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RESUMO 

 

As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no planeta, sendo a Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) um dos principais agravos dessas doenças. Dos fatores 

modificáveis para HAS, a renda individual ou familiar exerce uma importante influência 

no controle da pressão arterial. Um dos principais aportes nesse sentido são os programas 

de transferência de renda, como, o Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal. 

Deste modo, o principal objetivo deste estudo consistiu em analisar o efeito dos programas 

assistenciais de transferência de renda e da renda no controle da hipertensão arterial 

sistêmica em usuários adultos cadastrados no Programa HIPERDIA no município de João 

Pessoa. A renda foi dividida em quatro grupos (G1, que recebia Bolsa Família e recortes 

para G2, G3 e G4). Trata-se de um estudo com (abordagem qualitativa e quantitativa. A 

primeira é caracterizada por um estudo observacional, de corte transversal para os ano de 

2009. Na abordagem qualitativa foi utilizado como método o Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). As variáveis estudadas representam características sociodemográficas, 

antropométricas e hemodinâmicas dos usuários hipertensos. Para as análises estatísticas 

fez-se o uso do teste de Análise de Variância (ANOVA) com post hoc Tukey-HSD; o teste 

de Kruskal-Wallis com post hoc de Dunn; o teste t’ Student, o teste de Mann-Whitney e o 

teste de Wilcoxon. Para análise dos fatores de risco utilizou-se o Modelo Linear 

Generalizado Logístico. O perfil da amostra representativa foi predominante para o sexo 

feminino, de raço/cor não branca, casados, com escolaridade até o ensino médio, 

empregados, com pequena vantagem na Pressão Arterial (PA) controlada, alto risco para 

circunferência de cintura, baixo risco para relação cintura/quadril (RCQ) e Índice de Massa 

Corporal (IMC) normal. O teste entre médias resultou em diferenças estatísticas entre os 

quatro grupos para as variáveis: idade e  Pressão Arterial Sistólica. Os fatores que atuaram 

no controle da PA foram: no grupo G1, idade (OR = -1,15) e sexo masculino (OR = 0,89); 

no grupo G2 sexo (OR = -1,29) e IMC (OR = 1,94); o grupo G4 situação conjugal ser 

casado (OR = 1,75) e massa corporal (OR= 0,50). Na etapa qualitativa foi observado que 

os indivíduos em sua maioria faziam uso principalmente de medicamentos alopáticos para 

controle da HAS com, claras alegações de que a renda proporcionada pelo PBF era 

insuficiente para o controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos, cujos benefícios 

eram destinados com os gastos da casa. Sugere-se que não há evidências de que o PBF 

exerce influência no controle da pressão arterial de indivíduos hipertensos cadastrados no 

Programa Hiperdia, no município cidade de João Pessoa no período estudado. 

 

Palavras chave: Hipertensão; Atenção Primária à Saúde; Renda; 

  



 

ABSTRACT 

 

Cardiovascular diseases are the major cause of death in the planet, and Systematic Arterial 

Hypertension (SAH) is one of the main grievances of these diseases. Among the modifying 

factors for SAH, the individual or family income plays an important role in blood pressure 

control. Among the main contributions it is the income transfer programs, such as the 

Bolsa Família Program (PBF) of the Brazilian government. Therefore, the main goal of this 

study was to analyze the effect of income transfer assistance programs and income on 

controlling systematic arterial hypertension in adult users registered in the HIPERDIA 

Program in the city of Joao Pessoa. Income was divided into four groups (G1, which 

received Bolsa Familia and cutouts for G2, G3 and G4). This is a qualitative and 

quantitative study. The first is characterized by an observational study, cross-sectional for 

the year of 2009. In the qualitative approach it was used the Collective Subject Discourse 

(CSD) as method. The studied variables represent socio-demographic, anthropometric 

hemodynamic features of hypertensive patients. For statistical analyzes it was used the 

Variance Analyzes test (ANOVA) with post hoc Tukey-HSD; the Kruskal-Wallis test with 

post hoc of Dunn; the t’ Student test, the Mann-Whitney test and the Wilcoxon test. For the 

risk factors analyzes it was used the Logistic Generalized Linear Model. The profile of the 

representative sample was predominant in females, race/skin color not white, married, who 

have studied until high school, employed, with little advantage in controlled Blood 

Pressure (BP), high risk of waist circumference, low risk of waist-to-hip ratio (WHR) and 

normal Body Mass Index (BMI). The test of averages resulted in statistical differences 

between the four groups for the variables: age and systolic blood pressure. The factors that 

worked in the BP control were: G1, age (OR = -1,15) and males (OR = 0,89); in group G2 

sex (OR = -1,29) and BMI (OR = 1,94); group G4 marital status being married (OR = 

1,75) and body mass (OR= 0,50). In the qualitative phase it was observed that most 

individuals use allopathic medicines to control SAH and they clearly claimed that the 

funds  provided by the PBF was not enough to control blood pressure in hypertensive 

individuals, whose money was spent on things for the house. It is suggested that there is no 

evidence that the PBF influences blood pressure control in hypertensive patients enrolled 

in the Hiperdia Program, in the city of Joao Pessoa during the study period. 

 

Key words: Hypertension; Primary Health Care; Income; 
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APRESENTAÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública, sendo 

considerada uma pandemia mundial. Um dos importantes fatores modificáveis para controle 

da pressão arterial, na sociedade capitalista, é a renda. 

Como no Brasil há uma grande concentração de renda nas mãos da classe dominante e 

com escassos recursos para o restante da sociedade, estudar e estabelecer medidas equitativas 

para o pleno desenvolvimento humano são questões desafiadoras. 

Este trabalho é fruto dos debates sobre os efeitos decorrentes na população beneficiária 

do Programa Bolsa Família e da renda, dando ênfase particularmente naqueles que 

sobrevivem abaixo da zona de pobreza e extrema pobreza. Conversas estas, que 

responsabilizam apenas o indivíduo por sua condição social. 

Levanta-se como principal questionamento o debate sobre os efeitos que a transferência 

de renda produz sobre a saúde dos beneficiários, mais particularmente sobre um dos males 

mais preocupantes da vida contemporânea que é a hipertensão arterial. Na tentativa de 

encontrar respostas para tal questionamento, lançou-se mão das bases de dados produzidas 

pelas pesquisas desenvolvidas por Paes (2008) em projeto financiado pela CNPq 

(MCT/CNPq/MS – SCTIE – DECIT/MS N.º 37/2008 e MCT/CNPq/CT- saúde N.º 67/2009) e 

pela FAPESC (N.º 02/2009) e, dando prosseguimento, um outro financiado pela FAPESC (N.º 

02/2009) 

Como forma de compreender, aprofundar e analisar o fenômeno Bolsa Família, 

realizou-se um estudo com triangulação de métodos, ou seja, dando um enfoque tanto 

quantitativo como qualitativo. 

Espera-se que os resultados deste trabalho possam subsidiar as discussões em prol dos 

aperfeiçoamentos e reorientações sobre o efeito do Programa Bolsa Família nos usuários 

hipertensos par a tomada de decisões, particularmente no município de João Pessoa.  

Como forma de estruturação do trabalho, este foi dividido em cinco capítulos. O 

primeiro deles trata da introdução, estruturado com a problematização, justificativa e 

objetivos. O segundo capítulo foi reservado para o referencial teórico. No terceiro capítulo 

foram apresentados os métodos e técnicas utilizadas para obtenção dos objetivos. No quarto 

capítulo são apresentados os resultados e a discussão. Finaliza-se com o capítulo que trata das 

considerações finais.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no planeta. A Organização 

Mundial de Saúde relata que em 2008, 31% das mortes estavam relacionadas às doenças 

cardiovasculares, representando 17,3 milhões de pessoas atingidas. Projeções para 2030 

sugere que 23,6 milhões de pessoas morrerão por doenças cardiovasculares em todo o mundo 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Dados do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2005-2008) 

apontam que a prevalência das doenças cardiovasculares na população americana acima de 20 

anos foi de 33,5%. (ROGER et al., 2011). No Brasil, 72% dos óbitos são causados por 

doenças crônicas não transmissíveis, sendo 31,3% tiveram como causa principal as doenças 

cardiovasculares, maior causa de mortes (BRASIL, 2011a). 

A principal doença cardiovascular é a hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS é 

conceituada como uma enfermidade que se caracteriza pelos níveis elevados e sustentados da 

PA, que em geral estão associados a alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvo, 

somado a modificações metabólicas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2010). 

Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, o percentual de hipertensos no Brasil 

cresceu de 21,5% em 2006 para 24,4% em 2009. Fato agravante observado nesse 

levantamento revela que em todas as faixas etárias houve aumento no número de casos. No 

Nordeste, foi observado uma prevalência de HAS entre 7,2% a 40,3% (PASSOS et al., 2006). 

Em João Pessoa, a prevalência diagnosticada foi de 25,4%, sendo 28,7% entre as mulheres e 

21,4% entre os homens (BRASIL, 2011a). 

Os fatores de risco para HAS podem ser classificados como comportamentais, 

genéticos ou de origem ambiental, podendo ser reversíveis ou irreversíveis 

(INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR BLOOD PRESSURE GENOME-WIDE 

ASSOCIATION STUDIES, 2011; JOHNSON et al., 2007; LAAKSON et al., 2008; WANG 

et al., 2007). 

Os fatores de risco também podem ser classificados em fatores não modificáveis 

(sexo, idade, cor da pele, antecedentes familiares) e modificáveis (diabetes mellitus, 

tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade/sobrepeso, consumo de sal, hipercolesterolemia, 

escolaridade, estado civil e renda) (BARRETO et al., 2003; HARTMANN et al., 2007; 

LESSA et al., 2004; YUSUF et al.,2001). 
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Vários estudos procuraram associar a relação entre o menor nível socioeconômico e a 

maior prevalência de doenças crônicas, em especial a hipertensão arterial (ALCOCER; 

CUETO, 2008; BARROS et al., 2006; 2011; BRAVEMAN et al., 2010; DANAEI et al., 

2011).  

