria propostos por Pasquali

(1999), assinalando uma possibilidade de resposta por vez;

 Listagem das características definidoras e dos fatores relacionados com suas

respectivas definições constitutivas para reavaliação da sua adequação ao diagnóstico

de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial, para que o

especialista assinalasse com um “X” a opção mais adequada sobre os itens em

relação ao diagnóstico em questão;

 Espaço para avaliação do título do diagnóstico de enfermagem em estudo;

 Espaços para adição de sugestões.

Para avaliação da nova característica definidora criada, os especialistas

deveriam utilizar os mesmos critérios utilizados anteriormente (PASQUALI, 1999). Toda a

análise estatística para esta nova CD foi semelhante à avaliação das CD na fase 1.

A avaliação da readequação das características definidoras e fatores

relacionados ao DE Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial, também

seguiu com o cálculo do índice de adequação (escore DCV) do referencial de Fehring

(1986; 1987; 1994) adaptado para esta pesquisa, conforme explicitado na fase anterior. A

finalidade desta reavaliação foi confirmar e validar as opiniões de modificação dos

elementos do diagnóstico avindas dos especialistas durante esta etapa B.



5.2.2 Apresentação e discussão dos resultados obtidos na adequação dos elementos

Nesta fase 2 da etapa B, obteve-se um retorno de 25 instrumentos, após o envio

do material para 37 especialistas, perfazendo um índice de devolução de 67,5%, maior

que a o da fase anterior, apesar do número menor de participantes.

Mesmo com a captação de enfermeiros especialistas com facilidades

geográficas, uma vez que na sua quase totalidade moravam na cidade de Fortaleza,

ainda foi nítida a dificuldade de se identificar os peritos em diagnósticos específicos e,

principalmente, obter o retorno do material preenchido.

Mais uma vez, o tempo de devolução dos instrumentos preenchidos teve que ser

ampliado. E, para não perder a quantidade mínima de especialistas e a qualidade das

opiniões, o prazo de devolução de 20 dias, propostos inicialmente e contados a partir do

seu recebimento, foi triplicado.

Todos os novos especialistas que participaram desta fase também atenderam os

critérios de inclusão ao atingirem a pontuação mínima necessária de cinco pontos

conforme a pontuação de Fehring (1994).

Caracterização dos especialistas

A seguir, apresentam-se os dados referentes ao perfil dos especialistas da fase

2 da etapa B da pesquisa:

Tabela 9: Perfil dos especialistas da fase 2 (etapa B) da pesquisa. Fortaleza, 2011.

F % Média Mediana DP
Sexo

n=25 Feminino 24 96,0
Masculino 1 4,0
Faixa Etária (anos)

n=19 26 – 31 10 52,6

31,5 30 +12,72

32 – 37 3 15,8
38 – 43 - -
44 – 49 2 10,5
50 – 55 1 5,3
> 55 3 15,8

Titulação
n=25 Mestrado 13 52,0

Doutorado 12 48,0
Tempo de formação (anos)

n=22 3 – 9 13 59,1

8,5 7 +12,37

10 – 16 3 13,6
17 – 23 - -
24 – 30 3 13,6
31 – 36 2 9,1
> 37 1 4,5

Grupo de pesquisa sobre terminologia de enfermagem
n=24 Sim 12 50,0

Não 12 50,0



Grupo de pesquisa sobre adesão
n=23 Sim 17 73,9

Não 6 26,1
Prática com utilização do processo de enfermagem

n=25 Sim 24 96,0
Não 1 4,0

Tempo de utilização do PE na prática (meses)
n=21 12 – 48 13 61,9

84 36 +91,3949 – 96 4 19,1
97 – 144 2 9,5
> 145 2 9,5

Assistência de enfermagem a doentes crônicos
n=24 Sim 21 87,5

Não 3 12,5
Identificação do diagnóstico em estudo na assistência
n=25 Freqüentemente 18 72,0

Pouco 5 20,0
Nunca 2 8,0

Ensino sobre terminologias / processo de enfermagem
n=24 Sim 18 75,0

Não 6 25,0
Ensino sobre adesão terapêutica

n=25 Sim 14 56,0
Não 11 44,0

Para não repetir os dados dos especialistas que participaram da fase 1 desta

etapa B (21 especialistas), serão detalhados aqui somente os dados dos novos

especialistas que aceitaram participar do estudo (quatro enfermeiras).

Todas afirmaram ter alguma experiência com adesão terapêutica

(desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, participação em grupos de pesquisa,

experiência clínica com pacientes em dificuldade no tratamento, ensino da temática em

Instituições de Ensino Superior e/ou identificação clínica do diagnóstico).

Quanto à titulação, três das quatro novas especialistas eram doutoras. A média

de idade das enfermeiras foi de 33,5 anos de idade. Em relação ao tempo de formação, a

média foi de 10,5 anos de graduação, com variação de 9 a 27 anos. Quanto à

participação em grupos de pesquisa, duas das especialistas participam/participaram de

grupos de pesquisa que discutem terminologias de enfermagem e três delas

frequentam/frequentaram grupos que envolvem a temática adesão terapêutica.

Em relação à produção de trabalhos sobre terminologias de enfermagem e sobre

adesão, as quatro especialistas afirmaram ter realizado estudos científicos sobre as

temáticas analisadas, sendo citados: monografias de conclusão de curso (graduação

e/ou especialização), dissertação, publicação de artigos e outros (apresentação de

trabalho em eventos científicos, orientação de trabalhos de graduação).

Todas as novas especialistas desta fase 2 prestam/prestaram assistência com

utilização do processo de enfermagem, por um tempo médio de 10 anos (± 36,66 meses).

Duas especialistas prestam ou já prestaram assistência de enfermagem a pacientes com



problemas na adesão à terapêutica de hipertensão e diabetes. As quatro enfermeiras

desenvolvem suas atividades profissionais em Instituições de Ensino Superior e uma

delas atua concomitantemente na área hospitalar.

Observando divergências na literatura, alguns autores adotam o tempo de

atuação clínica como indicador de experiência e habilidade em diagnosticar

(GALDEANO, 2007; SIMMONS et al., 2003). Entretanto, outros autores referem que a

capacidade de identificar os indicadores clínicos de um determinado diagnóstico não

depende da experiência clínica do especialista, e sim da especificidade e da solidez das

características definidoras do diagnóstico (CARVALHO et al., 2008).

A pontuação obtida pelos especialistas da fase 2 variou também desde a menor

pontuação até a pontuação máxima (5 a 14 pontos), sendo a média, a moda e a mediana

igual a 7 pontos, com desvio padrão de 2,3. A pontuação individual pode ser observada

no quadro a seguir:

Quadro 33: Escore dos especialistas da fase 2 (etapa B) segundo os critérios
adaptados do sistema de pontuação de Fehring. Fortaleza, 2011.

Especialista A B D E G H I J K
Escore 7 9 9 7 13 7 13 9 5

Especialista M O P Q R T U V W
Escore 7 8 7 14 10 7 9 8 7

Especialista X AA AC AD AE AF AG
Escore 7 9 8 5 6 7 7

Conforme ponderado a partir da discussão, a amostra dessa etapa também se

mostrou qualificada para avaliar a nova CD proposta, reavaliar a adequação dos seus

elementos constituintes e revisar o título do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão

em pessoas com hipertensão arterial. A seguir, estão expostos os novos resultados da

avaliação.

Avaliação da nova característica definidora

 CD: Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso

Esta é uma nova CD criada por sugestão dos especialistas e enviada, nesta

fase, para avaliação do seu título e sua definição constitutiva/operacional, de acordo com

os mesmos critérios da psicometria.

Buscou-se identificar também a proporção de especialistas que concordam na

adequação de cada critério para o item.



Tabela 10: Proporção de especialistas que afirmaram a adequação do título e da
definição constitutiva da característica definidora “Manejo inadequado do
tratamento não medicamentoso” em relação aos critérios Comportamental,
Simplicidade, Clareza, Precisão, Tipicidade, Amplitude e Relevância.
Fortaleza, 2011.

Característica Critérios avaliados

Manejo inadequado
do tratamento não
medicamentoso
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Título * 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9

Teste** 0,297 0,040 0,133 0,133 0,501 0,501 0,297

Definição * 0,9 1,0 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9

Teste** 0,297 0,040 0,133 0,297 0,027 0,297 0,297

* Proporção de concordância entre os especialistas
** Teste binomial

Conforme verificado na tabela 8, somente o critério de “precisão” referente à

definição constitutiva/operacional da característica definidora “Manejo inadequado do

tratamento não medicamentoso” obteve concordância inferior a 80% (índice de 0,60),

apresentando valor p<0,05 no resultado do teste binomial. O critério da “simplicidade”

obteve significância estatística (p<0,04), porque todos os especialistas concordaram que

a característica definidora avaliada foi apresentada de forma simples e contém uma só

ideia, conforme a psicometria (PASQUALI, 1999). O escore DCV desta característica

ficou em 0,86.

Oliveira, Pedrosa e Gonçalves (2008) reportam que a adesão terapêutica tornou-

se um grave problema de saúde nos últimos anos pela sua complexidade. Em relação à

adesão medicamentosa, estes autores apontam que cerca de 40% a 60% dos pacientes

não fazem uso correto da medicação prescrita e quando a falta de adesão está

relacionada ao estilo de vida (dieta, sedentarismo, tabagismo, etilismo, entre outros

fatores), a porcentagem é maior. Isto tende a ocorrer por conta de mudanças

problemáticas no cotidiano, como restrições alimentares, lazer e trabalho e pela cultura

medicalização de que apenas o medicamento é suficiente e necessário para o controle

da doença.

Tal como referido anteriormente, o aparecimento de uma doença crônica como a

hipertensão implica frequentemente na modificação dos hábitos de vida, que a pessoa

deve ser capaz de integrar na sua rotina diária. Quando isto não ocorre, resulta em riscos

para o seu projeto de saúde e comprometimento de sua qualidade de vida. No entanto,

para que um indivíduo altere ou adote comportamentos adequados à sua nova condição



de saúde, ele deve inicialmente possuir informações sobre porque mudar, o que mudar e

como fazer para mudar (MACHADO, 2009).

Medeiros (2006) já apontava que a necessidade da modificação de hábitos e

comportamentos pode segregar o paciente em seu ambiente familiar, ou seja, há a

restrição do paciente em compartilhar totalmente da cultura populacional historicamente

estabelecida. Cabe à equipe multidisciplinar de saúde sensibilizar o paciente e,

especialmente, sua família e a comunidade em que vive para a importância de aderir às

medidas terapêuticas recomendadas, prestando orientações sobre os riscos aos quais

ele está exposto e a importância das mudanças no estilo de vida para prevenção de

complicações.

Como intervenções implementadas pelo enfermeiro no correto seguimento do

tratamento não medicamentoso, têm-se intervenções sócio-econômicas, sobre o sistema

de saúde e sobre a equipe, relacionadas ao próprio tratamento, à doença e suas

consequências e aquelas intervenções relacionadas com o paciente. Entretanto,

nenhuma estratégia mostra maiores vantagens em relação às outras, a não ser as

intervenções integrais que combinam componentes cognitivos, de comportamento e

afetivos, que são mais efetivas que as intervenções unifocais nos índices de adesão

(GUERRERO; MUJICA; ALBORNOZ, 2010).

Estas intervenções integrais são destinadas a alterar costumes, crenças e

hábitos não saudáveis incorporados no juízo e na rotina de cada paciente e aquelas que

conduzem ao aumento da comunicação, à facilitação da integração de novos hábitos ao

dia-a-dia e ao envolvimento ativo do paciente, devem ser debatidas com ele e sua família

a fim de se obter consenso, visando melhoria na adesão (PERDIGÃO; MAIA, 2009).

Gusmão et al. (2009) apontam que para tal, a equipe de saúde deve planejar o

tratamento com o paciente e seus familiares, definindo metas e resultados a serem

alcançados, tais como o grau de atividade física, o peso ideal, as metas dos níveis

tensionais, entre outros, de forma que seus hábitos, comportamentos e atitudes sejam

assimilados, interiorizados e incorporados gradual e progressivamente ao seu estilo de

vida.

Conforme referem Johnson et al. (2009), o indicador NOC de “Comportamento

de adesão” envolve ações auto-iniciadas pelo indivíduo para promover o bem-estar e a

recuperação da capacidade de manejar o regime terapêutico. No caso da terapêutica não

medicamentosa, o paciente deve conhecer e seguir uma dieta adequada à sua condição

de saúde, descrever estratégias adequadas para adequar a ingestão de líquidos, sódio e

potássio, deve conhecer e ter habilidades desenvolvidas para preparar sua alimentação,

gerir seu peso e eliminar o sedentarismo.



Há eficácia comprovada que a modificação dos hábitos nocivos à saúde

(excesso de peso, consumo de sódio e gorduras, sedentarismo, entre outros) resulta na

redução dos valores pressóricos e na diminuição do risco para eventos cardiovasculares

e síndrome metabólica. Estudos que avaliaram o tratamento não-farmacológico da

hipertensão têm observado que as mudanças na dieta e a implementação de exercícios

físicos regulares são os critérios de menor adesão. Tais critérios mostram a força de

questões culturais, pois os hábitos alimentares proporcionam momentos de interação

entre as pessoas e as mudanças na dieta podem provocar o isolamento social e acabar

atrapalhando a adesão a esta mudança. Já o sedentarismo pode ser considerado uma

doença da modernidade que necessita de comprometimento do indivíduo para a

superação deste problema. Desta forma, é mister o empenho dos profissionais de saúde

e dos enfermeiros, em especial, para a compreensão destas questões e traçar

estratégias junto ao paciente para seu enfrentamento (BALDISSERA; CARVALHO;

PELLOSO, 2009).

Assim, com vistas a tornar a CD mais precisa, propõe-se a manutenção do título

da característica, mas com a inclusão de detalhes sobre quais aspectos do tratamento

não medicamentoso a CD trata, ficando definida como: “Demonstra dificuldades em

adotar e/ou manter hábitos de vida saudáveis acordados com a equipe de saúde, como

redução do peso corporal, combate ao sedentarismo, tabagismo e etilismo, manutenção

de dieta apropriada, consumo controlado de sódio e prática regular de atividades físicas”.

Para análise dos dados referentes ao grau com que as características

definidoras são indicativas do diagnóstico, foi utilizado novamente o índice de adequação

pelo cálculo do escore DCV, proposto por Fehring (1987) detalhado anteriormente. A

partir das médias ponderadas, as características definidoras foram reclassificadas

conforme seu escore e um novo escore DCV total para o diagnóstico Falta de Adesão foi

calculado.

Quadro 34: Escores de adequação (DCV) das características definidoras revisadas do
diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão
arterial. Fortaleza, 2011.

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA Adequação
Comportamento indicativo de falha na adesão 0,89
Manejo inadequado do tratamento medicamentoso 0,88
Evidências de desenvolvimento de complicações 0,86
Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso 0,86
Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde 0,83
Evidência de exacerbação da hipertensão 0,78

Novo escore DCV 0,85



A partir da nova avaliação das CD, observam-se alterações nos escores de

adequação. As características que tiveram seu escore aumentado foram: “Evidências de

desenvolvimento de complicações”, “Evidência de exacerbação da hipertensão” e

“Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde”. Já as

características “Comportamento indicativo de falha na adesão” e “Manejo inadequado do

tratamento medicamentoso” tiveram seus escores DCV levemente reduzidos nesta fase 2

da etapa B. O escore DCV total do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial também foi reduzido, ficando agora em 0,85, ainda assim validando o

diagnóstico.

Com isso, apenas uma característica definidora passou a ser classificada agora

como secundária, por ter atingido escore menor que 0,80 (Evidência de exacerbação da

hipertensão).

Avaliação dos fatores relacionados

Para análise do grau em que cada fator relacionado se adequa ao diagnóstico,

também foram utilizados os escores DCV (FEHRING, 1987), como mostra o quadro

abaixo:

Quadro 35: Escores de adequação (DCV) dos fatores relacionados revisados do
diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão
arterial. Fortaleza, 2011.

FATORES RELACIONADOS Adequação
FR2 - Conhecimento deficiente para o seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso 0,91
FR6 - Complexidade do regime terapêutico medicamentoso 0,91
FR7 - Custo financeiro do tratamento 0,91
FR3 - Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo
saúde/doença 0,90
FR9 - Efeitos adversos do tratamento 0,90
FR8 - Duração prolongada do tratamento 0,88
FR1 - Prejuízo nas capacidades pessoais 0,87
FR5 - Falta de apoio de pessoas significativas 0,87
FR11 - Habilidade de ensino insuficiente dos profissionais de saúde 0,87
FR10 - Falha na cobertura do sistema de saúde 0,86
FR4 - Influências culturais 0,84
FR12 - Relacionamento cliente-profissionais de saúde prejudicado 0,84

Com o novo cálculo de adequação dos fatores relacionados, observa-se que os

fatores que tiveram maior incremento de seu escore após os ajustes solicitados pelos

especialistas foram: Efeitos adversos do tratamento, Custo financeiro do tratamento,

Duração prolongada do tratamento, Falta de apoio de pessoas significativas e Influências

culturais, apesar dos FR 1, 2, 3 e 6 também terem seus escores levemente aumentados.



Já os fatores 10, 11 e 12 tiveram redução dos escores de adequação. Mesmo assim,

todos os FR foram considerados pelos especialistas como “principais”.

Apesar de não ter sido solicitado aos especialistas que avaliassem novamente a

denominação dos grupos aos quais pertencem os fatores relacionados, sentiu-se a

necessidade de reorganizar os FR da seguinte forma:

Quadro 36: Divisão dos fatores relacionados em grupos após revisão do diagnóstico.
Fortaleza, 2011.

GRUPOS FATORES RELACIONADOS
Fatores individuais Prejuízo nas capacidades pessoais

Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo
saúde/doença
Influências culturais

Fatores relacionados à
rede de apoio

Falta de apoio de pessoas significativas

Fatores relacionados ao
tratamento

Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Custo financeiro do tratamento
Duração prolongada do tratamento
Efeitos adversos do tratamento

Fatores relacionados ao
sistema e equipe de
saúde

Falha na cobertura do sistema de saúde
Habilidade de ensino insuficiente dos profissionais de saúde
Relacionamento cliente-profissionais de saúde prejudicado

Avaliação do título do diagnóstico de enfermagem

Foi questionado aos especialistas se os mesmos concordavam com o título do

diagnóstico proposto pela NANDA-I (2010). Dos 25 especialistas, 15 responderam que

não achavam adequado o título Falta de Adesão para o diagnóstico e assinalaram sua

opção de título dentre as quatro sugestões constantes no instrumento, além de espaço

para outras opções de título. A tabela a seguir mostra os resultados desta avaliação:

Tabela 11: Avaliação do título do diagnóstico de enfermagem pelos especialistas.
Fortaleza, 2011.
Título do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão F %

Falta de adesão 10 40,0
Adesão terapêutica prejudicada 7 28,0
Falha na adesão terapêutica 5 20,0
Adesão terapêutica deficiente 1 4,0
Problemas de adesão terapêutica 1 4,0
Outras sugestões 1 4,0

Mesmo após a maioria dos especialistas sugerir a modificação do título, optou-se

por seguir as opiniões daqueles (40%) que preferem manter o diagnóstico intitulado como

Falta de Adesão, desde que seja especificado pelo enfermeiro em que aspecto o

paciente está com dificuldades de aderir, conforme solicitado pela NANDA-I (2010).



De acordo com Caixeta (2007), o título de um diagnóstico de enfermagem deve

ser claro e apresentar termos concisos que exprimam os significados do diagnóstico,

sendo que a definição do DE deve fornecer clareza ao título e auxiliar a diferenciar um

diagnóstico em particular e diagnósticos similares.

Sendo assim, o termo falta de adesão deve ser utilizado não como um

julgamento ou uma declaração de culpa do paciente, do médico ou do tratamento. A

adesão não é o mesmo que "concordância", já que deve incluir um acordo consensual

sobre o tratamento estabelecido entre paciente e equipe (HAYNES et al., 2008).

A adesão terapêutica é bem mais do que o simples seguimento da prescrição

medicamentosa; é um processo comportamental complexo influenciado por diversos

fatores. Com isso, já é claro que problemas na adesão envolvem aspectos relacionados

ao paciente, à doença, às crenças de saúde, hábitos culturais, ao próprio tratamento, ao

sistema de saúde e, finalmente, ao relacionamento com a equipe de saúde. A falta de

adesão se mostra uma dificuldade cada vez mais presente na assistência efetiva aos

indivíduos com doenças crônicas, pois o tratamento requer trabalho em equipe,

envolvendo o esforço dos profissionais e a utilização da tecnologia disponível, mas

principalmente, requer a colaboração e o envolvimento do paciente no cuidado de si.

