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A Hipertensão Arterial (HA) é um problema crônico de alta prevalência nos idosos, sendo 
grande preocupação nesta faixa etária o baixo comprometimento destes com o tratamento 
farmacológico. Com isso, o presente estudo teve por objetivo verificar a prevalência da 
adesão ao tratamento farmacológico da HA em pacientes idosos. Participaram deste estudo 
504 voluntários (316 mulheres) com idade de 70±8 anos (média±desvpad), diagnosticados 
com HA em uma unidade básica de saúde. Foram realizadas visitas domiciliares para a 
aplicação do questionário e coleta de seus respectivos dados. Oquestionário era constituído 
por catorze questões de conteúdos diretos, destas, dez questões relacionadas às 
características sociodemográficas dos voluntários do estudo e outras quatro questões 
(questionário de Morisky) diretamente relacionadas à adesão ao tratamento farmacológico. 
Após aplicação do questionário foi gerado escore baseado nas questões de Morisky (0= alta 
adesão; 1 e 2= média adesão; 3 e 4 baixa adesão), que posteriormente foram utilizados para 
análise dos dados. Prevalência de alta adesão ao tratamento da HA foi 60,7% e o de baixa 
9,3%. Tempo de exposição à doença influencia na adesão ao tratamento medicamentoso, 
sendo que pacientes com maior tempo de diagnóstico são mais aderentes p=0,003. Quanto ao 
gênero, as mulheres demonstraram-se mais aderentes ao tratamento p=0,04.  Em 
contrapartida, o fato de o voluntário do estudo ser ativo profissionalmente não compromete a 
adesão ao tratamento p=0,54, assim como grau de escolaridade e participação em atividades 
educativas relacionadas com HA, p=0,12 e p=0,24, respectivamente. Outro fato que não 
influenciou nos resultados do nosso estudo foi o médico responsável pelo acompanhamento 
do voluntário com HA, p=0,13. Contrariando expectativas iniciais do nosso estudo, a adesão 
ao tratamento medicamentoso da HA em pacientes idosos é muito prevalente, e fatores socio-
economicos como renda familiar, escolaridade e atividade profissional não influenciam na 
adesão ao tratamento.  
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