Tentando reverter o panorama das desigualdades sociais e de renda, ressalta-se o papel 

das redes de proteção social como a transferência monetária condicionada, tendo como os 

maiores e mais conhecidos no Brasil, o Benefício de Prestação Continuada e o Programa 

Bolsa Família (ROCHA, 2011; ROSSI, BERTANI, CAMILO, 2006). O foco destas 

intervenções seria prover os direitos à educação, saúde e alimentação em famílias pobres ou 

extremamente pobres, com crianças e adolescentes (FONSECA; VIANA, 2007). 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A história brasileira é marcada por ações institucionais que privilegiam 

economicamente as classes dominantes a como, por exemplo, das capitanias hereditárias, a 

escravidão e , mais recentemente, financiamentos públicos para bancos privados e para 

agronegócios (FURTADO, 2009). 

Estas medidas fizeram com que a diferença de concentração de renda entre os mais 

ricos e os mais pobres aumentasse gradativamente. Contudo, reorientações de políticas de 

governo como, as aposentadorias rurais e o Benefício de Prestação Continuada, que são 

atrelados ao salário mínimo, e os benefícios de transferência de renda condicionada 

(Programa Bolsa Família) sinalizaram para a diminuição das desigualdades na concentração 

de renda. Estima-se ganhos de renda, para a população mais pobre, em torno de 70% 

(SOARES, 2006). 

Segundo Fonseca e Viana (2007) o Brasil é um dos países que oferece um dos maiores 

programas assistenciais de transferência de renda da America Latina e do Caribe. De acordo 

com Soares (2006), o Programa Bolsa Família contribuiu em 25% com a queda das 

desigualdades de renda, o restante esteve relacionado à diminuição das desigualdades nos 

rendimentos do trabalho. 

Apesar dessa diminuição das desigualdades na concentração renda, ainda há muito a 

ser modificado, principalmente nas periferias das cidades, visto que a ocupação do solo é 

desordenada e os requisitos mínimos de saneamento básico não são cumpridos, resultando em 

mais exposição a fatores de risco à saúde (PAIM, 2009).  

Outra questão importante está relacionada à insegurança alimentar, pois foi na região 
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do Nordeste brasileiro onde foi encontrado o pior estado de insegurança alimentar (LIGNANI  

et al., 2011). Algumas pesquisas neste sentido, relatam que a transferência de renda poderia 

estar estimulando a adoção de hábitos menos saudáveis e ingesta de nutrientes mais calóricos 

e danosos à saúde (ATTANASIO, MESNARD, 2006; DU et al., 2004; FERNALD, 

GERTLER, HOU, 2008; FERNALD, HOU, GERTLER, 2008; GUO et al., 2000). 

Diante deste quadro, levanta-se como questionamento o debate sobre os efeitos que as 

transferências monetárias produzem sobre a saúde dos contingentes assistidos por estas 

transferências, mais particularmente sobre um dos males mais crescentes, e portanto, 

preocupantes da vida contemporânea: o controle da hipertensão arterial. Na tentativa de 

encontrar respostas para tal questionamento, levanta-se tal problema delimitado 

geograficamente para uma população nordestina, altamente beneficiada por tais 

transferências, o município de João Pessoa, PB. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Vários estudos vem apontando forte relação entre a renda e eventos cardiovasculares, 

particularmente a hipertensão arterial sistêmica (HAS) (BARROS et al., 2006; DANAEI et 

al., 2011; KAPLAN et al., 2010; SENAN, PETROSYAN, 2014; MENDES et al., 2013). 

Outros estudos ainda apontam que a HAS se distribui de forma desigual e injusta pelos 

diferentes países, com elevadas prevalências nos países subdesenvolvidos e que, os estratos 

socioeconômicos mais pobres apresentam maiores níveis de doenças crônicas e elevada 

prevalência de mortalidade (ALCOCER, CUETO, 2008; BRAVEMAN et al., 2010; 

SCHILLER et al., 2012). Deste modo, é preponderante a realização de estudos que apontem 

direcionamentos para minimizar as desigualdades que repercutem em um controle mais 

efetivo da HAS. 

Trabalhos realizados no Brasil que exploraram a renda como um componente 

diferenciador e relacional com o controle da HAS são inexistentes, o qual inclui o Nordeste 

brasileiro (OLIVEIRA, 2010). Neste sentido, trazer contribuições para tal entendimento, 

alimenta este debate ao se basear em informações primárias para uma população bem 

delimitada e particular. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar o efeito dos programas assistenciais de transferência de renda e da renda no 

controle da hipertensão arterial sistêmica em usuários cadastrados no Programa HIPERDIA 

do município de João Pessoa. 

 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Traçar o perfil dos usuários hipertensos cadastrados no programa HIPERDIA de 

acordo com diferentes estratos de renda; 

 Analisar a relação entre o controle de pressão arterial sistêmica com características 

sociodemográficas e a renda dos indivíduos hipertensos; 

  Conhecer a percepção dos indivíduos hipertensos que são assistidos por programas 

assistenciais de transferência de renda quanto ao controle da pressão arterial sistêmica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Em torno de 639 milhões de pessoas hipertensas vivem nos países em 

desenvolvimento com recursos de saúde limitados e precárias condições de controle da 

pressão arterial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002; 2005). Kearney et al., (2005) 

fazem projeção de que em 2025 três quartos da população hipertensa viverá nos países em 

desenvolvimento. 

O cálculo da carga de mortalidade baseada na hipertensão arterial sistêmica como 

causa inicial é subestimado (LU, ANDERSON, KAWACHI, 2013). Apesar de subestimado, a 

prevalência de mortalidade é maior nos grupos de menor poder financeiro (SCHILLER et al., 

2012). 

Na Tunísia foi encontrada uma prevalência de HAS 30,6%, sendo 33,5% entre 

mulheres e 27,3% nos homens. Fato interessante foi que apenas 38,8% tinham sido 

diagnosticados com hipertensão, 84,4% estavam engajados no tratamento e somente 24,1% 

dos hipertensos tinham sua pressão arterial controlada (BEN ROMDHANE et al., 2012). 

Nos Estados Unidos, no ano de 2008 33% das mortes por doenças cardiovasculares 

foram em indivíduos com idade inferior a 75 anos. O que representa 2200 americanos mortos 

por dia (PERK et al., 2012; ROGER et al., 2012). 

Danaei et al., (2011) estimaram que 51% das mortes por Acidente Vascular Encefálico 

e 45% das mortes por doenças coronarianas estão relacionadas com níveis elevados de 

pressão arterial.  

 

2.2 GASTOS RELACIONADOS À HIPERTENSÃO 

 

Estimaram-se gastos diretos e indiretos em torno de US$ 297,7 bilhões com doenças 

cardiovasculares no ano 2008 nos Estados Unidos, sendo o maior gasto com saúde naquele 

país (ROGER et al., 2012). 

No estudo de Leal et al., (2006) observou-se que o custo com doenças 

cardiovasculares na União Européia foi de  € 169 bilhões, sendo a maior parte do custo com 

gastos diretos com cuidados com a saúde (62%, € 104,5 bilhões), 17% com cuidados 

informais (€ 29 bilhões) e 21% com gastos indiretos,  representando 2,6% do gasto total com 

saúde. 
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No Brasil estimam-se gastos em torno de 1,74% do PIB (Produto Interno Bruto) com 

doenças cardiovasculares (BALBINOTTO NETO, SILVA, 2008). Foppa et al., (2008) 

concluíram que em 2004, o governo brasileiro gastou R$30,8 bilhões com doenças 

cardiovasculares, sendo com gasto diretos na população acima  dos 35 anos foi R$1.767 

bilhões, significando 8% do gasto total com saúde ou 0,52% do PIB. 

Dois terços dos acidentes vasculares cerebrais e metade das doenças coronarianas são 

causados pelo não controle da pressão arterial (PERKOVIC et al., 2007). Projeções para o 

ano de 2020 de perdas de anos de vida ajustados por incapacidade são em torno de 150 

milhões em todo o mundo por doenças cardiovasculares, sendo a principal causa de perda de 

produtividade (SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2007). 

 

2.3 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) surge com o intuito de se contrapor ao modelo 

hegemônico, biomédico, tecnicista e hospitalocêntrico (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2005; ROSA; LABATE, 2005). De acordo Starfield (2002), um sistema de saúde 

que enfatiza os cuidados subespecializados é mais caro e menos acessível, desta forma 

ameaça a equidade. 

O marco histórico mais importante da APS foi à Conferencia Mundial de Cuidados 

Primários, realizada em Alma Ata, em 1978. Neste espaço, foram reafirmadas políticas 

públicas para saúde considerando-a como direito fundamental do ser humano. O conceito de 

saúde debatido passou de ausência de doenças para o completo bem-estar físico, mental e 

social (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 1979). 

No evento realizado pela Organização Mundial da Saúde em 1996, na Eslovênia, 

resultou na Carta Lubliana. Esta Carta propõe um sistema de saúde equânime, solidário, com 

foco na proteção e promoção da saúde de um cidadão corresponsável na gestão do 

autocuidado (STARFIELD, 2002). 

O papel da APS é envolver diferentes atores e setores que promovam o 

desenvolvimento humano equitativo e sustentável, onde explicite claramente as metas para o 

desenvolvimento socioeconômico e os papeis de cada setor/ator para atingir este objetivo 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). 

No Brasil a APS iniciou com o PACS, em 1991, sendo norteada por uma perspectiva 

de Atenção Básica à Saúde (ABS) e representada principalmente pelo Programa Saúde da 

Família em 1994 (MERHY, 2001). Devido a importância social da política pública, deixou de 
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ser um programa de Governo e passa a ser um programa de Estado, então intitulado Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) (GIL, 2006a). 

