
Anais do Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais, Marília, v.1, 2018                                53 

DefSen IV Seminário do Grupo de Pesquisa Deficiências Físicas e Sensoriais
Faculdade de Filosofia e Ciências

26 e 27 de fevereiro de 2018   ISSN  2594-9802

avaliação da qualidade de vida de indivíduos 
hipertensos em uma unidade de saúde da família

Aneleide Pacheco Rocha1; Aila Narene Dahwache Criado Rocha2

aneleide.r@hotmail.com
1Departamento de Educação Especial, Faculdade de Filosofia e Ciências; 2Departamento de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional, Universidade Estadual Paulista

introdução
Atualmente, a população brasileira passa por mudanças políticas, econômicas, sociais 

e culturais, que refletem na maneira como as pessoas vivem. As mudanças podem provocar a falta de 
cuidado com a própria saúde o que repercute em alterações de padrões de adoecimento, portanto, revelam 
causas de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) dentre o qual a Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) se destaca (GIRÃO et al, 2015).

No Brasil a HAS é um problema grave de Saúde Pública, constitui um dos principais fatores de 
risco para o aparecimento de doenças renais e cerebrovasculares, do qual é responsável por 40% de mortes 
por acidente vascular cerebral, por 25% de mortes por doença arterial coronariana, e em combinação com 
diabetes, há 50% dos casos, insuficiência renal (BRASIL, 2006).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2011), as Doenças Cardiovasculares se referem 
na atualidade a maior causa de morte no mundo, responsável por aproximadamente mais de 17 milhões 
de óbitos em 2008, e mais de três milhões ocorreram em indivíduos com menos de 60 anos de idade, em 
que grande parte poderia ter sido evitada.

O diagnóstico, o tratamento, e a reabilitação são responsabilidade da atenção básica de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, com o intuito de desenvolver a atenção integral para promover a 
autonomia dos indivíduos (BRASIL, 2012). 

Em outubro de 2011, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica, pela PORTARIA 
nº 2.488, a qual estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2012).  
Segundo o Ministério da Saúde, conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, 
conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o direcionamento de serviços correspondentes, e dá outras 
providências (BRASIL, 2012).

A Unidade de Saúde da Família (USF) caracteriza-se por novo ou antigo posto ou centro de 
saúde reestruturado, o qual atribui maior capacidade para atender as demandas, e as necessidades básicas 
de saúde, de uma determinada população (BRASIL, 2000).

A partir de programas instituídos com base na dinâmica da população de um determinado 
território, os profissionais que compõem a USF, tem o objetivo de assistir e promover a saúde (BRASIL, 
2000).

A conscientização feita pela USF sobre sintomas, tratamento e controle da HAS, possibilita 
reduzir o risco de complicações, como Doença cérebro vascular, Doenças Coronariana, Insuficiência 
cardíaca, Doença Renal crônica, dentre outras, com o intuito de proporcionar uma melhor qualidade de 
vida.
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Diante dos números crescentes de indivíduos com HAS, se fez necessário a avaliar a qualidade 
de vida dos indivíduos diagnosticados com a doença, pertencentes de um mesmo território de uma USF 
e realizar uma avaliação da qualidade de vida dos mesmos.

objetivo
Avaliar a qualidade de vida de indivíduos diagnosticados com HAS em uma Unidade de 

Saúde da Família do Interior do Estado de São Paulo.

metodologia
Este estudo se caracterizou como uma pesquisa avaliativa do tipo descritiva, Aprovada pelo 

Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Estadual Paulista, Campus Marília, sob número de parecer 
1.939.830 os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A coleta de dados foi realizada no território de abrangência da USF de Marília, SP, do qual 
foi aplicada por uma equipe multiprofissional, por meio de entrevista na residência dos participantes da 
pesquisa.

Participaram do estudo, 46 adultos com diagnóstico de HAS, com idades variadas, homens e 
mulheres, pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde da Família no Interior de São Paulo.

Como critério de inclusão foram selecionados indivíduos que tiveram a disponibilidade, 
interesse e que estivessem com capacidade mental e cognitiva para se comunicar e responder as perguntas 
do instrumento de avaliação de qualidade de vida, SF-36. Foram excluídas as pessoas que não pertencem 
à área de abrangência da USF, que não possuam interesse, que não consigam compreender e responder os 
questionários que foram aplicados.