Além disso, a identificação dos fatores que influenciam na adesão ao tratamento pode

auxiliar o enfermeiro no estímulo ao indivíduo para realização desse cuidado. Identificar

esses fatores contribui para uma assistência mais segura, comprometida e menos

frustrante para o profissional (OLIVEIRA; PEDROSA; GONÇALVES, 2008; MALDANER

et al., 2008; CONTIERO et al., 2009).

Gusmão et al. (2009) reforçam este pensamento, afirmando que identificar

alguns fatores de risco que influenciam negativamente a adesão dá aos membros da

equipe de saúde a oportunidade de intervir precocemente e criar estratégias alternativas

mais efetivas.

Após a avaliação dos títulos, definições e readequação dos elementos do

diagnóstico de enfermagem analisado, adotando-se mais algumas pequenas sugestões

dos especialistas, obteve-se o seguinte produto final das duas fases da validação:

Quadro 37: Características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de
enfermagem Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial após
avaliação pelos especialistas. Fortaleza, 2011.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1. Comportamento indicativo de falha na adesão
Definição constitutiva: Não se engaja adequadamente em comportamentos
recomendados e/ou se engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra
interesse/esforço em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir



conhecimentos sobre a doença e/ou plano terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
2. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra não conseguir tomar os medicamentos nos horários,
doses e período acordados com a equipe de saúde.
3. Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde
Definição constitutiva: Demonstra não conseguir cumprir com as atividades
desenvolvidas/realizadas pela equipe de saúde (consulta de enfermagem, consulta
médica, atendimentos grupais, atividades educativas e de promoção da saúde, atividades
extra-muro e/ou outras atividades de apoio ao tratamento).
4. Evidências de desenvolvimento de complicações
Definição constitutiva: Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da instalação de
complicações decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral, encefalopatia hipertensiva, nefropatia e retinopatia
hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda, miocardiopatia dilatada, insuficiência
cardíaca, coronariopatia e/ou outros eventos cardiovasculares secundários.
5. Evidência de exacerbação da hipertensão
Definição constitutiva: Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção dos
valores da pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua ou
súbita (crises hipertensivas).
6. Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra dificuldades em adotar e/ou manter hábitos de vida
saudáveis acordados com a equipe de saúde.

FATORES RELACIONADOS
1. Prejuízo nas capacidades pessoais
Definição constitutiva: Condições cognitivas, psicológicas, físicas e emocionais do
indivíduo que dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
2. Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Definição constitutiva: Necessidade de conhecimento por parte do usuário em relação à
própria doença, suas consequências e/ou seu regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença
Definição constitutiva: Fatores internos individuais relacionados ao processo
saúde/doença que interferem negativamente na tomada de decisão sobre o regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
4. Influências culturais
Definição constitutiva: Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na
comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive que interferem negativamente no manejo
do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
5. Falta de apoio de pessoas significativas
Definição constitutiva: Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou
sociedade que dificultam o seguimento correto do regime terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso.
6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Definição constitutiva: Posologia, frequência, variedade de drogas, horários e/ou esquema
terapêutico de difícil assimilação por parte do indivíduo.
7. Custo financeiro do tratamento
Definição constitutiva: Conjunto elevado de despesas decorrentes dos regimes
terapêuticos medicamentoso e não medicamentoso.
8. Duração permanente do tratamento



Definição constitutiva: Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da
cronicidade da doença.
9. Efeitos adversos do tratamento
Definição constitutiva: Manifestação de desconfortos advindos do tratamento
medicamentoso que prejudicam o seu seguimento.
10. Falha na cobertura do sistema de saúde
Definição constitutiva: O sistema de saúde não é capaz de viabilizar, proporcionar e
disponibilizar efetivamente o regime terapêutico medicamentoso por toda a vida do
usuário.
11. Habilidade de ensino insuficiente da equipe de saúde
Definição constitutiva: Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos profissionais
componentes da equipe de saúde em promover atividades de educação em saúde e
fornecer informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
12. Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado
Definição constitutiva: Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre paciente,
cuidador e família com a equipe multiprofissional que dificulta o manejo do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Faria (2008) destaca que os pacientes devem ser os maiores interessados em

sua própria saúde e na participação ativa em seu tratamento, mas os outros elementos

envolvidos no tratamento da hipertensão e consequentemente na adesão a esse

tratamento, que são os profissionais e os serviços de saúde, também apresentam sua

parcela de responsabilidade. Os profissionais estão diretamente ligados ao paciente e

são responsáveis pela instituição de medidas terapêuticas e as orientações necessárias e

os serviços de saúde devem estar estruturados a fim de permitir o atendimento

adequado.

A finalidade de se querer que o paciente alcance a adesão ideal ao tratamento é

que cumprindo as medidas terapêuticas indicadas, sejam elas medicamentosas ou não, a

PA deverá ser mantida em níveis normais (OLIVEIRA; PEDROSA; GONÇALVES, 2008)

e não é justo que seja imposto ao paciente a maior carga neste processo (a de aderir aos

regimes), sem que, contudo, lhe sejam dados os meios para que possa desenvolver

essas atividades.

Mesmo com todo o conhecimento sobre adesão produzido pela enfermagem,

percebem-se lacunas no desenvolvimento de tecnologias de cuidado que favoreçam o

alcance ou a melhoria da adesão.

Fleury (2006) aponta que ações que proporcionem o empoderamento (do inglês

empowerment) das pessoas com doenças crônicas entram em consonância com as

exigências criadas pela cronicidade e têm sido adotadas como meio para se promover a

adesão ao tratamento, já que ocorre o reconhecimento das necessidades e o estímulo do

potencial do paciente. O empoderamento do paciente incentiva seu envolvimento no



autocuidado e aumenta sua conscientização a respeito dos fatores sociais e políticos que

afetam a sua saúde.

Além de adotar esta nova perspectiva, o enfermeiro como integrante de grupos

multiprofissionais, deve desenvolver ações assistenciais e educativas conjuntas e

implantar programas e intervenções com base na história de vida do paciente, que

permitam com que ele assuma o controle de sua saúde. Evidentemente, essa mudança

de postura pode requerer dos profissionais uma atuação para a qual ele não foi

preparado, necessitando de investimentos na formação e capacitação desses

profissionais, por parte das instituições de ensino e do próprio serviço de saúde.

5.2.3 Conclusões da adequação dos elementos revisados

Após a reavaliação dos elementos do diagnóstico de enfermagem avaliado, foi

decidido que o diagnóstico deveria permanecer com o mesmo título: Falta de Adesão

(especificar).

Pode-se concluir que os elementos e suas definições para o diagnóstico de

enfermagem NANDA-I Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial foram

considerados de conteúdo válido, semelhante ao existente na literatura científica e capaz

de representar o diagnóstico, de acordo com o escore DCV total de 0,85.

As características definidoras consideradas principais indicadores clínicos do

diagnóstico pelos especialistas foram: Comportamento indicativo de falha na adesão;

Manejo inadequado do tratamento medicamentoso; Evidências de desenvolvimento de

complicações; Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso e Dificuldade em

cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde. A única característica secundária

foi: Evidência de exacerbação de sintomas.

Já todos os fatores relacionados foram reclassificados como principais, na

seguinte ordem do escore de adequação: Conhecimento deficiente para o seguimento do

regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso; Complexidade do regime

terapêutico medicamentoso; Custo financeiro do tratamento; Crenças e valores do

indivíduo relacionados ao processo saúde/doença; Efeitos adversos do tratamento;

Duração permanente do tratamento; Prejuízo nas capacidades pessoais; Falta de apoio

de pessoas significativas; Habilidade de ensino dos profissionais de saúde; Falha na

cobertura do sistema de saúde; Influências culturais e Relacionamento paciente-equipe

de saúde prejudicado.

Os doze fatores foram redistribuídos em quatro grupos: Fatores individuais

(Prejuízo nas capacidades pessoais; Conhecimento deficiente para o seguimento do

regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso; Crenças e valores do



indivíduo relacionados ao processo saúde/doença; Influências culturais); Fatores

relacionados à rede de apoio (Falta de apoio de pessoas significativas); Fatores

relacionados ao tratamento (Complexidade do regime terapêutico medicamentoso; Custo

financeiro do tratamento; Duração permanente do tratamento; Efeitos adversos do

tratamento) e Fatores relacionados ao sistema e equipe de saúde (Falha na cobertura do

sistema de saúde; Habilidade de ensino insuficiente dos profissionais de saúde;

Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado).



“Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer
grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro.

Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo.
Hoje sei que isso é... Simplicidade”.

Charles Chaplin



6 ETAPA C: VALIDAÇÃO CLÍNICA

6.1 Procedimentos metodológicos
De posse das características definidoras e fatores relacionados devidamente

analisados pelos especialistas e do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial ter sido submetido ao sistema de pontuação de Fehring (escore

DCV), passou-se então à terceira etapa do estudo (ETAPA C), na qual foi avaliada a

presença ou não desse diagnóstico. Com esta finalidade escolheu-se uma população de

pessoas com hipertensão arterial atendidas e acompanhadas por equipes de saúde da

Estratégia Saúde da Família. Esta escolha foi apoiada no conhecimento de que pessoas

com hipertensão arterial acompanhadas em unidades de saúde da Atenção Primária têm

maior possibilidade de apresentar as características definidoras deste diagnóstico. A

coleta foi realizada durante os meses de novembro de 2010 e fevereiro de 2011.

Segundo Gordon (1994), se as CD forem identificadas num grupo em uma

situação clínica, elas são consideradas válidas. A validação é uma tarefa processual,

uma vez que as situações identificadas e tratadas pelos enfermeiros são complexas,

variando com as características culturais, sociais, econômicas e individuais.

Portanto, há necessidade de dar continuidade a este tipo de estudo, que permite

acompanhar as modificações sociais e condições culturais locais, considerando as

peculiaridades das manifestações de tais problemas em populações específicas (MELO,

2004).

Apesar da abordagem metodológica de Hoskins (1989) não estabelecer um

número determinado de sujeitos para a amostra da validação clínica, Fehring (1987)

sugere um número de 50 pacientes, considerando a existência de fatores que facilitem ou

dificultem a obtenção da amostra.

Neste estudo, entretanto, visando maior confiabilidade estatística, a amostra foi

calculada a partir da aplicação da fórmula do tamanho amostral para estudos transversais

em populações finitas (JECKEL; ELMORE; KATZ, 2002):

n=
Zα² . P . Q. N

=
1,962 . 0,85 . 0,15 . 360

= 127,1
Zα² . P . Q + (N-1) . E² (1,962. 0,85 . 0,15) + (359 . 0,052)

Na qual:

n= tamanho da amostra

Zα= Coeficiente de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão

P = Prevalência do fenômeno em estudo

Q = Número de pessoas que não tem o fenômeno (1 - P)



N = População total

E = Erro amostral

Foram considerados como parâmetros um nível de confiança de 95% (Zα= 1,96)

e um erro de 5%. A prevalência do fenômeno em estudo provém da frequência do

diagnóstico de enfermagem Controle Ineficaz do Regime Terapêutico como correlato ao

diagnóstico Falta de Adesão em 85% dos participantes no estudo desenvolvido por

Vasconcelos et al. (2007). Foi utilizada a prevalência deste diagnóstico (CIRT) devido à

ausência de estudos que verificassem a prevalência do diagnóstico Falta de Adesão e,

por ser este o fenômeno de enfermagem atual que mais se aproxima à Falta de Adesão

na população em estudo.

A população média de pacientes com hipertensão atendidos por mês na unidade

de saúde onde foi desenvolvido o estudo é de aproximadamente 360 pacientes. Com

base no cálculo amostral, o número mínimo seria de 128 pacientes a serem avaliados

independentemente se o indivíduo apresenta o DE ou não.

Para a seleção dos participantes, eles deveriam atender aos seguintes critérios

de inclusão:

 Ter idade acima de 18 anos;

 Estar consciente e verbalizando durante a coleta dos dados;

 Ter o diagnóstico médico de hipertensão arterial há, pelo menos, um ano;

 Estar em tratamento medicamentoso para hipertensão arterial há, pelo menos, seis

meses.

Para a coleta de dados antropométricos (peso e estatura) foi utilizada balança

antropométrica com haste metálica, com capacidade de 150 quilogramas (kg) e precisão

de 100 gramas (g). Quanto à verificação da circunferência abdominal, o paciente deveria

permanecer de pé com abdome relaxado e braços descontraídos ao lado do corpo. A fita

métrica não distensível foi colocada horizontalmente no ponto médio entre a borda

inferior da última costela e a crista ilíaca. A leitura foi feita entre uma expiração e uma

inspiração, sem compressão dos tecidos.

Tendo em vista que o diagnóstico Falta de Adesão diz respeito ao desempenho

de ações por parte do indivíduo, foi efetuada nesta fase do estudo a observação clínica

por enfermeiros, com domínio na área de hipertensão arterial e compreensão do uso da

Taxonomia II da NANDA-I (2010). Estes obtiveram escore igual ou superior a 5 de acordo

com a sistemática de pontuação de especialistas proposta por Fehring (1994) e adaptada

por Vitor (2010), descrita anteriormente no quadro 24 e que não fizeram parte da etapa B

desta pesquisa.



Duas enfermeiras avaliadoras foram contatadas para participar do estudo e

receberam treinamento prévio para a utilização do roteiro de avaliação construído a partir

das características definidoras e fatores relacionados validados na etapa B. Os

instrumentos utilizados foram previamente testados com cinco pacientes, excluídos da

amostra final e ajustados para a aplicação definitiva.

Após a identificação dos participantes, estes foram convocados para serem

esclarecidos sobre a pesquisa, objetivos pretendidos e procedimentos metodológicos a

serem adotados. Em seguida, eram convidados a integrar o estudo, manifestando seu

aceite, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice

L).

Inicialmente, a coleta estava planejada para ser realizada na presença

simultânea das avaliadoras e da pesquisadora junto aos pacientes, no município de

Fortaleza. Entretanto, por conta de mudança de domicílio da pesquisadora, a coleta

ocorreu no município do Crato, com a aplicação do roteiro para levantamento dos dados

dos pacientes pela pesquisadora (Apêndice M), mas sem a presença dos avaliadores.

O instrumento visava identificar as características sociodemográficas e clínico-

epidemiológicas e conhecer o tratamento medicamentoso e não medicamentoso dos

pacientes.

Foi investigada ainda sua compreensão sobre a utilização desses medicamentos

anti-hipertensivos, por meio de cinco questionamentos, com possibilidade de resposta

apenas de “sim” ou “não”: Sabe o nome de todos os medicamentos prescritos? Sabe a

dose de todos os medicamentos prescritos? Sabe o intervalo entre as doses de todos os

medicamentos? Sabe para que servem? Sabe até quando vai tomar os medicamentos?

As informações fornecidas sobre os medicamentos eram posteriormente confirmadas

com a análise da receita médica ou do prontuário do paciente.

Também foi investigada a compreensão que os pacientes tinham sobre a

hipertensão, por meio do teste de Batalla, um dos métodos indiretos de avaliação do grau

de adesão validados no Brasil. Considera-se como aderente quando o indivíduo

responder corretamente às três questões: A hipertensão arterial é uma doença para toda

a vida? A hipertensão arterial pode ser controlada com dieta e/ou medicamentos? Cite 2

órgãos que podem ser afetados pela pressão elevada. Vale ressaltar que a questão

sobre o controle da HA foi dividida em dois questionamentos, ficando o teste, neste

estudo, composto por quatro questões a serem respondidas pelo paciente. O estudo de

Piñeiro et al. (1997) mostrou alta sensibilidade do teste de Batalla (81,9%) na avaliação

do nível de conhecimento dos pacientes.

Visando estimar os níveis de adesão desses pacientes ao tratamento da

hipertensão arterial, foi utilizado o questionário MBG (Martín-Bayarre-Grau), desenvolvido



por Alfonso, Vea e Ábalo (2008) na Escola Nacional de Saúde Pública de Cuba. O

instrumento teve sua validade de conteúdo realizada por especialistas para a língua

espanhola e também foi validada sua consistência interna.

O Questionário MBG foi elaborado a partir da definição de adesão terapêutica,

desenvolvida pelos autores: “ação ativa e voluntária do paciente a adotar um

comportamento relacionado com o cumprimento do tratamento acertado de mutuo acordo

com o seu médico”. É um questionário curto, de fácil aplicação e cômodas possibilidades

de resposta por parte do paciente, composto por 12 itens em forma de afirmações, com

cinco possibilidades de resposta, que vão de sempre a nunca, numa escala tipo Likert.

Para calcular a pontuação obtida por cada paciente se considerou que o valor “0”

corresponde a “nunca”, “1” a “quase nunca”, “2” corresponde a alternativa “às vezes”, “3”

a “quase sempre” e “4” corresponde a “sempre”, sendo possível alcançar até 48 pontos

(ALFONSO; VEA; ÁBALO, 2008).

Apesar de o Questionário MBG ser auto-aplicável, considerou-se mais pertinente

proceder a coleta por meio de entrevista, junto com o restante dos dados coletados,

oferecendo as cinco opções de resposta aos pacientes, para que os mesmos optassem

pela alternativa que mais representasse seus comportamentos em relação ao tratamento

anti-hipertensivo.

Foram levantadas ainda as possíveis causas da falta de adesão, os prováveis

efeitos adversos do tratamento medicamentoso e algumas informações pertinentes ao

recebimento de orientações.

Em seguida, os instrumentos com os dados necessários à avaliação da

presença dos elementos do diagnóstico de enfermagem foram enviados para as

enfermeiras avaliadoras, por via eletrônica e, as mesmas, devolveram seus instrumentos

de avaliação do diagnóstico de enfermagem (Apêndice N) também por via eletrônica (e-

mail). Quando encontradas divergências entre a opinião das especialistas, a

pesquisadora atuou como uma terceira avaliadora, na tentativa de dirimir essas

diferenças.

Apesar de a literatura sugerir que os dados devem ser coletados de modo

independente pelas enfermeiras assistenciais com o mesmo paciente (CHAVES, 2008),

considerou-se adequado, tanto pela barreira geográfica existente, como pela extensão do

instrumento, proceder à coleta de dados dessa forma.

Após essas avaliações, houve a codificação de cada uma das variáveis e a

construção das planilhas de dados, utilizando-se o programa Microsoft Office Excel 2007.

Para se avaliar o valor preditivo, a especificidade e a sensibilidade das

características definidoras, os pacientes foram entrevistados sem determinação prévia se

tinham ou não o DE. A tabela a seguir é a base para a determinação desses valores:



Tabela 12: Tabela binária para determinação da sensibilidade, especificidade, valores
preditivos e acurácia de características definidoras (FLETCHER; FLETCHER,
2006). Crato, 2011.

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

Presente Ausente

Presente a b

Ausente c d

Em que:

Sensibilidade =
a

Especificidade =
d

a + c b + d

Valor preditivo positivo =
a

Valor preditivo negativo =
d

a + b c + d

Acurácia =
a + d

a + b + c + d

a = verdadeiro positivo;

b = falso positivo;

c = falso negativo;

d = verdadeiro positivo.

A sensibilidade é definida como a proporção de indivíduos com determinada

doença que são identificados corretamente por determinado teste, ou seja indica as

características definidoras acuradas, entre um conjunto de características, para

determinar o diagnóstico quando a mesma estiver presente. A especificidade é descrita

como a proporção de indivíduos sem a doença que são identificados corretamente pelo

teste, ou seja, refere-se à capacidade de determinada característica definidora para

detectar a ausência do diagnóstico quando a mesma estiver ausente (NEWMAN;

BROWNER; CUMMINGS, 2003; JECKEL; KATZ; ELMORE, 2002).

O valor preditivo é a probabilidade de uma doença, dados os resultados de um

teste. Valor preditivo positivo (VPP) de um teste é a probabilidade da doença em um

paciente com resultado positivo e o valor preditivo negativo (VPN) é a probabilidade de

não ter a doença quando o resultado é negativo. Assim, o VPP de cada característica foi

usado para ajudar a predizer qual a probabilidade de o paciente ter o diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão se uma determinada característica definidora estiver

presente e o VPN foi usado para ajudar a prever qual a possibilidade de não se ter o



diagnóstico se uma determinada característica definidora não estiver presente. No

entanto, é importante destacar que a prevalência do diagnóstico em estudo irá exercer

influência no cálculo do valor preditivo do teste (FLETCHER; FLETCHER, 2006).

Já a acurácia, é entendida como o grau pelo qual uma mensuração é capaz de

medir o que se propõe a medir, ou seja, o grau pelo qual o instrumento utilizado na

mensuração é capaz de determinar o verdadeiro valor daquilo que está sendo medido (é

o sinônimo de validade). A acurácia determina a relação direta entre as características

definidoras e a presença ou ausência de um determinado diagnóstico na população em

estudo. Sua análise leva em consideração a sensibilidade, a especificidade e os valores

preditivos (FLETCHER; FLETCHER, 2006).

