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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial (HA), que faz parte do rol das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), está relacionada a agravos e mortes em muitos países, 

inclusive no Brasil, onde afeta homens e mulheres com número cada vez maiores de 

pessoas jovens e de meia idade que apresentam o problema. O tratamento 

medicamentoso da HA por ser prolongado faz com que os pacientes não sejam 

totalmente aderidos, o que é um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais 

da saúde. Convencer o paciente sobre a adesão a esse tipo de tratamento depende 

especialmente das características da terapia, das condições singulares do paciente, 

seu relacionamento com a equipe médica, a qualidade da terapia fornecida pelos 

profissionais de saúde, assim como das variáveis psicossociais e socioeconômicas. 

Encontrar meios para melhorar essa adesão aliando a prescrição médica à prescrição 

pictográfica através de um instrumento (cartela pictográfica) que facilite a visualização 

e a rotina correta do uso dos anti-hipertensivos por parte dos hipertensos trará 

impactos diretos na qualidade de vida e poderá dirimir problemas relacionados à baixa 

adesão ao tratamento da HA. Esta dissertação teve por objetivo elaborar um conjunto 

de Cartelas Pictográficas de orientação da correta administração de medicamentos 

anti-hipertensivos, e realizar o teste legibilidade com hipertensos assistidos pela 

Estratégia de Saúde da cidade de Diamantina-MG. Trata-se de estudo transversal, 

descritivo com abordagem quantitativa tendo sido realizada análise descritiva dos 

dados. Os dados foram coletados na realização do Teste de Legibilidade de um 

conjunto de Cartelas Pictográficas para orientação de hipertensos quanto a 

administração correta de medicamentos anti-hipertensivos, realizado com 50 

hipertensos que participaram da fase 1 do projeto principal. Utilizando-se uma escala 

de Likert foram avaliadas nas três dimensões: Clareza, Coerência e coesão. Os dados 

indicaram que duas cartelas pictográficas atendem aos critérios mínimos de 

legibilidade alcançando escore ≥ 2,5 nas 3 dimensões avaliadas. As dificuldades de 

compreensão evidenciadas durante o teste alertam para o fato de que o uso de 

pictogramas como recurso de orientação aos pacientes deve ser acompanhado de 

orientação cuidadosa pelos profissionais da saúde, não sendo recomendada sua 

simples inserção em caixas, bulas e receituários. Embora as cartelas pictográficas 

possam se tornar uma ferramenta fortalecedora da adesão ao tratamento, a atuação 

do profissional de saúde deve ser considerada primordial no processo de orientação 

para a efetividade do tratamento proposto ao hipertenso.     

Palavras-chave:  

Hipertensão Arterial (HA). Farmacoterapia. Adesão ao tratamento. Pictogramas.  
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ABSTRACT 

 

Arterial Hypertension (AH), which is part of the list of chronic non-communicable 

diseases (NCDs), is related to injuries and death in many countries, including Brazil, 

where it affects men and women, with increasing numbers of young and middle aged 

people dealing with this issue. The prolonged drug therapy treatment of hypertension 

causes patients not to be fully adhered to it, which is one of the major challenges faced 

by health professionals. Convincing the patient about adhering to this type of treatment 

depends especially on the characteristics of the therapy, the patient's unique 

conditions, his relationship with the medical team, the quality of therapy provided by 

the health professionals, as well as the psychosocial and socioeconomic variables. 

Finding ways to improve this adherence by combining medical and pictographic 

prescription through an instrument (pictographic chart) that facilitates the visualization 

and correct routine of antihypertensive use by hypertensive patients will have direct 

impacts on quality of life and may solve problems related to poor adherence to 

hypertension treatment. This dissertation aimed to elaborate a set of pictographic 

charts to guide the correct administration of antihypertensive medication and perform 

the legibility test with hypertensive patients assisted by "Estratégia de Saúde da cidade 

de Diamantina-MG". This is a cross-sectional, descriptive study with a quantitative 

approach and a descriptive analysis of the data was conducted. Data was collected 

during the Legibility Test of a set of Pictographic Charts to guide hypertensive patients 

regarding the correct administration of antihypertensive medication, performed with 50 

hypertensive patients who participated in phase 1 of the main project. Three 

parameters were evaluated using a Likert scale: Clarity, Coherence and Cohesion. 

The data indicated that two pictographic cards meet the minimum readability criteria 

reaching a score ≥ 2.5 in the three criteria evaluated. The comprehension difficulties 

evidenced during the test alert us to the fact that use of pictograms as a patient 

orientation resource should be accompanied by careful guidance from health 

professionals, and its addition in packages and prescriptions alone is not 

recommended. Although pictographic charts may become a strengthening tool for 

adherence to treatment, the assistance of health professionals must be considered 

crucial in the orientation process for the effectiveness of the proposed treatment for 

hypertensive patients. 

Keywords: Arterial Hypertension (AH). Pharmacotherapy. Adherence to treatment. 

Pictograms.  
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1 INTRODUÇÃO1 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão relacionadas a doenças 

e mortes em muitos países. Afetam homens e mulheres com números crescentes de 

pessoas jovens e de meia idade que apresentam o problema de saúde crônico. Ao 

observar o índice crescente de casos, o foco na prevenção primária pode evitar o óbito 

relacionado a essas doenças para a população futura, assim como a orientação ao 

autocuidado visando a autonomia do portador de DCNT. Dentre essas doenças 

observa-se a Hipertensão Arterial (HA) como fator de risco para outros agravos, como 

Infarto do Miocárdio (IA) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) (GOULART, 2011). 

No Brasil há um forte impacto no que tange às DCNT, o fato de serem de 

tratamento prolongado onera a população e o sistema de saúde, havendo também 

perda social relacionada à sua evolução degenerativa. Gastos pessoais relacionados 

reduzem o acesso às demais necessidades básicas como alimentação saudável, a 

perda da produtividade no trabalho com consequente diminuição da renda afeta 

negativamente a população, além dos consequentes gastos que oneram a saúde 

pública (GOULART, 2011). 

A hipertensão arterial (HA) se apresenta como sendo uma doença crônica não 

transmissível com alta prevalência e relevância em nosso meio. Estima-se que 

existam atualmente no Brasil cerca de 17 milhões de hipertensos, com tendência ao 

crescimento desse agravo (BRASIL, 2013). 

Com relação ao tratamento medicamentoso da HA, convencer o paciente sobre 

a aderência a esse tipo de tratamento depende especialmente das características da 

terapia, das condições singulares do paciente, seu relacionamento com a equipe 

médica, a qualidade da terapia fornecida pelos profissionais de saúde, assim como 

das variáveis psicossociais e socioeconômicas (MATTA, 2010). 

A adesão ao tratamento medicamentoso para a HA apresenta fragilidades que 

precisam ser melhor avaliadas, neste contexto, o uso de pictogramas como 

instrumentos de comunicação que associa figuras e conceitos de forma concisa e 

esquematizada e transmite a informação em um formato condensado e de fácil 

compreensão, pode facilitar ao hipertenso no uso da medicação de maneira correta 

(GALATO et al., 2006). 

 
1 Recorte da pesquisa “Hipertensão arterial sistêmica: práticas comportamentais e representações 
sociais de pacientes a respeito da doença e seu tratamento” apoiada financeiramente pelo PPSUS, 
CNPq e FAPEMIG (Processo APQ-03932-17); e realizada pela UFVJM e CEDEPLAR/UFMG. 
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As figuras e os elementos gráficos constituem uma forma de linguagem 

universal, com isso, propostas com o uso de pictogramas como símbolos que ilustram 

e descrevem a informação, podem ser alternativas para facilitar a comunicação em 

saúde. Os símbolos pictográficos conseguem expressar uma mensagem de maneira 

compacta, se tornam mais fáceis de visualizar e causam mais impacto do que uma 

palavra, podendo ser compreendidos mais rapidamente (MEDEIROS et al., 2011). 

Aliar a prescrição médica à prescrição pictográfica através de um instrumento 

(cartela pictográfica) que facilite a visualização e a rotina correta do uso dos anti-

hipertensivos, por parte dos hipertensos, trará impactos diretos na qualidade de vida 

e que poderá dirimir problemas relacionados a baixa adesão ao tratamento da HA. 

Esta dissertação pretende analisar a capacidade de compreensão de 

pictogramas sobre administração de medicamentos anti-hipertensivos por parte de 

pacientes hipertensos assistidos em uma Estratégia de Saúde da Família. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial (HA), que ocorre de forma assintomática na maior parte 

dos casos, compromete o equilíbrio do sistema vascular ao interferir na circulação 

sanguínea com consequente dano aos órgãos irrigados, em especial por pequenos 

vasos sanguíneos. Isso infere em risco relacionado a complicações como Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), Síndrome Coronariana (SC), lesões de órgão como rins e 

baço, que interferem diretamente na qualidade de vida, ou até mesmo a encerra, 

quando ocorre o óbito (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

Hipertensão Arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada 
por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 
Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações 
funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela 
presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, 
obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus (DM). 
Mantém associação independente com eventos como morte súbita, 
acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), 
insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença 
renal crônica (DRC), fatal e não fatal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2016).  

É fundamental considerar a HA como um importante problema de saúde 

pública, avaliando sua alta prevalência e a baixa taxa de controle, isso poderá 

contribuir para um aumento nas causas de morbidade e mortalidade relacionada a 

doenças referentes ao aparelho circulatório, o que acarreta em maior ônus 

socioeconômico devido a interrupção de vida produtiva da pessoa afetada ao provocar 

invalidez temporária ou permanente (FREIRE et al., 2017. MOREIRA; MORAIS; LUIZ, 

2013). 

No ano de 2013 ocorreram no Brasil 1.138.670 óbitos, dos quais 339.672 

(29,8%) foram decorrentes de Doenças cardiovasculares (DCV), sendo a principal 

causa de morte no país. Além disso, as taxas de mortalidade têm apresentado 

redução ao longo dos anos, com exceção das doenças hipertensivas (DH), que 

aumentaram entre 2002 e 2009 e mostraram tendência a redução desde 2010. As 

taxas de DH entre os anos de 2000 e 2013 oscilaram de 39 para 42 por cada 100.000 

habitantes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

A HA é, incidentemente, causa multifatorial da cardiopatia isquêmica, 

responsável por quase metade da etiologia dos acidentes vasculares cerebrais. Como 
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o fator de risco para isquemia está relacionado ao fator etiológico da cardiopatia 

hipertensiva, a HA está frequentemente ligada à insuficiência cardíaca. De forma 

parecida, o comprometimento isquêmico e as alterações glomerulares diretas tornam 

esta doença uma das mais frequentes causas de insuficiência renal crônica. Estas 

doenças, mesmo quando não letais, com frequência levam o indivíduo à invalidez 

parcial ou total, além de trazer graves repercussões não só à pessoa acometida, mas 

também à família e a sociedade (BRASIL, 2013).   

Desta forma, a HA caracteriza-se como uma das causas de maior redução da 

expectativa de vida (atualmente 74,9 anos) tornando-se mais prevalente no 

envelhecimento (MALACHIAS, 2019). 

2.2 Fatores de Risco para Hipertensão Arterial 

Quanto aos fatores de risco para a doença hipertensiva, estes podem ser 

classificados em constitucionais ou imutáveis e ambientais. Os constitucionais ou 

imutáveis compreendem idade, sexo, etnia e fatores genéticos. Os ambientais ou 

passíveis de modificação incluem excesso de peso e obesidade, ingestão excessiva 

de sal, ingestão de álcool, sedentarismo e fatores socioeconômicos (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A presença de um ou mais fatores de risco implica em maior probabilidade de 

desenvolver a HA. Embora a ausência do fator ambiental não exclua tal possibilidade, 

a promoção de atitudes que visem mudanças de comportamento da população 

capazes de reduzir a incidência de fatores de risco modificáveis contribuindo para a 

redução da morbidade e mortalidade provocadas por doenças cardiovasculares 

(MACHADO; PIRES; LOBÃO, 2012). 

Os Fatores de Risco (FR) cardiovasculares resultam principalmente de 

determinantes ambientais, socioculturais e genéticos, sendo modificáveis ou não. A 

melhor estratégia para abordagem dos FR modificáveis são a alimentação adequada, 

a atividade física regular, o controle do peso, do consumo de álcool e o combate ao 

tabagismo. A identificação destes FR em idade precoce é de grande valia para que 

seja possível conhecer o perfil epidemiológico da população e assim adotar medidas 

efetivas de prevenção para futuros eventos, como Infarto Agudo do Miocárdio e 

Acidente Vascular Cerebral em idade produtiva (SOARES et al., 2018). 
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2.2.1 Fatores Constitucionais 

Os fatores de risco constitucionais são aqueles não passíveis de modificação, 

como idade, sexo, fatores genéticos e raça. Há associação direta entre 

envelhecimento e prevalência de HA relacionada ao aumento da expectativa de vida 

da população brasileira, que atualmente é de 74,9 anos, e o consequente aumento na 

população de idosos ≥ 60 anos que nas últimas décadas (2000 a 2010) passou de 

6,7% para 10,8% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016; 

MALACHIAS, 2019).  

Há divergências quanto às variáveis sexo e etnia, porém, a elevação da PA 

acima dos limites definidos parece mais frequente entre as mulheres do que entre os 

homens com idade acima de 40 anos; o contrário ocorre nas faixas etárias abaixo de 

40 anos (BRASIL, 2013).  

A prevalência de HA foi estatisticamente distinta entre os sexos, sendo maior 

entre mulheres (24,2%) e pessoas negras/cor preta (24,2%) comparada a adultos 

pardos (20,0%), mas não nos brancos (22,1%). O Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA) mostrou prevalências de 30,3% em brancos, 38,2% em pardos e 49,3% 

em negros (IBGE, 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

2.2.2 Fatores Ambientais 

O diagnóstico, a intervenção precoce e o tratamento contínuo associados a 

modificação de estilo de vida relacionados aos fatores ambientais tem resultado 

positivo ao estender ou evitar o surgimento da doença. A Pré-hipertensão (PH) é uma 

condição caracterizada por pressão arterial sistólica (PAS) entre 121 e 139 e/ou 

pressão arterial diastólica (PAD) entre 81 e 89 mmHg. De certa forma, isso caracteriza 

um maior risco de desenvolver a HA assim como anormalidades cardíacas, portanto, 

pessoas com PH devem ser monitoradas de perto, pois uma expressiva proporção 

deles irá manifestar a doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

O uso excessivo de sal na alimentação contribui para ocorrência da HA, 

enquanto o baixo consumo pode reduzir os níveis pressóricos dos hipertensos ou 

mesmo prevenir o aparecimento da doença. Segundo dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF), obtidos em 55.970 domicílios, a disponibilidade 

domiciliar é de 4,7 g de sódio/pessoa/dia (ajustado para consumo de 2.000 Kcal), 

extrapolando em mais de duas vezes o consumo máximo recomendado (2 g/dia). Tal 
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ocorrência é menor na área urbana da região Sudeste, e maior nos domicílios rurais 

da região Norte (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Tratando-se do uso de bebidas alcoólicas, a ingestão diária de doses inferiores 

a 10g de bebida alcoólica por mulheres tem efeito protetor e, de risco quando a 

ingestão é de 30-40g de álcool/dia. Em homens o risco se torna mais elevado quando 

ingeridas doses a partir de 31g de álcool/dia. Nas mulheres e nos homens, o consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente entre os mais jovens aumentando 

com o nível de escolaridade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

O sedentarismo é definido como a falta ou diminuição de atividades físicas e 

pode acarretar riscos substanciais para doenças cardiovasculares. Associar ao dia a 

dia uma rotina de exercícios ou atividades físicas mesmo que de forma moderada 

contribuem para atenuar possíveis complicações como eventos coronarianos e morte 

cardíaca. Na atualidade, o sedentarismo já é considerado um problema de saúde 

pública que requer a implantação de políticas públicas capazes de impactar 

efetivamente os hábitos de vida da população e conter a expansão dos agravos 

relacionados a este fator de risco (PEREZ, 2008). 