Hoje, a ESF é uma parte do enorme sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo a base para reorientação do modelo assistencial, através do 

reordenamento dos serviços, das práticas de cuidado e dos mecanismos de gestão (GIL, 

2006a). 

Os princípios doutrinários do SUS e, consequentemente, da ESF são a universalidade, 

integralidade, equidade, direito à informação. As diretrizes organizativas são a 

descentralização, a regionalização, a hierarquização e o controle social (VASCONCELOS, 

PASCHE, 2009, p.535). 

O ponto mais importante da ESF é reorientar o modelo assistencial, aumentando a 

qualidade de vida e autonomia na gestão do autocuidado dos usuários do sistema de saúde, 

através da alocação, racionalização e utilização dos recursos (BRASIL, 2004a; COTTA et al., 

2009; MENEZES, GOBBI, 2010; SAKAMOTO, 2011). 

 

2.3.1 Hiperdia 

 

Com o intuído de reduzir a morbimortalidade relacionada à HAS e ao diabetes 

mellitus (DM), foi lançado em 2001, pelo Ministério da Saúde, o Plano de Reorganização da 

Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus. Este programa tem o objetivo de 

acompanhar usuários hipertensos e diabéticos com adequando tratamento, melhorando assim 

a qualidade de vida dos sujeitos (BRASIL, 2004a). 

Em 2002, é criado o Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA) para acompanhamento regular da dispensação farmacêutica para essa 

população, possibilitando ao gestor municipal e estadual o planejamento estratégico 

situacional de compras destes medicamentos (BRASIL, 2002). 

 

2.4 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 

 

Programas assistências de transferência de renda já existem no Brasil desde 1970, com 

população-alvo de idosos, indivíduos com deficiência e que tenham renda insuficiente. 

Entretanto, somente em 1995 que estes programas assistenciais entraram na agenda política 

brasileira, mas com grandes limitações (ROCHA, 2011). 
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A diretriz que norteia os programas assistenciais iniciou com a Constituição Federal de 

1988, mas foi reafirmada na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)nº 8742 que foi 

promulgada em sete de setembro de1993 (BRASIL, 1993;  2010). 

Isto vem ocorrendo porque o Brasil vem tentando implementar políticas públicas 

sociais com intuito de instalar um pseudo welfare state.  Entre os programas sociais, 

destacam-se o Benefício de Prestação Continuada e o Programa Bolsa Família (MEDEIROS, 

BRITTO, SOARES, 2007). 

Os programas assistências de transferências de renda no Brasil são muito importantes 

para condição de saúde da população, em especial a idosa (NERI, SOARES, 2007). Camarano 

e Pasionato (2004) observaram aumento no percentual de idosos como chefes de família e 

diminuição de idosos morando na casa de parentes. 

No período entre 1991 a 2003, observou-se que houve um aumento real de 43% na 

renda per capita de famílias com indivíduos com mais de setenta anos, enquanto que esta 

variação no grupo com idade entre 20 a 29 anos o incremento foi de 19,3% (NERI, SOARES, 

2007). 

Os desafios que vem se observando nas redes de proteção social com transferência 

monetária condicionada são a focalização para população-alvo e a corresponsabilidade para 

fatores de saúde e educação (FONSECA, VIANA, 2007). 

 

2.4.1 Plano Brasil Sem Miséria 

 

O Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) foi criado em junho de 2011 para aglutinar vários 

setores de governo (Ministérios do Desenvolvimento Social, Educação, Desenvolvimento 

Agrário e Saúde) para efetivação de políticas públicas para inclusão social e produtiva, tendo 

o objetivo de erradicar a extrema pobreza até 2014 (PAES-SOUSA, 2013). 

De acordo com o PBSM, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza, ou seja, 

recebem mais de R$140,00 de renda per capita (BRASIL, 2011).O público-alvo deste plano 

são grupos vulneráveis como crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes que estão na extrema 

pobreza, recebem menos que R$70,00 per capita. Neste perfil, são aproximadamente 16,2 

milhões de brasileiros, sendo sua maioria, 59%, estão no Nordeste, representando 9.609.803 

cidadãos. O perfil destes indivíduos caracterizam-se por 71% de negros, 48% domiciliados na 

zona rural sem água encanada ou poço, 51% tem até 19 anos e  26% analfabetos (IBGE, 

2010). 
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Atualmente, cerca de 60 milhões de brasileiros são atendidos pelas ações de 

assistência social e segurança alimentar do Ministério de Desenvolvimento Social. Isto 

representa um gasto programado para 2013 de 62,45 bilhões de reais. (PAES-SOUSA, 2013). 

 

2.4.2 Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003, pela unificação de outros programas 

assistenciais como Bolsa Escola, Auxílio Gás, Bolsa Alimentação e Cartão Alimentação, 

fazendo parte do projeto guarda-chuva Fome Zero, hoje Plano Brasil Sem Miséria, instituído 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome que, outrora eram 

desenvolvidos pelos Ministérios da Educação, de Minas e Energia, da Saúde e de Segurança 

Alimentar e Combate à Fome, respectivamente (FONSECA, VIANA, 2007). 

Sua população-alvo são famílias com renda per capita inferior a R$60,00 e nutrizes, 

gestantes, crianças e adolescentes com até 15 anos tendo renda per capita menor que 

R$120,00, no período em que o salário mínimo esteve no valor de R$350,00, o que 

corresponde à renda per capita de 17,14% e 34,29% de um salário mínimo, respectivamente 

(MEDEIROS, BRITTO, SOARES, 2007). 

O Decreto nº 6.917, de 30 de julho de 2009, altera o valor da renda familiar per capita 

para famílias em extrema pobreza (até R$70,00) e pobreza (até R$140,00), sendo o valor 

recebido do programa Bolsa Família somado em benefício básico (R$68,00 para famílias de 

extrema pobreza) mais o benefício variável (R$22,00 por familiar, mas no limite de até 

R$66,00) e o benefício variável vinculado ao adolescente (R$33,00 por adolescente, mas no 

limite de até 66,00) (BRASIL, 2009b). 

Para receber o benefício é necessário o cumprimento de algumas exigências como 

frequência na escola, cartão de vacinação da criança em dia e acompanhamento pré e pós-

natal de gestantes e nutrizes (MEDEIROS, BRITTO, SOARES, 2007; PAES-SOUSA, 2013).  

No ano de 2007, o programa cobria 19,4% das residências brasileiras, com um custo 

mensal aos cofres públicos de R$11milhões, o que representa aproximadamente menos de 1% 

do PIB brasileiro.  Soares (2006) aponta que 20% da diminuição da desigualdade de renda se 

deram pelas novas transferências do Programa Bolsa Família, de acordo com o coeficiente de 

Gini, medida que quantifica a desigualdade e distribuição de renda. Em 2008 o gasto anual foi 

de R$10,6 bilhões, representando em torno de 0,37% do PIB daquele ano (ROCHA, 2011). 

Em 2010, o investimento foi 14,4 bilhões de reais, com 12,8 milhões de famílias beneficiadas 

(MDS, 2011) 
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Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome nos seus relatórios de informações sociais em João Pessoa no ano 2012, 

60.454 famílias estavam recebendo o benefício do Programa Bolsa Família. Em Campina 

Grande, no mesmo ano, 32.193 famílias recebiam esse benefício. 

Os resultados alcançados pelo Programa Bolsa família são vistos pelo aumento da 

frequência escolar, diminuição da evasão escolar, cobertura vacinal e consultas de pré-natal 

(BRASIL, 2014). Porém, não há resultados de indicadores de saúde para família em relação a 

doenças crônicas. 

 

2.5 RENDA E HIPERTENSÃO 

 

Com o intuito de prolongar e melhorar a qualidade de vida dos hipertensos, 

tratamentos prolongados são propostos, tendo como resultado da doença um impacto tanto a 

nível microeconômico como macroeconômico (ALCOCER, CUETO, 2008). 

A pressão arterial sistólica é maior nos países classificados como baixa e média renda 

(DANAEI et al., 2011). Braveman et al., (2010) revelaram que estratos socioeconômicos mais 

baixos apresentam maiores níveis de doenças crônicas. Kaplan et al., (2010) observaram que 

a maior prevalência de hipertensão estava atrelada ao nível socioeconômico dos menos 

favorecido (BARROS et al., 2006). 

A HAS se distribui de forma desigual e injusta pelos diferentes países (ALCOCER, 

CUETO, 2008). Burt et al., (1995) observaram que há uma prevalência duas vezes maior de 

HAS entre os negros em comparação com os caucasianos.  Indivíduos que passaram maior 

parte de sua vida em áreas rurais apresentam menor chance de se tornar hipertensos (STEYN 

et al., 2008). 

Em outro estudo sobre intervenção contra pobreza foi notado que os indicadores de 

saúde de áreas mais pobres e que aderiram a estratégias antipobreza estavam melhores do que 

regiões mais ricas e que não eram participantes desses programas (FANG et al., 2009). 

Um bom exemplo de efetividade no controle da HAS utilizando poucos recursos pode 

ser encontrado em Cuba, pois apresenta maiores taxas de controle da pressão arterial, em 

torno de 62%. Os motivos que levaram a estes resultados estão na priorização de políticas 

públicas para detecção e tratamento da HAS (ORDUNEZ-GARCIA et al., 2006). 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Desempenho do Programa de 

Saúde da Família comparado com o das Unidades Básicas de Saúde no controle da 

Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores associados em Municípios do Estado da Paraíba: Um 

estudo de coorte longitudinal”, desenvolvido por Paes (2009), com apoio financeiro do CNPq 

(Edital MCT/CNPq N.º 67/2009) (ANDRADE, 2011; ARAÚJO, 2011; MELO, 2011; 

MOREIRA, 2012; SILVA, 2011). 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa e quantitativa. A combinação destas 

abordagens é conhecida como triangulação de métodos. Com o uso dessas abordagens, o 

pesquisador estará superando as dicotomias da visão positivista da abordagem quantitativa e 

as limitações da visão qualitativa para realizar generalizações dos fenômenos e processos 

sociais (MINAYO, 2008, p.361).  