Autores como Lunney (2003) afirmam que a acurácia deveria ser o objetivo

maior do processo diagnóstico, visto que os diagnósticos são julgamentos clínicos

probabilísticos e, portanto, sempre há o risco de serem inapropriados.

A percentagem ou índice de concordância de cada elemento foi calculado pela

divisão entre o número de concordâncias de cada elemento entre as duas especialistas e

o número de concordâncias somado ao número de discordâncias, multiplicado por 100.

Em seguida, procedeu-se o cálculo do índice de concordância total para o diagnóstico de

enfermagem estudado, realizado pela somatória dos índices somente das características

definidoras e dividindo-se pelo número total de CD.

O coeficiente de confiabilidade (R) ponderado entre as especialistas clínicas foi

calculado pela fórmula proposta por Fehring (1987) descrita a seguir:

F1 +F2

R =
A

x
N N

A + D 2

Considerando:

A = Número de concordâncias entre os dois enfermeiros na identificação da presença ou

ausência da característica definidora;

D = Número de discordâncias entre os dois enfermeiros na identificação da presença ou

ausência do elemento;

F1 = Frequência dos elementos identificados pela primeira enfermeira;

F2 = Frequência dos elementos identificados pela segunda enfermeira;

N = Número de pacientes avaliados

Vale ressaltar que esta fórmula foi proposta para avaliação das características

definidoras do diagnóstico. Entretanto, neste estudo, também foi calculado o coeficiente



de confiabilidade entre especialistas para os fatores relacionados, utilizando o mesmo

cálculo.

A fórmula permite identificar a frequência de cada característica definidora,

prevenindo que uma característica que é pouco observada seja avaliada. Neste

sentido, reforça-se a relevância de se utilizar mais de um observador na avaliação

clínica do paciente (CHAVES, 2008).

Outro dado que justifica esta etapa de observação é a possibilidade da

característica definidora receber altos escores na etapa de Validação de Conteúdo

por Especialistas, mas ter um índice baixo de incidência, no ambiente clínico,

especialmente em clientelas específicas, como a estudada.

Foi realizada a análise do grau com que cada característica é indicativa do

diagnóstico, observando-se a frequência das características definidoras nos participantes

do estudo e classificando-as em: características “principais”, para aquelas com frequência

igual e superior a 80%; “secundárias”, para aquelas com frequência entre 79% e 51%; e

características “pouco relevantes”, para aquelas com frequência igual ou abaixo de 50%

(MELO, 2004).

Atendendo às recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de

Saúde, referentes às pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996), o estudo foi

avaliado e aprovado para implementação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE)

da Universidade Federal do Ceará (Anexo A), sob o protocolo de No 210/09 e sua

realização nas dependências de unidades de saúde foi autorizado pela Secretaria

Municipal de Saúde do Crato (Anexo B).

Os princípios de autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência foram

observados em todas as suas fases, assegurando-se aos sujeitos participantes o sigilo

de suas identidades e garantindo que os mesmos poderiam se retirar do estudo a

qualquer momento. Para os pacientes, foi garantido ainda que a participação era

voluntária, não interferindo com o atendimento na instituição caso não quisesse participar

ou se resolvesse retirar-se do estudo após haver aceito. Além disso, procurou-se não

acarretar ônus financeiro e/ou material ou prejuízo a todos os participantes, realizando a

coleta de dados no mesmo momento do seu comparecimento à consulta.



6.2 Apresentação e discussão dos resultados obtidos na validação clínica

Caracterização dos especialistas

A seguir, apresentam-se os dados referentes ao perfil dos especialistas da etapa

C da pesquisa:

Quadro 38: Perfil dos especialistas da etapa C da pesquisa. Crato 2011.

Características Avaliadora A Avaliadora B
Pontuação de Fehring 7 10
Titulação Mestre Mestre
Tempo de formação 2 anos 6 anos
Estudos desenvolvidos sobre adesão Artigos

Outros
Monografia de graduação

Monografia de especialização
Dissertação

Artigos
Estudos desenvolvidos sobre
terminologias

Monografia de graduação
Artigos
Outros

Monografia de graduação
Monografia de especialização

Dissertação
Artigos

Participação em grupos de pesquisa
sobre adesão

Sim Sim

Participação em grupos de pesquisa
sobre terminologias

Sim Sim

Área de trabalho Atenção Primária
Instituição de Ensino Superior

Atenção Primária

Tempo de utilização do PE na prática 12 meses 24 meses
Assistência de enfermagem a
pacientes crônicos

HA
DM

HA
DM

Identificação do DE na prática clínica Frequente Frequente
Ensino da temática “adesão
terapêutica”

Não Não

Ensino da temática “terminologias de
enfermagem”

Sim Não

Caracterização dos pacientes

A seguir, apresentam-se os dados referentes ao perfil sociodemográfico e

clínico-epidemiológico dos pacientes avaliados na etapa clínica desta pesquisa:

Tabela 13: Características sociodemográficas dos pacientes integrantes da etapa C da
pesquisa. Crato, 2011.

F % Média Moda Mediana DP
Sexo

Feminino 94 73,4
Masculino 34 26,6

Faixa Etária (anos)
< 50 16 12,5

63,6 71 65 + 11,3
50 a 59 26 20,3
60 a 69 37 28,9
70 a 79 42 32,8
> 80 07 5,5



Estado Civil
Com companheiro 70 54,7
Sem companheiro 58 45,3

Anos de estudo
0 19 14,8

4,3 0 4 + 3,6
1 a 4 56 43,8
5 a 8 36 28,1
9 a 11 12 9,4
> 11 05 3,9

Renda (SM)
< 1,0 07 5,5

1,9 2,0 2,0 + 1,1
1,0 a 1,9 48 37,5
2,0 a 2,9 49 38,3
3,0 a 3,9 19 14,8
4,0 ou mais 05 3,9

Ocupação
Aposentado 68 53,1
Do lar 31 24,2
Atividade remunerada 18 14,1
Pensionista 05 3,9
Agricultor 03 2,3
Desempregado 03 2,3

Pessoas no domicílio
Mora sozinho 13 10,2

3,4 3 3 + 1,9

Duas 30 23,4
Três 33 25,8
Quatro 18 14,1
Cinco 20 15,6
Mais de cinco 14 10,9

n = 128; F = Frequência absoluta; % = Frequência percentual; DP = Desvio padrão
SM = Salário mínimo (R$ 510,00 em 2010)

A tabela 13 mostra prevalência de pacientes do sexo feminino, faixa etária de 70

a 79 anos, indivíduos com companheiros, baixa escolaridade, renda familiar mensal

inferior a três salários mínimos e morando principalmente com seus cônjuges e filhos. A

prevalência destas características equivale a outros estudos realizados anteriormente

pela pesquisadora (COSTA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2008; OLIVEIRA; ARAUJO,

2007; OLIVEIRA; ARAUJO; MOREIRA, 2002).

Entretanto, o que chama atenção nos dados sociodemográficos é a grande

proporção de indivíduos idosos (67,2%), considerando-se idoso aquele com idade a partir

de 60 anos (BRASIL, 2003). A idade mínima encontrada foi de 38 anos e a máxima foi de

87 anos. Como resultado do expressivo aumento na expectativa de vida e do

envelhecimento populacional, as doenças infecciosas e parasitárias cederam lugar às

doenças crônicas não transmissíveis, e a hipertensão é uma das principais

representantes desse tipo de doença (MOREIRA, 2007).

A renda familiar média de dois salários provavelmente decorrente da

aposentadoria do paciente e de seu cônjuge, que em grande parte dos casos, eram os



únicos provedores financeiros da família, também semelhante a estudos anteriores

(OLIVEIRA, 2007).

Tabela 14: Características clínicas dos pacientes integrantes da etapa C da pesquisa.
Crato, 2011.

F % Média Moda Mediana DP
IMC

Peso inferior ao normal 05 3,9

28,2 28,1 28,2 + 12,1
Peso normal 27 21,1
Sobrepeso 56 43,8
Obesidade 38 29,7
Obesidade Mórbida 02 1,6

Circ. abdominal
Ideal 09 7,0

99,6 103 100 + 4,4Limítrofe 27 21,1
Superior 92 71,9

PA
Ótima/Normal 75 58,6

130,4 x 78,4 120 x 80 128 x 78

PAS = + 17,9Limítrofe 12 9,4
HA estágio 1 10 7,8
HA estágio 2 03 2,3

PAD = + 9,6HA estágio 3 04 3,1
HSI 24 18,8

No de fatores de risco
Nenhum 15 11,7
Um 37 28,9
Dois 46 35,9
Três 19 14,8
Quatro 09 7,0
Cinco 01 0,8

Doenças associadas
Diabetes 46 35,9
IAM/Angina 06 4,7
AVC 05 3,9
Osteoporose 05 3,9
Outras DCV 05 3,9
Hipotireoidismo 03 2,3
Outras 05 3,9

n = 128; F = Freqüência absoluta; % = Freqüência percentual; DP = Desvio padrão
PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica; HA = Hipertensão arterial; HSI =
Hipertensão sistólica isolada; IAM = Infarto agudo do miocárdio; AVC = Acidente vascular cerebral; DCV =
Doenças cardiovasculares.

Em relação ao Índice de Massa Corporal (kg/m2), o quadro 44 mostra que 43,8%

dos pacientes encontram-se com sobrepeso, considerando o ponto de coorte proposto

pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2011), que delimita o IMC da seguinte

forma:

 19,9 ou menor: Peso inferior ao normal

 20,0 – 24,9: Peso normal

 25,0 – 29,9: Sobrepeso

 30,0 – 39,9: Obesidade



 40,0 ou maior: Obesidade mórbida

Godoy-Matos e Oliveira (2004) admitem que, apesar de ser um bom indicador, o

IMC apresenta algumas limitações, como: não distinção entre massa gordurosa e massa

magra, podendo ser subestimado nos indivíduos mais velhos; o índice não reflete,

necessariamente, a distribuição da gordura corporal e indivíduos com o mesmo IMC

podem ter diferentes níveis de massa gordurosa visceral.

Quanto à circunferência ou perímetro abdominal, tem-se que a maioria dos

pacientes (71,9%) apresentou cifras superiores às recomendadas pela Sociedade

Brasileira de Cardiologia. As mulheres apresentaram valores mais elevados de CA,

enquanto que dos 34 homens, somente nove apresentaram valores acima do

recomendado pela SBC, que atualmente considera a circunferência ideal de até 80 cm

para as mulheres e até 90 cm para os homens (SBC, 2011), com o limite de 88 cm para

mulheres e 102 cm para os homens (DIRETRIZES, 2010).

Em relação à essa medida, a Organização Mundial da Saúde afirma que o

perímetro da cintura é indicador da distribuição abdominal e total da gordura (SANTOS;

SICHIERI, 2005). Atualmente, vê-se que o acúmulo de gordura visceral reflete inúmeros

riscos ao indivíduo e a distribuição de gordura é um dos índices mais preditivos de risco

para doenças metabólicas, entre elas a hipertensão arterial e o diabetes melito tipo 2,

principalmente se combinado ao cálculo do IMC (GODOY-MATOS; OLIVEIRA, 2004;

OPAS, 2003).

O valor da pressão arterial foi aferido ao término da entrevista com o paciente,

para assegurar que o mesmo se mantivesse nas condições de repouso físico e mental

preconizadas pelas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). Vale ressaltar que

para a classificação dos valores da PA nas categorias presentes na tabela 14, também

foram levados em conta os parâmetros das Diretrizes, mostrados na figura a seguir:



Figura 11: Classificação da pressão arterial de acordo com a
medida casual no consultório em pacientes maiores
de 18 anos (DIRETRIZES, 2010). Crato, 2011.

Após a verificação da PA, encontrou-se 32% dos pacientes com a pressão

arterial alterada, mesmo em acompanhamento sistemático na unidade de saúde

investigada, sendo que desses, 18,8% apresentaram hipertensão sistólica isolada (HSI),

especialmente entre os indivíduos mais velhos. De acordo com as Diretrizes de

Hipertensão (2010), a HSI e a pressão de pulso são fatores de risco importantes para

doenças cardiovasculares em pacientes de meia-idade e idosos. Esta alta ocorrência da

hipertensão sistólica nesta pesquisa pode ser explicada pelas alterações anatômicas e

fisiológicas das grandes artérias próprias do envelhecimento (LIBERMAN, 2007).

Quando se busca avaliar valores da pressão arterial, é importante lembrar que o

conhecimento dos alvos ideais para controle da PA é importante quando se quer oferecer

o melhor prognóstico para os pacientes com hipertensão em tratamento. Este valor a ser

alcançado por meio do tratamento deve levar em conta a presença de outros fatores de

risco cardiovasculares, de doenças concomitantes à HA e de lesões ou danos em

órgãos-alvo. As Diretrizes (2010) recomendam redução gradual da pressão em idosos

para valores abaixo de 140 x 90 mmHg, respeitando-se as características individuais e a

qualidade de vida dos indivíduos.

Em relação às medidas não medicamentosas adotadas pelos participantes para

o controle da hipertensão arterial, tem-se o gráfico a seguir:



Gráfico 4: Tratamentos não-medicamentosos adotados pelos pacientes. Crato, 2011.
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Ao serem investigados aspectos do tratamento não-medicamentoso adotados

pelos pacientes, observa-se que ainda são vistos alguns problemas, como a falta de

controle no consumo de sal e gordura animal e/ou vegetal em sua dieta diária, assim

como a prática do tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a não realização de

atividades físicas regularmente. Foi investigado também o uso de algum tipo de

preparado à base de plantas medicinais para auxílio no controle pressórico, sendo que

32,8% dos participantes da pesquisa relataram esta prática, alguns por indicação de

profissionais da saúde, conhecimento prévio da planta ou indicação de amigos e

familiares.

Já em relação ao controle do estresse, quase a metade dos pacientes referiu

situações constantes de estresse e inabilidade em lidar com tais situações, apesar de

grande parte deles demonstrar claramente o desejo de modificar esse comportamento.

Dentre essas modificações que comprovadamente reduzem a PA, tem-se:

redução do peso corporal, da ingestão do sal e do consumo de bebidas alcoólicas,

controle das dislipidemias e síndrome metabólica, além da prática de exercícios físicos

com regularidade. Como argumentos positivos para a adoção dessas medidas, temos:

baixo custo e risco mínimo; redução da pressão arterial, favorecendo o controle de outros

fatores de risco; aumento da eficácia do tratamento medicamentoso; e redução do risco

cardiovascular (DIRETRIZES, 2010; BRANDÃO et al., 2006).

Esta modalidade de tratamento para a hipertensão arterial deve ser encorajada

em todos os momentos que o profissional da saúde, especialmente o enfermeiro, tiver

contato com o paciente. A Organização Pan-Americana da Saúde estima que 3,9 milhões

de pessoas no mundo morrem anualmente devido à hipertensão e outras cardiopatias,

sendo que cerca de 80% dos casos de doença coronariana e 75% de outras doenças

cardiovasculares poderiam ser evitados mediante a mudança nos hábitos alimentares,



aumento da atividade física, abandono do tabagismo, controle da hipertensão e dos

níveis de colesterol sanguíneo (OPAS, 2003).

Gravina, Grespan e Borges (2007) além de recomendar a baixa ingestão de

gordura, calorias e sal, recomendam que a dieta do portador de hipertensão deva ser

abundante em frutas, vegetais e fibras, com pouco consumo de açúcares e com

utilização de produtos derivados do leite com baixo teor de gordura, o que auxilia também

na redução do peso corporal.

No que se refere ao tratamento medicamentoso para a hipertensão, se observou

que 36,7% dos pacientes fazem uso de monoterapia medicamentosa, 47,7% utilizam dois

medicamentos, 14,1% tomam três remédios diferentes e apenas dois pacientes (1,6%)

utilizam quatro medicamentos para o controle da hipertensão.

Autores como Nobre, Geleilete e Cardoso (2003) e os especialistas que

compuseram as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010) pontuam que é

conhecida a relação entre o número de medicamentos e a adesão ao tratamento: quanto

maior o número de comprimidos ingeridos diariamente, menor tende a ser a adesão

terapêutica.

Neste aspecto, mesmo sendo a escolha do medicamento anti-hipertensivo de

responsabilidade médica, a atuação do enfermeiro é fundamental nas orientações sobre

efeitos colaterais, regularidade na administração, conservação dos medicamentos,

indagações sobre queixas e esclarecimentos de dúvidas nas orientações fornecidas

(OLIVEIRA, 2007).

Neste estudo, dos 128 pacientes entrevistados, apenas 28,1% deles respondeu

positivamente todas as questões referentes à sua compreensão sobre a utilização dos

medicamentos anti-hipertensivos, mostrando um bom grau de conhecimento; Entretanto,

ao se verificar isoladamente o conhecimento de cada questionamento, 37,5% pacientes

não souberam informar o nome de todos os seus medicamentos prescritos na receita

médica; 51,6% não souberam informar a dose ou concentração da(s) substância(s)

ativa(s) utilizada(s); 5,5% não souberam o intervalo de uso entre as doses de seus

medicamentos utilizados; 10,2% dos pacientes não sabe para que servem os

medicamentos utilizados e 46,1% desconheciam o tempo ou duração de seu tratamento

farmacológico.

Bezerra, Silva e Carvalho (2009) e Santos et al. (2006) utilizaram os mesmos

questionamentos, encontrando valores ligeiramente diferentes, mas que confirmam o

desconhecimento dos pacientes sobre a medicação utilizada no controle da hipertensão,

evidenciado pela incompreensão das recomendações medicamentosas relativas

principalmente à dose, ao nome do medicamento utilizado e à cronicidade do tratamento.



O fato dos pacientes não saberem os nomes dos medicamentos pode ocorrer

tanto por conta da pouca escolaridade, como por causa também da inadequação das

receitas médicas. Estudos demonstram que, aproximadamente, 66% das receitas

médicas são consideradas ilegíveis mesmo por pacientes alfabetizados (SILVA et al.,

2008).

Blanski e Lenardt (2005) orientam que o enfermeiro precisa desenvolver

estratégias de ajuda aos pacientes com dificuldades em estabelecer um sistema

ordenado e seguro para tomar corretamente o medicamento, no horário e na dose

adequada, para que esses indivíduos possam realizar seu tratamento medicamentoso

com eficiência, qualidade e segurança.

Também foi investigada a compreensão que os pacientes tinham sobre a

hipertensão, por meio do teste de Batalla. Ficou constatado que apenas 30,5% dos

entrevistados responderam corretamente aos quatro questionamentos, índice semelhante

ao encontrado por Santos et al. (2006), de pouco mais de 31% de acerto total entre 219

pacientes da Atenção Primária de Santa Bárbara de Goiás-GO. O desconhecimento ou o

conhecimento incorreto sobre a cronicidade da doença, as formas de controle da

hipertensão e/ou as consequências advindas da doença podem acarretar falhas na

adesão e oferecer riscos para a saúde.

Chaves et al. (2006) ao analisarem a literatura sobre estratégias de educação

em saúde para pessoas com hipertensão reforçam que programas estruturados de

educação, com objetivos bem delineados visando fornecer conhecimento sobre a

doença, seus fatores de risco, seu tratamento e consequências, na tentativa de estimular

os pacientes a efetivarem mudanças em seu comportamento, levam a melhorias nas

condições de saúde desses indivíduos, tanto na redução dos fatores de risco, como para

a melhoria da adesão.

A educação das pessoas com doenças crônicas objetiva influenciar o

comportamento do paciente para obtenção de mudanças e sua manutenção, sendo um

processo de amadurecimento e desenvolvimento que conduz as pessoas à ampliação de

suas percepções (SOUSA, 2004).

Os pacientes foram questionados também sobre as orientações recebidas em

relação à dieta alimentar, prática de exercícios físicos regulares e o uso correto dos

medicamentos anti-hipertensivos. Perguntas semelhantes foram realizadas no estudo de

Santos et al. (2006), obtendo dados relevantes sobre o recebimento de informações e

sua influência na adesão ao tratamento da HA.

Neste estudo, foi encontrado que quase todos os pacientes (96,9%) admitiram

terem sido orientados por algum profissional de saúde (médico, enfermeiro, nutricionista),



sobre a dieta apropriada para a pessoa com hipertensão. No entanto, 26,6% deles

afirmaram não seguir estas recomendações.

Quanto às orientações sobre a necessidade da atividade física, somente dois

pacientes afirmaram não ter recebido nenhuma, mas o cumprimento desta prática foi

admitido somente pela metade dos entrevistados.

O estudo de Naves et al. (2010) retrata uma atual realidade da saúde no Brasil:

muitos usuários do sistema de saúde se mostram insatisfeitos com a qualidade das

orientações recebidas durante o atendimento de saúde, inclusive na rede particular. A

percepção desses indivíduos é que a consulta se resume a ouvir os sintomas e identificar

o medicamento mais adequado para aquela queixa, sem o devido exame clínico ou

anamnese detalhada, ficando as orientações educativas desassociadas ao tipo de

atendimento que os participantes afirmam receber. Com isso, mesmo recebendo algum

tipo de orientação, por achá-la inadequada ou insuficiente, os pacientes resolvem não

seguir o que foi recomendado.