Números da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) assinalam que indivíduos 

insuficientemente ativos (adultos que não atingiram pelo menos 150 minutos 

semanais de atividade física considerando o lazer, o trabalho e o deslocamento) 

representaram 46,0% dos adultos, sendo o percentual significantemente maior entre 

as mulheres (51,5%). Ocorreu diferença nas frequências de insuficientemente ativos 

entre faixas etárias, com destaque para idosos (62,7%) e para adultos sem instrução 

e com nível de escolaridade fundamental incompleto (50,6%) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

2.2.3 Fatores Socioeconômicos 

Adultos com menor nível de escolaridade (sem instrução ou fundamental 

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

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

relação às pessoas com superior completo o índice foi 18,2%. Apesar disso, dados do 

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

universitários do Brasil com maior nível de escolaridade, apresentaram uma 

prevalência de HA de 35,8%, sendo maior entre homens (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE CARDIOLOGIA, 2016). 
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2.3 Classificação da Pressão Arterial 

A VII Diretrizes Brasileiras de HA propõe a seguinte classificação da Pressão 

Arterial (PA): 

 

TABELA 1 – Classificação da Pressão Arterial de acordo com a medição casual ou no 

consultório a partir de 18 anos de idade. 

 
Fonte: VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CARDIOLOGIA, 2016). 
 

Adultos devem ser classificados no estágio apontado pelo componente mais 

elevado entre a pressão arterial sistólica ou diastólica. Ainda que não se trate de uma 

classificação fundamentada em estudos de risco, tornou-se prática e de uso difundido. 

Outra forma de classificação adotada para HA é a descrita por Chobaniam et al. (2003) 

onde são agrupadas as categorias de normal e normal-alto em um estágio 

denominado "pré-hipertensivo", e unidos os estágios I, II e III de hipertensão em um 

único. O intuito no primeiro caso foi destacar que indivíduos no estágio pré-

hipertensivo já estão sob risco aumentado de se tornarem formalmente hipertensos. 

Vale ressaltar que esta nova padronização norte-americana não se adequa a 

realidade da população brasileira e, portanto, não é adotada em nosso meio 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A constatação de um valor elevado em um dia, mesmo que em mais do que 

uma medição, não é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão, a não 

ser em pacientes com manifestações funcionais evidentes, como angina de peito, 

insuficiência cardíaca e sequela de acidente vascular cerebral. Portanto, deve-se 

aferir a PA em dias diferentes (FUCHS et al., 1997).  

 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg)
Normal ≤ 120 ≤ 80
Pré-hipertensão 121 - 139 81 - 89
Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99
Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109
Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110
Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação 
da PA

Considera-se Hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, devendo a mesma 
ser classificada em estágios 1, 2 e 3.
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2.4 Tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial 

Baseado em evidencias cientificas e consensos de especialistas, o tratamento 

adequado que consiste tanto na adoção de estilo de vida saudável quanto no uso de 

medicação ou a associação de ambos é um passo fundamental para o controle da 

hipertensão e suas complicações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2016). 

O tratamento da HA tem por objetivo reduzir a PA a níveis pressóricos 

adequados (abaixo de 140 mmHg de pressão sistólica e 90 mmHg de pressão 

diastólica), evitando a morbimortalidade associada. O tratamento deve ser iniciado de 

imediato quando os indivíduos apresentam PA ≥ 160/100 mmHg e ou risco de 

complicações cardiovasculares, mesmo em primeiro estágio. Em algumas situações 

especiais tais como presença de doenças como diabetes mellitus ou 

comprometimento cardíaco ou renal se recomenda como meta atingir níveis ainda 

mais baixos, isto é, menores que 130 mmHg para sistólica e 80 para diastólica 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016; BRASIL, 2013). 

A HA, por ser uma doença multifatorial que envolve orientações voltadas a 

outros agravos, terá seu tratamento mais efetivo com o apoio de vários profissionais 

de saúde. Objetivos múltiplos exigem diferentes abordagens, e a formação de uma 

equipe multiprofissional capaz de proporcionar essa ação diferenciada, ampliando o 

sucesso do controle da hipertensão e dos demais fatores de risco cardiovasculares. 

Prevenir e tratar a HA envolve ensinamentos para o conhecimento da doença, de suas 

inter-relações, de suas complicações e implica, na maioria das vezes, na necessidade 

da introdução de mudanças de hábitos de vida (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016; BRASIL, 2013). 

Diante da complexidade e da natureza multifatorial da HA, o esforço conjunto 

da equipe multidisciplinar no sentido de entender melhor os pacientes e o empenho 

no intuito da mudança de estilo de vida podem resultar em melhor controle da HA e 

uma redução do risco cardiovascular global. A maneira como o hipertenso é abordado 

e acolhido junto à sua respectiva Estratégia de Saúde da Família (ESF) onde o mesmo 

é adstrito deve ser realizada por todos os profissionais inseridos no programa (SILVA; 

LOPES, 2008). 

As equipes multidisciplinares voltadas ao tratamento da hipertensão devem ter 

diferentes profissionais da área da saúde. Dentre eles médicos, enfermeiros, 
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nutricionistas, psicólogos, professores de educação física, farmacêuticos e 

assistentes sociais. O trabalho conjunto de dois ou mais desses profissionais pode 

resultar em melhor tratamento do paciente hipertenso. Para a formação da equipe não 

é necessário contar com todos os tipos de profissionais, mas daqueles disponíveis em 

cada local, desde que estejam imbuídos dos mesmos ideais de atendimento conjunto. 

É importante a unidade de atuação e o treinamento adequado (JARDIM; BARRETO; 

ASSUNÇÃO, 2007).  

É necessário que os pacientes hipertensos em uso de medicação estejam 

cientes dos possíveis efeitos adversos sendo orientados pelos profissionais de saúde 

sobre o tempo necessário para o efeito pleno da medicação e da possibilidade de 

eventual modificação no tratamento caso necessário. Os medicamentos anti-

hipertensivos usados no tratamento são classificados em diuréticos com agentes de 

ação central, betabloqueadores, alfa bloqueadores, vasodilatadores diretos, 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora da angiotensina, 

bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II e inibidores diretos da renina 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

2.5 Definição de pictogramas 

Os pictogramas podem ser definidos como símbolos gráficos de indicação, 

sinalização e informação, que associam figuras e conceitos com o intuito de transmitir 

de forma clara, ágil e simples informação sobre os produtos a fim de melhor orientar 

os consumidores sobre sua utilização e importância. Em outros termos, trata-se de 

símbolos ou ilustrações pertencentes a um sistema gráfico pictórico, bem como 

diagramas que representam dados estatísticos, utilizados de formas pictóricas com 

cores, tamanhos ou números diversos, objetivando indicar diferentes dados para 

facilitar uma rápida compreensão sobre o assunto tratado (SORFLEET et al., 2009). 

Como símbolos, os pictogramas expressam mensagens de forma simples, de 

fácil compreensão, gerando maior impacto visual. Sua função é transmitir uma 

mensagem em um formato compacto, para rápida compreensão, podendo ser 

observados em diversos setores da sociedade, como por exemplo, nas placas de 

trânsito. Através delas, as mensagens de orientação ou advertências se tornam mais 

visíveis, sobretudo em ambientes “movimentados e agitados” do que uma mensagem 

escrita gerando, em decorrência, maior impacto do que o uso de palavras. Isto explica 

porque os pictogramas são considerados também como símbolos gráficos de utilidade 
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pública. Ao comunicarem informações, instruções, advertências e prescrições por 

meio de desenhos concisos e esquematizados se tornam alternativas ou 

complementos à linguagem falada em várias necessidades comunicativas, estando 

presentes desde os setores de transportes à área médica (GALATO et al., 2006; 

SOUZA; MATOS, 2009). 

2.6 Uso de Pictogramas na orientação da terapêutica medicamentosa 

O emprego de recursos visuais possibilita ampliar a compreensão da 

informação permitindo um aumento na recordação dessas imagens, o que facilita o 

processo de interpretação das figuras e o seu significado (DOWSE; RAMELA; 

BROWNE, 2011). 

Os pictogramas na orientação da terapêutica medicamentosa contribuem para 

atrair a atenção de pacientes e familiares para uma melhor utilização dos 

medicamentos prescritos. Pesquisas mostram que a inclusão de pictogramas em 

materiais informativos influencia diretamente na atenção, compreensão, recordação e 

na adesão ao tratamento dos pacientes que necessitam e fazem uso de medicação 

contínua (HOUTS et al., 2006; KRIPALANI et al., 2012; MOK; KER, 2015). 

Os pictogramas são utilizados com maior frequência na área da saúde em 

comparação a outros recursos visuais por transmitir informações mais precisas e 

simplificadas resultando em uma maior funcionalidade comunicativa (CHAN, 2015). 

Um problema significativo de saúde é a falta de compreensão das instruções 

sobre o uso de medicamentos, o que interfere no resultado do tratamento e com 

consequente perda de efetividade do mesmo. Dessa maneira, o profissional da saúde 

deve promover uma adequada orientação ao paciente para mitigar essas situações 

(GRENIER et al., 2011). 

As estratégias de comunicação têm elevado o acesso à informação e melhoram 

o entendimento principalmente para pacientes com dificuldades de compreensão. 

Com isso, a International Pharmaceutical Federation (FIP) relatou a importância dos 

pictogramas como meio de comunicação fundamental para fornecer informações 

sobre a utilização correta de medicamentos, em especial para pacientes com baixa 

escolaridade (MEDEIROS et al., 2011).   

Os pictogramas podem ser valiosos para orientação farmacêutica devendo ser 

adaptados conforme a crença e a cultura dos pacientes, aumentando assim o grau de 
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responsabilização do paciente de modo que este participe ativamente do seu 

tratamento (MANSOOR; DOWSE, 2003). 

2.7 Prescrição pictográfica: uma estratégia facilitadora da adesão ao 

tratamento farmacológico 

O Sistema Único de Saúde (SUS) estabeleceu um processo de cadastramento 

e acompanhamento aos portadores de Hipertensão Arterial (HA) e Diabetes Mellitus 

(DM), denominado HIPERDIA, que fornece informações para o acompanhamento da 

assistência observando principalmente à garantia do recebimento dos medicamentos 

prescritos. Considerando que os agravos não apresentam desconforto físico imediato 

ou risco evidente para o paciente é reduzida a motivação deste em aderir ao 

tratamento. Da mesma forma, hipertensos com dificuldade de leitura ou que não 

tenham sido alfabetizados podem ter o tratamento comprometido e prejudicado 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Essas doenças atingem comumente a população brasileira de forma tão 

silenciosa que cerca de 30% da população por elas acometida não sabe que as 

possuem ou não faz o tratamento corretamente por falta de motivação ou recursos. 

Grande parte dos pacientes com HA não estão com seus níveis pressóricos dentro 

dos parâmetros estipulados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e isso se deve 

principalmente a um tratamento medicamentoso inadequado. O tratamento da HA 

realizado de maneira correta reduz os riscos de complicações (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016. BRITO; SANTOS, 2011). 

Em decorrência desse panorama, instituiu-se, no Sistema Único de Saúde 

(SUS), uma ação programada de cuidados voltados à essas doenças, buscando a 

melhoria do bem-estar dessas pessoas e a redução do custo social, além de redefinir 

o perfil epidemiológico da população, a fim de desencadear estratégias de saúde 

pública para a modificação do quadro atual (BRASIL, 2013). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo de atenção apontado como 

uma das apostas para a prevenção e controle das DCNT. Desde 2006, quando foi 

implantada para substituir o Programa Saúde da Família (PSF) criado em 1994, tem 

fomentado o desenvolvimento de seus princípios de não somente tratar, mas de atuar 

na prevenção dos agravos às doenças crônicas como a hipertensão. Tais princípios 

vêm sendo colocados em prática por meio de algumas estratégias, a exemplo das 
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atividades educativas voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade 

(VASCONCELOS et al., 2017). 

A educação em saúde como um processo de construção entre os profissionais 

de saúde e a população no intuito de aglutinar conhecimento é um dispositivo muito 

usado na atenção básica. Nesse sentido, estratégias de educação em saúde se 

constituem como importante ferramenta a ser adotada pelos profissionais de saúde 

com vistas ao atendimento integral ao indivíduo. Nessa perspectiva, a ESF torna-se 

importante campo para o cuidado às pessoas com HA, pois, enquanto primeiro nível 

de atenção cabe a esta o desenvolvimento de ações voltadas para a promoção da 

saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, possibilitando, assim, 

propiciar melhores condições de vida aos usuários e reduzir, quando possível, a 

hospitalização e suas respectivas consequências através da adesão ao tratamento 

adequado (CARNEIRO et al., 2012). 

O conhecimento por parte da equipe da ESF de sua área adstrita torna-se 

indispensável na identificação dos fatores de risco para HA, pois tais medidas facilitam 

a atuação na promoção da saúde em uma perspectiva multiprofissional, sendo esta 

uma das mais eficientes maneiras de estimular a adesão ao tratamento correto da HA. 

Perante do panorama apresentado, nota-se a importância da atenção básica na 

promoção da saúde do hipertenso, atuando na prevenção e redução dos agravos 

decorrentes da doença (VASCONCELOS et al., 2017). 

O papel dos profissionais de saúde é indispensável no processo de adesão às 

ações de um programa ou intervenção. Atividades educacionais voltadas para o 

autocuidado e o trabalho em grupos de pacientes envolvendo toda a equipe de saúde 

pode ser útil por propiciar a troca de informações, esclarecer dúvidas e atenuar 

ansiedades além da convivência com outras pessoas que apresentam problemas 

semelhantes. Por isso, um atendimento humanizado que individualize o paciente em 

seus problemas, além de atividades realizadas em grupo no contexto de intensificar o 

vínculo da comunidade com a equipe de saúde serve como subsidio para um aumento 

de adesão às terapêuticas (ARAÚJO et al., 2016). 