A abordagem quantitativa, consiste de um estudo observacional, de corte transversal 

(ALMEIDA FILHO, ROUQUAYROL, 2006, p.180). Para a abordagem qualitativa foi 

utilizada como fundamento a perspectiva que busca compreender crenças, valores e atitudes 

dos indivíduos hipertensos com relação aos seus cuidados e percepção com seu problema 

(MINAYO, 2008). 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A cidade de João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, tem área territorial de 

211,474 km
2
 e densidade demográfica de 3.421,30 hab./km

2
. No ano de 2008, sua população 

era de 693.082 habitantes. Em 2010 sua população passou para 723.515 habitantes (IBGE, 

2010). O sistema de saúde local apresenta-se em gestão plena, possuindo 152 

estabelecimentos públicos contra 259 privados (BRASIL, 2008).  Em 2011, apresentou 180 

Equipes de Saúde da Família, com cobertura de 89,73%, dividido em cinco distritos sanitários 

(ANDRADE, 2011; ARAÚJO, 2011). A figura 3.1, ilustra esta distribuição territorial. 
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Figura 3.1 - Delimitação dos Distritos Sanitários na cidade de João Pessoa 

 
Fonte: SEPLAN/PMJP (2013) 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.3.1 Abordagem Quantitativa 

 

A amostra foi constituída de usuários cadastrados no HIPERDIA entre os anos 2006 e 

2007, maiores de 19 anos, de ambos os sexos da cidade de João Pessoa. Considerou-se um 

tamanho amostral representativo do município de João Pessoa, com base no processo de 

amostragem casual simples, considerando uma população de hipertensos cadastrados 

N=43.953. O parâmetro de sucesso teve como prevalência p=0,119, adotou-se nível de 

confiança de 95% e margem de erro amostral máximo ε = 0,035 (3,5%), resultando em uma 

amostra de 327 usuários. Por questão de ajuste na divisão das equipes selecionadas, foram 

acrescentados na amostra total 33 (9,17%) indivíduos. No final, a amostra total constou de 

360 hipertensos, sendo divididos 10 hipertensos para cada USF. Contudo, houveram 

desistências, resultando em uma amostra final de 343 hipertensos. A seleção dos indivíduos 
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foi feita pela amostragem por conglomerado em dois estágios. No primeiro estágio foram 

selecionadas 36 Unidades de Saúde da Família (USF) em João Pessoa, com probabilidade 

proporcional ao tamanho de cada Equipe de Saúde da Família e de forma sistemática. No 

segundo estágio foi realizada a seleção de hipertensos de forma aleatória e ponderada, dentro 

das unidades. 

 

3.3.2 Abordagem Qualitativa 

 

Foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada. Para tanto, foi feita uma seleção 

aleatória de 50% dos indivíduos hipertensos que receberam algum tipo de benefício de 

transferência de renda condicionada da amostra supracitada, resultando em 21 sujeitos para o 

município de João Pessoa. 

Para o sorteio da amostra por município e por distrito sanitário foi utilizado à 

probabilidade proporcional ao tamanho (PPT) do distrito sanitário. A fórmula usada constitui 

em: JP=(xi/47)*21, onde xi  representa o número de indivíduos que receberam o auxílio do 

Programa Bolsa Família, no ano de 2009, em cada distrito sanitário. No Quadro 3.1 é 

apresentado o número de indivíduos que foram sorteados para a entrevista por distrito 

sanitário em João Pessoa. 

 

Quadro 3.1 - Proporção de hipertensos que recebem bolsa família por distrito sanitário, em 

João Pessoa, no ano de 2009 

Distrito n % 
Número de Indivíduos 

Selecionados 

1 9 19,15 4 

2 12 25,53 5 

3 11 23,40 5 

4 10 21,28 4 

5 5 10,64 2 

total 47 100,00 21 
Fonte: PAES (2009) 

 

3.4 INSTRUMENTOS DO ESTUDO 

 

Foram utilizados um questionário e um roteiro para entrevista. O primeiro passo do 

estudo consistiu na obtenção dos indivíduos hipertensos cadastrados na cidade de João 

Pessoa, no ano de 2008. As entrevistas ocorreram nas USF, salvo aqueles usuários que 
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solicitaram que a entrevista fosse realizada em sua residência. O questionário aplicado por 

Paes (2009) consistiu de duas partes, a primeira contento dados sociodemográficos e a 

segunda parte foi dividida em blocos de informações, cuja validação foi realizada por Paes 

(2014). Cada bloco está associado a uma dimensão utilizada por Starfield (2002): fatores de 

risco e doenças concomitantes, saúde do caso confirmado de HAS, acesso ao diagnóstico, 

acesso ao tratamento, adesão/vínculo a unidade de saúde, elenco de serviços disponibilizados 

pela unidade saúde, coordenação das ações de saúde realizados pela unidade de saúde, apoio 

de família ao tratamento da HAS e o apoio da comunidade (ANEXO A). Para este estudo 

serão utilizadas as informações obtidas na primeira parte desse questionário. 

Referente às entrevistas do estudo qualitativo foi utilizado o roteiro do tipo semi-

estruturado. As perguntas versaram sobre a percepção do usuário hipertenso em relação à 

adoção das práticas de autocuidado prescritas por profissionais de saúde da Equipe de Saúde 

da Família, como também se o programa de transferência de renda condicionada influenciava 

no controle da pressão arterial dos usuários hipertensos e seus familiares (APÊNDICE B).  

Com o objetivo de avaliar a compreensão das perguntas e a logística do estudo 

qualitativo, foi feita uma amostra piloto, entrevistando-se cinco usuários que se incluíam nos 

critérios de adesão ao estudo. A entrevista foi gravada, transcrita e analisada no mesmo 

formato da pesquisa. Os usuários que entraram no estudo piloto, não participaram da seleção 

aleatória do estudo subsequente (HILL; HILL, 2005, p.74). Desta forma, o estudo piloto 

forneceu subsídios para a formulação e identificação dos fundamentos e que durante o 

planejamento da pesquisa não foram contemplados. 

 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

3.5.1 Variáveis sociodemográficas e econômicas 

 

As seguintes variáveis foram categorizadas e extraídas da pesquisa Paes (2009): 

a) Sexo: masculino e feminino. 

b) Idade: indivíduos com idade até 60 anos e acima de 60 anos. 

c) Escolaridade: ≤9 anos e ≥10 anos 

d) Situação conjugal: casado e não casado. 

e) Raça/cor: branca e não branca. 

f) Ocupação:desempregado, aposentado e empregado. 

g) Renda per capita: Aqueles que recebem bolsa família, aqueles que não recebem bolsa 
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família com renda inferir a R$140,00, de R$140,01 até R$519,29 e mais R$519,30. 

 

3.5.2 Medidas da Pressão Arterial 

 

A Pressão Arterial (PA) dos sujeitos da pesquisa foi verificada em repouso, com os 

indivíduos permanecendo por pelo menos 10 minutos sentados, no início e no final da 

entrevista. Para a medida de PA foi utilizado um esfigmomanômetro com coluna de mercúrio, 

modelo DS44 e marca Welch Allyn®, previamente calibrados. A medida de PA seguiu 

rigorosamente a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SBC/SBH/SBN, 2010). Foi 

considerada PA controlada quando a pressão arterial sistólica (PAS) era ≤ 140mmHg e/ou 

pressão arterial diastólica (PAD) ≤ 90mmHg. Para a pesquisa qualitativa foi mantido este 

mesmo critério. 

 

3.5.3 Medidas Antropométricas 

 

Para medição da estatura foi utilizado o protocolo descrito por Guedes e Guedes 

(2006, p.39), onde foi solicitado que o indivíduo em posição ortostática encostasse a cabeça, 

omoplatas, glúteos e calcanhares na parede. A cabeça deveria estar no plano de Frankfurt, 

peso corporal distribuído em ambas as pernas e calcanhares em ângulo reto em relação às 

pernas. A medição foi logo após a fase final de uma inspiração pulmonar. Para isto foi 

utilizado estadiômetro da marca SECA®, modelo 206, com precisão de 0,1 cm.  

A massa corporal foi medida, solicitando que o indivíduo usasse e menor quantidade 

possível de roupa. A balança utilizada foi da marca LIDER®, modelo P200, com capacidade 

máxima de 200 kg e precisão de 100g, aprovada pelo INMETRO. 

Para medição da circunferência de cintura, foi localizada a distância média entre a 

última costela flutuante e a crista ilíaca, sendo a medição feita na fase final de uma expiração 

não forçada.  A medição da circunferência de cintura foi feita na área de maior protuberância 

(BRASIL, 2004b). Para isto, foi utilizada fita métrica inextensível da marca Cescorf®, com 

precisão de 0,1 cm.  

Para as análises estatísticas, quando necessárias, as seguintes medidas foram 

codificadas: 

 Índice de Massa Corporal (IMC):  ≤ 24,9 kg/m
2 

como peso normal e  ≥ 25 kg/m
2
 como 

sobrepeso e obesidade. 
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 Circunferência de cintura:  para homens (baixo risco para indivíduos com 101,09 cm e 

alto risco para circunferência maior que 102 cm) e para mulheres (baixo risco para 

indivíduos com 87,1cm e alto risco para circunferência maior que 88 cm) 

 Relação Cintura/Quadril (RCQ): para mulheres foi considerado baixo risco ≤ 0,84 e 

alto risco ≥ 0,85. Para homens, considerou-se como baixo risco ≤ 0,99 e alto risco para 

≥ 1,00. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA  A  ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.6.1 Abordagem Quantitativa 

 

O primeiro passo para montagem da base de dados e verificação da consistência dos 

dados do projeto Paes (2009) consistiu no confrontamento das bases de dados digitalizadas 

por dois digitadores. Isto foi realizado para testar qualidade das informações coletadas e 

digitadas, pois é freqüente a adulteração dos dados durante a sua digitalização (MOREIRA, 

2012).  