Costa et al. (2011) complementam que embora a escolaridade não seja um fator

de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, o baixo nível de instrução do

paciente pode dificultar, em muitos casos, a compreensão e o seguimento das

orientações terapêuticas, e o conhecimento deste quesito por parte dos profissionais de

saúde é importante para delinear as estratégias de tratamento para que este seja

acessível e de fácil compreensão.

Já em relação à adesão terapêutica, os pacientes foram classificados de acordo

com a classificação da adesão proposta pelos autores do questionário MBG:

 Aderentes totais (38 a 48 pontos): 11 pacientes (8,6%);

 Aderentes parciais (18 e 37 pontos): 114 pacientes (89,1%);

 Não aderentes (0 a 17 pontos): Três pacientes (2,3%).

Quando se verifica o comportamento da adesão dos integrantes da etapa C, de

acordo com cada item verificado, a adesão dos pacientes deste estudo mostrou as

seguintes características:

Tabela 15: Caracterização da adesão dos pacientes de acordo com o Questionário MBG.
Crato, 2011.

QUESTÕES MÉDIA POR
QUESTÃO

1. Toma os medicamentos no horário estabelecido? 3,24
2. Você toma todas as doses indicadas? 3,78
3. Cumpre as indicações relacionadas à dieta? 2,73
4. Assiste às consultas de seguimento programadas? 3,74
5. Realiza os exercícios físicos indicados? 1,63
6. Acomoda seus horários de medicação às atividades a sua vida diária? 3,27



7. Você e seu médico decidem de maneira conjunta o tratamento a ser
seguido?

0,72

8. Cumpre o tratamento sem supervisão de sua família ou amigos? 2,97
9. Você dá continuidade ao seu tratamento sem realizar grandes
esforços?

2,77

10. Utiliza lembretes que facilitem a realização do tratamento? 0,70
11. Você e seu médico analisam como cumprir o tratamento? 1,74
12. Você tem a possibilidade de manifestar sua aceitação do tratamento
prescrito pelo médico?

1,49

MÉDIA TOTAL DO TESTE 28,77
MODA 26

MEDIANA 28
DESVIO PADRÃO + 6,0

Observa-se que um dos aspectos relacionado à modificação de hábitos não

saudáveis, no caso, a prática de atividades físicas, obteve média individual baixa, já que

cada item do questionário MBG pode atingir 4 pontos. Isto retrata que os pacientes

entrevistados assumiram que praticam menos exercício físico do que o recomendado.

Outros itens que também apresentaram média baixa foram aqueles relacionados ao

acordo mútuo e às decisões partilhadas entre paciente e equipe de saúde sobre o

tratamento.

Faé et al. (2006) procuraram caracterizar a adesão de pacientes com

hipertensão em Vitória-ES e investigar quais elementos facilitavam ou dificultavam esta

adesão. As autoras concluíram que a modificação de hábitos de vida não saudáveis é um

dos elementos da adesão mais difíceis do paciente realizar. Entretanto, quando este

paciente é bem orientado pela equipe de saúde, tem alta capacidade de enfrentamento

adaptativo aos problemas diários, tem interação social e familiar satisfatória e melhor

percepção da PA elevada, mais colaborativo no tratamento ele se torna e mais fácil se

torna a adoção de comportamentos saudáveis.

Como o desenvolvimento da hipertensão sofre forte influência de fatores

ambientais e de comportamento para atingir as metas propostas, os profissionais devem

estimular o compromisso do paciente com seu próprio tratamento, sem utilizar-se de

coerção ou intimidação (SOUSA, 2004). A prática de incluir o paciente no seu plano

terapêutico, ouvindo suas preferências, dificuldades e percepções, só vem a contribuir

com o sucesso do tratamento.

Desta forma, diversas intervenções podem ser propostas. Uma dessas

intervenções está na forma do estabelecimento de contratos entre profissionais de saúde

e pacientes, por meio dos quais ambas as partes comprometem-se a um conjunto de

comportamentos relacionados ao cuidado do paciente e as partes têm responsabilidades

únicas. A relação entre equipe e paciente é consensual, não obrigatória e as partes

devem ter o direito de negociar. Além disso, a concordância nesses contratos não deve



ser entendida simplesmente como uma forma de envolver os doentes a cumprir um

conjunto predefinido de instruções, mas sim como uma estratégia para envolvê-los em

um processo de tomada de decisão compartilhada (BOSCH-CAPBLANCH et al., 2007).

Ainda em relação ao questionário MBG, o item que atingiu a menor média foi o

que remete à utilização de lembretes que facilitam o tratamento, ou seja, quase todos os

pacientes afirmaram não utilizar nenhum tipo de lembrete, apesar de muitos relatarem o

esquecimento como motivo para falhas na adesão, como visto a seguir.

As possíveis causas para índices tão baixos da adesão estão expressas a

seguir:

Tabela 16: Causas da não adesão ao tratamento anti-hipertensivo apontadas pelos
pacientes. Crato, 2011.

CAUSAS F* %**
Esquecimento próprio 33 25,8
Não consegue fazer exercícios 23 18,0
Medo de ficar dependente/viciado nos medicamentos 21 16,4
Não gosta de fazer exercício 19 14,8
Não tem dinheiro para comprar os remédios 16 12,5
Remédios não são encontrados no Posto de Saúde 15 11,7
Medo de que os remédios possam lhe fazer mal 12 9,4
Não aceita a dieta recomendada 10 7,8
Não precisa mudar seu estilo de vida 08 6,3
Não tem tempo de fazer exercícios 07 5,5
Não tem ajuda da família/amigos 05 3,9
Não acredita nos medicamentos 04 3,1
Já tomou outros remédios que não fizeram efeito 04 3,1
Não entende a prescrição 03 2,3
Medo de misturar com a bebida alcoólica 03 2,3
Dificuldade de acesso à Unidade de Saúde 02 1,6
Tem problemas com os diuréticos 02 1,6
Tem dificuldade para tomar o medicamento 02 1,6
Se sente mal com os medicamentos 02 1,6
Outras causas 02 1,6
* O valor de “F” em relação ao número de respostas ultrapassa os 128 pacientes
por conta da possibilidade do paciente assinalar mais de uma alternativa de
prováveis causas de não adesão.
** A frequência percentual foi calculada com base nos 128 pacientes.

Quando se analisam as causas referidas pelos pacientes para interrupções ou

falhas no tratamento medicamentoso e não medicamentoso da hipertensão, observa-se

que das 22 prováveis causas citadas, 15 delas se referem ao tratamento medicamentoso,

evidenciando que para o paciente, o tratamento medicamentoso é realmente o mais

essencial no controle da hipertensão. Vale ressaltar que 31 pacientes não citaram

nenhuma causa que interferisse na adesão ao tratamento.

As causas enquadradas na categoria “outras”, foram: “só toma a medicação

quando acha que a PA sobe” e “não enxerga e pode confundir a medicação”.



Machado (2009) aponta que como recursos para melhorar a adesão, os

enfermeiros deveriam sugerir ou orientar o paciente para utilização de estratégias que

facilitem a adesão ao regime medicamentoso, como, bilhetes, cartazes com os horários

detalhados que integrem os horários da medicação nos seus hábitos diários, o uso de

caixas nas quais o indivíduo separa a medicação pelos horários ou dias e o uso de

alarmes de modo a evitar os esquecimentos. Além de investigar previamente os

comportamentos de adesão que lhe permitam perceber a quais vertentes a pessoa adere

ou não e investir na educação para a saúde, especificamente no conhecimento sobre a

doença, sobre o tratamento e sobre o modo como este poderá ajudar, a importância de

aderir ao regime terapêutico, possíveis efeitos secundários e estratégias para lidar com

eles.

Os efeitos adversos dos medicamentos anti-hipertensivos, apesar de

reconhecidamente serem relacionados com prováveis de falhas na adesão, não foram

listados na tabela 11 como causa indicada pelos pacientes, provavelmente porque foram

investigados separadamente. Foram citados 17 efeitos que os pacientes atribuem serem

provocados pelos medicamentos contra a hipertensão. Os mais citados foram: dor no

estômago e/ou pirose (citado por 14 pacientes), tosse (nove pacientes), poliúria (seis

pacientes), tontura e boca seca (cinco pacientes, cada). Os outros efeitos foram:

dormência nos MMII, aumento de peso, sonolência, insônia, dificuldade de respirar,

coceira, gosto amargo na boca, constipação, edema nos MMII, ânsia de vômito, sudorese

e hipotensão ortostática; 81 pacientes referiram não sentir nenhum efeito adverso

proveniente dos medicamentos em uso.

Em todos os pacientes que necessitam de tratamento de uso contínuo, deve-se

atentar sobre a presença desses efeitos, já que podem contribuir negativamente, levando

às falhas ou ao abandono do tratamento. É de grande importância que os profissionais da

saúde destaquem nas sessões educativas a importância de dar sequência correta ao

tratamento. Uma vez que os indivíduos se tornam cientes dessa importância e o

tratamento se integra na rotina de vida desses sujeitos, o sucesso terapêutico tende a ser

alcançado mais facilmente (LORO et al., 2010).

Oliveira (2007) aponta que o enfermeiro deve orientar o paciente a não modificar

aleatoriamente o tratamento instituído, mostrando as consequências desta ação, como, o

surgimento de outras doenças pela não ingestão de um remédio, pela ingestão de doses

erradas ou pela não aceitação de alguma modificação de hábitos e investigar, em todas

as consultas, se o paciente vem apresentado alguma reação adversa ao tratamento.



Avaliação das características definidoras

A seguir, apresentam-se os dados referentes à presença ou ausência e ao

comportamento das características definidoras avaliadas nos pacientes desta etapa

clínica:

Tabela 17: Características definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão
em pessoas com hipertensão arterial, segundo a frequência de ocorrência
por especialista, a concordância entre especialistas e o coeficiente de
confiabilidade (R). Crato, 2011.

CARACTERÍSTICAS
DEFINIDORAS

Esp A Esp B Concordância R*F (%) F (%) F (%)
CD1: Comportamento indicativo de falha
na adesão 57 (44,5) 70 (54,7) 81 (63,3) 0,44
CD2: Manejo inadequado do tratamento
medicamentoso 21 (16,4) 61 (47,7) 82 (64,0) 0,27
CD3: Dificuldade em cumprir decisões
acordadas com a equipe de saúde 17 (13,3) 18 (14,1) 96 (75,0) 0,12
CD4: Evidências de desenvolvimento de
complicações 5 (3,9) 16 (12,5) 114 (89,0) 0,10
CD5: Evidência de exacerbação da
hipertensão 15 (11,7) 29 (22,7) 109 (85,1) 0,18
CD6: Manejo inadequado do tratamento
não medicamentoso 59 (46,1) 124 (96,5) 57 (44,5) 0,56
n = 128 pacientes
* R calculado somente com os dados dos pacientes que apresentaram o diagnóstico.

Observa-se, na tabela 12, que as características definidoras identificadas com

maior frequência, tanto pela enfermeira especialista A como pela enfermeira especialista

B foi “Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso” e “Comportamento

indicativo de falha na adesão”, com os maiores índices de confiabilidade (R=0,56 e 0,44,

respectivamente), apesar de terem obtido os menores índices de concordância entre as

duas enfermeiras. Pode-se inferir que essas características representam importantes

manifestações da Falta de Adesão em pessoas com hipertensão, visto que foram

classificadas como CD principais na validação de conteúdo e identificadas com grande

frequência no processo de validação clínica.

É importante ressaltar que o sucesso nas alterações no estilo de vida é o item

mais difícil de ser alcançado na adesão ao tratamento não medicamentoso, pois requer

um maior empenho por parte dos pacientes. Para tanto, os profissionais de saúde devem

atuar de forma enfática e prover os pacientes com informações que facilitem o

cumprimento destas tarefas (SANTOS et al., 2006).

Cabe aqui uma observação: neste estudo, a concordância significou a

frequência na qual as especialistas concordaram quanto à presença ou ausência da

característica definidora no indivíduo, mesmo que ele apresentasse ou não o diagnóstico.



Os maiores percentuais de concordância foram em relação às CD “Evidências

de desenvolvimento de complicações” e “Evidências de exacerbação da hipertensão”,

sendo que essa concordância se deu em maior parte pela ausência da característica na

população estudada, atestada pelas duas enfermeiras.

É fácil inferir que a concordância sobre essas características ocorra por conta da

facilidade e objetividade em se detectar e comprovar alterações nos valores da PA do

indivíduo que vem em tratamento contínuo e o surgimento de alguma complicação

decorrente da doença. Evidências científicas recentes concorrem para que a pressão

arterial seja reduzida a níveis mais baixos, dependendo da condição de saúde individual,

para que se verifiquem benefícios cada vez maiores, como a redução de eventos clínicos

primordiais (IAM e AVC fatais e não fatais e outras complicações) (BRANDÃO et al.,

2006).

Ao avaliar a fórmula proposta por Fehring (1987), para a obtenção do índice de

confiabilidade (R) entre as especialistas no estabelecimento de uma característica

definidora, observa-se que R é diretamente proporcional ao número de vezes que a CD

foi identificada. Isso significa que R será alto quando a característica for identificada com

grande frequência e um valor de R baixo pode significar que a característica não é uma

boa manifestação do diagnóstico, visto que, em ambiente clínico real, ela não é

frequentemente identificada. Pode-se observar que o R foi bem mais baixo para todas as

características identificadas com pouca frequência.

Estas frequências reduzidas e a discordância relativa entre as enfermeiras

clínicas podem ter ocorrido pelo fato delas não terem avaliado pessoalmente o paciente,

mas sim analisado os instrumentos de coleta de dados preenchidos pela pesquisadora.

Algumas CD dizem respeito a comportamentos e atitudes do pacientes que, às vezes, só

são identificados após o estabelecimento de certo vínculo entre o paciente e o

profissional.

Além disso, quando se reportam aos dados da etapa B (validação de conteúdo

por especialistas), observa-se que apesar de os especialistas considerarem algumas

características definidoras como principais manifestações do diagnóstico Falta de Adesão

em pessoas com hipertensão arterial, na prática clínica algumas dessas manifestações

podem não ser identificadas com frequência, o que reduz o valor de R.

A seguir, tem-se a frequência das características apenas nos 66 pacientes com

hipertensão arterial que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão,

dentre os 128 entrevistados, perfazendo uma prevalência do diagnóstico de 51,6%.



Tabela 18: Frequência de ocorrência das características definidoras nos pacientes com
hipertensão arterial que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Falta de
Adesão (n=66). Crato, 2011.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS F %
CD6: Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso 62 93,9
CD1: Comportamento indicativo de falha na adesão 60 90,9
CD3: Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a
equipe de saúde

26 39,4

CD2: Manejo inadequado do tratamento medicamentoso 20 30,3
CD5: Evidência de exacerbação da hipertensão 20 30,3
CD4: Evidências de desenvolvimento de complicações 11 16,7

Mais uma vez os dados mostram que as características “Manejo inadequado do

tratamento não medicamentoso” e “Comportamento indicativo de falha na adesão” foram

as que mais estavam presentes nos pacientes com hipertensão que apresentam o DE

Falta de Adesão. Como evidenciado anteriormente, essas duas CD também foram as

mais identificadas em todos os pacientes, independente da presença do diagnóstico.

Esta alta frequência da CD6 pode ser explicada pelo reconhecimento que há

uma menor taxa de adesão à terapêutica não medicamentosa comparada com a

medicamentosa, pois ocorrem mudanças problemáticas no cotidiano do paciente, como,

restrições alimentares, modificação da dinâmica familiar, conflitos culturais em relação à

dieta, entre outros. Pacientes que estão em uso de medicação têm ainda maior

dificuldade em aderir à terapia não medicamentosa, pois acreditam que apenas o

medicamento é suficiente para o controle da doença (OLIVEIRA; PEDROSA;

GONÇALVES, 2008).

Em relação ao comportamento, as ameaças perante as quais o paciente deve

adotar comportamento preventivo em saúde dizem respeito aos fatores de risco

percebidos, dos quais grande parte pode ser modificada por meio de adequações de

comportamento individual (PENDER; MURDAUGHT; PARSONS, 2002). Se ele

reconhece a doença como grave e geradora de consequências sérias e vê no tratamento

uma fonte de saúde e longevidade, a adesão terapêutica tende a ser facilitada.

A seguir, tem-se a tabela 19 com os valores preditivos, sensibilidade e

especificidade de cada característica definidora:

Tabela 19: Determinação da sensibilidade (S), especificidade (E), valor preditivo positivo
(VPP), valor preditivo negativo (VPN) e acurácia (A) das características
definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com
hipertensão arterial. Crato, 2011.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS S E VPP VPN A
CD1: Comportamento indicativo de falha
na adesão 90,9% 90,3% 90,9% 90,3% 90,6%
CD2: Manejo inadequado do tratamento
medicamentoso 30,3% 98,3% 95,2% 57,0% 63,2%



CD3: Dificuldade em cumprir decisões
acordadas com a equipe de saúde 39,3% 100,0% 100,0% 60,7% 68,7%
CD4: Evidências de desenvolvimento de
complicações 16,6% 93,5% 73,3% 51,3% 53,9%
CD5: Evidência de exacerbação da
hipertensão 30,3% 85,4% 68,9% 53,5% 57,0%
CD6: Manejo inadequado do tratamento
não medicamentoso 93,9% 58,0% 79,4% 90,0% 76,5%
n = 66 pacientes

Quando se observam essas medidas, tem-se que quase todas as características

foram bastante específicas e que CD1 e CD6 apresentaram sensibilidade considerável

(superior a 90%). A característica “Comportamento indicativo de falha na adesão” pode

ser considerada a mais acurada para a identificação do diagnóstico Falta de Adesão em

pessoas com hipertensão arterial.

Com relação ao poder preditivo positivo, observa-se que as características 1, 2

e, especialmente a característica 3, reforçando a importância desses indicadores como

bons sinais clínicos para a identificação do diagnóstico Falta de Adesão. Pode-se inferir

ainda, que a ausência destes achados guarda forte relação com a ausência do DE.

Todos os aspectos da terapêutica anti-hipertensiva devem ser bem investigados

com o paciente e todas as decisões tomadas devem ser de comum acordo entre o

paciente e a equipe de saúde para que a adesão ao tratamento medicamentoso, ao não

medicamentoso e às consultas de seguimento seja a melhor possível.

No momento em que o indivíduo se vê perante uma doença crônica, como a

hipertensão, tem que tomar decisões e mostrar disposição para adotar comportamentos e

realizar atividades destinadas a controlar e minimizar o impacto a longo prazo, da doença

na sua vida. Quando a pessoa não é capaz de integrar o esquema medicamentoso e as

modificações dos hábitos de vida no seu dia-a-dia, aderindo de modo regular ao regime

proposto ou quando não se verifica a implementação na vida diária dessas novas

atividades essenciais para a prevenção ou tratamento da doença, tem-se os problemas

de adesão (MACHADO, 2009).

Para tanto, Oliveira (2007) ressalta que o enfermeiro deve sempre encorajar o

paciente a manter relações terapêuticas com a equipe de saúde e os profissionais, por

sua vez, devem estimular essa interação, se tornando mais acessíveis e disponíveis, uma

vez a comunicação da equipe com o portador de hipertensão é instrumento eficaz no

tratamento, influenciando o paciente a partilhar decisões na busca de alternativas viáveis

para todos.



Avaliação dos fatores relacionados

A seguir, apresentam-se os dados referentes aos fatores relacionados ao

diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial avaliados nos

pacientes desta etapa C:

Tabela 20: Fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em
pessoas com hipertensão arterial, segundo a frequência de ocorrência por
especialista, a concordância entre especialistas e o coeficiente de
confiabilidade. Crato, 2011.

FATORES RELACIONADOS Esp A Esp B Concordância R*F (%) F (%) F (%)
FR1: Prejuízo nas capacidades
pessoais 13 (10,2) 45 (35,2) 89 (69,5) 0,21
FR2: Conhecimento deficiente para o
seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso

41 (32,0) 122 (95,3) 47 (36,7) 0,32

FR3: Crenças e valores do indivíduo
relacionados ao processo saúde/doença 23 (18,0) 61 (47,7) 68 (53,1) 0,19
FR4: Influências culturais 11 (8,6) 10 (7,8) 111 (86,7) 0,08
FR5: Falta de apoio de pessoas
significativas 08 (6,3) 12 (9,4) 118 (92,2) 0,09
FR6: Complexidade do regime
terapêutico medicamentoso 02 (1,6) 02 (1,6) 124 (96,8) 0,01
FR7: Custo financeiro do tratamento 10 (7,8) 07 (5,5) 111 (86,7) 0,10
FR8: Duração permanente do
tratamento -- -- 123 (96,1) 5 (3,9) 0,007
FR9: Efeitos adversos do tratamento 07 (5,5) 42 (32,8) 79 (61,7) 0,15
FR10: Falha na cobertura do sistema de
saúde 16 (12,5) 20 (15,6) 103 (80,5) 0,17
FR11: Habilidade de ensino insuficiente
da equipe de saúde 02 (1,6) 12 (9,4) 107 (83,6) 0,05
FR12: Relacionamento paciente-equipe
de saúde prejudicado 05 (3,9) 96 (75,0) 35 (27,3) 0,10
n = 128 pacientes
* R calculado somente com os dados dos pacientes que apresentaram o diagnóstico.