A HA é um agravo a saúde que apresenta dificuldade de motivação para a 

adesão dos pacientes ao tratamento, isto se dá, em maior parte, por não apresentar 

desconforto físico imediato ou mesmo risco evidente para o portador da doença, que 

depende de mudanças no estilo de vida, para efetivo controle. Estas mudanças 

incluem, dentre outros, restrições alimentares importantes e o uso contínuo de 
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medicamentos, que não representam a cura, mas sim a diminuição do aparecimento 

de complicações relacionadas à doença (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

Quando relacionado ao tratamento medicamentoso, a dificuldade de convencer 

o paciente da importância da adesão ao tratamento deve levar em consideração as 

características relacionadas a terapia, condições singulares do portador, 

relacionamento com a equipe de saúde, qualidade da terapia, além das variáveis 

socioeconômicas e psicossociais (MATTA, 2010). 

É notório que a comunicação, verbal ou não verbal, é uma ferramenta 

indispensável na conjuntura da assistência. No contexto mais holístico, se trata de um 

processo de compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas, sendo que 

as próprias mensagens e o modo como se dá o intercâmbio exerce influência no 

comportamento das pessoas nele envolvidas, a curto, médio e longo prazo. A 

comunicação verbal refere-se ao uso da linguagem falada e escrita; a não verbal se 

expressa através da postura, dos gestos, da expressão facial, do tom de voz, do afeto 

e contato visual. Como forma de elevar o nível de comunicação entre os hipertensos, 

uma alternativa é o emprego de pictogramas para melhor orientar os pacientes quanto 

ao uso dos medicamentos (IBGE, 2014; MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

O pictograma é uma maneira que facilita o entendimento do significado de uma 

forma escrita ou de ideias transmitidas através de desenhos em um formato 

simplificado sem perder a essência principal do que se quer transmitir. Sua aplicação 

no contexto da saúde, sobretudo em apoio às pessoas não alfabetizadas, por si só e 

sem o auxílio de textos, permite explicitar as orientações quanto às formas de uso dos 

medicamentos, sendo facilmente identificadas e compreendidas por quem o observa. 

Alguns pictogramas são compreendidos mesmo que em países distintos pelo modo 

pontual e simples das suas figuras (GALATO et al., 2006) 

O processo de comunicação entre o paciente que faz uso de medicações de 

forma contínua e os profissionais que assistem esse paciente é fundamental para o 

sucesso do tratamento e uma maneira de minimizar os riscos inerentes ao uso 

incorreto da medicação. O profissional ou a equipe de saúde tem que lançar mão de 

estratégias para manter esse paciente aderido à terapêutica (MACKELLAR et al., 

2007). 
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2.8 Aplicações e experiências de uso dos pictogramas no âmbito da Saúde 

A eficácia dos pictogramas como estratégia de comunicação explica sua vasta 

utilização, a exemplo dos Emoji tão utilizados em comunicação digital. Neste sentido, 

pesquisas têm demonstrado que a inclusão de pictogramas em materiais informativos 

influencia na atenção, na memorização e na adesão ao tratamento do paciente. O uso 

dos pictogramas no âmbito da saúde estimula e atrai a atenção dos pacientes e até 

mesmo dos seus familiares ajudando na utilização correta dos medicamentos e ainda 

faz com que permaneçam atentos à informação transmitida (HOUTS et al., 2006; 

MANSOOR; DOWSE, 2003; DOWSE; EHLERS, 2005). 

O uso de uma prescrição modificada, que utiliza pictogramas e ilustrações 

coloridas, auxilia os pacientes, em especial aos analfabetos, quanto ao uso de 

medicamentos ao tornar mais fácil a compreensão, que possibilitam elevar a adesão 

ao tratamento proposto e o uso adequado da medicação prescrita (ALBUQUERQUE 

et al., 2016). 

A qualidade da comunicação entre pacientes e profissionais de saúde é 

fundamental para fornecer cuidados de saúde eficazes. A capacidade de se 

comunicar bem com os pacientes, que inclui a compreensão de suas preocupações e 

crenças, fornecer informações relevantes e explicar as opções para que possam 

tomar decisões informadas sobre o tratamento, é uma habilidade clínica essencial 

(MACKELLAR et al., 2007). 

O uso de um quadro pictográfico foi valioso para aconselhamento sobre 

medicamentos em um ambiente de ajuda humanitária. No entanto, o emprego desta 

tecnologia aumentou a carga de trabalho dos prestadores de cuidados de saúde que 

forneceram o aconselhamento. A maioria dos pictogramas testados alcançou o padrão 

da Comissão Europeia para a compreensão superior a 80%, mas foi um pouco abaixo 

do critério do American National Standard Institute, que considera a necessidade de 

ultrapassar 85% de compreensão (SORFLEET, 2009). 

Em outro estudo, observou-se uma alta adesão, superior a 90% para 54% do 

grupo experimental, em comparação com apenas 2% do grupo controle. As 

porcentagens médias de compreensão nos grupos controle e experimental foram de 

70 e 95%, respectivamente, e a adesão média foi de 72 e 90%, 

respectivamente. Verificou-se que a presença de pictogramas contribuiu 
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positivamente tanto para a compreensão das instruções quanto para a adesão 

(DOWSE; EHLERS, 2005). 

Dentre as vantagens na utilização dos pictogramas encontram-se: a de 

servirem de suporte para a orientação da utilização de produtos pelos consumidores; 

amplificar o significado da língua falada servindo como um sistema suplementar de 

comunicação verbal; ser um recurso que o farmacêutico e outros profissionais da 

saúde possam recorrer para disponibilizar ao paciente as informações mais 

importantes a respeito do tratamento farmacológico (GALATO et al., 2006). 

2.9 Adesão farmacoterapêutica de hipertensos 

Em relação à adesão terapêutica, pode-se dividir em dois níveis; no primeiro 

nível que se caracteriza como elevado está contido os pacientes aderentes, ou seja, 

aqueles que seguem totalmente o tratamento descrito, e do outro lado estão os 

pacientes desistentes, que como o nome diz, são os pacientes que abandonam o 

tratamento sem nenhuma explicação conveniente, e ainda possui os persistentes que 

participam do grupo dos não aderentes, que são aqueles que até comparecem as 

consultas, mas não segue o tratamento (TAVARES et al., 2015). 

A partir disso, a adesão terapêutica sofre diversas influencias que podem ser 

de fatores externos e também fatores relacionados de forma direta com o paciente 

exercendo assim o acompanhamento farmacoterapêutico com a intenção de exercer 

intervenções que favoreçam o conforto global do indivíduo e obtenha um sucesso no 

tratamento (BEZERRA; LOPES; BARROS, 2014). 

Nesse sentido, existem inúmeros fatores que podem induzir a não adesão do 

paciente ao tratamento, esses fatores podem ser pertinentes ao paciente como: sexo, 

idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico; ou então estar 

associados à patologia como: cronicidade, ausência de sintomas e consequências 

tardias; ou podem ser até mesmo aspectos subjetivos que são ás crenças de saúde, 

hábitos de vida e culturais, percepção da seriedade do problema, desconhecimento, 

experiência com a doença no contexto familiar e autoestima, bem como o custo, 

efeitos indesejáveis que os medicamentos podem causar, acesso ao serviço de 

saúde, tempo de espera e tempo de atendimento e também o relacionamento do 

paciente com a equipe de saúde que o auxilia (TAVARES et al., 2015). 

A associação do tratamento farmacológico com o não farmacológico contribui 

para manter os valores da Pressão Arterial (PA) abaixo de 140 mmHg para a Pressão 
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Arterial Sistólica (PAS) e 90mmHg para a Pressão Arterial Diastólica (PAD). O não 

seguimento adequado ou o abandono das prescrições acarreta aumento no número 

de hospitalizações, diminuição da eficácia da terapia farmacológica e 

desenvolvimento de tolerância aos fármacos (BRANDÃO, 2005; DANIEL, VEIGA, 

2013). 

O início do tratamento medicamentoso acontece quando é prescrito para o 

paciente um ou mais anti-hipertensivos que devem ser usados de modo contínuo e 

até mesmo ter a associação a outros fármacos de forma gradual. O uso continuado 

desses medicamentos e a manifestação pequena de sintomas da HA fazem com que 

muitas vezes a adesão seja prejudicada (BEN; NEUMANN; MENGUE, 2012). 

Estas e outras ocorrências fazem com que o controle da PA exija tanto a 

participação individual quanto a assistência da equipe de saúde que precisa 

fundamentar suas ações atreladas a um programa eficiente de orientações aos 

hipertensos na ESF. A equipe deve avaliar e entender que várias são as variáveis que 

interferem no controle correto dos níveis pressóricos do hipertenso. Além da 

cronicidade da doença, falta de sintomas na maior parte dos casos, as crenças e 

experiências pessoais com medicamentos devem ser consideradas (BARRETO, 

2016).  

O termo adesão ao tratamento se define por seguir as indicações propostas de 

forma correta. Quando relacionado à prescrição farmacológica, cessar o uso das 

medicações ou fizer uso de forma errada, não tomando no horário adequado, não 

seguindo os intervalos entre as doses, ou até mesmo pulando algumas doses é 

indicativo da não adesão à terapêutica resultando na ineficácia da ação do fármaco, 

com consequente persistência de valores pressóricos elevados (AMARAL; 

GONÇALVES, 2018). 

O processo de adesão ao tratamento farmacológico envolve situações 

diversas, tendo o sujeito como fator central e correlacionando a doença, a abordagem 

terapêutica, os serviços e profissionais de saúde disponíveis. É importante ainda 

observar o meio social e cultural que envolve o hipertenso e sua família. Nesse 

processo, para atuarem de forma harmônica os profissionais de saúde envolvidos 

precisam ser capacitados a identificar os fatores que influenciam na dificuldade de 

adesão ao tratamento. Para isso eles precisam conhecer os usuários de forma a 

programar ações efetivas que supram as necessidades desses pacientes (REINERS 

et al., 2012; MOTTA et al., 2014). 
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A elaboração de estratégias se faz necessária como forma de garantir o acesso 

ao tratamento adequado tornando possível a redução da quantidade de 

medicamentos prescritos e a quantidade de doses diárias. Ter no Sistema único de 

Saúde (SUS) uma base eficaz em forma de estratégia de ação para implementar esse 

processo é um método válido. Em contrapartida podem ser desenvolvidas ações 

educativas que envolvam toda a equipe multidisciplinar, abordando o sujeito de forma 

integral, aliando a abordagem da avaliação de risco, promoção à saúde e atendimento 

específico aos usuários do atendimento ambulatorial (GEWEHR et al., 2018). 

Nesse contexto, a ESF é o elemento primordial para auxílio no controle da HA 

e na melhoria da adesão ao tratamento dos hipertensos. O trabalho multiprofissional 

e interdisciplinar da equipe através da inserção dos profissionais até mesmo no 

cuidado domiciliar minimiza os impactos negativos e auxiliam para a melhoria na 

adesão ao tratamento medicamentoso (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012). 

A HA, por ser uma doença multifatorial, tem seu tratamento mais efetivo com o 

apoio de vários profissionais de saúde, pois objetivos múltiplos a serem alcançados 

exigem diferentes abordagens e a formação de uma equipe interdisciplinar pode 

proporcionar essa ação diferenciada, ampliando o sucesso do controle da hipertensão 

e dos demais fatores de risco cardiovascular, contribuindo para oferecer ao paciente 

e a comunidade uma visão mais ampla do problema. Envolve ensinamentos para o 

conhecimento das doenças, de suas inter-relações, de suas complicações e implica, 

na maioria das vezes, a necessidade de introdução de mudanças nos hábitos de vida 

e adesão real ao tratamento proposto. Nesse caso, o farmacêutico deve ser 

responsável pela orientação individual ou em grupo de pacientes e o 

acompanhamento do uso de seus medicamentos (AIRES; MARCHIORATO, 2010). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Geral 

Elaborar um conjunto de Cartelas Pictográficas de orientação da correta 

administração de medicamentos anti-hipertensivos, e realizar o teste legibilidade com 

hipertensos assistidos pela Estratégia de Saúde da cidade de Diamantina-MG. 

3.2 Específicos 

1. Caracterizar a população estudada. 

2. Elaborar um conjunto de Cartelas Pictográficas para orientação de hipertensos 

quanto à administração correta de medicamentos anti-hipertensivos. 

3. Estabelecer um procedimento para realização do Teste de Legibilidade do 

conjunto de Cartelas Pictográficas, avaliando a compreensão de suas informações 

em consonância com o correto procedimento na administração dos medicamentos 

anti-hipertensivos. 

4. Realizar o Teste de Legibilidade do conjunto de Cartelas Pictográficas com a 

participação de hipertensos cadastrados nas ESF de Diamantina considerando 

sexo, faixa etária e escolaridade até ensino fundamental completo. 

5. Avaliar os resultados obtidos no Teste de Legibilidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo que empregará a 

análise descritiva dos dados coletados. 

O estudo transversal pode avaliar a incidência e prevalência do que se pretende 

analisar, quando considerada a incidência aborda novos casos de determinada 

doença em espaços diferentes ao longo do tempo, enquanto a prevalência estuda 

tanto os casos antigos quanto os novos em local e tempo determinados, o que a torna 

constante. Em uma conceituação simples é a observação de causa e efeito em 

determinado momento histórico (ROUQUAYROL, 1994). 

Os estudos descritivos têm como principal objetivo descrever as características 

de determinada população ou fenômeno, ou ainda, estabelecer relações entre 

variáveis. Propicia investigar e descrever as características de um grupo: sua 

distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda (GIL, 

2008).  

A categoria de estudo descritivo pode ser aplicada às pesquisas que visam 

levantar opiniões, atitudes e crenças de determinada população, podem ser 

associadas às pesquisas exploratórias que são realizadas pelos pesquisadores 

sociais que se preocupam com a atuação prática. Além disso, são muito solicitadas 

por diversos segmentos de estudo, como instituições de ensino, empresas e outros 

(GIL, 2008). 

Com relação ao estudo quantitativo, este tem por objetivo determinar se as 

generalizações que foram previstas na teoria se sustentam ou não. A pesquisa 

qualitativa é apropriada para identificar a natureza das realidades e sua estrutura 

dinâmica. Também é capaz de determinar a eficácia da associação ou a correlação 

entre variáveis, a generalização e objetivação dos resultados através de uma mostra 

que faz inferência a uma população (ESPERÓN, 2017).  

Os estudos quantitativos fundamentam-se em uma investigação que tem por 

base a quantificação dos dados e a busca por medir opiniões e informações utilizando 

os recursos da estatística, como a porcentagem, a média, o desvio-padrão. Os dados 

a serem analisados, são valores observados de um conjunto de variáveis, que podem 

representar alguns elementos ou todos os elementos, por exemplo, de uma 
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sociedade, de uma determinada população. Tais dados serão apresentados em forma 

de tabelas, gráficos ou textos (KNECHTEL, 2014). 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado na cidade de Diamantina, situada na Região do Vale do 

Jequitinhonha no estado de Minas Gerais, cuja população estimada para 2018 é de 

47.617 habitantes (IBGE, 2014).  

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina 

4.3 População e Amostra 

A população é formada por sujeitos diagnosticados pelas equipes de saúde 

como portadores de hipertensão arterial, cadastrados e assistidos pelas nove 

Estratégia de Saúde da Família do município e que participaram da primeira fase da 

pesquisa de campo apoiada pelo PPSUS/FAPEMIG intitulado “Hipertensão arterial 
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sistêmica: práticas comportamentais e representações sociais de pacientes a respeito 

da doença e seu tratamento” (ANEXO A). 