A amostra de 2009 foi estratificada em quatro grupos: os indivíduos que receberam o 

bolsa família, os que não receberam bolsa família e tinham renda ≤ R$140,00, os que tinham 

renda familiar per capita de R$140,01 até R$519,29  e os que tinha mais de R$519,30 de 

renda per capita. 

Foi utilizada a estatística descritiva com a obtenção das frequências absolutas dos 

fatores de risco e frequências relativas das variáveis sociodemográficas dos hipertensos, 

utilizando medidas de tendência central e de variabilidade. 

 

Para se testar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov 

(SIEGEL, CASTELLEN JR, 2006, p. 72). A estatística do teste é dada por: 

D= Max| F0 (Xi)- SN (Xi)|  i=1,2,..,N 

Onde: 

F0= distribuição teórica de frequências relativas acumulada 

Xi= variável aleatória 

SN= distribuição de frequências relativas acumuladas observadas de uma amostra 

 

Para testar a homogeneidade das variâncias dos dados foi utilizado o teste de Levene. 

A estatística do teste de Levene (1960) é dada por: 
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Onde: 

zij=são x
,
is dados após a transformação; 

xij= são os dados originais; 

                                          

 

Os graus de liberdade são dados pelo fator e pelo resíduo. Foi considerada igualdade 

entre variâncias populacionais e normalidade dos dados caso se aceite a hipótese nula. 

Para realizar o teste de diferenças de médias, foi utilizado o teste t’ student. A 

estat stica do teste t’ student   dada por: 

  
      

 

  

 

Onde: 

                     

                                                                     

S – desvio padrão amostral 

n – tamanho da amostra 

 

O equivalente não paramétrico do teste t student para amostras pareadas é o teste de 

Wilcoxon. Sua estatística é dada por : 

      
     

 

Onde: 

Si – postos médios dos tratamentos 

 

Para amostras não pareadas, o equivalente não paramétrico para o t student é o teste de 

Mann-Whitney, dado por: 

 

      
     

 

 

        
 

 
       

Onde: 
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Ws – teste de Wilcoxon 

Si – postos médios dos tratamentos 

n – número de indivíduos na amostra 

 

Assumindo as suposições de normalidade e homocedasticidade, faz-se o teste da 

ANOVA. Caso haja alguma diferença, rejeitar-se-á a hipótese de igualdade de médias, 

fazendo-se uso de um teste post-hoc de Tukey HSD (Honestly Significant Difference). 

O Teste de Tukey HSD considera que |xi - xj| >Δ, para: 

     
 
 

 
           

 

Quando as suposições para realização do ANOVA não sejam cumpridas, o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis foi aplicado. Neste caso, faz-se o uso do teste H (FIELD, 209, 

p. 493). 

  
  

      
 

  
 

  

 

   

        

 

Onde: 

Ri= soma dos postos para cada grupo 

N= total da amostra 

ni = tamanho amostral de cada um dos grupos 

A distribuição amostral é uma Qui-quadrado com graus de liberdade k-1.  

O post hoc para o teste de Kruskal-Wallis foi o teste de Dunn, dado por: 

 

     
      

  
 

  

       
  

 

  
 

 

  
  

 

  
       
  

 

Onde: 

N=número total de observações 

O valor crítico é encontrado em Qα,k, onde rejeita-se H0 quando Q > Qα,k. 

Para os referidos testes, foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences 
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(SPSS®) versão 20.0(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Para a análise dos fatores que influenciam no controle da pressão arterial em diferentes 

estratos sociais, foi utilizado o Modelo Linear Generalizado logístico, pois a variável desfecho 

(Pressão Arterial) é uma variável dicotômica. Foram testadas as funções de ligação logística 

(logit), probit e complemento log-log. Para ajuste do modelo, foi utilizada a técnica 

Backward, atrav s do teste de Wald para estimação dos betas (β), sendo considerado  α ≤ 0,05. 

No teste de adequação global, a função de ligação escolhida foi aquela que apresentou menor 

função desvio (D/φ) e que foi menor que a Qui-quadrado de referência (χ
2
 n-p-1).  

Para a análise residual do modelo logístico ajustado de cada grupo foi utilizada a curva 

ROC (Receiver Operating Characteristic) para observação dos erros e acertos do modelo, 

através da matriz de contingência (SHEATHER, 2009, p.263 et seq.). Para isto, foi utilizado o 

software R versão 3.1.0 para Windows (APÊNDICE C). 

 

3.6.2 Modelo linear generalizado 

 

O Modelo Linear Generalizado (MLG) é uma ferramenta estatística que possibilita 

estudar relações entre variáveis. Trata-se de uma generalização do Modelo Linear (ML). Sua 

utilização é ampliada, pois no ML só é possível ser utilizado quando a variável resposta Yi for 

uma variável escalar e que seja normal (TURKMAN, SILVA, 2000). 

O MLG é formado por três componentes: o componente aleatório, sistemático e a 

função de ligação. Sua equação básica é dada por (FIELD, 2009, p. 157): 

                    

 

O componente aleatório Yi apresenta-se na unidade de medida, podendo ser da família 

Gama, Poison ou Binomial, sendo levemente não normal ,variável discreta e variável 

dicotômica, respectivamente (RIBAS,VIEIRA, 2011).  

O componente sistemático são as variáveis explicativas ou variável independentes, 

podendo haver p variáveis preditoras e n observações. A função de ligação é uma função 

diferenciável e monótona g que associa o componente aleatório ao sistemático. Ela pode ser 

identidade (µ), recíproca (1/ µ), quadrática inversa (1/ µ
2
), raiz quadrada (√µ), expoente 

((µ+c1)
c2

), logarítmica (ln(µ)), logit (ln(µ/1- µ)), complementar log-log (ln[-ln(1- µ)]) e probit 

(ɸ
-1

(µ)) (TURKMAN, SILVA, 2000). 

No MLG logístico a variável resposta Yi pode ser dicotômica, nominal ou ordinal. 
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A variável aleatória Yi é uma distribuição de probabilidade Bernoulli: 

 

                           

 

                              

 

 

O MLG, também conhecido com Regressão Logística é definido por: 

 

      
  

    
                            

 

ou 

 

    
         

           
 

 

 

 

Odds Ratio é definido por: 



36 

 

               

 

 

A seleção de variáveis é feita pelo teste t’ (teste de Wald) (FARAWAY, 2005, p.121) 

         

                     

 

A função de normalidade assintótica do estimador de máxima verossimilhança de β 

para um único preditor é dado por (SHEATHER, 2009, p. 269): 

          

 

   

       
  

  
      

           
     

 

   

 

 

O teste de adequação global é feita pela função desvio. A estatística do teste do χ
2
 de 

Pearson é dada por (SHEATHER, 2009, p.274): 

     

 
  

         
   

     
  

  
  

 

   

   

 
  

         
   

      
          

  
 

 

   

 

 

O grau de liberdade para o Qui-quadrado de Pearson é n-p-1, onde n é a número de 

amostras binomial, p é o número de preditores no modelo. 

Para observar a qualidade do ajuste, faz-se a verificação de erros (taxa de falso-

positivo) e acertos (taxa verdadeiro-positivo) na matriz de contingência e pela curva ROC 

(Receiver Opertating Characteristic).  

 

3.6.3 Abordagem Qualitativa 

 

A entrevista com os hipertensos selecionados para a amostra de 2013 teve como 

referência a base de dados do ano de 2009 do trabalho de Paes (2009), utilizando a 

amostragem aleatória simples de acordo com o Quadro 3.1. A entrevista foi gravada e em 

seguida transcrita e submetida a técnica de discurso do sujeito coletivo, sendo utilizado o 

método proposto por Lefèvre e Lefèvre (2005), pois é desejado entender como os sujeitos 

reais e concretos pensam. Foram retiradas do texto transcrito as figuras metodológicas ideias 

centrais e as expressões-chave para fazer a coletividade falar como se fosse um só sujeito, 
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através da teoria da representação social.  

 

3.6.3.1 Discurso do sujeito coletivo 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi concebido como alternativa à organização e 

tabulação de dados qualitativos que podem ser de natureza verbal e/ou escrita, tendo ainda a 

possibilidade de obtenção de dados de forma primária ou secundária (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005, p.15). 

Esse tipo de organização e tabulação de dados qualitativos supera os demais métodos 

pela requantificação do depoimento pela análise do discurso, requantificação do discurso pelo 

método de categorização e pela requalificação teórica, pois lida com a discursividade, que é 

inseparável do pensamento coletivo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p.10). 

A análise do discurso não observa discursividade dos depoimentos, pois trata apenas 

de palavras/elementos do discurso e não o discurso como um todo. Na categorização do 

discurso nota-se uma rigidez da proposta para categorizar as respostas, resultando em um 

diminuto conteúdo no discurso. Na qualificação teórica ocorre a generalização dos discursos 

individuais, isso impede que pensamento coletivo se expresse como discurso da realidade 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p.11). 

O DSC se utiliza de três figuras metodológicas: expressão-chave (EC), ideia central 

(IC) e ancoragem (AC). As expressões-chave (EC) são trechos literais do discurso que 

revelam o âmago do depoimento, sendo a prova discursivo-empírica da IC e da AC. A IC é 

uma descrição fidedigna de um conjunto homogêneo de EC. A AC é uma ideologia/teoria que 

o autor do discurso professa (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p.17). 

A construção do DSC é concebida na primeira pessoa do singular, o eu sintático. Neste 

método é possível observar o discurso do sujeito individual em referência a coletividade 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005, p.16). 