Após a avaliação dos fatores relacionados pelas especialistas clínicas, observa-

se que os fatores identificados com maior frequência, pelas duas enfermeiras foi

“Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e

não medicamentoso”, seguido por “Duração permanente do tratamento” e

“Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado”, identificados pela enfermeira

especialista B.

Os maiores percentuais de concordância foram em relação aos FR

“Complexidade do regime terapêutico medicamentoso”, “Falta de apoio de pessoas

significativas”, “Influências culturais”, “Custo financeiro do tratamento”, “Habilidade de

ensino insuficiente da equipe de saúde” e “Falha na cobertura do sistema de saúde”,

mais especificamente pela concordância entre as enfermeiras.



Mais uma vez, os coeficientes de confiabilidade foram baixos, revelando que, ou

as especialistas discordaram bastante, ou o fator relacionado foi pouco identificado nos

pacientes ou que o fator necessita de ajustes para que seja melhor avaliado na prática

clínica, como é o caso do FR8 (Duração permanente do tratamento) e do FR9 (Efeitos

adversos do tratamento).

É sabido que quanto maior o tempo de tratamento e a ocorrência de efeitos

adversos advindos do tratamento medicamentoso há interferência negativa na adesão

(BRANDÃO et al., 2006), mas no caso dos pacientes deste estudo, poucos relataram que

o tempo do tratamento ou tais efeitos provocam falhas na adesão terapêutica.

Oliveira, Pedrosa e Gonçalves (2008) ressaltam, ainda, que além dos efeitos

colaterais, as medicações que não apresentam resultados ou têm custo elevado são

graves obstáculos à adesão.

Para a identificação do FR8, o paciente deve expressar que houve falhas ou

interrupções na adesão terapêutica por conta da cronicidade da doença e do longo curso

do tratamento, assim como o FR9 deve deixar mais claro que somente a presença dos

efeitos colaterais não é indicativa da falta de adesão: o paciente deve ser indagado o

quanto esses efeitos interferem na adesão e se isto ocorrer, o fator está presente.

Agora, tem-se a frequência de ocorrência dos fatores relacionados nos pacientes

com hipertensão que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão.

Tabela 21: Frequência de ocorrência dos fatores relacionados nos pacientes com
hipertensão arterial que apresentaram o diagnóstico de enfermagem Falta
de Adesão (n=66). Crato, 2011.

FATORES RELACIONADOS F %
FR2: Conhecimento deficiente para o seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso

29 43,9

FR3: Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo
saúde/doença

19 28,8

FR1: Prejuízo nas capacidades pessoais 13 19,7
FR10: Falha na cobertura do sistema de saúde 11 16,7
FR4: Influências culturais 09 13,6
FR7: Custo financeiro do tratamento 08 12,1
FR9: Efeitos adversos do tratamento 07 10,6
FR5: Falta de apoio de pessoas significativas 06 9,1
FR6: Complexidade do regime terapêutico medicamentoso 01 1,5
FR11: Habilidade de ensino insuficiente da equipe de saúde 01 1,5
FR12: Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado 01 1,5
FR8: Duração permanente do tratamento -- --

Mais uma vez, o fator “Conhecimento deficiente para o seguimento do regime

terapêutico medicamentoso e não medicamentoso” foi o mais identificado nos pacientes,

seguido pelo fator “Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo



saúde/doença”, que foi identificado em quase 30% dos pacientes com o diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão.

Como dito anteriormente, o sucesso da adesão ao tratamento anti-hipertensivo

depende de uma soma de fatores e da participação conjunta de pacientes, equipe de

saúde e família. 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 eficazes para a resolução do diagnóstico.

Dentre essas intervenções, Maldaner et al. (2008) pontuam:

 Estabelecimento de confiança na equipe: Um dos fatores decisivos para a adesão ao

tratamento é a confiança depositada pelo paciente na equipe de saúde. Atitudes

adotadas pelos profissionais de saúde, como linguagem popular, demonstração de

respeito pelas suas crenças e atendimento acolhedor, desencadeiam confiança maior

nestes, resultando em uma melhoria da adesão.

 Redes de apoio: A presença da família, de amigos e pessoas próximas é importante no

enfrentamento de dificuldades, especialmente tratando-se de uma doença crônica

como a hipertensão. A existência dessas redes encoraja o paciente a seguir a terapia

com confiança. Com isso, deve-se estimular o envolvimento da família,

comprometendo-a com o tratamento de seu familiar, possibilitando uma assistência

direcionada às suas necessidades.

 Fornecimento de orientações sobre a doença e o tratamento: A ausência de sintomas

da doença, muitas vezes, faz com que os indivíduos não compreendam a importância

do tratamento ou a gravidade da enfermidade. A melhora na percepção do paciente

sobre a hipertensão, sobre a necessidade do tratamento a longo prazo, sobre os

efeitos esperados e adversos da medicação, sobre a importância de modificação de

hábitos não saudáveis e sobre os demais aspectos que envolvidos na terapêutica leva

a uma maior adesão.

 Simplificação do esquema terapêutico: A probabilidade do indivíduo não aderir às

orientações aumenta com a complexidade do tratamento. O elevado número de

medicamentos prescritos e o esquema terapêutico complexo estão associados a não

adesão mesmo quando os medicamentos são fornecidos pelas unidades de saúde. A

simplificação do esquema terapêutico facilita a compreensão dos detalhes do

tratamento e, consequentemente, melhora a adesão.

 Acessibilidade no sistema de saúde: Falta de acesso aos medicamentos, dificuldades

geográficas para chegar à unidade de saúde, ônus financeiro para o deslocamento,

problemas para conseguir uma vaga de atendimento são fatores contribuintes para a

falta de adesão. A melhoria dos aspectos físicos, organizacionais e aqueles



relacionados aos próprios servidores da saúde envolvem diversos setores gerenciais e

são de fundamental importância para o correto seguimento terapêutico.

A educação em saúde também é uma ferramenta utilizada para a promoção da

saúde da pessoa com hipertensão e melhoria da adesão terapêutica. Guerrero, Mujica e

Albornoz (2010) apontam que em toda oportunidade de contato do enfermeiro e demais

profissionais da saúde devem otimizar estes momentos para educar os pacientes,

visando conseguir maior aderência ao tratamento. O resultado que se busca por meio da

educação é empoderar os pacientes e torna-los ativos no processo do cuidado.

Do modelo de promoção da saúde, de Nola Pender (PENDER; MURDAUGHT;

PARSONS, 2002) emerge ainda alguns princípios com relevância para o exercício

profissional dos enfermeiros, no que se refere à melhoria da adesão ao regime

terapêutico:

 O comportamento anterior e as características, herdadas ou adquiridas, influenciam as

crenças das pessoas e o seu envolvimento no comportamento de saúde ou no

comportamento de adesão desejado;

 As pessoas comprometem-se mais facilmente com comportamentos dos quais

prevêem benefícios;

 As barreiras e obstáculos percebidos que dificultam o processo devem ser identificados

o mais precocemente possível, para que as melhores decisões sejam tomadas o

quanto antes;

 Quanto maior o compromisso do paciente com um plano de ação e quanto maior o

reforço positivo dado pelos profissionais, maior é a probabilidade do paciente adotar o

comportamento desejado e de mantê-lo ao longo do tempo;

 As pessoas comprometem-se e adotam comportamentos de promoção da saúde e

adesão terapêutica mais facilmente se observam esse comportamento nas pessoas

que lhe são significativas e se estas lhe prestam a ajuda e apoio necessários;

Por fim, Oliveira, Pedrosa e Gonçalves (2008) mostram que o envolvimento com

a terapia constitui um dos fatores que motivam a realização do tratamento. É de extrema

importância o envolvimento do paciente com hipertensão em seu autocuidado, sendo que

o paciente que acompanha sua doença desenvolve a autorresponsabilidade, com efeito

positivo na adesão.

Ao conscientizar o paciente dos malefícios da hipertensão arterial, além dos

riscos inerentes ao tratamento, suas peculiaridades e seus benefícios, o enfermeiro faz

com que o indivíduo se torne realmente um elemento ativo do cuidado. A atuação de

equipes multiprofissionais, onde o paciente tem a chance de manter relações



harmoniosas com todos os membros possibilita que ele tenha uma visão ampla e clara de

seu papel no tratamento e esse entendimento é capaz de fazer o paciente analisar a

situação, organizar suas próprias estratégias e adequá-las da melhor forma à sua vida,

tornando a adesão à terapêutica efetiva e eficaz (GUSMÃO et al., 2009).

6.3 Conclusões da validação clínica

A frequência de ocorrência do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão nos

128 pacientes com hipertensão arterial acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família

foi de 51,6%.

Já em relação à frequência de ocorrência das características definidoras, tem-se

que as CD mais identificadas na população estudada foram Manejo inadequado do

tratamento não medicamentoso e Comportamento indicativo de falha na adesão,

evidenciando que os aspectos envolvidos com os hábitos de vida são os mais difíceis de

serem modificados pelo paciente com hipertensão, o que evidencia o comportamento não

saudável, influenciando negativamente a adesão. Tais características ainda influenciam o

aparecimento de uma terceira CD: Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a

equipe de saúde. Quase todos os pacientes relataram receber as devidas orientações

sobre dieta, prática de atividades físicas e uso dos medicamentos, entretanto, poucos

admitiram seguir as decisões partilhadas previamente.

Os fatores relacionados mais presentes nos pacientes com hipertensão arterial

foram Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso

e não medicamentoso, Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo

saúde/doença, Prejuízo nas capacidades pessoais e Falha na cobertura do sistema de

saúde, evidenciando que todos os atores envolvidos no processo do cuidado e na adesão

terapêutica (pacientes, família, comunidade, profissionais e gestores da saúde) têm sua

parcela de responsabilidade nos baixos índices de adesão na prática clínica e,

consequente prevalência elevada do diagnóstico Falta de Adesão.

Com isso, após a validação clínica, as CD classificadas como principais

(frequência > 80%) foram: Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso e

Comportamento indicativo de falha na adesão; Não houve nenhuma característica

classificada como secundária (51 a 79%); As características pouco relevantes (frequência

< 50%) na clínica foram Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de

saúde, Manejo inadequado do tratamento medicamentoso, Evidência de exacerbação da

hipertensão e Evidências de desenvolvimento de complicações.



Já os fatores relacionados foram todos classificados como pouco relevantes na

prática clínica, apesar de ser por meio de sua identificação que o enfermeiro descobre os

reais motivos da falta de adesão ao tratamento.

Quando calculada a sensibilidade das CD, tem-se que as mais específicas para

a identificação do diagnóstico Falta de Adesão em pessoas com hipertensão foram

Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso e Comportamento indicativo de

falha na adesão, com índices de mais de 90% de sensibilidade.

Quanto à especificidade, apenas a característica Manejo inadequado do

tratamento não medicamentoso teve baixo índice (58%). Um destaque foi a CD

Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde, com um percentual

de 100% de especificidade.

Em relação ao valor preditivo, as CD com altos valores preditivos, tanto positivos

quanto negativos, foram Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de

saúde, Comportamento indicativo de falha na adesão e Manejo inadequado do

tratamento não medicamentoso.

A característica Comportamento indicativo de falha na adesão, obteve a maior

acurácia clínica para a identificação do diagnóstico de enfermagem. Todas as demais CD

obtiveram acurácia maior que 50%.

Em relação à concordância entre as especialistas, quanto às inferências

diagnósticas realizadas, verificou-se a ocorrência de variações no julgamento das

características definidoras e fatores relacionados apresentados, sendo obtidos índices

satisfatórios e insatisfatórios de concordância na investigação realizada. Esta

variabilidade foi atribuída às diferenças de interpretação dos avaliadores, possivelmente

em razão da forma pela qual o conjunto de indicadores clínicos foi obtido e enviado às

enfermeiras, além da subjetividade de alguns destes elementos, o que guarda relação

com a necessidade de aproximação do avaliador com o paciente, caso que não ocorreu

nesta pesquisa.

Com exceção da CD Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso,

todas as outras características obtiveram índice de concordância entre as enfermeiras

especialistas na clínica de mais de 60%. Já entre os fatores relacionados, somente os

fatores Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença,

Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não

medicamentoso, Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado e Duração

permanente do tratamento obtiveram índice de concordância menor que 60%, com

destaque para este último FR, que obteve apenas 3,9% de concordância entre as

especialistas. Este fato denota que o fator necessita de novos ajustes em sua definição



constitutiva, para que fique mais claro para o enfermeiro que o tempo longo de

tratamento só é um fator desencadeante do diagnóstico se o paciente referir tal fato.

Após as considerações feitas sobre o diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão durante os processos de validação de conteúdo e validação clínica, apresenta-se

a seguir a proposta final para o diagnóstico em pessoas com hipertensão arterial:

Quadro 39: Resultado final da revisão e validação do diagnóstico de enfermagem Falta
de Adesão e seus elementos constituintes. Crato, 2011.

FALTA DE ADESÃO (especificar)
Comportamento intencional ou não-intencional do indivíduo que não coincide parcial ou
totalmente com um plano de promoção da saúde ou terapêutico e com as recomendações
tomadas por meio de decisões partilhadas e acordadas entre profissional de
saúde/equipe de saúde multidisciplinar e o indivíduo, família e/ou comunidade, incluindo
dificuldade com tratamento medicamentoso, não medicamentoso e não comparecimento
às atividades nos serviços de saúde (consultas, atendimentos grupais), que pode levar a
resultados clinicamente não efetivos ou parcialmente efetivos.

CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS
1. Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra dificuldades em adotar e/ou manter hábitos de vida
saudáveis acordados com a equipe de saúde.
2. Comportamento indicativo de falha na adesão
Definição constitutiva: Não se engaja adequadamente em comportamentos
recomendados e/ou se engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra
interesse/esforço em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir
conhecimentos sobre a doença e/ou plano terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde
Definição constitutiva: Demonstra não conseguir cumprir com as atividades
desenvolvidas/realizadas pela equipe de saúde (consulta de enfermagem, consulta
médica, atendimentos grupais, atividades educativas e de promoção da saúde, atividades
extra-muro e/ou outras atividades de apoio ao tratamento).
4. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso
Definição constitutiva: Demonstra não conseguir tomar os medicamentos nos horários,
doses e período acordados com a equipe de saúde.
5. Evidência de exacerbação da hipertensão
Definição constitutiva: Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção dos
valores da pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua ou
súbita (crises hipertensivas).
6. Evidências de desenvolvimento de complicações
Definição constitutiva: Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da instalação de
complicações decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular cerebral, encefalopatia hipertensiva, nefropatia e retinopatia
hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda, miocardiopatia dilatada, insuficiência
cardíaca, coronariopatia e/ou outros eventos cardiovasculares secundários.

FATORES RELACIONADOS
Fatores individuais

1. Prejuízo nas capacidades pessoais
Definição constitutiva: Condições cognitivas, psicológicas, físicas e emocionais do
indivíduo que dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não



medicamentoso.
2. Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Definição constitutiva: Necessidade de conhecimento por parte do usuário em relação à
própria doença, suas consequências e/ou seu regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença
Definição constitutiva: Fatores internos individuais relacionados ao processo
saúde/doença que interferem negativamente na tomada de decisão sobre o regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
4. Influências culturais
Definição constitutiva: Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na
comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive que interferem negativamente no manejo
do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Fatores relacionados à rede de apoio
5. Falta de apoio de pessoas significativas
Definição constitutiva: Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou
sociedade que dificultam o seguimento correto do regime terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso.

Fatores relacionados ao tratamento
6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Definição constitutiva: Posologia, frequência, variedade de drogas, horários e/ou esquema
terapêutico de difícil assimilação por parte do indivíduo.
7. Custo financeiro do tratamento
Definição constitutiva: Conjunto elevado de despesas decorrentes dos regimes
terapêuticos medicamentoso e não medicamentoso.
8. Duração permanente do tratamento
Definição constitutiva: Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da
cronicidade da doença.
9. Efeitos adversos do tratamento
Definição constitutiva: Manifestação de desconfortos advindos do tratamento
medicamentoso que prejudicam o seu seguimento.

Fatores relacionados ao sistema e equipe de saúde
10. Falha na cobertura do sistema de saúde
Definição constitutiva: O sistema de saúde não é capaz de viabilizar, proporcionar e
disponibilizar efetivamente o regime terapêutico medicamentoso por toda a vida do
usuário.
11. Habilidade de ensino insuficiente da equipe de saúde
Definição constitutiva: Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos profissionais
componentes da equipe de saúde em promover atividades de educação em saúde e
fornecer informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
12. Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado
Definição constitutiva: Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre paciente,
cuidador e família com a equipe multiprofissional que dificulta o manejo do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.



“Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão
e, com isso, errei menos vezes.
Hoje descobri a... Humildade”.

Charles Chaplin



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A validação dos diagnósticos de enfermagem é uma área de estudo emergente

e que está se desenvolvendo em ritmo crescente. Muitos esforços têm sido despendidos

para que estes trabalhos sejam realizados, por se acreditar que o Processo de

Enfermagem e o diagnóstico de enfermagem como uma de suas etapas, propiciam uma

melhor qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Os estudos de validação referentes à etapa de diagnóstico de enfermagem no

Brasil necessitam de maior divulgação e documentação, para que os esforços não sejam

desperdiçados e os diagnósticos da NANDA possam ser validados em contextos

específicos, propostos a partir de nosso cotidiano cultural.

O Brasil é um país com cultura, clima, políticas econômicas e de saúde, entre

outros aspectos, diferente de outros países e dentro do próprio território, o que

demandam estudos de adequação das características definidoras e fatores relacionados

dos diversos diagnósticos apresentados. Enquanto elabora seu julgamento clínico, o

enfermeiro sempre terá dúvidas sobre a presença ou ausência do diagnóstico e, por isso,

a realização de estudos nesta dimensão virá facilitar a prática do enfermeiro no seu

cotidiano.

Não resta dúvida que quando o enfermeiro conhece o paciente, sua família e

sua comunidade, tende-se a melhorar sua ação profissional com base no julgamento

clínico e nos cuidados específicos prescritos, os quais podem contribuir para a melhoria

da qualidade de assistência ao paciente. E desta forma, o paciente reconhece o trabalho

e a importância do papel social deste profissional. O cuidado de enfermagem deve estar

alicerçado em uma relação de reciprocidade, de troca informações, em princípios éticos e

humanísticos, superando as intervenções tradicionais, entre esses atores.

Resolver o problema da adesão pode ter melhores resultados se apoiado na

sondagem prévia dos fatores que dificultam o correto seguimento terapêutico para que

medidas específicas sejam tomadas e não pela aposição de rótulos no paciente, como o

de não-aderente. Se os pacientes compreendem plenamente as consequências da não-

adesão, os profissionais de saúde ganham aliados na busca da adesão ideal.

Apesar de haver poucos estudos referentes ao cálculo dos índices de adesão no

Brasil, as taxas reconhecidamente baixas observadas pelos enfermeiros que atuam na

Atenção Primária justificam a realização de ações específicas que estimulem o processo

de melhoria desses índices. Fica evidente também a necessidade de políticas de saúde

direcionadas à população com hipertensão, mais especificamente à problemática da

adesão, entre as quais se ressaltam ações centradas em medidas educativas.



Apesar de as dificuldades no processo de adesão estarem implicadas com

diversos fatores, sejam relacionados ao paciente, à doença, à terapêutica ou ao serviço,

as variáveis que influenciam o processo de adesão e o controle da pressão arterial são,

em sua quase totalidade, modificáveis e dependem basicamente de ações realizadas

pelo serviço e pelos profissionais de saúde, tornando-se de grande importância o papel

desses profissionais, principalmente da enfermagem, cuja atuação está diretamente

ligadas à comunidade.

Ressalta-se a importância de metodologias dinâmicas que permitam a

participação ativa dos pacientes, partindo de seu conhecimento, suas dúvidas, seus

tabus e sua rotina diária. Vale salientar a necessidade de envolver a família neste

processo, a fim de conscientizá-los do quanto podem contribuir para o sucesso do

tratamento.