Neste estudo, os 50 hipertensos, de ambos os sexos, cujo nível escolar se 

enquadre nas categorias 1) sem escolaridade; 2) fundamental incompleto e 3) 

fundamental completo são assistidos pelas estratégias que atendem aos bairros Bom 

Jesus, Bela Vista e Vila Operária. 

4.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Critérios de inclusão: Foram incluídos indivíduos que aceitaram participar da 

pesquisa e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); de 

ambos os sexos; com idade igual ou superior a 40 anos; que fazem uso de 

medicamentos anti-hipertensivos por período igual ou superior a seis meses; com 

funções cognitivas preservadas; funcionalmente independentes e que participaram da 

primeira fase da pesquisa acima citada. 

Critérios de exclusão: Foram excluídos os indivíduos que não concordassem 

em assinar o TCLE; que tivessem idade inferior a 40 anos; que possuíssem algum 

déficit cognitivo ou cujo estado funcional se enquadrasse nas categorias parcialmente 

e/ou totalmente dependente (ANEXO B). 

4.5 Etapas de realização e instrumento de coleta de dados  

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado em 4 (quatro) etapas:  

1. Elaboração das cartelas pictográficas;  

2. Levantamento dos participantes da primeira fase da pesquisa que atendessem aos 

critérios de inclusão para participar deste estudo;  

3. Convite à participação mediante entrevista individual;  

4. Análise da compreensão dos pictogramas pelos participantes. 

Etapa 1 – Elaboração das Cartelas Pictográficas 

Para a elaboração das cartelas pictográficas foram realizados estudos 

bibliográficos e encontros com o orientador a fim de determinar os elementos que 

nelas deveriam estar contidos. Definidos os elementos e com o apoio de um 

profissional de Designer, três grupos de cartelas foram sucessivamente elaborados 

em conformidade com as alterações exigidas a partir de observações coletadas no 
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estudo piloto. O terceiro grupo de cartelas, aprovado para este estudo é apresentado 

em resultados. 

Os direitos autorais sobre as cartelas e os respectivos arquivos de sua 

elaboração foram cedidos pelos seus idealizadores e realizadores (mestrando, 

coordenador do projeto e designer) para o Projeto apoiado pela Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e Programa de Pesquisa para o 

Sistema Único de Saúde (PPSUS). (ANEXO C) 

 

Etapa 2 – Participantes do estudo 

 

Os participantes do estudo foram selecionados entre os hipertensos 

entrevistados na primeira fase da pesquisa principal conforme os critérios de inclusão 

e exclusão indicados.  

Considerando a especificidade deste estudo, foram incluídos os hipertensos de 

ambos os sexos que além de atenderem aos critérios de inclusão e exclusão não 

possuíam a pressão arterial sob controle e se enquadrassem em uma das três 

categorias de formação escolar: Sem Escolaridade (SE), Fundamental Incompleto (FI) 

e Fundamental Completo (FC).  

O convite à participação neste estudo previsto no projeto de pesquisa apoiado 

pela FAPEMIG e aprovado pelo Comitê de Ética foi possível, pois ao final das 

entrevistas realizadas na primeira fase foram questionados se estariam “de acordo” 

em retornarmos às suas residências para conversar sobre as formas de uso de 

medicamentos, plano alimentar e atividades físicas para melhoria da pressão arterial. 

Etapa 3 – Convite à participação e entrevista individual 

Nesta etapa desenvolveu-se o estudo principal cujo objetivo foi realizar o Teste 

de Legibilidade das Cartelas Pictográficas elaboradas para este estudo, avaliando-as 

em suas três dimensões 1) Clareza, 2) Coerência e 3) Coesão, entendendo-se:  

1. Clareza: fácil de ser compreendido ou entendido (figuras claras e simples); 

2. Coerência: que é entendido de forma harmônica (figuras de fácil entendimento ou 

interpretação); 

3. Coesão: Conexão dos elementos gráficos, união entre a mensagem proposta e a 

mensagem entendida. 
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Na própria residência dos participantes foi identificado um local que oferecesse 

privacidade, fosse bem iluminado e que possuísse mesa e cadeiras para o 

entrevistador e o hipertenso. 

Após o rapport, foram apresentadas de forma sucessiva e entremeadas por um 

inquérito, as cartelas de 1 a 6 conforme o sexo do respondente (rosas para os 

participantes do sexo feminino e azuis para os participantes do sexo masculino). 

Durante o inquérito ao apresentar as cartelas o entrevistador inicialmente solicitava 

ao entrevistado que as observasse com calma. Em seguida, fazia as perguntas 

indicadas abaixo conforme as cartelas, avaliando as respostas e pontuando-as em 

quadro elaborado no formato de uma escala de Likert variando de 0 a 4, contido no 

próprio roteiro de entrevista (ANEXO D). 

A fim de melhor garantir uma adequada análise das informações fornecidas 

pelos participantes, os procedimentos foram registrados por meio de gravador de voz 

digital mediante autorização verbal do hipertenso participante. 

Etapa 4 - Análise da compreensão das cartelas pictográficas pelos participantes 

A etapa 4 consistiu na avaliação das respostas fornecidas por cada 

entrevistado às questões referentes às cartelas pictográficas conforme descrito na 

etapa 3, em entrevista individual domiciliar realizada com cada participante.  

Nesta etapa, a equipe de pesquisadores se reuniu para ouvir as respostas 

fornecidas pelos entrevistados sobre as cartelas pictográficas e avalia-las quanto a 1) 

Clareza, 2) Coerência e 3) Coesão das Cartelas Pictográficas, em conformidade com 

as respostas registradas. 

Para esta análise, o mestrando, orientador e entrevistador se valeram das 

Cartelas Pictográficas e das respostas registradas eletronicamente com auxílio de um 

gravador de voz digital. 

Para análise dos resultados obtidos a partir das pontuações registradas na 

Escala Likert às questões propostas utilizou-se da Estatística Descritiva. Para a 

validação da pontuação para cada resposta fez-se uma avaliação consensual 

qualitativa envolvendo os três avaliadores. A avaliação final da legibilidade das 

cartelas desenvolvidas neste estudo foi realizada tomando como referência os 

parâmetros estabelecidos pela American National Standard’s Institute (ANSI) e a 

International Standards Organizations (ISO 3864). A ANSI considera que a partir de 
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85% de acerto um pictograma pode ser considerado legível, enquanto a ISO considera 

que com 67% de acerto um pictograma pode ser validado como tal. 

4.6 Aspectos Éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética na Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM, com o parecer nº (CAAE 

80221517.9.0000.5108) e respeitou todos os preceitos da resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) (ANEXO E). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 As Cartelas Pictográficas 

Foram elaboradas 12 cartelas pictográficas com as dimensões de 13,75 cm de 

largura por 10,5 cm de altura perfazendo exatos meia folha de papel tipo A4. Para 

melhor entendimento dos usuários as cartelas são diferenciadas por cores, sendo 6 

para o feminino e 6 para o masculino. Elas expõem esquemas distintos e possíveis 

de indicar, através de figuras, (1) a prescrição medicamentosa e os (2) horários 

corretos para o paciente fazer uso da medicação. Os programas utilizados para 

confecção das cartelas pictográficas foram o Corel Draw Essentials (para desenhar), 

Adobe Photoshop e Nero Photosnap. 

Nas cartelas pictográficas representadas nas Figuras 1 e 2, os horários para o 

uso das medicamentos anti-hipertensivos são representados através de pictogramas 

 

 
Figura 1: Cartela Pictográfica Masculina 1 
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Figura 2: Cartela Pictográfica Feminina 1 
 

que simulam o período da manhã, o período da tarde e o período da noite com um 

desenho representativo da mulher em uma cartela e do homem em outra preparando-

se para engolir um comprimido com um copo d’água. A quantidade dos comprimidos 

será determinada na 3 coluna de acordo com a cor predeterminada de cada 

medicamento em questão, conforme figuras 1 e 2. 

Nas cartelas pictográficas representadas pelas Figuras 3 e 4, os horários para 

o uso da medicação anti-hipertensiva são representados através de pictogramas que 

simulam o período da manhã, o período da tarde e o período da noite com um desenho 

representativo da mulher em uma cartela e do homem em outra preparando-se para 

engolir um comprimido com um copo d’água. A quantidade e tipo dos comprimidos 

vem ilustrados na terceira coluna de acordo com a cor predeterminada de cada 

medicamento em questão.  
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Figura 3: Cartela Pictográfica Masculina 2 
 
 

 
Figura 4: Cartela Pictográfica Feminina 2 
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Nas cartelas pictográficas representadas nas Figuras 5 e 6, na primeira coluna 

os horários para o uso dos medicamentos anti-hipertensivos são representados 

através de pictogramas que simulam o período da manhã, o período da tarde e o 

período da noite com o desenho representativo da mulher em uma cartela e do homem 

tomando o comprimido com água e em seguida possui uma seta indicando que após 

transcorrida 1 hora poderá realizar o lanche ou refeição. A quantidade dos 

comprimidos será determinada na terceira coluna de acordo com a cor 

predeterminada de cada medicamento em questão. 

 

 
Figura 5: Cartela Pictográfica Masculina 3 
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Figura 6: Cartela Pictográfica Feminina 3 

 

Nas cartelas pictográficas representadas nas Figuras 7 e 8, na primeira coluna 

os horários para o uso das medicamentos anti-hipertensivos são representados 

através de pictogramas que simulam o período da manhã, o período da tarde e o 

período da noite com o desenho representativo da mulher em uma cartela e do homem 

em outra tomando o comprimido com água e em seguida possui uma seta indicando 

que após transcorridos 1 hora poderá realizar o lanche ou refeição. A quantidade dos 

comprimidos vem ilustrados na terceira coluna de acordo com a cor predeterminada 

de cada medicamento em questão. 
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Figura 7: Cartela Pictográfica Masculina 4 
 
 

 
Figura 8: Cartela Pictográfica Feminina 4 
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Nas cartelas pictográficas representadas nas Figuras 9 e 10, na primeira coluna 

os horários para o uso dos medicamentos anti-hipertensivos são representados 

através de pictogramas que simulam o período da manhã, o período da tarde e o 

período da noite com o desenho representativo da mulher em uma cartela e do homem 

em outra fazendo um lanche ou refeição e em seguida possui uma seta indicando que 

após transcorrida 1 hora deverá tomar a medicação. A quantidade dos comprimidos 

será determinada na terceira coluna de acordo com a cor predeterminada de cada 

medicamento em questão. 

 

 
Figura 9: Cartela Pictográfica masculina 5 
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Figura 10: Cartela Pictográfica Feminina 5 
 

Nas cartelas pictográficas representadas nas Figuras 11 e 12, na primeira 

coluna os horários para o uso dos medicamentos anti-hipertensivos são 

representados através de pictogramas que simulam o período da manhã, o período 

da tarde e o período da noite com o desenho representativo da mulher em uma cartela 

e do homem em outra fazendo um lanche ou refeição e em seguida possui uma seta 

indicando que depois de transcorrida 1 hora deverá tomar a medicação. A quantidade 

dos comprimidos vem ilustrados na terceira coluna de acordo com a cor 

predeterminada de cada medicamento em questão. 
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Figura 11: Cartela Pictográfica masculina 6 
 

 
Figura 12: Cartela Pictográfica Feminina 6 
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5.2 O teste de legibilidade 

Dentre os participantes do estudo as mulheres possuem em média 65 (±10,6) 

anos e os homens 64 (±7,8) anos situando-se ambos, em sua maior parte, na faixa 

etária de 60 e 70 anos. 

Quanto a escolaridade a maior parte das mulheres (46,7%) possui o ensino 

Fundamental Incompleto e a maioria dos homens (60%) o ensino Fundamental 

Completo.  

Tabela 2: Idade e escolaridade dos hipertensos participantes do teste de legibilidade, 
Diamantina, 2019 

 

Embora os homens possuam maior escolaridade do que as mulheres, este fato 

não exerce impactos significativos no que se refere a compreensão das informações 

contidas nas cartelas pictográficas sobre o uso de medicamentos, como descrito na 

Tabela 2. 

Em referência a Cartela 1, observa-se que ela é legível (90%) para os homens 

em conformidade com os critérios da ANSI (85%) não ocorrendo o mesmo para o 

grupo das mulheres. Entendemos aqui que não se trata do fator escolaridade pois em 

relação a Cartela 2, os resultados são diferentes de forma que ela é legível para as 

mulheres (86,7%) e não para os homens (80%) seguindo-se os mesmos critérios. Esta 

divergência entre as duas cartelas pode ser explicada pela inclusão de elementos na 

terceira coluna (indicadores de tipo e número de medicamentos) fazendo com que a 

Cartela 2 se apresente como um pouco mais complexa. 

Freq % Freq % Freq %
Idade
Menos de 50 2 6,7% 1 5,0% 3 6,0%
De 50 a 60 9 30,0% 4 20,0% 13 26,0%
De 60 a 70 12 40,0% 9 45,0% 21 42,0%
De 70 e mais 7 23,3% 6 30,0% 13 26,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%
Escolaridade
Sem Escolaridade 7 23,3% 4 20,0% 11 22,0%
Fundamental Incompleto 14 46,7% 4 20,0% 18 36,0%
Fundamental Completo 9 30,0% 12 60,0% 21 42,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%
Número de entrevistados: 50

Fonte: Pesquisa de campo, 2019

Feminino Masculino TOTAL
Variável/Sexo
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Tabela 3: Compreensão das cartelas pictográficas sobre uso de medicamentos por 
hipertensos participantes do teste de legibilidade, Diamantina, 2019 

 

 

Freq % Freq % Freq %
Cartela 1
Sim 24 80,0% 18 90,0% 42 84,0%
Não 6 20,0% 2 10,0% 8 16,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Cartela 2
Sim 26 86,7% 16 80,0% 42 84,0%
Não 4 13,3% 4 20,0% 8 16,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Cartela 3
Sim 9 30,0% 9 45,0% 18 36,0%
Não 21 70,0% 11 55,0% 32 64,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Cartela 4
Sim 5 16,7% 7 35,0% 12 24,0%
Não 25 83,3% 13 65,0% 38 76,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Cartela 5
Sim 11 36,7% 11 55,0% 22 44,0%
Não 19 63,3% 9 45,0% 28 56,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Cartela 6
Sim 11 36,7% 7 35,0% 18 36,0%
Não 19 63,3% 13 65,0% 32 64,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%
Número de entrevistados: 50

Fonte: Pesquisa de campo, 2019

Variável/Sexo
Feminino Masculino TOTAL

C6: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, tempo de jejum, tipos e 
quantidades de medicamentos fossem representadas por estas figuras, você iria entender?

C2: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, tipos e quantidades de 
medicamentos fossem representadas por estas figuras, você iria entender?

C3: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários e tempo de jejum fossem 
representadas por estas figuras, você iria entender?

C4: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, tempo de jejum, tipos e 
quantidades de medicamentos fossem representadas por estas figuras, você iria entender?

C5: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários e tempo de jejum fossem 
representadas por estas figuras, você iria entender?