Com o instrumento de medida da qualidade de vida, foi utilizado o questionário genérico 
SF-36 (Medical Outcomes Study 36 –  Form Health Survey) que atualmente é um dos instrumentos de 
avaliação de qualidade de vida mais utilizados em pesquisas na área de saúde.

O questionário contém 36 itens englobados em 8 domínios dos quais são: capacidade 
funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e 
saúde mental. 

A partir da análise dos 8 domínios do questionário, os dados são avaliados e as respostas são 
transformadas em escores em uma escala de 0 a 100 de cada constituinte, não há um valor total de toda 
a avaliação, porém, resulta-se em um estado geral de saúde de cada indivíduo, do qual cada domínio tem 
o sua porcentagem de 0 a 100%  de acordo com a sua resposta em cada uma das 8 escalas (ALMEIDA, 
ALVES, SILVA, 2012).

O instrumento avalia a qualidade de vida de acordo com a percepção do indivíduo sobre a sua 
doença, o score varia de 0 (menor nota) corresponde a uma qualidade de vida ruim e 100 (maior nota) 
considera-se uma boa qualidade de vida.

O questionário SF-36 foi desenvolvido por Sherbourne e Ware e mais tarde validado no 
Brasil. (CICONELLI et al, 2011 apud ADORNO, BRASIL-NETO, 2013, p. 203).

Foram realizadas visitas domiciliares semanais para a coleta de dados do questionário, as 
pessoas que possuíam condições de ler e responder as perguntas sem ajuda, respondiam de imediato e as 
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pessoas que apresentavam dificuldade visual ou não possuíam alfabetização, as perguntas eram lidas pelo 
aplicador e respondidas pelos participantes.

A análise dos dados do questionário foi realizada por meio do Power Point e do software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), através de frequências. Os dados coletados, entre eles o 
sexo dos participantes, idade dos participantes, escore do teste de qualidade de vida, foram interpretados 
e apresentados por meio de gráficos e tabelas. 

resultados
No gráfico abaixo apresenta a média geral da qualidade de vida dos 46 indivíduos diagnosticados 

com HAS avaliados em uma USF. A Média é apresentada de acordo com os 8 domínios do questionário 
SF-36, o instrumento de pesquisa obtém uma escala de pontuação que vária de 0 (menor nota) a 100 
(maior nota).

Gráfico 1 - Identificação da média dos domínios

Fonte: elaboração própria.

Observa-se que em relação à qualidade de vida destes indivíduos a maior pontuação de acordo 
com o instrumento de pesquisa SF- 36 foi no domínio Limites por aspectos emocionais com média geral 
de 65, 2, e a média geral com menor pontuação nota-se no domínio Estado geral de saúde com 51,3.
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Na ordem dos domínios do gráfico ilustrado acima, segue as respectivas tabelas com 
informações individuais de cada domínio do instrumento de pesquisa. As tabelas foram elaboradas com 
dados fragmentados em população representados pela porcentagem (%) e na pontuação do Score obtido.

Tabela 1 - Domínio Capacidade Funcional: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

20% 13% 22% 46%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Capacidade Funcional, a média geral foi 64,1. Neste domínio, 
20% dos indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 13% com score de 25 a 50, 
consecutivamente 22% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 46% dos indivíduos 
alcançaram score de 75 a 100.

Tabela 2. Domínio Limites por Aspectos Físicos: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

30% 9% 4% 57%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Limites por Aspectos Físicos, a média geral foi 64,7. Neste 
domínio, 30% dos indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 9% com score de 25 
a 50, consecutivamente 4% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 57% dos indivíduos 
alcançaram score de 75 a 100.

Tabela 3 - Domínio Dor: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

2% 26% 50% 22%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Dor, a média geral foi 60,5. Neste domínio, 2% dos indivíduos 
avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 26% com score de 25 a 50, consecutivamente 50% dos 
indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 22% dos indivíduos alcançaram score de 75 a 100.
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Tabela 4 – Domínio Estado Geral de Saúde: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

13% 28% 52% 7%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Estado Geral de Saúde, a média geral foi 51,3. Neste domínio, 13% dos 
indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 28% com score de 25 a 50, consecutivamente 
52% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 7% dos indivíduos alcançaram score de 75 a 
100.

Tabela 5 – Domínio Vitalidade: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

9% 28% 33% 30%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Vitalidade, a média geral foi 61,3. Neste domínio, 9% dos indivíduos 
avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 28% com score de 25 a 50, consecutivamente 33% dos 
indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 30% dos indivíduos alcançaram score de 75 a 100.