O reconhecimento prévio do paciente com maior tendência para não aderir ao

tratamento recomendado proporciona às equipes de saúde a possibilidade de priorizar

ações educativas para esse grupo específico, podendo assim ajudá-los a seguir o

tratamento da forma mais adequada para o seu contexto pessoal, cultural e sócio-

econômico, sem prejuízos para sua saúde ou exposição a riscos indevidos.

Considera-se que o presente estudo forneceu direção para a eficiência do uso

dos indicadores clínicos avaliados, contribuindo com o aprimoramento do diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão e seus elementos constituintes. Conclui-se que a

enfermagem deve se apropriar de suas tecnologias, buscando incrementar e amplificar

sua utilização, contribuindo com a melhoria da assistência prestada e com uma maior

autonomia profissional.

Entretanto, cabe ressaltar as dificuldades inerentes ao processo de construção

desta pesquisa: A problemática em encontrar os artigos disponibilizados na íntegra para

a composição da revisão integrativa, etapa fundamental em todo o processo de revisão e

validação do diagnóstico; a dificuldade de encontrar os especialistas para a validação de

conteúdo e a baixa devolução dos instrumentos de coleta por parte desses especialistas,

prejudicando a avaliação do diagnóstico e seus elementos; a distância geográfica entre

as avaliadoras clínicas e os pacientes, que prejudicou em parte a validação clínica, por

conta das divergências na inferência diagnóstica e avaliação da presença das CD e FR

subjetivos; a necessidade de melhor definir operacionalmente as características mais

objetivas, oferecendo aos enfermeiros da prática assistencial melhores parâmetros para

avaliação dos elementos.

Como sugestão de melhoria desta pesquisa, propõe-se a redução da população

em estudo na fase clínica, de forma a serem selecionados somente aqueles indivíduos

com hipertensão já comprovadamente com o diagnóstico de enfermagem Falta de



Adesão. Com isso, aumenta-se a possibilidade de realizar a avaliação desses pacientes

pelos especialistas clínicos, de forma simultânea, para que estes estabeleçam contato

entre si e haja a formação de vínculos de confiança, facilitando a observação de

determinados elementos do diagnóstico que requerem este vínculo.



“Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado
e de preocupar com o futuro. Agora, me mantenho no presente,

que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez.
Isso é... Plenitude”.

Charles Chaplin
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“Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me
decepcionar. Mas quando a coloco a serviço, ela se torna uma grande e valiosa aliada.

Tudo isso é... Saber viver!!!”.

Charles Chaplin
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APÊNDICE A

Janela referente à pesquisa bibliográfica na base de dados CINAHL
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APÊNDICE B

Janela referente à pesquisa bibliográfica na base de dados LILACS
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APÊNDICE C

Janela referente à pesquisa bibliográfica na base de dados PUBMED
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APÊNDICE D

Janela referente à pesquisa bibliográfica no banco de teses e dissertações da
CAPES
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APÊNDICE E

Janela referente à pesquisa bibliográfica na base de dados da Biblioteca Cochrane
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APÊNDICE F

Carta-convite para participação no estudo
(Etapa B – Validação por especialistas)

Prezado (a) enfermeiro (a):

Meu nome é Célida Juliana de Oliveira e sou aluna do Doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Estou
desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado Revisão do diagnóstico de enfermagem
“Falta de Adesão” em pessoas com hipertensão arterial sob a orientação da Profª. Drª.
Thelma Leite de Araujo.

Nossa pesquisa tem o objetivo de validar o diagnóstico de enfermagem Falta de
Adesão, suas características definidoras e fatores relacionados. Este objetivo fundamenta-
se na hipótese de que ao promover a validação de um diagnóstico de enfermagem, o
enfermeiro terá dados concretos para ajudar o indivíduo a dar um seguimento adequado à
terapêutica instituída, ou seja, este conhecimento poderá favorecer a execução de
cuidados de enfermagem melhor direcionados à saúde da população portadora de
hipertensão arterial, dimensionando a prática do trabalho de enfermagem para as reais
necessidades dessa clientela.

Solicitamos, por meio desta, sua colaboração no estudo na qualidade de
especialista em linguagem da sistematização da assistência e/ou em adesão ao regime
terapêutico de doenças crônicas. Sua participação envolverá a apreciação e
preenchimento de um instrumento em duas etapas distintas.

Na primeira etapa, você avaliará a adequação do conceito do diagnóstico Falta de
Adesão, das definições constitutivas/operacionais de suas características definidoras e de
seus fatores relacionados, além da adequação dos mesmos em relação ao diagnóstico.

Na etapa seguinte você receberá um novo instrumento para avaliar a readequação
das características definidoras e dos fatores relacionados do diagnóstico Falta de Adesão,
após a revisão das mesmas de acordo com as opiniões dos especialistas.

Caso deseje participar, pedimos que responda este e-mail no prazo máximo de
uma semana a contar da data de recebimento, manifestando a sua concordância e
explicitando se deseja receber o material (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
as instruções para o preenchimento do instrumento e o instrumento propriamente dito) por
via eletrônica, por via postal ou em mãos. Solicitamos que nos remeta seu endereço
postal completo e atualizado e telefone para contato. Já se preferir receber este material
por via eletrônica (e-mail), informamos que o TCLE poderá ser devolvido tanto por via
eletrônica (previamente assinado e escaneado) ou entregue diretamente à pesquisadora,
bastando apenas marcar melhor dia e horário para sua entrega, sem ônus algum para
você.

Aguardamos sua resposta e sua colaboração.

Atenciosamente,

Célida Juliana de Oliveira
celidajuliana@yahoo.com.br
Telefones: (85) 9952.7604 / (85) 8786.8212

mailto:celidajuliana@yahoo.com.br
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APÊNDICE G

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Especialistas
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntário da pesquisa e pelo pesquisador)

Prezado (a) enfermeiro (a):
Meu nome é Célida Juliana de Oliveira e sou aluna do Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Estou desenvolvendo uma
pesquisa intitulada Revisão do diagnóstico de enfermagem “Falta de Adesão” em pessoas com
hipertensão arterial sob a orientação da Profª Drª Thelma Leite de Araujo.

Inicialmente agradecemos a sua concordância em participar do nosso estudo. Sua
participação é fundamental em virtude da limitada quantidade de enfermeiros que trabalham com
esta temática e constará do preenchimento de um instrumento para a apreciação da adequação
dos conceitos operacionais das características definidoras do diagnóstico Falta de Adesão.

Damos-lhe garantia de que as informações colhidas serão usadas apenas para a
realização do presente estudo e asseguramos que a qualquer momento você poderá ter acesso às
informações sobre a pesquisa e sobre seus benefícios, inclusive com a finalidade de sanar alguma
dúvida. Você terá a liberdade de retirar seu consentimento em participar deste trabalho sem que
isso lhe traga qualquer prejuízo. Por fim, garantimos não fornecer nenhuma informação a seu
respeito que possa identificá-lo de alguma maneira.

Caso aceite participar, solicitamos que envie a resposta o mais rápido possível, pois os
resultados desta etapa serão essenciais para a execução da etapa seguinte. Caso necessário,
informamos-lhe o meu nome, o e de minha orientadora, o número de telefone, o endereço postal e
o eletrônico para contato.

Nome da pesquisadora: Célida Juliana de Oliveira
Endereço: Rua dos Jatobás, 373 – Casa 25 – Bairro Passaré – Fortaleza-CE
Telefone: (85) 3232.9716 / (85) 9952.7604 / (85) 8786.8212
E-mail: celidajuliana@yahoo.com.br

Nome da orientadora: Thelma Leite de Araujo
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Bairro Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE
Telefone: (85) 3366.8459
E-mail: thelmaaraujo2003@yahoo.com.br

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no
estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará.

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo. Telefone: (85)3366.8338

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Tendo compreendido tudo o que me foi informado sobre minha participação nesse estudo e
estando consciente dos meus direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a minha
participação implica, concordo em dele participar e para isso dou meu consentimento sem que
tenha sido forçado ou obrigado.

____________________ , _____de _______________________ de______

__________________________________________________________
Assinatura do especialista/RG

__________________________________________________________
Assinatura da pesquisadora/RG

__________________________________________________________
Assinatura da orientadora/RG

mailto:celidajuliana@yahoo.com.br
mailto:thelmaaraujo2003@yahoo.com.br
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APÊNDICE H

Instruções para o preenchimento do instrumento – Etapa B – Fase 1

1. Descrição sumária dos objetivos da pesquisa intitulada “Revisão do diagnóstico de

enfermagem ‘Falta de Adesão’ em pessoas com hipertensão arterial”.

Nosso projeto de pesquisa tem o objetivo de validar as definições

constitutivas/operacionais do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão, suas características

definidoras e fatores relacionados. Este objetivo fundamenta-se na hipótese de que ao promover a

validação de um diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro terá dados concretos para ajudar o

indivíduo a dar um seguimento adequado à terapêutica instituída, ou seja, este conhecimento

poderá favorecer a execução de cuidados de enfermagem melhor direcionados à saúde da

população com hipertensão arterial, dimensionando a prática do trabalho de enfermagem para as

reais necessidades dessa clientela.

Em uma fase anterior, por meio do método de pesquisa integrativa, foi realizada uma

revisão do conceito do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e a construção de definições

constitutivas e operacionais para as características definidoras e os fatores relacionados do

diagnóstico. Na atual fase da pesquisa, estamos investigando a validade dessas definições

mediante avaliação do conteúdo diagnóstico por especialistas, utilizando para tanto passos

sistematizados dos modelos de validação de diagnósticos propostos por Fehring (1994) e Hoskins

(1989).

Portanto, a seguir, indicamos algumas definições fundamentais sobre a linguagem que

utilizamos em nosso trabalho, para que, se necessário, facilite sua avaliação. Ademais,

apresentamos as orientações de preenchimento do instrumento.

2. Diagnóstico de enfermagem

Diagnóstico de enfermagem corresponde a um julgamento clínico sobre as respostas de

um indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potencias.

Um diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha de intervenções de enfermagem

para o alcance de resultados que são responsabilidade do enfermeiro (NANDA, 2008, p. 332).

O enunciado diagnóstico estabelece um nome ao diagnóstico. É um termo ou expressão

concisa que representa um padrão de indícios relacionados. Já a definição do diagnóstico oferece

sua descrição clara e precisa; delineia seu significado e ajuda a diferencia-lo de diagnósticos

similares.

3. Lista dos Domínios e Classes da classificação de diagnósticos de enfermagem
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Domínio 1 - Promoção da Saúde: Percepção de bem-estar ou de normalidade de funcionamento e
estratégias utilizadas para manter o controle desse bem-estar e a normalidade do funcionamento,
bem como para melhorá-los.
Classe 1 – Percepção da saúde: Reconhecimento do funcionamento normal e do bem-estar.
Classe 2 – Controle da saúde: Identificação, controle, desempenho e integração de atividades para
manter a saúde e o bem-estar.
Domínio 2 – Nutrição: Atividades de ingerir, assimilar e usar nutrientes com fins de manter e reparar
tecidos e produzir energia.
Classe 1 – Ingestão: Levar alimentos e nutrientes para dentro do organismo.
Classe 2 – Digestão: As atividades físicas e químicas que convertem alimentos em substâncias
adequadas à absorção e a assimilação.
Classe 3 – Absorção: Ato de absorver os nutrientes pelos tecidos do organismo.
Classe 4 – Metabolismo: Processos químicos e físicos que ocorrem nos organismos vivos e nas
células para o desenvolvimento e o uso do protoplasma, a produção de resíduos e energia, com a
liberação de energia para todos os processos vitais.
Classe 5 – Hidratação: Ingestão e absorção de líquidos e eletrólitos.
Domínio 3 – Eliminação e troca: Secreção e excreção de produtos residuais do organismo.
Classe 1 – Função urinária: Processo de secreção, reabsorção e excreção de urina.
Classe 2 – Função gastrintestinal: Processo de absorção e secreção dos subprodutos da digestão.
Classe 3 – Função integumentar: Processo de secreção e excreção pela pele.
Classe 4 – Função respiratória: Processo de troca de gases e remoção dos subprodutos do
metabolismo.
Domínio 4 – Atividade/repouso: Produção, conservação, gasto ou equilíbrio de recursos
energéticos.
Classe 1 – Sono/repouso: Cochilo, repouso, sossego, relaxamento ou inatividade.
Classe 2 – Atividade/exercício: Movimento de partes do corpo (mobilidade), realização de tarefas ou
desempenho de ações normalmente (embora nem sempre) contra certa resistência.
Classe 3 – Equilíbrio de energia: Um estado dinâmico de harmonia entre absorção e gasto de
recursos.
Classe 4 – Respostas cardiovasculares/pulmonares: Mecanismos cardiovasculares que apoiam
atividade/repouso.
Classe 5 – Autocuidado: Capacidade de desempenhar atividades para cuidar do próprio corpo e das
funções corporais.
Domínio 5 – Percepção/cognição: Sistema humano de processamento de informações que inclui
atenção, orientação, sensações, percepção, cognição e comunicação.
Classe 1 – Atenção: Disposição mental para perceber ou observar.
Classe 2 – Orientação: Percepção de tempo, local e pessoa.
Classe 3 – Sensação/percepção: Recebimento de informações pelos sentidos de tato, paladar, olfato,
visão, audição e cinestesia e compreensão dos dados sentidos, resultando em atribuição de nomes,
associação e/ou reconhecimento de padrão.
Classe 4 – Cognição: Uso de memória, aprendizagem, raciocínio, solução de problemas, abstração,
julgamento, insight, capacidade intelectual, cálculos e linguagem.
Classe 5 – Comunicação: Envio e recebimento de informações verbais e não-verbais.
Domínio 6 – Autopercepção: Percepção de si mesmo.
Classe 1 – Autoconceito: Percepção do eu total.
Classe 2 – Autoestima: Investigação do próprio valor, capacidade, importância e sucesso.
Classe 3 – Imagem corporal: Imagem mental do próprio corpo.
Domínio 7 – Papéis e relacionamentos: Conexões ou associações positivas e negativas entre
pessoas ou grupos de pessoas e os meios pelos quais essas conexões são demonstradas.
Classe 1 – Papéis do cuidador: Padrões de comportamento socialmente esperados por pessoas que
oferecem cuidados e que não são profissionais do atendimento de saúde.
Classe 2 – Relações familiares: Associações de pessoas biologicamente relacionadas, ou
relacionadas por opção.
Classe 3 – Desempenho do papel: Qualidade de funcionamento em padrões de comportamento
socialmente esperados.
Domínio 8 – Sexualidade: Identidade sexual, função sexual e reprodução.
Classe 1 – Identidade sexual: Estado de ser uma pessoa específica em relação à sexualidade e/ou ao
gênero.
Classe 2 – Função sexual: Capacidade ou habilidade de participar de atividades sexuais.
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Classe 3 – Reprodução: Qualquer processo pelo qual os seres humanos são produzidos.
Domínio 9 – Enfrentamento/tolerância ao estresse: Lutas contra eventos/processos da vida.
Classe 1 – Reações pós-trauma: Reações que ocorrem após trauma físico ou psicológico.
Classe 2 – Reações de enfrentamento: Processo de controlar o estresse ambiental.
Classe 3 – Estresse neurocomportamental: Respostas comportamentais que se refletem na função
nervosa e cerebral.
Domínio 10 – Princípios da vida: Princípios que subjazem à conduta, ao pensamento e ao
comportamento em relação a atos, costumes ou instituições, entendidos como verdadeiros ou com
valor intrínseco.
Classe 1 – Valores: A identificação e a classificação de modos preferidos de conduta ou estados
finais.
Classe 2 – Crenças: Opiniões, expectativas ou juízos sobre atos, costumes ou instituições entendidos
como verdadeiros ou com valor intrínseco.
Classe 3 – Coerência entre valores/crenças/atos: A correspondência ou o equilíbrio alcançado entre
valores, crenças e atos.
Domínio 11 – Segurança/proteção: Estar livre de perigo, lesão física ou dano ao sistema
imunológico; conservação contra perdas e proteção da segurança e da ausência de perigos.
Classe 1 – Infecção: Reações do hospedeiro após invasão de patógenos.
Classe 2 – Lesão física: Dano ou ferimento ao organismo.
Classe 3 – Violência: O alcance de força ou poder excessivo de modo a causar lesão ou abuso.
Classe 4 – Riscos ambientais: Fontes de perigo no entorno.
Classe 5 – Processos defensivos: Processos pelos quais o self protege-se contra o não-self.
Classe 6 – Termorregulação: Processo fisiológico de regulação de calor e energia no corpo para
protegê-lo.
Domínio 12 – Conforto: Sensação de bem-estar ou tranquilidade mental, física ou social.
Classe 1 – Conforto físico: Sensação de bem-estar ou tranquilidade e/ou estar livre da dor.
Classe 2 – Sensação de bem-estar ou tranquilidade no/com o próprio ambiente.
Classe 3 – Conforto social: Sensação de bem-estar ou tranquilidade com a situação social.
Domínio 13 – Crescimento/desenvolvimento: Aumentos adequados à idade nas dimensões físicas,
amadurecimento de sistemas de órgãos e/ou progresso ao longo dos marcos do desenvolvimento.
Classe 1 – Crescimento: Aumento nas dimensões físicas ou no amadurecimento de sistemas de
órgãos.
Classe 2 – Desenvolvimento: Progressão ou regressão na seqüência de marcos de vida
reconhecidos.

4. Características definidoras

De acordo com a NANDA-I (2010: 437), as características definidoras de um diagnóstico de

enfermagem são “indícios/inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um

diagnóstico de enfermagem real, de bem-estar ou de promoção da saúde”. Para Gordon (1994), as

características definidoras referem-se aos sinais e sintomas significativos de uma determinada

condição (sinais e sintomas significativos), que permitem discriminar a resposta do cliente ao seu

problema de saúde ou processo vital.

5. Fatores relacionados

São “fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico

de enfermagem. Podem ser descritos como antecedentes de, associados a, relacionados a

contribuintes, para ou estimuladores” (NANDA-I, 2010: 437).

6. Definições constitutivas/operacionais
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A definição constitutiva oferece uma variável ou conceito com significado conotativo

(compreensivo, teórico), estabelecido por intermédio da análise de conceito, derivação de conceito

ou síntese de conceito (BURNS; GROVE, 1995).

Já a definição operacional de um conceito especifica as operações que devem ser

realizadas para que se possam coletar as informações exigidas, ou seja, leva em conta a precisão

com que o pesquisador define os termos e determina os passos a serem seguidos para a

investigação dos dados, de forma que reproduzam exatamente o que significam dentro do contexto

do estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).

No caso do diagnóstico escolhido para ser validado neste estudo, as definições

constitutivas e operacionais de seus elementos podem ser consideradas semelhantes, por se tratar

do comportamento do indivíduo em relação à adesão, sendo suas manifestações extremamente

subjetivas e pessoais. Comportamentos não podem ser definidos; eles podem ser observados na

tentativa de se avaliar sua ocorrência ou não.

As definições a serem avaliadas nesta etapa foram desenvolvidas a partir da análise de

conceitos derivados de uma revisão integrativa da literatura que trouxesse evidências sobre o

fenômeno adesão terapêutica, para a partir daí aplica-las ao diagnóstico Falta de Adesão, suas

características definidoras e seus fatores relacionados.

7. Critérios a serem considerados na avaliação das definições constitutivas/operacionais

das CD e dos FR do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão (Critérios de Pasquali)

Para a construção dos tópicos e das definições do diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão, adotamos os princípios da Psicometria (PASQUALI, 1999) e seus critérios que se seguem:

 Critério comportamental: O item deve expressar um comportamento, não uma abstração

ou construto. O item deve permitir ao sujeito uma ação clara e precisa, como se alguém

pudesse dizer: “vá e faça...”.

 Critério da simplicidade: O item deve expressar uma única idéia.

 Critério da clareza: O item deve ser inteligível para os enfermeiros que lidam com os

portadores de hipertensão, com expressões simples e inequívocas.

 Critério da relevância: A expressão (frase) deve ser consistente com o traço definido e

com as outras frases que cobrem o mesmo atributo. Ou seja, o item deve realmente medir

o atributo que se propõe medir.

 Critério da precisão: O item deve possuir uma única posição definida no contínuo do

atributo e ser distinto dos demais itens de sua mesma classe. Ou seja, o item

(característica, fator ou definição constitutiva/operacional) deve ser único na medida do

atributo Falta de Adesão.

 Critério da tipicidade: O item deve ser formado por expressões condizentes (típicas,

próprias, inerentes) com o atributo. Por exemplo: beleza não pode ser qualificada como

pesada, nem grossa uma vez que peso e espessura não são medidas referentes à beleza.
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 Critério da amplitude: O conjunto de itens referentes ao mesmo atributo deve cobrir toda

a extensão da magnitude do contínuo deste atributo. Ou seja, o conjunto de itens deve ser

suficiente para medir o atributo.