C1: Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários fossem representadas por 
estas figuras, você iria entender?
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Considerando os resultados globais das cartelas 1 e 2, observa-se que por 

apenas 1% elas não podem ser consideradas legíveis em conformidade com os 

critérios da ANSI (85%), embora o sejam segundo os critérios da ISO (67%). 

Se observarmos os resultados referentes as cartelas 3, 4, 5 e 6 constata-se que 

nenhuma delas alcançou um percentual de legibilidade declarada pelos participantes, 

nem mesmo segundo os critérios da ISO (67%). Maior compreensão desta ocorrência 

pode ser alcançada a partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 3. 

Tanto o grupo de entrevistados do sexo feminino (50%) quando do sexo 

masculino (75%) considerou que a Cartela 1 é a que mais facilmente pode ser 

compreendida. Em seguida foi indicada a Cartela 2 com substancial inversão dos 

percentuais entre o sexo feminino (23,3%) em relação ao masculino (15,0%), 

possivelmente decorrente de sua maior complexidade por inserções de indicadores 

de tipos e quantidades de medicamentos na terceira coluna. 

Tabela 4: Cartelas pictográficas sobre uso de medicamentos consideradas de mais fácil 
compreensão pelos hipertensos participantes do teste de legibilidade, Diamantina, 2019 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados referentes as três dimensões avaliadas no 

teste de legibilidade sendo elas: Clareza, Coerência e Coesão. Salientamos que para 

Freq % Freq % Freq %
Mais fácil de entender¹
Cartela 1 15 50,0% 15 75,0% 30 60,0%
Cartela 2 7 23,3% 3 15,0% 10 20,0%
Cartela 3 2 6,7% 0 0,0% 2 4,0%
Cartela 4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cartela 5 4 13,3% 1 5,0% 5 10,0%
Cartela 6 2 6,7% 1 5,0% 3 6,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Não identificou diferenças de cores 3 10,0% 5 25,0% 8 16,0%
Identificou diferenças de cores 27 90,0% 15 75,0% 42 84,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%

Não entendeu a função da diferença 6 20,0% 5 25,0% 11 22,0%
Entendeu a função da diferença 24 80,0% 15 75,0% 39 78,0%
TOTAL 30 100,0% 20 100,0% 50 100,0%
Número de entrevistados: 50

Fonte: Pesquisa de campo, 2019

²No seu modo de entender, existe alguma diferença entre estas duas cartelas?

³Qual seria a diferença entre estas duas cartelas?

Diferença de cores entre as cartelas²

Identificação da função da diferença³

Variável/Sexo

¹Qual destas 6 cartelas, você considera que é mais fácil de entender?

Feminino Masculino TOTAL
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esta avaliação foi utilizada uma escala de Likert dividida em cinco pontos variando as 

notas para cada resposta de 0 a 4, podendo assim serem consideradas: 

 0: Não entendeu absolutamente os elementos das cartelas; 

 1: Não entendeu os elementos das cartelas; 

 2: Não é possível determinar se entendeu ou não os elementos das cartelas; 

 3: Entendeu os elementos das cartelas; 

 4: Entendeu absolutamente os elementos das cartelas. 

Tabela 5: Dimensões de análise das cartelas pictográficas sobre uso de medicamentos 
conforme teste de legibilidade realizado com hipertensos da ESF, Diamantina, 2019 

 

Com base nesta distribuição de pontos as cartelas podem ser consideradas 

legíveis quando os valores médios nas três dimensões, Clareza, Coerência e Coesão 

forem ≥2,5. Esta foi uma ocorrência observada apenas em relação as cartelas 1 e 2. 

Embora as demais cartelas tenham alcançado nota ≥2,5 para a dimensão Clareza, 

sua legibilidade está comprometida em função dos baixos escores alcançados para 

as dimensões Coerência e Coesão. 

Dimensões de Análise Valor médio Desvio-padrão
Cartela 1
Clareza1 2,94 1,00
Coerência1 3,28 1,20
Coesão1 3,30 1,17
Cartela 2
Clareza2 3,10 1,04
Coerência2 3,28 1,20
Coesão2 3,26 1,23
Cartela 3
Clareza3 2,80 1,21
Coerência3 1,80 1,63
Coesão3 1,80 1,63
Cartela 4
Clareza4 2,74 1,18
Coerência4 1,58 1,51
Coesão4 1,58 1,51
Cartela 5
Clareza5 2,90 1,20
Coerência5 2,12 1,62
Coesão5 2,12 1,62
Cartela 6
Clareza6 2,78 1,08
Coerência6 1,84 1,49
Coesão6 1,84 1,49
Número de entrevistados: 50
Fonte: Pesquisa de campo, 2019
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quatro foram os objetivos específicos traçados para este estudo. O primeiro 

consistiu em elaborar um conjunto de Cartelas Pictográficas para orientação de 

hipertensos quanto à administração correta de medicamentos anti-hipertensivos. Para 

esta construção foi necessário o estudo de outras experiências, no intuito de melhor 

nos orientarmos nesta tarefa. Neste estudo, além da elaboração de pictogramas 

inéditos para compor as cartelas foi necessário também conhecer nosso público alvo 

tendo por mote trazer elementos próprios da cultura a que pertencem o que foi ainda 

revisado a partir da participação destes espetaculares colaboradores. 

O segundo objetivo específico previa estabelecer um procedimento para 

realização do Teste de Legibilidade do conjunto de Cartelas Pictográficas, para que 

pudéssemos avaliar a compreensão de nosso público em relação as informações 

relativas aos procedimentos na administração dos medicamentos anti-hipertensivos. 

Para isto nos valemos de outras experiências cujos relatos eram parcimoniosos 

obrigando-nos a ir além no intuito de inserir procedimentos de avaliação que 

pudessem contemplar tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. 

O terceiro, realizar o Teste de Legibilidade do conjunto de Cartelas 

Pictográficas com a participação de hipertensos cadastrados nas ESF de Diamantina 

foi um desafio considerável, considerando a pouca disponibilidade das pessoas para 

tal devido a compromissos assumidos, bem como o estar disposto a receber pela 

segunda vez membros da equipe de pesquisa em suas residências. Trata-se de uma 

cultura interiorana, com fortes resquícios da tradicional desconfiança de garimpeiros 

quanto aqueles que vem de fora. Sem o apoio e participação destes sujeitos este 

objetivo não teria sido alcançado comprometendo todo o estudo. Os resultados desta 

participação foram descritos e poderão ser melhor observados nas cartelas 

reformuladas apresentadas no Anexo. 

O quarto, avaliar os resultados obtidos no Teste de Legibilidade foi também 

alcançado. A questão que se poderia levantar é se haveriam outros instrumentos e 

outras formas de análise. Certamente que sim. Mas o que foi realizado é mais uma 

contribuição aos inúmeros outros estudos sobre o assunto que deverão ser realizados. 

Mas por hora, o quanto houve eficiência neste processo só poderá ser de fato 

constatado na continuidade do projeto em que se insere este estudo. 
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Enfim, nosso objetivo central, avaliar a compreensão de pictogramas sobre 

administração de medicamentos anti-hipertensivos por pacientes assistidos pela ESF 

de Diamantina-MG pode ser dado como alcançado. Poder-se-ia questionar sobre 

outras formas de representação das informações contidas em nossas cartelas, o uso 

de cores, sobretudo para indicar o uso pelos membros do casal quando ambos são 

hipertensos e até, quem sabe, a não utilização de cartelas pictográficas, mas de 

orientações de voz em caixas de medicamentos considerando que a maior parte da 

população entende melhor orientações curtas e verbais. Mas não podemos ir além do 

contexto ao qual estamos nos referindo. Não podemos nos esquecer que no presente 

precisamos atentar para uma população carente de instrução escolar, dinheiro para 

aquisição de instrumentos eletrônicos sofisticados, habilidades insuficientes para uso 

correto de smartphones. Lidamos com um público suspenso em uma época de 

transição entre o passado artesão, fundamentado na experiência prática e na era da 

informação virtual. É para este público imenso que compõe a sociedade brasileira, 

que busca receber o melhor atendimento que o SUS pode prestar é que devem ser 

dirigidos nossos esforços. 

 

  



49 
 

7 DIFICULDADES E PERSPECTIVAS DO ESTUDO  

 

Diferente da graduação, o mestrado profissional Ensino em Saúde (ENSA) 

apresentou diversos desafios desde o seu início.  

Já nas primeiras disciplinas percebi o quanto minha ausência na produção 

acadêmica, depois de aproximadamente 9 (nove) anos, dificultou alguns 

entendimentos principalmente metodológicos. Compreender que uma boa dissertação 

se deve tanto o mérito do orientador quanto do aluno e que se deve estar atento à 

comunicação e ao cumprimento de metas estabelecidas em tempo hábil foi algo que 

demorou um pouco a ser introjetado. Outro fator crucial refere-se aos afazeres 

profissionais laborais e familiares que não podendo ser negligenciados e devendo ser 

gerenciados geram indubitavelmente um aumento do estresse. 

Com relação a proposta do tema almejei não apenas escrever, mas sobretudo 

gerar um produto que pudesse, quem sabe, contribuir para melhorar as condições de 

saúde de hipertensos via melhor adesão ao tratamento medicamentoso destes que 

esperam pelo melhor de nossa capacidade como agentes de saúde. 

Falar de pictogramas na área da saúde não é tarefa fácil. Artigos complexos, a 

muitos em inglês e utilizando símbolos já testados foram outro desafio a ser superado. 

Criar juntamente com o orientador cartelas pictográficas com o objetivo de facilitar o 

uso racional de medicamentos pelo hipertenso foi mais complexo do que imaginei ao 

iniciar o mestrado. 

Imaginar o que o entrevistado iria entender das cartelas, de nossa parte 

cuidadosamente elaboradas, foi uma angústia somente reduzida ao ouvir os 

entrevistados se posicionarem sobre cada uma delas. Embora o agente criador tenha 

por tendência a não ver falhas em sua criação, a cada observação dos entrevistados 

um pequeno golpe em nossa soberba e uma grande lição: só produziremos algo 

verdadeiramente eficiente se ouvirmos de forma atenta e crítica as contribuições 

apontadas por nosso público alvo. 

Apesar da pouca experiência na transcrição das entrevistas percebi o quanto 

nossas comunidades (população) são carentes de informação estando sujeitas a um 

tratamento medicamentoso mecanizado e de difícil entendimento por parte dos 

hipertensos. 

Contudo, por tratar-se este estudo de um recorte de um projeto maior que é a 

pesquisa: “Hipertensão arterial sistêmica: práticas comportamentais e representações 
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sociais de pacientes a respeito da doença e seu tratamento” com o apoio do PPSUS, 

CNPq e FAPEMIG espero, como membro do projeto, continuar minha contribuição. 

As cartelas apresentadas no anexo são ainda uma proposta melhorada a partir das 

observações dos entrevistados as quais procuraremos aperfeiçoar e validar tendo por 

mote inseri-las no processo de orientação aos hipertensos por nós assistidos. 
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ANEXO 



TERMO DE OUTORGA  

IDENTIFICAÇÃO 

MODALIDADE: “EDITAL 007/2017 - PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS - 
PPSUS” 

PROCESSO N. : CHE - APQ-03932-17 

PROJETO: “HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: PRÁTICAS 
COMPORTAMENTAIS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PACIENTES A 
RESPEITO DA DOENÇA E SEU TRATAMENTO” 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 24 MESES. 

PARTÍCIPES 

OUTORGANTE: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS – FAPEMIG, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, n. 1500, bairro 
Horto, na cidade de Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 21.949.888/0001-83, neste 
ato representada por seu Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, ALEXSANDER DA 
SILVA ROCHA, conforme ato de nomeação do Sr. Governador datado de 27/01/2015, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 28/01/2015, inscrito no CPF n. 056.735.166-14 ou 
pela servidora, FLÁVIA DE MATOS COELHO, inscrita no CPF nº 004.520.669-48, ambos 
com delegação prevista na Portaria PRE n. 008/2017, publicada no “Minas Gerais” de 

11/02/2017.  

OUTORGADA EXECUTORA: UFVJM - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES 
DO JEQUITINHONHA E MUCURI com sede na RUA GLÓRIA, Nº187, CENTRO, na 
cidade de DIAMANTINA/MINAS GERAIS, inscrito(a) no CNPJ sob o n. 
16888315000157, neste ato representado(a) por seu(ua) PRÓ-REITOR DE PESQUISA, 
LEANDRO DA SILVA MARQUES. 

OUTORGADA GESTORA: FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, com 
sede na ED. SEDE - CAMPUS UNIVERSITÁRIO, S/Nº, UNIVERSITÁRIO , 
VICOSA/MINAS GERAIS inscrito(a) no CNPJ sob o n. 20320503000151, neste ato 
representado(a) por seu(ua) DIRETOR PRESIDENTE, LUIZ EDUARDO DIAS. 

COORDENADOR(A): CARLOS ALBERTO DIAS, CPF: 28388593668, residente e 
domiciliado(a) RUA FLÁVIA, 98 APTº 204, B. PEDRA GRANDE - DIAMANTINA/ 
MINAS GERAIS, mantendo vínculo com a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES 
DO JEQUITINHONHA E MUCURI. 

Considerando os termos do Convênio firmado entre a FAPEMIG e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), registrado sob o nº 
837584/2016, 

 
Considerando que houve a anuência dos Partícipes do Convênio sob o nº 

837584/2016, em relação à Chamada Pública que deu origem ao presente instrumento – 
Chamada Pública n. 07/2017 –, em atenção a Cláusula Quarta, Subcláusula Primeira letra 
“B”, do Convênio citado acima. 



 

Este Termo de Outorga, doravante denominado TO, será regido pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

A expressão “PARTÍCIPES” será utilizada para referir-se, conjuntamente, à 
OUTORGANTE, à OUTORGADA EXECUTORA, à OUTORGADA GESTORA e ao 
COORDENADOR. 

A expressão “OUTORGADOS” será utilizada para referir-se, conjuntamente, à 
OUTORGADA EXECUTORA, à OUTORGADA GESTORA e ao COORDENADOR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste TO o apoio, pela OUTORGANTE, ao projeto de pesquisa 
científica, tecnológica e/ou de inovação identificado no preâmbulo deste instrumento, por 
meio de financiamento no montante previsto na Cláusula Segunda, que promovam a formação 
e a melhoria da qualidade de atenção à saúde em Minas Gerais no contexto do Sistema Único 
de Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde/ CT&IS no Estado, desenvolvido pela OUTORGADA 
EXECUTORA, sob a responsabilidade do COORDENADOR. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO APOIO E CONDIÇÕES 

O valor do presente TO é fixado em R$ 127.969,51 (CENTO E VINTE E SETE 
MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM 
CENTAVOS), destinado à cobertura de despesas, conforme especificado no detalhamento 
dos itens do orçamento aprovado, integrante deste TO, na(s) categoria (s) abaixo discriminada 
(s): 

APOIO À PESQUISA R$ 121.875,72 

 
DESPESAS OPERACIONAIS R$ 6.093,79 

 
 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor constante desta Cláusula inclui a parcela de 5% 
(cinco por cento) da importância concedida à OUTORGADA EXECUTORA, para 
desenvolvimento do projeto, referente às despesas operacionais, a favor da OUTORGADA 
GESTORA, nos termos da Deliberação do Conselho Curador da FAPEMIG n. 108 de 13 de 
dezembro de 2016. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A execução deverá obedecer ao detalhamento dos itens 
do orçamento aprovado, que será parte integrante deste TO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado o remanejamento de recursos financeiros 
previstos no orçamento aprovado do projeto, entre as rubricas de CAPITAL, CUSTEIO, 
BOLSAS e DESPESAS OPERACIONAIS. Somente serão admitidas alterações de itens 
dentro da própria rubrica nos casos dos itens previstos para CAPITAL, CUSTEIO e 
BOLSAS, desde que respeitados os limites para cada uma destas rubricas aprovadas no 
detalhamento do orçamento e a Instrução Normativa n. 02/2014 da OUTORGANTE, ou 
outra que vier sucedê-la. 