Os princípios do DSC são a coerência do discurso, o posicionamento próprio/original, 

o tipo de distinção entre os DSCs e a produção de uma artificialidade natural (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2005, p.20). 

As camadas/ideologias dos discursos serão interpretadas dos signos sob a perspectiva 

da semiótica peirceana, ou seja, o representamem do conhecimento do entrevistado. 

Entendendo signo não como o objeto, mas como representante deste (PEIRCE, 1975). 

 

3.6.3.2 Análise dos Discursos 
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A análise dos discursos foi realizada na perspectiva que defende Minayo (2008), onde 

compreende que o trabalho no enfoque qualitativo busca compreender motivos particulares, 

crenças, valores e atitudes de determinado grupo social. 

O trabalho qualitativo na área da saúde tem uma propriedade interessante, o 

aprofundamento dos sentidos vivenciados. Sentidos estes que estimulam ou impedem atitudes 

necessárias ao autocuidado, tanto nas dimensões da promoção, prevenção e/ou tratamento da 

saúde (SILVA, 2003). 

De acordo com Gil, Litch e Santos (2006b), o escopo da pesquisa qualitativa é a 

compreensão dos acontecimentos rotineiros e, como determinado grupo social toma para si os 

significados dos fenômenos. 

 

3.6.3.3 Posição do Pesquisador 

 

A intenção do pesquisador aqui, como crítico social, não é falar pelas pessoas que 

recebem o auxílio do PBF (ator social), mas ouvi-los e entender como eles descrevem sua 

realidade. Segundo Fraser e Honneth (2003), o crítico social está em uma posição especial, 

onde pode revelar a verdade oculta do ator social.  

Esta percepção é criticada por Walzer (1987) como prática paternalista, pois ele 

defende que o crítico social faz parte da sociedade que pretende analisar, pois olhar a 

sociedade de fora do âmago é impossível. Seria o mesmo que utilizar um ponto arquimediano, 

lugar este inexistente. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo atende às exigências do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196/96) 

para pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa 

com Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba sob 

Protocolo nº 0101/2009 (ANEXO B). 

Os usuários do programa HIPERDIA foram informados quanto aos objetivos da 

pesquisa e que o mesmo não envolveria risco à saúde. Para aderir ao estudo foi solicitada a 

assinatura do termo livre esclarecido (APÊNDICE A). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PERFIL DOS INDIVÍDUOS HIPERTENSOS 

 

A tabela 4.1 apresenta o número e o percentual de um conjunto de variáveis 

sociodemográficas, antropométricas e da pressão arterial para os hipertensos dos quatro 

grupos estudados, G1 (indivíduos que recebem bolsa família), G2 (indivíduos com renda per 

capita inferior R$140,00), G3 (indivíduos com renda per capita entre R$140,01 a R$519,29) 

e G4 (indivíduos com renda per capita ≥R$519,30). 

Foi observado que no geral houve um maior percentual de indivíduos idosos (51,9%), 

com exceção nos grupos G1 e G2. Maior número de mulheres (73,8%), de raça/cor não 

branca (66,8%), estado civil casado (80,5%), com escolaridade até o ensino médio (86%), 

empregado (62,1%), com alto risco para circunferência de cintura (72%), mas com relação 

cintura/quadril na faixa de baixo risco (68,8%) e controle da PA (51,9%). O IMC apresentou 

maior percentual total para massa corporal normal (56,9%), exceto para o  grupo G1.  

Ademais dos grupos G1 e G2 não acompanharem a prevalência geral quanto ao 

número de número de idosos, eles prevaleceram com o não controle da PA (55,3% e 51,4%, 

respectivamente). Ainda no grupo G1,  o IMC foi o único que apresentou um percentual 

acima do percentual dos demais grupos (51,1%). De fato, o grupo G1 foi o único que destoou 

do perfil dos demais grupos dos hipertensos ao revelar 100%  de escolarização precária, IMC 

com sobrepeso e obesidade e maior prevalência de não idosos. No outro extremo, no grupo de 

maior renda (G4) o percentual de escolaridade foi o mais elevado de todos para os hipertensos 

com >10 anos de estudo (82,6%), além de possuir o menor percentual de indivíduos com o 

IMC em risco (28,3%) e menor percentual de PA não controlada (43,5%). 

Pesquisando sobre a insegurança alimentar, Facchini et al., (2014) encontraram que 

mais mulheres são chefes de família (31,5%) no Nordeste, com média de idade de 39,3 anos, 

com nove anos ou mais de escolaridade (51,5%), 72,6% possuíam cor da pele parda, 22,1% 

tinham renda per capita superior a R$300,00 e 47,4% dos domicílios recebiam o Bolsa 

Família. Em alguns destes aspectos são encontrados similaridades com o perfil dos 

hipertensos deste trabalho, especificamente com relação as variáveis sexo, raça/etnia, 

escolaridade e renda per capita. 

Em trabalho realizado por Lignani  et al., (2011) foi observado que nas famílias com 

quatro ou menos indivíduos havia grande dependência do Bolsa Família, pois o chefe da 

família não possuía salário ou tinha menos de oito anos de escolaridade . Nos domicílios com 
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chefes de família, mulheres pardas ou negras, apresentavam uma renda per capita 20% menor 

quando comparadas com mulheres brancas. A renda per capita foi duas vezes menor nos 

domicílios que recebiam Bolsa Família em comparação aos domicílios que não recebiam o 

benefício (FACCHINI et al.,2014). 

Facchini et al., (2014) argumenta que o incremento na renda familiar para uma média 

de R$175,00 diminuiria em 59,5% a insegurança alimentar moderada e grave no Nordeste. 

Segundo Rasella  et al., (2013), ainda nessa linha, de 2004 a 2009 foi observado um aumento 

na renda per capita em 46,5% nas famílias que recebiam Bolsa Família, porém esse aumento 

não foi devido ao Bolsa Família. 

Nesses estudos, encontraram-se elementos para reforçar o perfil diferenciado daquele 

grupo que recebeu o bolsa família ao ser comparado com o G4 deste trabalho.  

Quando se analisa a PA, vários estudos apontam que a PA é elevada nos países 

subdesenvolvidos e está diretamente relacionada à renda das famílias (BARROS et al., 2006; 

DANAEI et al., 2011; KAPLAN et al., 2010). ALCOCER, CUETO (2008) e BRAVEMAN 

(et al., 2010) chamam à atenção de que HAS se distribui de forma desigual e injusta pelos 

diferentes países e os grupos com menores rendas apresentam maiores níveis de doenças 

crônicas.  

Outros estudos apontam que ao analisar o efeito dos indicadores sociodemográficos 

desfavoráveis resultam em maiores níveis da PA, pois estão concomitantemente atrelados a 

obesidade e a comportamentos não saudáveis (AFIO et al., 2008; KÜMPEL et al., 2011; 

RIBEIRO, FURTADO, PEREIRA, 2013). 

Alguns estudos alertam para certas consequências advindas dos programas de 

transferência de renda em algumas experiências vivenciadas em países e regiões. Famílias 

pobres que aumentam sua renda modificam sua alimentação de forma equivocada, com 

alimentos industrializados e ricos em energia (DU et al., 2004; GUO et al., 2000). Na 

Colômbia foi observado que nas famílias que eram beneficiados pelo programa de 

transferência de renda condicionada ocorreu um aumento no consumo de calorias quando 

comparado com famílias que não eram beneficiadas pelo programa (ATTANASIO, 

MESNARD, 2006). 
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Tabela 4.1 – Número e percentual dos indivíduos hipertensos por grupos de renda segundo as 

variáveis sociodemográficas, antropométricas e hemodinâmica, João Pessoa, 2009 

Variáveis G1 G2 G3 G4 Total 

  n % n % n % n % n % 

 

Sociodemográficas 

Idade 

            <60 anos 29 61,7 37 52,9 81 45,0 18 39,1 165 48,1 

  ≥60anos 18 38,3 33 47,1 99 55,0 28 60,9 178 51,9 

Sexo 

            Masculino 12 25,5 16 22,9 48 26,7 14 30,4 90 26,2 

  Feminino 35 74,5 54 77,1 132 73,3 32 69,6 253 73,8 

Raça/Etnia 

            Branca  10 21,3 26 37,1 57 31,7 21 45,7 114 33,2 

  Não Branca 37 78,7 44 62,9 123 68,3 25 54,3 229 66,8 

Sit. Conjugal 

            Casado(a)  37 78,7 56 80,0 148 82,2 35 76,1 276 80,5 

  Não Casado (a) 10 21,3 14 20,0 32 17,8 11 23,9 67 19,5 

Escolaridade 

            ≤ 9anos 47 100,0 69 98,6 171 95,0 8 17,4 295 86,0 

  >10 anos 0 0,0 1 1,4 9 5,0 38 82,6 48 14,0 

Ocupação 

            Aposentado (a) 9 19,1 22 31,4 65 36,1 22 47,8 118 34,4 

  Empregado (a) 36 76,6 42 60,0 113 62,8 22 47,8 213 62,1 

  Desempregado (a) 2 4,3 6 8,6 2 1,1 2 4,3 12 3,5 

 

Antropométricas 

Circ. Cintura 

            Baixo Risco 13 27,7 20 28,6 52 28,9 11 23,9 96 28,0 

  Alto Risco 34 72,3 50 71,4 128 71,1 35 76,1 247 72,0 

RCQ 

            Baixo Risco 37 78,7 48 68,6 118 65,6 33 71,7 236 68,8 

  Alto Risco 10 21,3 22 31,4 62 34,4 13 28,3 107 31,2 

IMC 

            <25Kg/m2 23 48,9 45 64,3 94 52,2 33 71,7 195 56,9 

  ≥25kg/m2 24 51,1 25 35,7 86 47,8 13 28,3 148 43,1 

 

Hemodinâmica 

 Pressão Arterial 

            Controlada 21 44,7 34 48,6 97 53,9 26 56,5 178 51,9 

  Não Controlada 26 55,3 36 51,4 83 46,1 20 43,5 165 48,1 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: G1 – grupo de indivíduos que recebem bolsa família; G2 – grupo com renda ≤R$140,00; G3 – grupo com 

renda entre R$140,01 a R$519,29; G4 – grupo com renda ≥R$519,30. Sit. – Situação; Circ. – Circunferência; 

RCQ – Relação Cintura/Quadril; IMC – Índice de Massa Corporal. 