Com base nesses critérios você deverá avaliará cada tópico e suas definições constitutivas.

Para tanto, considere cada critério de adequação antes exposto (comportamental, simplicidade,

clareza, relevância, precisão, tipicidade, amplitude) para cada determinante e atribua uma nota:

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição constitutiva/CD/FR não adequado

0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição constitutiva/CD/FR é

de algum modo adequado

+1 Para critério atendido, ou seja, definição constitutiva/CD/FR adequado

8. Critérios a serem considerados na avaliação da adequação das CD e dos FR do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e suas definições operacionais.

Para a investigação da representatividade das características definidoras (CD) e fatores

relacionados (FR) do diagnóstico testado, você deve atribuir um valor a cada um deles, indicando o

quanto cada evidência representa o diagnóstico Falta de Adesão em uma escala de 1 a 5:

1 Não é indicativo do/relacionado ao diagnóstico

2 É muito pouco indicativo do/relacionado ao diagnóstico

3 É de algum modo indicativo do/relacionado ao diagnóstico

4 Consideravelmente indicativo do/relacionado ao diagnóstico

5 Muitíssimo indicativo do/relacionado ao diagnóstico

9. Prazo

Como esta etapa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, o qual se torna

inviável sem a sua contribuição, solicitamos que nos envie o instrumento preenchido em um prazo

máximo de 30 dias para que os resultados das avaliações sejam analisados e, assim, seja possível

a execução da próxima fase. Esta devolução pode ser feita por resposta eletrônica, por meio postal

(Correios) ou, caso prefira, entregue em mãos. A devolução do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido assinado também poderá ser por via eletrônica (digitalizado), por meio postal ou em

mãos. Caso escolha a via postal, lhe enviaremos um envelope previamente selado e endereçado

para resposta, conforme acordado anteriormente, na carta-convite.
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APÊNDICE I

Instrumento de coleta de dados – Etapa B – Fase 1

Sexo: (     ) Masculino (     ) Feminino

Idade (em anos completos): __________________

Titulação: (     ) Mestre (     ) Doutor

Tempo de formação (graduação): ___________________

Por favor, responda às seguintes questões (pode escolher mais de uma alternativa nas
questões 1, 2 e 5):

1- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor (a) ou orientador (a), estudo na temática
Terminologias de Enfermagem:

(     ) Monografia de graduação (     ) Monografia de especialização
(     ) Dissertação (     ) Tese
(     ) Artigos científicos (     ) Outros
(     ) Não se aplica

2- Desenvolveu ou está desenvolvendo, como autor (a) ou orientador (a), estudo na temática
Adesão Terapêutica na forma de:

(     ) Monografia de graduação (     ) Monografia de especialização
(     ) Dissertação (     ) Tese
(     ) Artigos científicos (     ) Outros
(     ) Não se aplica

3- Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a temática
Terminologias de Enfermagem? (     ) Sim (     ) Não

4- Participa ou participou de grupos/projetos de pesquisa que envolve/envolveu a temática Adesão
Terapêutica? (     ) Sim (     ) Não

5- Nos últimos 12 meses, onde exerceu suas atividades profissionais?
(     ) Hospital (     ) Unidade Básica de Saúde (     ) Instituição de Ensino
(     ) Outro _________________________________ (     ) Não se aplica

6- Utiliza/utilizou o processo de enfermagem em sua prática profissional (assistência ou ensino)?
(     ) Sim. Por quanto tempo? ___________________________      (     ) Não

7- Presta/prestou assistência de enfermagem a indivíduos com problemas de adesão à terapêutica
de alguma doença crônica?
(     ) Sim. Qual? _______________________________________    (     )  Não

8- Já identificou os diagnósticos Falta de Adesão ou Controle Ineficaz do Regime Terapêutico em
sua prática clínica?
(     ) Nunca (     ) Poucas vezes (     ) Frequentemente

9- No ensino, ministra/ministrou disciplinas que envolvem a temática Terminologias de
Enfermagem?
(     ) Sim (     ) Não

10- No ensino, ministra/ministrou disciplinas que abordam a temática Adesão Terapêutica?
(     ) Sim (     ) Não
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Por favor, leia atentamente os itens referentes ao diagnóstico de enfermagem Falta de
Adesão e responda o que se pede:

1- Escolha a definição mais adequada ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão.

Falta de Adesão

(     ) Definição 1: 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. Na presença de um plano de promoção da saúde ou terapêutico acordado,

o comportamento da pessoa ou do cuidador é total ou parcialmente não aderente e pode levar a

resultados clinicamente não efetivos ou parcialmente efetivos.

(     ) Definição 2: Comportamento intencional ou não-intencional do indivíduo que não coincide

parcial ou totalmente com as recomendações tomadas por meio de decisão partilhada e

acordadas entre a equipe de saúde multidisciplinar e o paciente, família e/ou comunidade,

incluindo a dificuldade com tratamento medicamentoso, não medicamentoso e não

comparecimento às consultas.

Sugestões:

2- Indique em que domínio e classe correspondente, o diagnóstico Falta de Adesão estaria melhor

inserido (escolher apenas um domínio e uma das classes correspondentes).

Domínio Classe
(     ) 1: Promoção da Saúde (     ) Percepção da saúde

(     ) Controle da saúde
(     ) 2: Nutrição (     ) Ingestão

(     ) Digestão
(     ) Absorção
(     ) Metabolismo
(     ) Hidratação

(     ) 3: Eliminação e Troca (     ) Função urinária
(     ) Função gastrintestinal
(     ) Função integumentar
(     ) Função respiratória

(     ) 4: Atividade/Repouso (     ) Sono/repouso
(     ) Atividade/exercício
(     ) Equilíbrio/energia
(     ) Respostas cardiovasculares/pulmonares
( ) Autocuidado

(     ) 5: Percepção/Cognição (     ) Atenção
(     ) Orientação
(     ) Sensação/percepção
(     ) Cognição
(     ) Comunicação

(     ) 6: Autopercepção (     ) Autoconceito
(     ) Autoestima
(     ) Imagem corporal

(     ) 7: Relacionamento de Papel (     ) Papéis do cuidador
(     ) Relações familiares
(     ) Desempenho de papéis
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(     ) 8: Sexualidade (     ) Identidade sexual
(     ) Função sexual
(     ) Reprodução

(     ) 9: Enfrentamento/Tolerância ao estresse (     ) Reações pós-trauma
(     ) Reações de enfretamento
(     ) Estresse neurocomportamental

(     ) 10: Princípios de vida (     ) Valores
(     ) Crenças
(     ) Coerência entre valores/crenças/atos

(     ) 11: Segurança/Proteção (     ) Infecção
(     ) Lesão física
(     ) Violência
(     ) Riscos ambientais
(     ) Processos defensivos
(     ) Termorregulação

(     ) 12: Conforto (     ) Conforto físico
(     ) Conforto ambiental
(     ) Conforto social

(     ) 13: Crescimento/Desenvolvimento (     ) Crescimento
(     ) Desenvolvimento

3- A seguir, encontram-se listadas as características definidoras do diagnóstico de enfermagem

Falta de Adesão. Você deverá classificar cada indicador e sua definição separadamente, quanto

à sua adequação aos critérios da psicometria propostos por Pasquali (1999), assinalando uma

possibilidade de resposta por vez. Se possível, justifique a indecisão (0) ou inadequação (-1)

das definições e/ou características.

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição constitutiva/característica não adequada
0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição

constitutiva/característica de algum modo adequada
+1 Para critério atendido, ou seja, definição constitutiva/característica adequada

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA Critério Nota
1. Comportamento indicativo de falta de aderência Comportamental

Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Não se engaja adequadamente
em comportamentos recomendados e/ou se engaja em comportamentos
não-saudáveis e/ou não demonstra interesse/esforço em seguir as
recomendações profissionais ou em adquirir conhecimentos sobre a
doença.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

2. Evidências de desenvolvimento de complicações Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
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Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Demonstra sinais e sintomas de
complicações da doença (manutenção de níveis alterados da pressão
arterial) em órgãos alvos, como dores precordiais, infarto, acidente
vascular encefálico e/ou outros eventos cardiovasculares secundários.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

3. Evidência de exacerbação de sintomas Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Demonstra prejuízos no controle
da doença, como valores da pressão arterial elevados e surtos de
sintomas, como crises hipertensivas.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

4. Falha em manter compromissos agendados Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Tem dificuldades em comparecer
às consultas agendadas e/ou tem dificuldades em adotar e manter
hábitos de vida saudáveis.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

5. Falha em progredir Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Não obtenção dos benefícios
esperados após a instituição do tratamento medicamentoso e não
medicamentoso, no caso, manutenção de níveis de pressão arterial
acima do normal.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
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Tipicidade
Amplitude

Observações:

6. Testes objetivos Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Avaliação obtida mediante a
verificação de pressão arterial, peso corporal, mensuração da glicose e
lipídios, além do uso de aparelhos eletrônicos de monitoramento da
tomada medicamentosa e monitoração de metabólitos no sangue e
urina.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

7. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Refere não conseguir tomar os
medicamentos nos horários, doses e período acordados com os
profissionais de saúde.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar ou sugerir a retirada de características

definidoras para o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão no espaço reservado,

mencionando uma justificativa.

Sugestão de inclusão de novas características
definidoras

Justificativa

Sugestão para retirada de características definidoras Justificativa
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4- A seguir, as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão

encontram-se listadas, para que de acordo com seu conhecimento e experiência, seja

assinalada com um “X” a opção mais adequada sobre a CD em relação ao diagnóstico em

questão, conforme se segue:

Adequação: A característica definidora NÃO é indicativa do diagnóstico Falta de Adesão
A característica definidora é MUITO POUCO indicativa do diagnóstico Falta de Adesão
A característica definidora é DE ALGUM MODO indicativa do diagnóstico Falta de Adesão
A característica definidora é CONSIDERAVELMENTE indicativa do diagnóstico Falta de Adesão
A característica definidora é MUITÍSSIMO indicativa do diagnóstico Falta de Adesão

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA Não é
indicativa

Muito
pouco

indicativa

De algum
modo

indicativa

Consideravelmente
indicativa

Muitíssimo
indicativa

Comportamento indicativo de falta de
aderência
Evidências de desenvolvimento de
complicações
Evidência de exacerbação de sintomas
Falha em manter compromissos agendados
Falha em progredir
Testes objetivos
Manejo inadequado do tratamento
medicamentoso

5- A seguir, encontram-se listados os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão. Você deverá classificar cada indicador e sua definição separadamente, quanto à sua

adequação aos critérios da psicometria propostos por Pasquali (1999), assinalando uma

possibilidade de resposta por vez. Se possível, justifique a indecisão (0) ou inadequação (-1)

das definições e/ou fatores.

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição constitutiva/fator não adequado
0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição constitutiva/fator de

algum modo adequado
+1 Para critério atendido, ou seja, definição constitutiva/fator adequado

FATOR RELACIONADO Critério Nota
1. Capacidades pessoais Comportamental

Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Aptidões do indivíduo que
facilitam/dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso
e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

2. Conhecimento relevante para o seguimento do regime Comportamental



231

terapêutico medicamentoso e não medicamentoso Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Necessidade de conhecimento do
indivíduo em relação à própria doença, suas conseqüências e/ou seu
regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo
saúde/doença

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Fatores internos individuais que
interferem na tomada de decisão sobre o regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

4. Influências culturais Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Aspectos do modelo cultural
vigente na comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive, que
interferem negativamente no manejo do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

5. Apoio de pessoas significativas Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Ações, crenças e atitudes da
família, cuidador, comunidade e/ou sociedade que facilitam/dificultam o
correto regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
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Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Posologia, freqüência, horários
e/ou esquema terapêutico inadequado, complicado ou de difícil
assimilação por parte do indivíduo ou seu cuidador.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

7. Custo Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Custos envolvidos no regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

8. Duração Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Necessidade do tratamento em
longo prazo por conta da cronicidade da doença.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

9. Intensidade Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade



233

Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Intensidade das conseqüências da
doença e/ou dos efeitos do tratamento medicamentoso e não
medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

10. Cobertura do sistema de saúde Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: O sistema de saúde deve ser
capaz de manter o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso por toda a vida do indivíduo.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

11. Habilidade de ensino dos profissionais de saúde Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Capacidade dos profissionais de
saúde em fornecer informações/orientações sobre o regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

12. Relacionamento cliente-profissionais de saúde Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Criação de vínculo entre indivíduo,
cuidador e família com a equipe multiprofissional que facilita/dificulta o
manejo do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:
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Caso julgue pertinente, você poderá acrescentar ou sugerir a retirada de fatores

relacionados para o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão no espaço reservado,

mencionando uma justificativa.

Sugestão de inclusão de novos fatores
relacionados

Justificativa

Sugestão para retirada de fatores
relacionados

Justificativa

6- Assinale em qual subgrupo cada fator relacionado se insere mais adequadamente,

considerando a legenda abaixo (escolha e escreva somente um dos subgrupos):

Grupo 1: Grupo 2:
1A Fatores individuais 2A Fatores relacionados ao paciente
1B Fatores relacionados ao plano terapêutico 2B Fatores relacionados à doença
1C Fatores relacionados à rede de apoio 2C Fatores relacionados ao tratamento
1D Fatores relacionados ao sistema de saúde 2D Fatores relacionados ao sistema e equipe de saúde

2E Fatores sócio-econômicos

7- Finalmente, os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão encontram-se

listados, para que de acordo com seu conhecimento e experiência, seja assinalada com um “X” a

opção mais adequada sobre o FR em relação ao diagnóstico em questão, conforme se segue:

Adequação: O fator NÃO é relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão
O fator é MUITO POUCO relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão
O fator é DE ALGUM MODO relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão
O fator é CONSIDERAVELMENTE relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão
O fator é MUITÍSSIMO relacionado ao diagnóstico Falta de Adesão

FATOR RELACIONADO Subgrupo
Capacidades pessoais
Conhecimento relevante para o seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença
Influências culturais
Apoio de pessoas significativas
Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Custo
Duração
Intensidade
Cobertura do sistema de saúde
Habilidade de ensino dos profissionais de saúde
Relacionamento cliente-profissionais de saúde



235

FATOR RELACIONADO Não é
relacionado

Muito
pouco

relacionado

De algum
modo

relacionado

Consideravelmente
relacionado

Muitíssimo
relacionado

Capacidades pessoais
Conhecimento relevante para o
seguimento do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso
Crenças e valores do indivíduo
relacionados ao processo
saúde/doença
Influências culturais
Apoio de pessoas significativas
Complexidade do regime terapêutico
medicamentoso
Custo
Duração
Intensidade
Cobertura do sistema de saúde
Habilidade de ensino dos profissionais
de saúde
Relacionamento cliente-profissionais de
saúde



APÊNDICE J

Instruções para o preenchimento do instrumento – Etapa B – Fase 2

1. Descrição sumária dos objetivos da pesquisa intitulada “Revisão do diagnóstico de
enfermagem ‘Falta de Adesão’ em pessoas com hipertensão arterial”.

Nosso projeto de pesquisa tem o objetivo de validar as definições constitutivas/operacionais

do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão, suas características definidoras e fatores

relacionados. Este objetivo fundamenta-se na hipótese de que ao promover a validação de um

diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro terá dados concretos para ajudar o indivíduo a dar um

seguimento adequado à terapêutica instituída, ou seja, este conhecimento poderá favorecer a

execução de cuidados de enfermagem melhor direcionados à saúde da população com hipertensão

arterial, dimensionando a prática do trabalho de enfermagem para as reais necessidades dessa

clientela.

Em fases anteriores, foi realizada uma revisão do conceito do diagnóstico de enfermagem

Falta de Adesão e construídas as definições constitutivas/operacionais para as características

definidoras e os fatores relacionados do diagnóstico, por meio do método de pesquisa integrativa,

além da realização da validação dessas definições e dos elementos, mediante avaliação de

especialistas, utilizando para tanto passos sistematizados dos modelos de validação de diagnósticos

propostos por Fehring (1994) e Hoskins (1989). Na atual fase da pesquisa, estamos investigando

agora a validade das definições constitutivas/operacionais de novos elementos (CD ou FR)

construídas após a avaliação dos especialistas, a nova adequação dos elementos do diagnóstico e,

por fim, a adequação do título do diagnóstico de enfermagem.

Portanto, a seguir, indicamos algumas definições fundamentais sobre a linguagem que

utilizamos em nosso trabalho, para que, se necessário, facilite sua avaliação. Ademais, apresentamos

as orientações de preenchimento do instrumento.

2. Diagnóstico de enfermagem

Diagnóstico de enfermagem corresponde a um julgamento clínico sobre as respostas de um

indivíduo, família ou comunidade a problemas de saúde/processos vitais reais ou potencias. Um

diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha de intervenções de enfermagem para o

alcance de resultados que são responsabilidade do enfermeiro (NANDA, 2008, p. 332).

O enunciado diagnóstico estabelece um nome ao diagnóstico. É um termo ou expressão

concisa que representa um padrão de indícios relacionados. Já a definição do diagnóstico oferece

sua descrição clara e precisa; delineia seu significado e ajuda a diferencia-lo de diagnósticos

similares.

3. Características definidoras

De acordo com a NANDA-I (2010: 437), as características definidoras de um diagnóstico de

enfermagem são “indícios/inferências observáveis que se agrupam como manifestações de um

diagnóstico de enfermagem real, de bem-estar ou de promoção da saúde”. Para Gordon (1994), as



características definidoras referem-se aos sinais e sintomas significativos de uma determinada

condição (sinais e sintomas significativos), que permitem discriminar a resposta do cliente ao seu

problema de saúde ou processo vital.

4. Fatores relacionados

São “fatores que parecem mostrar algum tipo de relação padronizada com o diagnóstico de

enfermagem. Podem ser descritos como antecedentes de, associados a, relacionados a

contribuintes, para ou estimuladores” (NANDA-I, 2010: 437).

5. Critérios a serem considerados na avaliação das definições constitutivas/operacionais das

CD e dos FR do diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão (Critérios de Pasquali)

Para a construção dos indicadores e definições constitutivas e operacionais do diagnóstico de

enfermagem Falta de Adesão, adotamos os princípios da Psicometria (PASQUALI, 1999) e seus

critérios que se seguem:

 Critério comportamental: O item deve expressar um comportamento, não uma abstração ou

construto. O item deve permitir ao sujeito uma ação clara e precisa, como se alguém pudesse dizer:

“vá e faça...”.

 Critério da simplicidade: O item deve expressar uma única idéia.

 Critério da clareza: O item deve ser inteligível para os enfermeiros que lidam com os portadores

de hipertensão, com expressões simples e inequívocas.

 Critério da relevância: A expressão (frase) deve ser consistente com o traço definido e com as

outras frases que cobrem o mesmo atributo. Ou seja, o item deve realmente medir o atributo que se

propõe medir.

 Critério da precisão: O item deve possuir uma única posição definida no contínuo do atributo e ser

distinto dos demais itens de sua mesma classe. Ou seja, o item (característica, fator ou definição

constitutiva/operacional) deve ser único na medida do atributo Falta de Adesão.

 Critério da tipicidade: O item deve ser formado por expressões condizentes (típicas, próprias,

inerentes) com o atributo. Por exemplo: beleza não pode ser qualificada como pesada, nem grossa

uma vez que peso e espessura não são medidas referentes à beleza.

 Critério da amplitude: O conjunto de itens referentes ao mesmo atributo deve cobrir toda a

extensão da magnitude do contínuo deste atributo. Ou seja, o conjunto de itens deve ser suficiente

para medir o atributo.

Com base nesses critérios você deverá avaliará os indicadores (elementos do diagnóstico) e

definições constitutivas/operacionais. Para tanto, considere cada critério de adequação antes exposto

(comportamental, simplicidade, clareza, relevância, precisão, tipicidade, amplitude) para cada

determinante e atribua uma nota:

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição/indicador não adequado

0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição/indicador é de



algum modo adequado

+1 Para critério atendido, ou seja, definição/indicador adequado

6. Critérios a serem considerados na avaliação da adequação das CD e dos FR do

diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão e suas definições constitutivas/operacionais.