PARÁGRAFO QUARTO: O valor referente às despesas com a pesquisa deve ser 
separado das despesas operacionais, uma vez que esta despesa será financiada exclusivamente 
com recursos da FAPEMIG extra convênio.  

PARÁGRAFO QUINTO: Os recursos financeiros previstos neste TO limitam-se ao 
valor constante na presente Cláusula, não se responsabilizando a OUTORGANTE pelo 
aporte de quaisquer outros recursos em decorrência de modificação do projeto original ou por 
fatos supervenientes que necessitem de suplementação a qualquer título. 

PARÁGRAFO QUINTO: As despesas previstas neste TO, à conta da 
OUTORGANTE, correrão pela(s) dotação(ões) orçamentária(s)                                            , 
2071.10.571.050.4391.0001.335043.0.10,3, 2071.19.573.050.4101.0001.335043.0.24,1, 
2071.19.573.050.4101.0001.445042.0.24.1, 2071.19.573.050.4101.0001.339020.0.24.1, 
2071.19.573.050.4101.0001.449020.0.24.1, 2071.10.571.050.4391.0001.339020.0.10.3, 
2071.19.573.050.4105.0001.449039.1.10.1, para o presente exercício ou por outra(s) que a(s) 
suceder (em).  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

A liberação dos recursos será feita, de uma ou mais vezes, diretamente à 
OUTORGADA GESTORA e sua utilização se dará conforme previsto no detalhamento dos 
itens do orçamento aprovado pela OUTORGANTE, parte integrante deste TO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação dos recursos dar-se-á após a publicação do 
extrato deste TO no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e mediante disponibilidade 
financeira da OUTORGANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A OUTORGADA GESTORA deverá abrir duas contas 
bancárias específicas para execução deste TO, em instituição financeira pública federal. Em 
uma conta será liberado o valor oriundo dos recursos do convênio – APOIO A PESQUISA – 
e em outra conta, recursos referentes às despesas operacionais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese do repasse em parcelas, elas serão 
liberadas nas mesmas condições do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso de repasse em parcelas, a segunda parcela só será 
repassada após a apresentação e aprovação da prestação de contas parcial (técnica e 
financeira) dos recursos anteriormente recebidos e com a participação presencial, ativa e 
integral, do coordenador da pesquisa no Seminário de Avaliação e Acompanhamento Parcial 
do PPSUS/MG.  

PARÁGRAFO QUINTO: Constitui fator impeditivo à liberação do apoio financeiro 
a existência de inadimplência ou pendências de natureza financeira ou técnica do 
Coordenador, bem como de qualquer outro membro da equipe do projeto, da Instituição 
Executora e, ainda, da Gestora.  

 
 
 
 
 



CLÁUSULA QUARTA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Após a liberação dos recursos, os saldos financeiros, enquanto não utilizados, deverão 
ser aplicados pela OUTORGADA GESTORA e pela OUTORGADA EXECUTORA em 
cadernetas de poupança de instituição pública federal se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores, na forma descrita no parágrafo 4o do art. 116 da Lei n. 8.666/93 e na 
Portaria Interministerial nº 507, de 24/11/2011.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As receitas auferidas da aplicação financeira devem ser 
transferidas à FAPEMIG ao término da execução do projeto. Somente quando a FAPEMIG 
autorizar expressamente, a aplicação financeira poderá ser utilizada no desenvolvimento das 
atividades da parceria.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução deste projeto é de 24 MESES, contados a partir da data de 
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado, mediante 
solicitação e justificativa dos OUTOGARDOS e após autorização da OUTORGANTE, por 
meio de ofício, e desde que o novo prazo não ultrapasse a vigência deste TO, previsto na 
Cláusula Décima Quinta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Somente serão aceitos pedidos de prorrogação do prazo 
de execução apresentados, impreterivelmente, até sessenta dias antes da data do seu 
encerramento. Os pedidos de prorrogação de prazo de execução do projeto apresentados após 
este prazo não serão analisados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A prorrogação do prazo de execução do projeto objeto 
deste TO não importará no aporte de novos recursos, além dos já previstos na Cláusula 
Segunda.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS OUTORGADOS 

Os OUTORGADOS ficam solidária e integralmente responsáveis pela perfeita 
aplicação do apoio concedido pela OUTORGANTE, de acordo com sua finalidade e em 
estrita observância de todas as cláusulas deste TO, do Manual da FAPEMIG e demais normas 
da OUTORGANTE e do CNPq, não podendo, em hipótese alguma, destiná-lo a fins 
diversos, ainda que parcialmente, aos indicados no presente TO e no detalhamento dos itens 
recomendados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGADA EXECUTORA e o 
COORDENADOR declaram aceitar qualquer avaliação e fiscalização que a 
OUTORGANTE, o CNPq, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde julgarem 
conveniente proceder. 

 

 

 

 

 



PARÁGRAFO SEGUNDO: A OUTORGADA EXECUTORA e o 
COORDENADOR se obrigam a apresentar à OUTORGANTE em até sessenta dias, após a 
conclusão de execução do objeto, ou do encerramento de vigência ou rescisão deste TO, o que 
ocorrer primeiro, A prestação de contas técnico-científica do projeto, com o envio do (s) 
relatório (s) com os resultados  com os resultados, em formulário eletrônico, disponível na 
página da OUTORGANTE, ou outro(s) documento(s) que vier(em) a substituí-lo e de todos 
os produtos gerados no projeto. Obriga-se, ainda, o COORDENADOR, ao envio de um 
PITCH (vídeo de curta duração – aproximadamente 3 min.), contendo uma síntese do(s) 
resultado(s) mais significativos do projeto desenvolvido, mencionando o apoio da 
FAPEMIG, quando da apresentação do relatório técnico final, e que poderá ser utilizado 
como material de divulgação. Anexo ao Formulário de Síntese de Resultados (FSR) deverá 
ser enviado documento autorizando a divulgação do PITCH, conforme modelo de autorização 
disponível no site da FAPEMIG. 

  PARÁGRAFO TERCEIRO: O COORDENADOR aceitará o presente TO, por 
meio do sistema BPMS, com senha individual e intransferível, da qual se responsabiliza pelo 
sigilo, externando a sua “aprovação” quanto aos termos do presente instrumento, nos moldes 

da Decisão DE/FAPEMIG nº 001/2016. A manifestação de “não aprovação” implica em 

recusa do presente instrumento. 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso o projeto identificado no preâmbulo do presente TO 
não seja passível de originar direitos relativos à propriedade intelectual, os resultados da 
pesquisa deverão se reverter em publicações, em livros ou revistas especializadas, de 
circulação nacional e/ou internacional, ou ainda, em trabalho técnico e científico de 
divulgação, devendo o autor fazer expressa referência à OUTORGANTE, à SES (Secretaria 
Estadual de Saúde), ao apoio do DECIT/SCTIE/MS (Departamento de Ciência e 
Tecnologia/Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos/Ministério da Saúde), 
por intermédio do CNPq, convênio registrado no SICONV (837584-2016), bem como 
fornecer-lhes um exemplar da obra publicada. 

PARÁGRAFO QUINTO: Obrigam-se ainda os OUTORGADOS a divulgarem o 
apoio da OUTORGANTE, SES/MG e do DECIT/SCTIE/MS, por intermédio do CNPq, 
para a execução do presente projeto, nas palestras, seminários e cursos, ou para divulgação de 
todos os produtos resultantes do projeto, por meio de publicações científicas, artigos em 
jornais e/ou revistas, folders, banners, cartazes, quadros, folhetos, entre outros. 

PARÁGRAFO SEXTO: Em toda correspondência, via correio regular ou eletrônica, 
enviada à OUTORGANTE, referente ao presente TO, os OUTORGADOS deverão 
explicitar o número do processo correspondente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A OUTORGANTE e o CNPq adotarão instrumentos de 
acompanhamento e avaliação final dos projetos com base nos critérios descritos a seguir: 
cumprimento dos objetivos propostos e apresentação dos produtos descritos na proposta; 
impactos ambientais, econômicos e sociais, diretos e indiretos, gerados pela proposta, 
inclusive na contribuição para a formação de recursos humanos; impacto do projeto na 
produção técnico-científica do coordenador e da equipe; qualidade dos periódicos e/ou livros 
onde forem realizadas as publicações; contribuição para a difusão de tecnologia/informação; 
subsídios para implementação de políticas públicas. 

 

 



PARÁGRAFO OITAVO: Obrigam-se ainda a OUTORGADA EXECUTORA e o 
COORDENADOR ao preenchimento do relatório no módulo Pesquisa Saúde disponível no 
link: http://portal2.saude.gov.br/sisct/login.cfm ao término do seu projeto, o qual se 
constituirá na fonte de informação e divulgação do estudo realizado 

 

PARÁGRAFO NONO: O Coordenador da pesquisa deverá comprometer-se a 
participar dos três seminários previstos nos itens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 da Chamada. Em caso 
de impossibilidade de comparecimento, o Coordenador/Beneficiário deverá justificar o 
motivo da ausência e indicar um componente da equipe de mesma titulação para representá-
lo.  

PARÁGRAFO DÉCIMO: O descumprimento das obrigações previstas nesta 
Cláusula sujeita os OUTORGADOS às penalidades previstas neste TO, bem como a outras 
sanções previstas na legislação vigente. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A FAPEMIG, a SES/MG, o MS e o CNPq 
reservam-se o direito de, a qualquer tempo, acompanhar o desenvolvimento das atividades e, 
após a conclusão dos trabalhos, verificar o cumprimento das condições fixadas no TO.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Os OUTORGADOS, quando solicitados, 
deverão encaminhar informações parciais sobre o andamento das atividades do projeto, 
conforme discriminado no Plano de Trabalho, por meio de relatórios técnico e financeiro.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DE SIGILO E DE CONFIDENCIALIDADE 

           Como forma de garantir a proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual, 
porventura decorrentes do projeto, identificado no preâmbulo deste TO, obrigam-se os 
PARTÍCIPES a manter sigilo e a confidencialidade das informações pertinentes à pesquisa, 
de forma a assegurar o atendimento ao requisito “novidade” exigido pela legislação. 

 PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGADA EXECUTORA deverá celebrar 
Termo de Sigilo e de Confidencialidade com cada um de seus respectivos servidores 
/empregados e demais envolvidos direta ou indiretamente no desenvolvimento do projeto, 
identificado no preâmbulo deste TO, como forma de garantir o sigilo e a confidencialidade 
das informações a ele relacionadas. 

          PARÁGRAFO SEGUNDO: A obrigação de sigilo e de confidencialidade prevista na 
presente Cláusula perdurará até que os direitos dos envolvidos tenham sido devidamente 
protegidos e cessará na hipótese do Projeto, objeto do presente TO, não originar direitos 
relativos à propriedade intelectual. 

 PARÁGRAFO TERCEIRO: A Cláusula de sigilo e de confidencialidade não será 
objeto de renúncia por qualquer dos PARTÍCIPES e demais envolvidos direta ou 
indiretamente no desenvolvimento do projeto, enquanto vigentes os objetivos e finalidades 
deste TO e suas cláusulas correspondentes, resguardando-se irrestritamente eventuais direitos 
de propriedade intelectual. 

 

 

 



CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

Os direitos relativos à propriedade intelectual, resultantes de atividades realizadas em 
decorrência do Projeto financiado pelo presente TO, serão objeto de proteção, em 
conformidade com a legislação vigente, e terão como cotitulares a OUTORGADA 
EXECUTORA e a OUTORGANTE, observando-se as normas do CNPq e respeitados os 
direitos do autor, inventor ou melhorista. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A exploração comercial dos direitos de propriedade 
intelectual e os contratos de licença de exploração deverão ser ajustados de comum acordo 
entre os cotitulares do direito, nos Contratos de Cotitularidade e de Transferência de 
Tecnologia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer cotitular do direito e/ou qualquer membro de 
sua equipe, somente poderá explorar diretamente os resultados advindos do projeto objeto 
deste TO, mediante comum acordo entre os demais cotitulares, expresso em termo escrito e 
assinado por todos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os direitos sobre a propriedade intelectual de que trata 
esta Cláusula serão regulados também pela legislação de propriedade intelectual vigente, 
especialmente a Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), Lei n. 9.609/98 (Lei de 
Programas de Computador), Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), Lei n. 9.456/98 (Lei 
de Proteção de Cultivares), Decreto n. 2.553/98 (que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
premiação a inventores de instituições públicas), Lei n. 10.973/04 (Lei de Inovação), Decreto 
n. 5.563/05 (Regulamenta a Lei n. 10.973/04), Lei Estadual n. 17.348/08 (Lei Mineira de 
Inovação), bem como Deliberação n. 72/13 da FAPEMIG, e demais legislações aplicáveis à 
propriedade intelectual, incluindo as normas do CNPq. 

CLÁUSULA NONA - DOS RESULTADOS ECONÔMICOS 

Os ganhos econômicos auferidos em eventual exploração comercial de pesquisas e 
inovações resultantes do projeto identificado no preâmbulo deste TO, inclusive na hipótese de 
transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados entre os cotitulares do 
direito, na proporção equivalente ao montante do valor agregado, investido na pesquisa, 
inovações e proteção à propriedade intelectual, cujos percentuais serão definidos nos 
respectivos Contratos de Cotitularidade e de Transferência de Tecnologia, observando-se as 
normas do CNPq. 

PARÁGRAFO ÚNICO: É assegurada ao pesquisador participação mínima de 5% 
(cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, resultantes de contratos 
de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida da qual tenha sido o autor, inventor ou melhorista, nos termos 
da Lei Federal n. 10.973/04 (Lei de Inovação), da Lei Estadual n. 17.348/08 (Lei Mineira de 
Inovação) e da Deliberação n. 72/13 da FAPEMIG. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A OUTORGADA EXECUTORA e a OUTORGADA GESTORA obrigam-se no 
prazo de até sessenta dias após findo o prazo de execução do projeto, prestar contas dos 
recursos recebidos, em concordância com as diretrizes previstas no Manual da FAPEMIG e 
em outras normas da OUTORGANTE, como a Chamada Pública identificada no preâmbulo, 
bem como na legislação aplicável. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OUTORGADA EXECUTORA e a 
OUTORGADA GESTORA obrigam-se a prestar contas dos recursos recebidos, 
imediatamente, nos casos de rescisão ou, a qualquer momento, por solicitação da 
OUTORGANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de os relatórios técnico e financeiro não 
serem aprovados, a OUTORGADA EXECUTORA, OUTORGADA GESTORA e o 
COORDENADOR deverão restituir o valor transferido, atualizado monetariamente, 
acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda 
Nacional, desde a data do seu recebimento, nos seguintes casos: 

a. Quando não for executado o OBJETO da avença; 

b. Quando não forem apresentados, no prazo exigido as prestações de contas parciais 
ou final; 

c. Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida na 
chamada; ou  

d. Quando constatada irregularidade que resulte prejuízo ao erário no montante deste. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso de liberações subsequentes, se darão nos termos 
da Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro deste TO. 