Tabela 6 – Domínio Aspectos Sociais: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

9% 35% 22% 35%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Aspectos Sociais, a média geral foi 64,7. Neste domínio, 9% dos 
indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 35% com score de 25 a 50, consecutivamente 
22% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 35% dos indivíduos alcançaram score de 75 
a 100.

Tabela 7 – Domínio Limites por Aspectos Emocionais: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

28% 9% 2% 61%

Fonte: Elaboração própria.
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Em relação ao domínio Limites por Aspectos Emocionais, a média geral foi 65,2. Neste 
domínio, 28% dos indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 9% com score de 25 
a 50, consecutivamente 2% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 61% dos indivíduos 
alcançaram score de 75 a 100.

Tabela 8. Domínio Saúde Mental: Score SF-36 de 0 a 100 e Porcentagem de indivíduos

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100

7% 20% 39% 36%

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao domínio Saúde Mental, a média geral foi 63,7. Neste domínio, 7% dos 
indivíduos avaliados obtiveram score de 0 a 25, seguidos por 20% com score de 25 a 50, consecutivamente 
39% dos indivíduos tiveram score de 50 a 75 e por ultimo, 36% dos indivíduos alcançaram score de 75 
a 100.

discussão
O estudo evidencia menor pontuação na média geral com 51, 3 no domínio “Estado geral de 

saúde” e em contrapartida, a maior pontuação se deve ao domino “Limites por aspectos emocionais” com 
média geral 65,2. Os dados mostram a percepção do individuo sobre a sua doença.

O resultado trouxe que os indivíduos diagnosticados com hipertensão apresentam uma 
qualidade de vida moderada.

No domínio “Capacidade funcional” apresentou-se com média 64,1 no qual se refere ao 
individuo em realizar suas atividades de vida diária, como exemplo ser independente para vestir-se, tomar 
banho e comer. No domínio “Limites por aspectos físicos” ao que está ligado também com a capacidade 
do individuo de movimentar-se, obteve uma média com valor aproximado do domínio acima citado com 
64,7, em que não se diferenciam muito.

Em um estudo realizado por Souza et al  (2013), sobre avaliação da qualidade de vida de 
idosos que realizavam atividade físicas no cidade de Brejo Santo – CE, apresentou como média 58, 25 o 
domínio “Capacidade funcional”.

A média do domínio “Dor” o que se relaciona com sofrimento, mostrou-se com nível baixo 
com 60, 5 o que nos mostra que os indivíduos entrevistados não apresentam um limiar de dor alto, 
porém, trata-se de um aspecto preocupante já que a hipertensão é uma doença silenciosa.

Sobre o domínio “Estado geral de saúde” em nossa pesquisa obteve a média mais baixa com 
51,3 em relação aos outros domínios, segundo BRITO et al (2008) que avaliou a qualidade de vida 
e a percepção da doença entre os portadores de hipertensão arterial relatou em sua pesquisa sobre os 
indivíduos que responderam ao questionário SF-36, no domínio “estado geral de saúde” perceberam a 
situação da doença como agravante em suas vidas.
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Sobre o domínio “Vitalidade” com média 61,3 o que refere-se a energia e disposição, sugere 
que a hipertensão está relacionada também com o cansaço destes avaliados, o que pode estar interferindo 
também nos “aspectos sociais”

Obteve a média maior de todos os domínios o “Limite por aspectos emocionais”, pois, 
embora todos os outros domínios do estudo não terem uma grande diferença estatística alta, atingiu 
uma média global de 65,2. E o último domínio “saúde mental” que avalia o bem estar psicológico do 
individuo foi constatado como média geral de 63,7, o que mostra que os indivíduos avaliados precisam de 
acompanhamento psicológico, uma vez em que a sua doença pode se agravar mais.

Conclusão
De forma geral, o estudo demonstrou que os indivíduos diagnosticados com hipertensão 

obtiveram uma pontuação acima do esperado em relação a sua qualidade de vida. É importante ressaltar 
que a hipertensão arterial é uma doença assintomática e que a USF deve estar presente no acompanhamento 
destes pacientes, para realizar campanhas, projetos que possam suprir as dúvidas e anseios destes pacientes. 
O acompanhamento se faz necessário, e o quanto antes é descoberta a doença mais chances o paciente 
possui em ter uma boa qualidade de vida.
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