  

As famílias que recebem o Bolsa Família aumentaram o consumo de açúcar, café, 

gorduras, feijão e bebidas doces.  De acordo com LIGNANI (et al., 2011), no Nordeste 
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brasileiro foi encontrado a pior região de insegurança alimentar do país e que o maior 

consumo dos alimentos processados industrialmente ocorre  pelo fato do alimento ser prático 

de ser preparado, considerado de melhor  sabor e por  ser mais barato que os alimentos frescos 

(BURLANDY,SALLES-COSTA,2007; DREWNOWSKI, DARMON, 2005). 

Especula-se, então se a transferência de renda estaria modificando o padrão de 

consumo dos indivíduos que recebem o auxílio do Bolsa Família para hábitos não saudáveis, 

devido ao comparativo dos preços entre alimentos frescos e processados industrialmente.  

Investigação neste sentido realizada no México encontraram que a transferência de 

renda estava associada ao aumento do IMC e da PAD, em ambos os sexos, tendo uma razão 

de chances de 1,41 vezes maior para os indivíduos obesos. Nas mulheres a transferência de 

renda obteve uma razão de chances de 1,28 vezes para o não controle da hipertensão arterial 

em comparação com as mulheres que não participavam do programa de transferência de renda 

(FERNALD, GERTLER, HOU, 2008). 

 

4.2 VERIFICANDO NORMALIDADE E HOMOCEDASTICIDADE DAS VARIÁVEIS 

(2009) 

 

O passo seguinte para explorar os dados das variáveis do estudo consistiu em observar 

se houve valores outliers, através da análise do gráfico Boxplot e corrigi-los quando 

necessários. Verificou-se a normalidade dos dados pela análise do histograma com a curva 

normal e pelo gráfico quartil-quartil (Q-Q plot). Deu-se proseguimento as explorações 

aplicando os testes de Kolmogorov-Smirnov (normalidade) e de Levene (homocedasticidade). 

A utilização desses procedimentos teve como propósito averiguar se os dados 

atenderam a suposições básicas para a utilização dos testes paramétricos. Na Tabela 4.2 são 

encontrados os valores para estas investigações para as variáveis dos quatro tipos de renda 

(G1, G2, G3 e G4). A análise desses dados revela que variáveis que atenderam a hipótese nula 

para os testes de normalidade e homocedasticidade foram: a idade, massa corporal e RCQ 

(relação cintura/quadril). Portanto, estas variáveis atenderam aos requisitos para uso dos 

testes paramétricos. Para as demais variáveis que não atenderam a hipótese nula do teste 

paramétricos foram aplicados testes não paramétricos. 
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Tabela 4.2 – Média e desvio-padrão por grupos de indivíduos hipertensos segundo variáveis 

demográficas, antropométricas, hemodinâmica e renda familiar, João Pessoa, 2009 

Variáveis 

G1 G2 G3 G4 

Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 

Idade
†
 54,34±13,69

#
 59,03±13,57

#
 60,22±13,80

#
 63,00±12,00

#
 

Massa corporal
†
 71,77±17,24

#
 69,35±15,07

#
 70,41±13,49

#
 67,76±13,41

#
 

Estatura 153,24±8,30 155,16±7,69
#
 154,1±10,64

#
 154,56±7,17 

IMC 30,47±6,65 28,69±5,77 30,26±11,54
#
 28,35±5,31 

Circ. cintura 100,5±14,17 96,86±13,80 99,19±11,28 98,79±11,33 

Circ. quadril 106,5±15,42 103,58±11,48 102,8±10,44 104,45±11,98 

RCQ
†
 0,946±0,81 0,9456±0,12 0,9713±0,11 0,9502±0,09 

PAS 145,91±26,45 150,15±25,14
#
 142,37±23,66

#
 136,74±17,52 

PAD 89,19±15,97 87,01±15,86
#
 85,17±13,59

#
 83,04±11,13 

BF 83,40±39,57 - - - 

Renda total 715,0±433,47 438,6±188,49
#
 1124,61±585,99

#
 3024,8±1719,5 

Renda per capita 177,3±118,45 99,23±34,64
#
 317,46±114,77

#†
 913,5±441,38

#
 

Fonte dos dados primários: Paes(2009) 
#
Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnovcom p-valor >0,05 

†
Teste de Homocedasticidade de Levene com p-valor >0,05 

Nota: G1 – grupo de indivíduos que recebem bolsa família; G2 – grupo com renda ≤R$140,00; G3 – grupo com 

renda entre R$140,01 a R$519,29; G4 – grupo com renda ≥R$519,30. IMC- índice de massa corporal; Circ.- 

Circunferência; RCQ- Relação Cintura Quadril; PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão arterial diastólica; 

BF- Bolsa Família.  

 

4.3 TESTES DE DIFERENÇA ENTRE MÉDIAS 

 

Conforme apresentado na tabela 4.3, a aplicação do teste da ANOVA para as médias 

das variáveis entre os quatro grupos, massa corporal e a relação cintura/quadril revelou que 

não houve diferença significativa, cujo p-valores foram 0,521 e 0,173, respectivamente. A 

idade, no entanto, apresentou diferença significativa com p-valor de 0,015, cujo valor do teste 

F foi de 3,520. 

Tabela 4.3 – Resultado do teste ANOVA segundo as variáveis idade, massa corporal e RCQ 

Variáveis F p-valor 

Idade 3,520 0,015* 

Massa Corporal 0,754 0,521 

RCQ 1,673 0,173 
Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: RCQ – Relação Cintura/Quadril 

*p-valor ≤ 0,05 
 

O teste de diferença entre médias (ANOVA), para idade, segundo transferência de 

renda, foi significativo e apresentou para o teste post-hoc de Tukey HSD diferença 

significativa entre os grupos G1 e G3 e entre G1 e G4, conforme Tabela 4.4. 

De fato, conforme mostrado na tabela 4.2, a média do Grupo 1 ficou abaixo da média 
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dos demais grupos. Isto representa que aqueles que recebem do Bolsa Família, em média,  são 

mais jovens. 

 

Tabela 4.4 – Resultado do teste post hoc de Tukey HSD para a idade segundo a transferência de renda 
 Diferença de 

médias 

Erro-padrão p-valor Intervalo de Confiança de 95% 

Limite Inferior Limite Superior 

G1-G2 
-4,831 2,537 0,228 -11,38 1,72 

G1-G3 
-5,865 2,203 0,040* -11,55 -0,18 

G1-G4 
-8,660 2,790 0,011* -15,86 -1,46 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: HSD - Honestly Significant Difference 

*p-valor ≤0,05 

 

Para as variáveis que não evidenciaram significância estatística para o uso de testes 

paramétricos, conforme mostrado na Tabela 4.2, foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. Na 

aplicação deste teste foi verificado que a estatura, IMC, circunferência de cintura, 

circunferência de quadril e PAD não apresentaram diferenças estatísticas entre os grupos, cujo 

p-valores de 0,598, 0,200, 0,581, 0,676 0,194, respectivamente. As variáveis PAS, renda total 

e renda per capita apresentaram diferença estatística entre os grupos com p-valores 0,027, 

0,000,  e 0,000, respectivamente, conforme mostra a tabela 4.5. 

No entanto, o teste post hoc de Dunn para a variável PAS, não foi capaz de evidenciar 

diferenças estatísticas (Tabela 4.5), com p-valor de 0,627, 0,736 e 0,143 para a diferença entre 

o grupo G1 e os grupos G2, G3 e G4, respectivamente. De acordo com os resultados deste 

estudo, a renda disponibilizada pela bolsa família não foi suficiente para diferenciar as médias 

de PAD entre os grupos. De acordo com os resultados deste estudo, a renda disponibilizada 

pela bolsa família não foi suficiente para diferenciar as médias de PAD . 

 

Tabela 4.5 – Resultado do teste post hoc de Dunn para a PAS segundo a transferência de renda 
 Diferença de 

médias 

Erro-padrão p-valor Intervalo de Confiança de 95% 

Limite Inferior Limite Superior 

G1-G2 
4,228 4,472 0,627 -6,20 14,65 

G1-G3 
-3,070 3,885 0,736 -12,12 5,98 

G1-G4 
-9,176 4,919 0,143 -20,64 2,29 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: HSD - Honestly Significant Difference 

*p-valor ≤0,05 

 

Ao observar a tabela 4.2, nota-se que a média da PAS e a renda per capita atuaram 

inversamente, pois à medida que a renda per capita aumenta nos grupos, a PAS diminui.  O 

grupo G1 apresentou a maior média PAS (159,37), enquanto o grupo G4 apresentou a menor 
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média para a variável PAS (136,74). 

 

Tabela 4.6 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis para comparação entre os grupos segundo as 

variáveis antropométricas, pressão arterial e renda familiar 

Variáveis X
2
 p-valor 

Estatura 1,880 0,598 

IMC 4,639 0,200 

Circ. Cintura 1,960 0,581 

Circ. Quadril 1,529 0,676 

PAS 9,155 0,027* 

PAD 4,678 0,197 

Renda Total 193,365 0,000* 

Renda per capita 252,073 0,000* 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: IMC – Índice da Massa Corporal; Circ. – Circunferência. 