PARÁGRAFO QUARTO: Na prestação de contas final, o saldo apurado referente na 
conta vinculada aos recursos oriundos do convênio (APOIO À PESQUISA), inclusive com os 
rendimentos deverá ser devolvido à OUTORGANTE no Banco do Brasil 001 – Agência 
1615-2, conta bancária 21.663-1. A OUTORGADA deverá enviar a cópia do comprovante do 
referido depósito e a digitalização do Anexo 1- Quadro de Demonstrativo de Receitas e de 
Despesas, devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis, para o e-mail 
dfi@fapemig.br, assim que ocorrer a referida devolução, para registros dos mesmos nos 
sistemas SICONV e SIAFI. Esses documentos deverão ainda compor a prestação de contas 
final do projeto  

PARÁGRAFO QUINTO: o saldo apurado referente na conta vinculada aos recursos 
repassados para despesas operacionais, inclusive com os rendimentos deverá ser devolvido à 
OUTORGANTE, por meio de DAE – Documento de Arrecadação Estadual (ver página da 
OUTORGANTE, www.fapemig.br).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS EQUIPAMENTOS  

Os bens adquiridos com recursos destinados ao projeto, nos termos do Art.6o e Art. 
7o, Parágrafo 2o, da Lei Estadual n. 11.552/94 e Art. 13 o da Lei 13.243/2016, objeto do 
presente TO, serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da OUTORGADA 
EXECUTORA, desde que esta seja órgão e entidade da Administração Pública Direta e 
Indireta e poderão ter o uso permitido às entidades privadas, nos termos das Portarias 
FAPEMIG PRE 054/2017 e PRE 055/2017. Quando a OUTORGADA EXECUTORA for 
pessoa jurídica de direito privado a OUTORGANTE concederá a permissão de uso dos bens, 
nos termos do art. 48, do Decreto 45.242 de 2009.  A permissão somente ocorrerá após a 
aprovação da Prestação de Contas pela OUTORGANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A doação/permissão de que trata esta Cláusula será 
feita mediante encargo, que consiste na obrigatoriedade da utilização dos bens somente nas 
atividades correlatas com a linha de pesquisa a que corresponde o projeto objeto deste TO e 
não será permitida a doação, permissão ou venda, pela OUTORGADA EXECUTORA, a 
terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de desvio, inutilização dos bens, 
descumprimento da cláusulas deste TO ou glosa da prestação de contas, a entidade deverá 
ressarcir à OUTORGANTE /CNPq o valor correspondente, mediante prévio procedimento 
administrativo para apuração de dolo ou culpa, se for o caso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Compete à OUTORGADA EXECUTORA guardar 
e manter os equipamentos adquiridos com recursos deste TO, assegurando o seu uso nas 
atividades de pesquisa objeto deste projeto, bem como comunicar à OUTORGANTE 
quaisquer alterações substanciais de natureza administrativa nas cláusulas pactuadas neste 
TO.  

PARÁGRAFO QUARTO: A OUTORGADA GESTORA deverá firmar 
instrumento jurídico com a OUTORGADA EXECUTORA, objetivando a formalização da 
transferência e da guarda dos equipamentos, para a OUTORGADA EXECUTORA, até que 
seja efetivada a incorporação/permissão. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Compete à OUTORGADA EXECUTORA e a 

OUTORGADA GESTORA a obrigatoriedade de envio, no momento do encaminhamento da 
prestação de contas, do registro fotográfico de cada bem permanente adquirido com os 
recursos do projeto, nos termos da Cláusula Décima Quarta. 

  
PARÁGRAFO SEXTO: Compete à OUTORGADA EXECUTORA e a 

OUTORGADA GESTORA a obrigatoriedade de anexar à Prestação de Contas a 
documentação comprobatória da incorporação do bem ao patrimônio da ICT.   

 
 
 
 
 
 
 
 



  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

As normas de concessão, execução, pagamento, acompanhamento e prestação de 
contas do presente TO são as previstas no Manual da FAPEMIG e demais normas da 
OUTORGANTE, que poderão ser alteradas a critério desta; bem como as prescritas na a 
Chamada Pública da FAPEMIG identificado no preâmbulo, no Decreto Estadual n. 
46.319/13, na Lei Federal n. 8.666/93, na Portaria Interministerial nº 507/2011 ou outras que 
vierem a substituí-las e demais legislações aplicáveis ao presente instrumento, no que diz 
respeito ao procedimento da prestação de contas, até a regulamentação do art. 9 - A, §2º Lei 
Federal 13.243/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

A violação de qualquer cláusula do presente TO importará em suspensão do apoio 
concedido, e, eventual, rescisão deste TO, além da devolução dos recursos recebidos, 
devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais e retirada dos bens adquiridos, sem 
prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ADESÃO ÀS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES 

 Os OUTORGADOS declaram que aceitam, sem restrições, o presente apoio como 
está deferido e se responsabilizam pelo fiel cumprimento do presente TO em todas as suas 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

O presente TO poderá ser rescindido no caso de não cumprimento de quaisquer de 
suas cláusulas ou por condições ou fatos supervenientes impeditivos à perfeita e completa 
conclusão das atividades previstas no projeto, podendo ainda a OUTORGANTE cancelar ou 
suspender, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, os benefícios definidos, sem que disso 
resulte direito algum a reclamação ou indenização por qualquer das partes, com relação à 
OUTORGANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de descumprimento de quaisquer de suas cláusulas 
e condições, poderá o PARTÍCIPE prejudicado dar por findo o presente TO, 
independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo o 
PARTÍCIPE inadimplente pelos prejuízos ocasionados, salvo hipótese de caso fortuito ou de 
força maior, devidamente demonstrados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente TO será de 36 MESES, a contar da data de sua publicação, o 
que não implica, contudo, em prorrogação automática do prazo de execução do projeto de 24 
MESES, previsto no preâmbulo e Cláusula Quinta deste TO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A vigência do presente TO, no caso de atraso na liberação 
dos recursos ocasionado pela Fapemig, será prorrogada de ofício pela OUTORGANTE, 
limitada ao período verificado ou previsto para liberação, devendo, readequar a duração das 
etapas de execução, bem como o prazo de execução previsto na cláusula quinta, se for o caso, 
considerando a nova vigência.  

 



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

           O extrato deste TO será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por 
conta e ônus da OUTORGANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente TO, fica eleito o 
foro da Comarca de Belo Horizonte ou, sendo qualquer dos OUTORGADOS entidade 
pública federal, fica eleita a Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais – Belo 
Horizonte. 

Belo Horizonte, 4 de Dezembro de 2017. 

OUTORGANTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

OUTORGADA EXECUTORA 

LEANDRO DA SILVA MARQUES 

OUTORGADA GESTORA 

LUIZ EDUARDO DIAS 

COORDENADOR 

CARLOS ALBERTO DIAS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 
  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS): representações sociais, práticas comportamentais e efetividade dos processos de adesão ao 

tratamento da doença de pacientes cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de 

Diamantina-MG”.  

Este convite está sendo feito a você porque depois de levantarmos todas as pessoas que possuem 

hipertensão e são atendidas pelas ESF de Diamantina, fizemos um sorteio aleatório para selecionar os 

566 possíveis interessados em participar da pesquisa. Você é uma das pessoas sorteadas.  

A sua participação não é obrigatória. Você participa só se quiser. Mesmo estando de acordo em 

participar, a qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o pesquisador ou com as Equipes de Saúde 

da Estratégia de Saúde da Família.  

Esta pesquisa é coordenada pelo Professor Carlos Alberto Dias com a participação dos professores da 

UFVJM Fernanda Fraga Campos, Maria Letícia Costa Reis, Magnania Cristiane Pereira da Costa; 

Mestrando Marcelo Robert Amorim de Araújo; Professor Gilvan Ramalho Guedes (UFMG) e 

Enfermeira Luciana Maria Lauar de Almeida (PMD). 

Os objetivos desta pesquisa são:  

1. Conhecer o perfil dos pacientes hipertensos atendidos pelas ESF da cidade de Diamantina (MG); 

2. Classificar os hipertensos conforme nível de adesão ao tratamento da doença: (G1) Máxima 

Adesão; (G2) Moderada Adesão e (G2) Baixa Adesão; 

3. Identificar ocorrência de comorbidades que interferem na adesão ao tratamento e controle da HAS; 

4. Enumerar as práticas comportamentais adotadas pelos hipertensos e efetividade destas no 

controle da HAS; 

5. Analisar o histórico de hipertensão e adesão desses pacientes segundo seus prontuários. 

6. Propor estratégias para melhorar a adesão ao tratamento e controle da HAS com o auxílio de 

pictogramas, a serem utilizadas pelos hipertensos sob orientação das equipes das ESF. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:  

1. Assinar e rubricar este documento; 

2. Participar de uma entrevista com questões abertas e fechadas; 

3. Ter sua Pressão Arterial aferida três vezes. 

4. Caso sua Pressão Arterial esteja elevada o encaminharemos para o serviço de saúde mais 

próximo. 

 

O tempo da entrevista será aproximadamente de 50 minutos. Todas as suas respostas serão anotadas 

diretamente no roteiro de entrevista. Se você permitir, suas evocações sobre a Hipertensão e sobre o 

Tratamento da Hipertensão serão registradas eletronicamente com o uso de um gravador de voz 

digital. 

Os riscos relacionados com sua participação são: 

1. Ficar triste ou emotivo devido suas experiências com a doença; 

2. Ficar preocupado por não entender alguma pergunta feita pelo entrevistador; 

3. Não saber responder alguma das perguntas feitas pelo entrevistador; 

4. Sentir-se desconfortável caso ache que está demorando a terminar a entrevista; 
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5. Sentir que não deseja mais continuar participar da pesquisa; 

6. Ser identificado como participante da pesquisa ou fornecedor de informações. 

Caso ocorra alguma destas situações poderá ser tomada as seguintes providências: 

1. Dar uma pausa na entrevista até que se sinta tranquilo e menos triste ou emotivo; 

2. Tirar o máximo de dúvidas caso não consiga entender bem alguma pergunta; 

3. Pedir para pular para a próxima pergunta caso não saiba como responder; 

4. Pedir para continuar a entrevista em outro momento; 

5. Pedir para terminar e não continuar a entrevista caso não queira mais responder 

6. Objetivando guardar o anomimato dos participantes no Roteiro de Entrevista serão lançados 

apenas o Número do Entrevistado e seu Primeiro nome. Nome completo, endereço e telefone só 

constarão no TCLE, uma vez que serão necessários por se tratar de pesquisa longitudinal 

Você não terá nenhum benefício financeiro ou outro em participar da pesquisa. Os benefícios a serem 

obtidos com a sua participação é de se saber o que pensam os pacientes a respeito da Hipertensão e 

do Tratamento, bem como receber orientações sobre cuidados importantes sobre a guarda e uso de 

medicamentos. Estão previstos como forma de acompanhamento deste projeto fornecer relatórios com 

os resultados desta pesquisa à Secretaria de Saúde de Diamantina e Sistema Único de Saúde.  

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, 

entretanto, os nomes das pessoas que participarem serão confidenciais e sigilosos, para que você não 

seja identificado. Não há remuneração com sua participação, bem como a de todas as partes 

envolvidas. Não está previsto indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você 

sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, 

podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer momento. 

Coordenador (a) do Projeto: Professor Carlos Alberto Dias  

Endereço: Rua Princesa Isabel, 421, aptº 202 – Diamantina - MG 

Telefone: (33)99948-1996 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e 

aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o 

anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

                                 Identificação Digital 

 

Nome do Entrevistado: __________________________________________  

 
Assinatura do Entrevistado: ______________________________________ 
 
 
 
Código: _____________________________ Data: _______/_______/2019. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 
Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 
Tel.: (38)3532-1240 – 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  
Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br




UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E 
MUCURI 

PROGRAMA DE PESQUISA PARA O SUS – PPSUS 
PROCESSO N.: CHE - APQ-03932-17 

MESTRADO ENSINO EM SAÚDE – TESTE DE LEGIBILIDADE DE PICTOGRAMAS 

 

OBSERVAÇÕES:  

1. A entrevista deve ser gravada para análise em equipe das respostas fornecidas. 
2. Ao apresentar cada cartela esperar que o entrevistado esteja pronto para ouvir 

a pergunta. 

 

Participante:_______________________________________________ 
 
Idade: _____ / Sexo: M (   ) F (   ) / Escolaridade: SE (   ) FI (   ) FC (   ) 
 

 

ORIENTAÇÕES AO ENTREVISTADO 

1) Agradecemos sua participação nesta etapa da pesquisa; 

2) Serão apresentadas 6 cartelas contendo orientações sobre como tomar o 

medicamento anti-hipertensivo; 

3) Ao ser apresentada cada cartela você deverá com calma observá-la para melhor 

compreensão da mensagem;  

4) Mesmo depois de ser feita a pergunta sobre cada cartela poderá observá-la 

novamente pelo tempo que quiser. 

CARTELA 1: 

1. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários fossem 
representadas por estas figuras, você iria entender? 

2.  Quais as informações sobre os horários de tomar o medicamento estão sendo 
apresentadas por estas figuras? 

 
  

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)



CARTELA 2: 

3. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, tipos 
e quantidades de medicamentos fossem representadas por estas figuras, você iria 
entender? 

4.  Quais as informações sobre os horários, tipos e quantidades de medicamentos estão 
sendo apresentadas por estas figuras? 

 

 

CARTELA 3: 

5. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários e 
tempo de jejum fossem representadas por estas figuras, você iria entender?” 

6. Quais as informações sobre os horários e tempo de jejum estão sendo apresentadas 
por estas figuras? 

 

 

CARTELA 4: 

7. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, 
tempo de jejum, tipos e quantidades de medicamentos fossem representadas por 
estas figuras, você iria entender? 

8. Quais as informações sobre os horários, tempo de jejum, tipos e quantidades de 
medicamentos estão sendo apresentadas por estas figuras? 

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)



 

 

CARTELA 5: 

9. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários e 
tempo de jejum fossem representadas por estas figuras, você iria entender?” 

10.  “Quais as informações sobre os horários e tempo de jejum estão sendo apresentadas 
por estas figuras? 

 

 

CARTELA 6: 

11. Se você tivesse que tomar um medicamento e as informações sobre os horários, 
tempo de jejum, tipos e quantidades de medicamentos fossem representadas por 
estas figuras, você iria entender? 