Para a investigação da representatividade das características definidoras (CD) e fatores

relacionados (FR) do diagnóstico testado, você deve atribuir um valor a cada um deles, indicando o

quanto cada evidência representa o diagnóstico Falta de Adesão em uma escala de 1 a 5:

1 Não é indicativo do/relacionado ao diagnóstico

2 É muito pouco indicativo do/relacionado ao diagnóstico

3 É de algum modo indicativo do/relacionado ao diagnóstico

4 Consideravelmente indicativo do/relacionado ao diagnóstico

5 Muitíssimo indicativo do/relacionado ao diagnóstico

7. Prazo

Como esta etapa é essencial para o desenvolvimento do nosso estudo, o qual se torna

inviável sem a sua contribuição, solicitamos que nos envie o instrumento preenchido em um prazo

máximo de 20 dias, após seu recebimento para que os resultados das avaliações sejam analisados e,

assim, seja possível a execução da próxima fase. Esta devolução pode ser feita por resposta

eletrônica ou, caso prefira, por meio postal (Correios). A devolução do Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido assinado também poderá ser por via eletrônica (digitalizado) ou por meio postal. Caso

escolha a via postal, lhe enviaremos um envelope previamente selado e endereçado para resposta,

conforme acordado anteriormente, na carta-convite.
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APÊNDICE K

Instrumento de coleta de dados – Etapa B – Fase 2

Por favor, leia atentamente os itens referentes ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão

e responda o que se pede:

1- Abaixo, encontra-se listada uma nova característica definidora para o diagnóstico de enfermagem

Falta de Adesão em pessoas com hipertensão arterial, desenvolvida após a análise das opiniões

dos especialistas na fase anterior desta pesquisa. Você deverá classificar o título da CD e sua

definição separadamente, quanto à adequação aos critérios da psicometria propostos por Pasquali

(1999), assinalando uma possibilidade de resposta por vez, de acordo com o quadro abaixo. Se

possível, justifique a indecisão (0) ou inadequação (-1) da definição e/ou característica:

-1 Para critério não atendido, ou seja, definição/característica não adequada
0 Para indecisão quanto à adequação do critério, ou seja, definição/característica de algum modo

adequada
+1 Para critério atendido, ou seja, definição/característica adequada

NOVA CARACTERÍSTICA DEFINIDORA Critério Nota
Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso Comportamental

Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Definição constitutiva/operacional: Demonstra dificuldades em adotar e/ou
manter hábitos de vida saudáveis acordados com a equipe de saúde.

Comportamental
Simplicidade
Clareza
Relevância
Precisão
Tipicidade
Amplitude

Observações:

2- A seguir, encontram-se listadas as características definidoras (inclusiva a nova CD desenvolvida)

e suas definições constitutivas/operacionais revisadas e refinadas na fase passada da pesquisa.

De acordo com seu conhecimento e experiência, classifique novamente cada característica quanto

à sua adequação para o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas com

hipertensão arterial, dando uma nota de 1 a 5 conforme se segue:

Adequação: 1 = A característica NÃO é indicativa do diagnóstico
2 = A característica é MUITO POUCO indicativa do diagnóstico
3 = A característica é DE ALGUM MODO indicativa do diagnóstico
4 = A característica é CONSIDERAVELMENTE indicativa do diagnóstico
5 = A característica é MUITÍSSIMO indicativa do diagnóstico



CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Comportamento

indicativo de falha
na adesão

Não se engaja adequadamente em comportamentos recomendados e/ou se
engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra
interesse/esforço em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir
conhecimentos sobre a doença e/ou plano terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.

Observações:

CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Manejo inadequado

do tratamento
medicamentoso

Demonstra não conseguir tomar os medicamentos nos horários, doses e/ou
período acordados com os profissionais de saúde.

Observações:

CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Dificuldade em

cumprir decisões
acordadas com a
equipe de saúde

Não cumpre com as atividades desenvolvidas/realizadas pela equipe de
saúde (consulta de enfermagem, consulta médica, atendimentos grupais,
atividades educativas e de promoção da saúde, atividades extra-muro e/ou
outras atividades de apoio ao tratamento).

Observações:

CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Evidências de

desenvolvimento de
complicações

Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da instalação de complicações
decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto agudo do
miocárdio, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva,
nefropatia e retinopatia hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda,
miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca, coronariopatia e/ou outros
eventos cardiovasculares secundários.

Observações:

CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Evidência de

exacerbação da
hipertensão

Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção dos valores
da pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua
ou súbita (crises hipertensivas).

Observações:

CARACTERÍSTICA Definição constitutiva/operacional Adequação
Manejo inadequado
do tratamento não

medicamentoso

Demonstra dificuldades em adotar e/ou manter hábitos de vida saudáveis
acordados com a equipe de saúde.

Observações:

3- Agora, encontram-se listados os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão e suas definições constitutivas/operacionais também revisadas e refinadas na fase

passada da pesquisa. De acordo com seu conhecimento e experiência, classifique novamente

cada FR quanto à sua adequação ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão em pessoas

com hipertensão arterial, dando uma nota de 1 a 5 conforme se segue:

Adequação: 1 = O fator NÃO está relacionado ao diagnóstico
2 = O fator é MUITO POUCO relacionado ao diagnóstico
3 = O fator é DE ALGUM MODO relacionado ao diagnóstico
4 = O fator é CONSIDERAVELMENTE relacionado ao diagnóstico
5 = O fator é MUITÍSSIMO relacionado ao diagnóstico



FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Prejuízo nas capacidades

pessoais
Condições cognitivas, psicológicas e emocionais do indivíduo que
dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e
não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Conhecimento deficiente para

o seguimento do regime
terapêutico medicamentoso e

não medicamentoso

Necessidade de conhecimento por parte do usuário em relação à
própria doença, suas consequências e/ou seu regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Crenças e valores do

indivíduo relacionados ao
processo saúde/doença

Fatores internos individuais relacionados ao processo
saúde/doença que interferem negativamente na tomada de
decisão sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Influências culturais Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na

comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive, que interferem
negativamente no manejo do regime terapêutico medicamentoso
e não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Falta de apoio de pessoas

significativas
Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou
sociedade que dificultam o seguimento correto do regime
terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Complexidade do regime

terapêutico medicamentoso
Posologia, frequência, horários e/ou esquema terapêutico
inadequado ou de difícil assimilação por parte do indivíduo.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Custo financeiro do

tratamento
Conjunto elevado de despesas decorrentes dos regimes
terapêuticos medicamentoso e não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Duração prolongada do

tratamento
Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da
cronicidade da doença.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Efeitos adversos do

tratamento
Manifestação de efeitos do tratamento medicamentoso que
prejudicam o seu seguimento.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Falha na cobertura do sistema

de saúde
O sistema de saúde não é capaz de viabilizar, proporcionar e
disponibilizar efetivamente o regime terapêutico medicamentoso
por toda a vida do usuário.

Observações:



FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Habilidade de ensino

insuficiente dos profissionais
de saúde

Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos profissionais de
saúde em promover atividades de educação em saúde e fornecer
informações/orientações sobre o regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

Observações:

FATOR Definição constitutiva/operacional Adequação
Relacionamento cliente-
profissionais de saúde

prejudicado

Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre usuário,
cuidador e família com a equipe multiprofissional que dificulta o
manejo do regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.

Observações:

4- Após tudo o que você já leu e avaliou nesta pesquisa, aliado ao seu conhecimento sobre a

linguagem da NANDA-I, você concorda com o título do diagnóstico “Falta de Adesão”?

(     ) SIM (     ) NÃO

Se a resposta foi NÃO, marque uma opção de título mais adequado para o diagnóstico em estudo:

(     ) Adesão terapêutica deficiente (     ) Adesão terapêutica prejudicada

(     ) Problemas de adesão terapêutica (     ) Falha na adesão terapêutica

Outra opção/Sugestões/Observações: __________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



APÊNDICE L

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Pacientes
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntário da pesquisa e pelo pesquisador)

Sou Célida Juliana de Oliveira, enfermeira, aluna do Curso de Doutorado em Enfermagem
do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará. Estou realizando, nesse
momento, um trabalho, sob a orientação da professora Thelma Leite de Araujo, sobre o processo de
adesão ao tratamento para hipertensão arterial.

A hipertensão é uma doença crônica grave e depende de sua colaboração e participação
ativas para seu controle, na modificação de hábitos nocivos à sua saúde. Se não tratada
adequadamente, a pressão alta pode acarretar graves conseqüências, como infarto, acidente
vascular encefálico (trombose) e insuficiência renal, podendo levar a pessoa à morte. Por conta disso,
o cumprimento das medidas terapêuticas recomendadas pelos enfermeiros, médicos e os demais
profissionais da saúde é um aspecto de fundamental importância para que haja o controle da pressão
arterial e assim, diminua o risco de incapacidade ou morte.

Por ser uma doença silenciosa e que pode lhe trazer diversos prejuízos, lhe convidamos a
participar deste estudo. Se aceitar, você será observado e responderá a algumas perguntas sobre
seu estado de saúde e como você age em alguns momentos. Esta observação e as perguntas não
lhe causarão nenhum prejuízo e não implicarão em custo para você. Garantimos que as informações
serão usadas apenas para a realização do nosso trabalho e, também, lhe asseguramos que a
qualquer momento poderá ter acesso às informações que estamos colhendo como também
esclarecer suas possíveis dúvidas.

Você tem a liberdade de desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem que isto
traga qualquer problema para seu atendimento na unidade de saúde. E, finalmente, lhe garantimos
que, quando apresentarmos nosso trabalho, não usaremos seu nome e nem daremos nenhuma
informação que possa identificá-lo. Caso precise entrar em contato, informamos-lhe nosso nome e
endereço:

Nome da pesquisadora: Célida Juliana de Oliveira
Endereço: Rua dos Jatobás, 373 – Casa 25 – Bairro Passaré – Fortaleza-CE
Telefone: (85) 3232.9716 / (85) 9952.7604
E-mail: celidajuliana@yahoo.com.br

Nome da orientadora: Thelma Leite de Araujo
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115 – Bairro Rodolfo Teófilo – Fortaleza-CE
Telefone: (85) 3366.8459
E-mail: thelmaaraujo2003@yahoo.com.br

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no
estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará.

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo. Telefone: (85)3366.8338

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa.

____________________,_____de _______________________ de______

_____________________________________
Assinatura do participante/RG

_____________________________________
Assinatura da testemunha/RG

____________________________________
Assinatura do pesquisador/RG

_____________________________________
Assinatura do orientador/RG

mailto:celidajuliana@yahoo.com.br
mailto:thelmaaraujo2003@yahoo.com.br


APÊNDICE M

Instrumento de coleta dos dados do paciente – Etapa C

1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Nome: _________________________________________________________________________
Sexo: (   )  Feminino     (   )  Masculino
Idade: ______ anos                                             Cor: ______________________
Estado civil: (   )  Com companheiro(a)         (   )  Sem companheiro(a)
Nº de pessoas que residem em sua casa ________
Quem são? _____________________________________________________________________
Anos de estudo completos ____________________
Atividade profissional ________________________
Renda Familiar Mensal R$____________________

2 CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS

Altura ______________m Peso ____________kg
IMC_________________ Circunferência Abdominal __________ cm
Tempo de descoberta da doença: _________________________
Tempo de Tratamento (HA): ______________________________
Valor da PA na data da entrevista: __________ Último valor da PA: ______________

Fatores de risco para hipertensão arterial
(      ) Obesidade (      ) Sedentarismo
(      ) Problema renal (      ) Dislipidemia
(      ) Diabetes (      ) História familiar de doença cardiovascular

Patologias associadas (AVC, infarto, trombose, etc)
No presente______________________________________________________________
No passado______________________________________________________________

3 TRATAMENTO NÃO-MEDICAMENTOSO PARA HIPERTENSÃO
Dieta hipossódica (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Dieta hipocalórica (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Tabagismo (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Ingestão de álcool (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Estresse (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Uso de estrógenos (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir
Uso de fitoterápicos (    ) sim          (    ) não              (    ) não sabe referir

Faz alguma atividade física? (   )  Não             (   )  Sim __________________________________
Frequência: (   )  Diariamente        (   ) ____ vezes por semana (   )  Ocasionalmente
Duração:_____________________

4 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO PARA HIPERTENSÃO

Necessita de ajuda para tomar a medicação? (   )  Não (   )  Sim
Qual tipo de ajuda? ____________________________________________________
Quem lhe ajuda? ______________________________________________________

Droga:
Dosagem:
Posologia:
Horário:

Droga:
Dosagem:
Posologia:
Horário:

Droga:
Dosagem:
Posologia:
Horário:

Droga:
Dosagem:
Posologia:
Horário:



5 COMPREENSÃO DA UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS

1. Sabe o nome de todos os medicamentos prescritos? (      ) Sim (      ) Não
2. Sabe a dose de todos os medicamentos prescritos? (      ) Sim (      ) Não
3. Sabe o intervalo entre as doses de todos os medicamentos? (      ) Sim (      ) Não
4. Sabe para que servem? ( ) Sim (      ) Não
5. Sabe até quando vai tomar os medicamentos? (      ) Sim (      ) Não

6 ADESÃO AO TRATAMENTO
(Questionário MBG)

1. Toma os medicamentos no horário estabelecido?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
2. Você toma todas as doses indicadas?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
3. Cumpre as indicações relacionadas à dieta?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
4. Assiste às consultas de seguimento programadas?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
5. Realiza os exercícios físicos indicados?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
6. Acomoda seus horários de medicação às atividades a sua vida diária
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca (      ) Nunca
7. Você e seu médico decidem de maneira conjunta o tratamento a ser seguido?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
8. Cumpre o tratamento sem supervisão de sua família ou amigos?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
9. Você dá continuidade ao seu tratamento sem realizar grandes esforços?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
10. Utiliza lembretes que facilitem a realização do tratamento?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
11. Você e seu médico analisam como cumprir o tratamento?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca
12. Você tem a possibilidade de manifestar sua aceitação do tratamento prescrito pelo médico?
(      ) Sempre (      ) Quase sempre   (     ) Às vezes    (     ) Quase nunca    (      ) Nunca

7 POSSÍVEIS CAUSAS DA FALTA DE ADESÃO

(      ) Medo de que possam lhe fazer mal (      ) Esquecimento próprio
(      ) Medo de ficar dependente/viciado (      ) Esquecimento de quem dá o medicamento
(      ) Não acredita nos medicamentos (      ) Se sente mal com os medicamentos
(      ) Já tomou outros e não fez efeito (      ) Não são encontrados no Posto de Saúde
(      ) Tem dificuldade para tomar (      ) Não tem dinheiro para comprar
(      ) Não entende a prescrição (      ) Problemas com os diuréticos
(      ) Não gosta de fazer exercício (      ) Não consegue fazer exercícios
(      ) Não aceita a dieta recomendada (      ) Não tem dinheiro para comprar os alimentos
(      ) Não gosta do profissional ( ) Não tem ajuda da família/amigos
(      ) Não precisa mudar seu estilo de vida (      ) Não entende o que o profissional fala
(      ) Outros ____________________________________________________________________

8 EFEITOS ADVERSOS QUE VOCÊ ATRIBUI SEREM PROVOCADOS PELOS MEDICAMENTOS
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9 COMPREENSÃO DA DOENÇA (Teste de Batalla)

1. A hipertensão arterial é uma doença para toda a vida? (      ) Sim (      ) Não
2. A hipertensão arterial pode ser controlada com dieta? (      ) Sim (      ) Não
3. A hipertensão arterial pode ser controlada com medicamentos? (      ) Sim (      ) Não



3. Cite dois órgãos que podem ser afetados pela pressão elevada.
_______________________________________________________________________________

10 ORIENTAÇÕES RECEBIDAS

1. Você foi orientado a seguir uma dieta apropriada? (      ) Sim (      ) Não
Por quem?________________________________________________
Você está seguindo esta orientação? (      ) Sim (      ) Não

2. Você foi orientado a praticar exercícios físicos regulares? ( ) Sim (      ) Não
Por quem?_________________________________________________
Você está seguindo esta orientação? (      ) Sim (      ) Não

3. Você foi orientado sobre o uso correto de seus medicamentos? (      ) Sim (      ) Não
Por quem?_______________________________________________
Você está seguindo esta orientação? (      ) Sim (      ) Não



APÊNDICE N

Instrumento para avaliação dos especialistas – Etapa C

Caro especialista, por favor, após a avaliação do paciente, responda o que se pede em relação
ao diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão:

1- Abaixo, encontram-se listadas as características definidoras do diagnóstico de enfermagem Falta

de Adesão e suas definições constitutivas/operacionais para pessoas com hipertensão arterial.

Você deverá assinalar com um "X" se a característica está presente ou não neste paciente:

CARACTERÍSTICA DEFINIDORA
SIM NÃO1. Comportamento indicativo de falha na adesão

Definição: Não se engaja adequadamente em comportamentos recomendados e/ou
se engaja em comportamentos não-saudáveis e/ou não demonstra interesse/esforço
em seguir as recomendações profissionais ou em adquirir conhecimentos sobre a
doença e/ou plano terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
2. Evidências de desenvolvimento de complicações

Definição: Apresenta sinais e/ou sintomas indicativos da instalação de complicações
decorrentes da hipertensão em órgãos alvos, como infarto agudo do miocárdio,
acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, nefropatia e retinopatia
hipertensivas, hipertrofia ventricular esquerda, miocardiopatia dilatada, insuficiência
cardíaca, coronariopatia e/ou outros eventos cardiovasculares secundários.
3. Evidência de exacerbação da hipertensão

Definição: Demonstra prejuízos no controle da doença, como manutenção dos
valores da pressão arterial alterados e/ou elevação dos valores de forma contínua
ou súbita (crises hipertensivas).
4. Dificuldade em cumprir decisões acordadas com a equipe de saúde

Definição: Demonstra não conseguir cumprir com as atividades
desenvolvidas/realizadas pela equipe de saúde (consulta de enfermagem, consulta
médica, atendimentos grupais, atividades educativas e de promoção da saúde,
atividades extra-muro e/ou outras atividades de apoio ao tratamento).
5. Manejo inadequado do tratamento medicamentoso

Definição: Demonstra não conseguir tomar os medicamentos nos horários, doses e
período acordados com a equipe de saúde.
6. Manejo inadequado do tratamento não medicamentoso

Definição: Demonstra dificuldades em adotar e/ou manter hábitos de vida saudáveis
acordados com a equipe de saúde.

2- Agora, encontram-se listados os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem Falta de

Adesão e suas definições. De acordo com seu conhecimento e experiência, assinale com um "X"

qual(quais) fator(es) está(ão) relacionado(s) à ocorrência do diagnóstico neste paciente:

FATOR RELACIONADO
SIM NÃO1. Prejuízo nas capacidades pessoais

Definição: Condições cognitivas, psicológicas, físicas e emocionais do indivíduo que
dificultam o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
2. Conhecimento deficiente para o seguimento do regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso

Definição: Necessidade de conhecimento por parte do usuário em relação à própria



doença, suas consequências e/ou seu regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
3. Crenças e valores do indivíduo relacionados ao processo saúde/doença

Definição: Fatores internos individuais relacionados ao processo saúde/doença que
interferem negativamente na tomada de decisão sobre o regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.
4. Influências culturais

Definição: Fatores externos decorrentes do modelo cultural vigente na
comunidade/sociedade na qual o indivíduo vive, que interferem negativamente no
manejo do regime terapêutico medicamentoso e não medicamentoso.
5. Falta de apoio de pessoas significativas

Definição: Ações, crenças e atitudes da família, cuidador, comunidade e/ou sociedade
que dificultam o seguimento correto do regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
6. Complexidade do regime terapêutico medicamentoso
Definição: Posologia, frequência, variedade de drogas, horários e/ou esquema
terapêutico de difícil assimilação por parte do indivíduo.
7. Custo financeiro do tratamento

Definição: Conjunto elevado de despesas decorrentes dos regimes terapêuticos
medicamentoso e não medicamentoso.
8. Duração permanente do tratamento

Definição: Necessidade do tratamento em longo prazo por conta da cronicidade da
doença.
9. Efeitos adversos do tratamento

Definição: Manifestação de desconfortos advindos do tratamento medicamentoso que
prejudicam o seu seguimento.
10. Falha na cobertura do sistema de saúde
Definição: O sistema de saúde não é capaz de viabilizar, proporcionar e disponibilizar
efetivamente o regime terapêutico medicamentoso por toda a vida do usuário.
11. Habilidade de ensino insuficiente da equipe de saúde
Definição: Capacidade insuficiente e/ou inadequada dos profissionais componentes da
equipe de saúde em promover atividades de educação em saúde e fornecer
informações/orientações sobre o regime terapêutico medicamentoso e não
medicamentoso.
12. Relacionamento paciente-equipe de saúde prejudicado
Definição: Falta de vínculo ou vínculo insuficiente/inadequado entre paciente, cuidador
e família com a equipe multiprofissional que dificulta o manejo do regime terapêutico
medicamentoso e não medicamentoso.

3- Finalmente, o diagnóstico de enfermagem Falta de Adesão está presente neste paciente?

(     ) NÃO (     ) SIM. Especificar: ______________________________________

Avaliador: (      ) A (      ) B

Data: _____ / _____ / ______



“Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo
que nunca mais. Olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que

chegues para poderem seguir-te”.

Charles Chaplin



ANEXO A

Cópia do parecer do Comitê de Ética em Pesquisa



ANEXO B

Cópia do ofício enviado à Secretaria Municipal de Saúde do Crato para aprovação da
realização da pesquisa nas unidades de saúde
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