12.  Quais as informações sobre os horários, tempo de jejum, tipos e quantidades de 
medicamentos estão sendo apresentadas por estas figuras? 

 
  

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu claramente todas as figuras da 

cartela  (Clareza)

Entendeu de forma harmônica a relação 

entre as figuras da cartela (Coerência)

Entendeu adequadamente a mensagem 

expressa pelas figuras da cartela (Coesão)



CARTELAS 1-6: 

Colocar as seis cartelas apresentadas uma ao lado da outra e fazer a seguinte pergunta? 

13. Qual destas 6 cartelas, você considera que é mais fácil de entender? 

 

CARTELAS 1: ROSA E AZUL 

Colocar as cartelas azul e rosa uma ao lado da outra e fazer a seguinte pergunta? 

14. No seu modo de entender, existe alguma diferença entre estas duas cartelas? 

15. Qual seria a diferença entre estas duas cartelas? 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

AGRADECER PELA PARTICIPAÇÃO 

 

Entrevistador: _____________________________________  

Diamantina, ______/ 08/2019. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CARTELAS 1 2 3 4 5 6

13 Qual destas 6 cartelas, você considera 

que é mais fácil de entender?

Conforme as explicações fornecidas pelo 

entrevistado podemos afirmar que ele ...

Discordo 

totalmente 

(0)

Discordo 

(1)

Não 

concordo, 

nem discordo 

(2)

Concordo 

(3)

Concordo 

Totalmente 

(4)

Entendeu perfeitamente que existe diferença 

entre as cartelas ROSA e AZUL

Entendeu perfeitamente que a cartela ROSA é 

para orientar mulheres hipertensas e a cartela 

AZUL para orientar homens hipertensos
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DADOS DO PARECER

O projeto de pesquisa intitulado "Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS): representações sociais, práticas

comportamentais e efetividade dos processos de adesão ao tratamento da doença de pacientes

cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Diamantina-MG" trata-se de uma pesquisa

longitudinal, plurimetodológica, de abordagem quantitativa e qualitativa sob a perspectiva da Teoria das

Representações Sociais, realizada nos domicílios de 566 pacientes hipertensos sorteados aleatoriamente,

dentre os 6.608 assistidos pelas 7 Estratégias de Saúde da Família (ESF) situados na zona urbana de

Diamantina. Serão utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: 1. Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido; 2. Roteiro Estruturado de Entrevista; 3. Questionário de Morisky Green MMAS-8):

Utilizado para verificação do nível de Adesão ao Tratamento; 4. Esfigmomanômetro Aneróide e

Estetoscópio: Utilizado para a Aferição da Pressão Arterial. 5. Balança e Fita métrica para avaliação do IMC

Apresentação do Projeto:

Os pesquisadores apontam como objetivo primário: "Identificar as representações sociais e práticas

comportamentais de pacientes assistidos pelas ESF de Diamantina (MG) e efetividade dos processos de

adesão ao tratamento da HAS."

Como Objetivos Secundários, citam-se: 1) Caracterizar o perfil dos hipertensos atendidos pelas ESF da

cidade de Diamantina (MG);2) Classificar os hipertensos conforme nível de adesão ao
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tratamento da doença: (G1) Máxima Adesão; (G2) Moderada Adesão e (G2) Baixa Adesão;3) Identificar

ocorrência de comorbidades que interferem na adesão ao tratamento e controle da HAS;4) Enumerar

práticas comportamentais adotadas pelos hipertensos e efetividade destas no controle da HAS;5) Analisar o

histórico de hipertensão e adesão desses pacientes segundo seus prontuários.6) Propor estratégias para

melhorar a adesão ao tratamento e controle da HAS com o auxílio de pictogramas, a serem utilizadas pelos

hipertensos sob orientação das equipes das ESF

Riscos: os hipertensos participantes estarão sujeitos aos seguintes riscos: 1. Ficar triste ou emotivo devido

suas experiências com a doença; 2. Ficar preocupado por não entender alguma pergunta feita pelo

entrevistador; 3. Não saber responder alguma das perguntas feitas pelo entrevistador; 4. Sentir-se

desconfortável caso ache que está demorando a terminar a entrevista; 5. Sentir que não deseja mais

continuar participar da pesquisa. 6. Ser identificado por terceiros como participante da pesquisa ou

fornecedor de informações. Como formas de minimizar tais riscos serão tomadas as seguintes providências:

1. Dar uma pausa na entrevista até que se sinta tranquilo e menos triste ou emotivo; 2. Tirar o máximo de

dúvidas caso não consiga entender bem alguma pergunta; 3. Pedir para pular para a próxima pergunta caso

não saiba como responder; 4. Pedir para continuar a entrevista em outro momento; 5. Pedir para terminar e

não continuar a entrevista caso não queira mais responder; 6. Anotar no roteiro de entrevista apenas o

número do entrevistado e seu primeiro nome. Por se tratar de pesquisa longitudinal, o nome completo,

endereço e telefone só constarão no tcle juntamente com o número do entrevistado, pois estas informações

serão necessárias para a 8ª etapa da pesquisa (estudo complementar).

Benefícios: Os pacientes hipertensos receberão orientações ao final de cada entrevista sobre melhorias na

guarda e uso dos medicamentos. Os identificados como aderidos ao tratamento mas sem controle da PA

serão convidados a fazer parte do Estudo Complementar. Se estiverem de acordo serão acompanhados

individualmente e receberão orientações para melhor uso e guarda de medicamentos tendo por mote auxiliá

-los a manter a PA sob controle. Além disso, aqueles cuja PA estiver alterada serão prontamente

encaminhados aos serviços de saúde mais próximo para avaliação e orientação médica

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

TIPO DE ESTUDO: Pesquisa longitudinal, plurimetodológica, de abordagem quantitativa e qualitativa sob a

perspectiva da Teoria das Representações Sociais (AXINN & PEARCE, 2007; ABRIC, 1998). LOCAL: A

pesquisa será realizada na cidade de Diamantina-MG. Pertencente a Macrorregião

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

39.100-000

(38)3532-1240 E-mail: cep@ufvjm.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000
Alto da Jacuba

UF: Município:MG DIAMANTINA
Fax: (38)3532-1200

Página 02 de  06



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS
VALES DO JEQUITINHONHA E

MUCURI

Continuação do Parecer: 2.515.050

do Vale do Jequitinhonha e Mucuri o município de Diamantina, situado no Alto Jequitinhonha, conta com

uma população estimada de 48.230 pessoas. Embora o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de

0,716 seja o melhor da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, 38.4% dos residentes vivem em domicílios

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa (IBGE, 2017). POPULAÇÃO E

AMOSTRA: A população do estudo é de 6.608 hipertensos residentes na zona urbana e cadastrados em 7

ESF do município de Diamantina. Destes, serão convidados a fazer parte do estudo 576 SUJEITOS (10

ESTUDO PILOTO; 566 ESTUDO PRINCIPAL) de ambos os sexos de Meia Idade (40-59 anos) e Idosos (60

anos e mais), conforme cálculo do tamanho amostral mínimo com população conhecida. Para o

estabelecimento deste tamanho amostral admitiu-se um erro-padrão da proporção de 3%, um intervalo de

confiança de 97%, e uma proporção de 13,7%. ETAPAS: 1ª ETAPA: Pesquisa bibliográfica. Nesta serão

levantados livros e artigos relativos à Teoria das Representações Sociais; Práticas Comportamentais

relativas à doença e ao Tratamento; e sobre a HAS propriamente dita. Serão consideradas pelo menos as

bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em

Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and retrieval Sistem on-line (MEDLINE). 2ª

ETAPA: Estudo bibliográfico: levantamento, leitura e fichamento. A bibliografia levantada passará

inicialmente por uma leitura exploratória. Serão alvo de estudo aprofundado as obras que contribuírem

efetivamente para discussões referentes aos temas acima identificados. 3ª ETAPA: Objetivando a

uniformidade nos procedimentos aplicáveis à investigação, os pesquisadores, participarão da revisão das

fontes de informação, instrumentos, procedimentos e de um treinamento coletivo para padronização dos

procedimentos empregados na coleta de dados. 4ª ETAPA: visita as sete ESF para apresentar o projeto e

seus objetivos; obter apoio da equipe e levantar dados dos usuários hipertensos cadastrados e sorteados

para compor a AMOSTRA ANALÍTICA (OU SEJA, 576 SUJEITOS), em conformidade com as seguintes

variáveis: Nome, Endereço, Idade, Sexo e UBS de cadastro. No sorteio, utilizar-se-á a proporção de sujeitos

cadastrados por unidade básica, garantindo a representatividade final da coleta básica. 5ª ETAPA: Estudo

piloto junto a 10 (DEZ) HIPERTENSOS para avaliação dos procedimentos e instrumentos de coleta de

dados. Os dados coletados não serão considerados para análise junto aos da 6ª etapa. 6ª ETAPA: Estudo

principal. Visita e coleta de dados no domicílio junto a 566 hipertensos selecionados. Após apresentar a

pesquisa, informar os procedimentos, verificar se estão de acordo em participar e assinarem o TCLE a

coleta será realizada imediatamente na residência dos participantes com o seguinte procedimento: a)

Entrevista guiada por um Roteiro Estruturado; b) Realizar três Aferições da
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Pressão Arterial ao longo da Entrevista conforme recomendações da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão

Arterial (pág. 7 12); c) Solicitar permissão para consulta ao prontuário nos arquivos da ESF. 7ª ETAPA:

Análise do prontuário do hipertenso participante. Condicionada à permissão do hipertenso entrevistado. Esta

será solicitada ao final da entrevista domiciliar. 8ª ETAPA: Estudo Complementar perfazendo três visitas

domiciliares aos hipertensos identificados como Altamente Aderidos mas com Pressão Arterial fora da Meta,

identificados conforme a média das três aferições da Pressão Arterial (PA). Etapa condicionada ao aceito do

entrevistado. 9ª ETAPA: Processamento e Análise dos dados. Os dados quantitativos serão processados e

analisados conforme os objetivos do estudo com o auxílio dos softwares: Sphinx Léxica; Ensemble de

Programmes Permettrant L`Analyse des Évocations (EVOC); Grade of Membership (GoM) Stata: Data

Analysis and Statistical Software e R Project for Statistical Computing. Além de análises descritivas serão

realizados testes de consistência interna das resposta, correlações múltiplas, Testes de dependência como

o qui-quadrado, análise multifatorial entre outros.Na análise qualitativa dos dados, tomar-se-á como

referência fragmentos dos discursos dos participantes nos quais irão expressar as representações sociais

sobre a HAS e seu tratamento. Esses serão obtidos através das questões abertas da coleta de evocações

constante do Roteiro Estruturado de Entrevista, sendo coletados através da Técnica de Associação Livre de

Palavras (TALP) e processados através do software Ensemble de Programmes Permettrant L`Analyse des

Évocations (EVOC). Com os dados subjetivos coletados, far-se-á a “Análise de Conteúdo” (BARDIN, 1999),

agrupando os dados em categorias para análise, dentro dos temas identificados. Os textos não sofrerão

correções linguísticas, preservando o caráter espontâneo das falas. Esta técnica de análise consiste em um

processo sistemático de avaliação de mensagens, que objetiva a descrição do conteúdo e inferências de

conhecimentos sobre a produção e recepção dessas mensagens. Tal processo segue os seguintes

passos:1.Os discursos coletados são, inicialmente, transcritos mantendo-se a forma original de expressão

dos respondentes;2.Pré-análise, na qual faz-se uma leitura flutuante, a partir da qual emergem impressões e

orientações, de forma a ident i f icar as grandes categorias discursivas abordadas pelos

respondentes;3.Leituras exaustivas dos conteúdos, para a organização e sistematização dos conteúdos,

permitindo o agrupamento dos mesmos em grandes categorias;4.Análises dos conteúdos das falas dos

sujeitos, que serão reunidas por categorias, identificando unidades de significados, estabelecendo

subcategorias e procedendo-se aos agrupamentos finais; 5.Análise e interpretação dos dados por

subcategorias, possibilitando a descrição dos resultados e significados dos conteúdos que consolidam o

tema. As informações presentes nas entrevistas serão agrupadas em categorias relativas a cada item, e as

falas analisadas dentro de cada tema. Os

39.100-000

(38)3532-1240 E-mail: cep@ufvjm.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000
Alto da Jacuba

UF: Município:MG DIAMANTINA
Fax: (38)3532-1200

Página 04 de  06



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS
VALES DO JEQUITINHONHA E

MUCURI

Continuação do Parecer: 2.515.050

textos não sofrerão correções linguísticas, preservando o caráter espontâneo dos discursos. Esses são

pontos de partida para a análise, sejam eles verbais, figurativas, gestuais ou diretamente provocadas, e

expressam um significado ou um sentido para os sujeitos respondentes (FRANCO, 2006)

A carta da Instituição Co-partícipe foi apresentada conforme Resolução 466/12.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- Segundo a Carta Circular nº. 003/2011/CONEP/CNS, de 21/03/11, há obrigatoriedade de rubrica em todas

as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo pesquisador, que deverá também

apor sua assinatura na última página do referido termo.

- Relatórios parcial deve ser apresentado ao CEP no dia 30/07/2019 e o relatório final ao término do estudo

em 30/07/2020. Considerase como antiética a pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que

a aprovou.

Recomendações:

O projeto atende aos preceitos éticos para pesquisas envolvendo seres humanos preconizados na

Resolução 466/12 CNS.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1023532.pdf

21/02/2018
22:16:12

Aceito

Outros CoordenacaodaAtencaoPrimariadeDiam
antina.pdf

21/02/2018
22:15:06

CARLOS DIAS Aceito

Outros SecretariodaSaudedeDiamantina.pdf 21/02/2018
22:12:37

CARLOS DIAS Aceito

Declaração de
Pesquisadores

7_Anuencia_Formal_de_Participacao_P
esquisadores.pdf

30/12/2017
15:29:25

CARLOS DIAS Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

6_Termo_de_Compromisso_UFVJM.pdf 30/12/2017
15:28:17

CARLOS DIAS Aceito

Orçamento 5_Orcamento_HAS_Diamantina.pdf 30/12/2017
15:27:21

CARLOS DIAS Aceito

Outros 4_Roteriro_de_Entrevista_HAS_Diama 30/12/2017 CARLOS DIAS Aceito
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DIAMANTINA, 27 de Fevereiro de 2018

Lilian Simone Godoy Fonseca
(Coordenador)

Assinado por:

Outros ntina.pdf 15:25:56 CARLOS DIAS Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

3_TCLE_HAS_Diamantina.pdf 30/12/2017
15:24:47

CARLOS DIAS Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

2_Projeto_HAS_Diamantina.pdf 30/12/2017
15:24:28

CARLOS DIAS Aceito

Folha de Rosto 1_Folha_de_Rosto.pdf 30/12/2017
15:23:36

CARLOS DIAS Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

39.100-000

(38)3532-1240 E-mail: cep@ufvjm.edu.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia MGT 367 - Km 583, nº 5000
Alto da Jacuba

UF: Município:MG DIAMANTINA
Fax: (38)3532-1200

Página 06 de  06