*p-valor ≤ 0,05 

 

 

4.4 FATORES QUE RESPONDERAM PELO NÃO CONTROLE DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

Para analisar os fatores que levam ao não controle da PA, fez-se uso do modelo de 

regressão logística para os grupos (G1, G3 e G4). Estes foram os grupos que apresentaram 

diferenças estatísticas significativas para variável PAS, na aplicação do teste post hoc de 

Mann-Whitney. 

Considerou-se como variável desfecho o controle da pressão arterial e como variáveis 

independentes: idade, sexo, raça/cor, situação conjugal, escolaridade, ocupação, massa 

corporal, circunferência de cintura, circunferência de quadril, relação cintura/quadril e 

índice de massa corporal. 

Para o grupo que recebeu bolsa família (G1), as variáveis que permaneceram no 

modelo ajustado foram idade e sexo (Tabela 4.7). A idade foi inversamente proporcional ao 

não controle da hipertensão, onde idosos apresentam 1,15 vezes a chance de aumento da 

pressão arterial e a variável sexo masculino atuou como fator de proteção em 89%. 

Jardim et al., (2007) também encontraram como fator de risco para HAS a faixa etária 

e, como fator de proteção o sexo feminino. Tal diferença possivelmente pode ser justificada 

por serem os homens do grupo G1 mais novos. 

No grupo G3, as variáveis que permaneceram no modelo ajustado foram sexo e IMC. 

Neste grupo, ser do sexo masculino passou a ser fator de risco para HAS, com odds ratio 
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(OR) de 1,29 (Tabela 4.7). O IMC mostrou estar diretamente relacionado com a HAS, com 

aumento da PA de 1,92 vezes quando o indivíduo passa a ter sobrepeso.  

Munaretti et al., (2011) analisaram as medidas antropométricas e observaram que o 

índice de massa corpórea apresentou a maior associação para  HAS, em ambos os sexos.  

Para o grupo G4, as variáveis que permaneceram no modelo ajustado foram massa 

corporal e situação conjugal, como apresentado na tabela 4.7. A cada kilograma de aumento  

massa corporal aumentou em 50% a chance de descontrole da PA e não ser casado aumentou 

da chance de 1,75 vezes ao não controle da PA. Chama-se à atenção para este grupo ser o que 

possui a maior renda na amostra estudada. 

No trabalho de Causland, Sacks e Forman (2014) foi encontrado que indivíduos 

casados apresentaram PAS mais baixa, especialmente entre os homens. Em estudo para João 

Pessoa Araújo e Paes (2013) encontraram que variáveis que estão ligadas a obesidade, tais 

como, circunferência de cintura e relação cintura/quadril estão associadas a hipertensão, com 

OR de 1,89 e 2,03, respectivamente. 

Na zona rural do México, o percentual de indivíduos hipertensos não controlados que 

eram beneficiários do Programa Oportunidades (México) foi de 33,8%. Para João Pessoa, este 

percentual para o mesmo grupo social foi de 61%. Entretanto, os indivíduos mexicanos 

apresentaram menor PAS e PAD ao ser comparado com o grupo que não é atendido pelo 

Programa Oportunidades, quando controlado todas as covariáveis. A obesidade foi menor no 

grupo beneficiado pelo Programa, mas só quando ajustado por idade e sexo. (FERNALD, 

HOU, GERTLER, 2008). 

Leroy et al., (2013) mostraram que mulheres que recebiam o auxílio financeiro do 

Programa Oportunidades, 60% delas eram obesas  quando comparadas ao grupo que não 

recebiam o auxílio financeiro do Programa de transferência de renda condicionada. 

A obesidade apresenta um grande risco à saúde, pois aumenta o risco de dislipidemia, 

resistência a insulina, diabetes e hipertensão arterial (PI-SUNYER, 1999). Com a obesidade o 

risco de câncer, problemas respiratórios como a dispnéia do sono, a osteoartrite aumentam, 

além do estigma social (LYZNICKI et al., 2001).  

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0104423011702883
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Tabela 4.7 – Valores do odds ratio por estratos de renda segundo variáveis contidas no modelo 

ajustado de regressão logística, João Pessoa, 2009 

 

Variáveis 

G1 G3 G4 

OR p-valor OR p-valor OR p-valor 

Constante -0,19 0,467 -4,343 0,180 -4,854 0,016* 

Idade -1,15 0,031* - - - - 

Sexo 0,89 0,093 -1,293 0,069 - - 

Raça/Cor  - - - - - - 

Sit. Conjugal  - - - - 1,751 0,028* 

Escolaridade - - - - - - 

Ocupação - - - - - - 

Massa Corporal - - - - 0,5 0,058 

Circ. Cintura - - - - - - 

Circ. Quadril - - - - - - 

RCQ - - - - - - 

IMC - - 1,924   0,002* - - 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

*p-valor ≤0,05 

Nota: G1 – grupo de indivíduos que recebem bolsa família; G2 – grupo com renda entre R$140,01 a R$519,29; 

G4 – grupo com renda ≥R$519,30. Cir. Circunferência; RCQ- Relação Cintura Quadril;  IMC- índice de massa 

corporal; Sit. – Situação. 

 

 

4.5 ANÁLISE RESIDUAL DO MODELO LINEAR GENERALIZADO 

 

O passo seguinte ao ajuste do modelo consistiu na escolha da função de ligação. O 

modelo é considerado adequado quando a função de ligação for menor que o  do Qui-

quadrado de referência (χ
2
 n-p-1). A função de ligação escolhida foi aquela que apresentou o 

menor valor e, ou seja, a função de ligação Logit, conforme mostra o quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Funções de ligação segundo grupos de renda 

Grupos 

Funções de Ligação 

χ
2
 n-p-1 Logit Probit Complemento 

Log-log 

G1 59,803 61,359 Não Convergiu 60,480 

G3 84,538 88,439 86,698 87,108 

G4 2,7721 6,9347 8,356 7,8147 

 

De acordo com Faraway (2005, p.17), um valor de R
2 

para ciências sociais e 

biológicas em torno 60% pode ser considerados como bom. O mesmo não ocorre para as 

áreas da física e engenharia, em que se requer valores altos de R
2
. 

Os grupos apresentam altas taxas de R
2
 e de verdadeiro positivo e baixas taxas de falso 
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positivo, com exceção do grupo G1 (53,8%), conforme mostrado na tabela 4.8. Estes 

resultados confirmam um bom ajuste nos modelos de regressão logística. 

 

Tabela 4.8 – Análise residual do modelo ajustado Regressão Logística 

 

G1 G3 G4 

R
2
(%) 62,63 70,17 99,88 

Lambda 0,43 0,39 0,5 

Taxa VP(%) 71,42 52,94 92,85 

Taxa FP(%) 53,84 19,44 0% 

Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

Nota: VP – Verdadeiro positivo; FP – Falso positivo. 

 

Nas figuras 4.1, 4.2 e 4.3 são apresentados os resultados da curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic) para os modelos ajustados para o G1, G3 e G4, respectivamente. No 

eixo y é apresentado os valores de sensibilidade (true positive rate) e no eixo x 1-

especificidade (false positive rate). 

 

Figura 4.1 – Curva Roc para o modelo 

ajustado do grupo G1 
 Figura 4.2 - Curva ROC para modelo 

ajustado do grupo G3 

 

 

 

Fonte dos dados primários: Paes (2009)                          Fonte dos dados primários: Paes (2009) 
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Figura 4.3 - Curva ROC para modelo 

ajustado do grupo G4 

 
Fonte dos dados primários: Paes (2009) 

 

4.6 COMPARATIVO NO TEMPO DO GRUPO QUE RECEBIA BOLSA FAMÍLIA 

 

4.6.1 Perfil dos Indivíduos Hipertensos que Receberam Bolsa Família em 2013 

 

Os 47 indivíduos que receberam auxílio financeiro do Bolsa Família foram revisitados 

em 2013. Contudo, houveram  26 perdas: 6 óbitos, 8 recusas e 12 mudanças de endereço sem 

paradeiro. A tabela 4.9 mostra o comparativo em 2009 e 2013 das principais variáveis do 

estudo. Com exceção das variáveis raça/etnia, circunferência de cintura, relação 

cintura/quadril, o percentual das demais variáveis comparados entre os anos não ultrapassou 

5,0. Isto quer dizer que o perfil geral da amostra não mudou de forma expressiva durante o 

período. Quanto a circunferência de cintura e relação cintura/quadril foi observado que os 

indivíduos hipertensos ganharam peso, fato este preocupante para o controle da PA. 
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Tabela 4.9 - Número e percentual dos indivíduos hipertensos por ano de coleta de dados segundo as 

variáveis sociodemográficas, antropométricas e pressão arterial, João Pessoa 

Variáveis 

 

2009 2013 

n % n % 

Idade 

      <60 anos 29 61,7 12 57,1 

  ≥60anos 18 38,3 9 42,9 

Sexo 

      Masculino 12 25,5 5 23,8 

  Feminino 35 74,5 16 76,2 

Raça/Etnia 

      Branca 10 21,3 2 9,5 

  Não Branca 37 78,7 19 90,5 

Sit. Conjugal 

      Casado(a) 37 78,7 17 81,0 

  Não Casado(a) 10 21,3 4 19,0 

Escolaridade 

       ≤ 9anos 47 100 21 100,0 

   >10 anos 0 0 0 0 

Ocupação 

      Aposentado(a) 9 19,1 3 14,3 

  Empregado(a) 36 76,6 16 76,2 

  Desempregado(a) 2 4,3 2 9,5 

Circ. Cintura 

      Baixo Risco 13 27,7 3 14,3 

  Alto Risco 34 72,3 18 85,7 

RCQ 

      Baixo Risco 37 78,7 4 19,0 

  Alto Risco 10 21,3 17 81,0 

IMC 

       <25Kg/m2 23 48,9 10 47,6 

   ≥25kg/m2 24 51,1 11 52,4 

Pressão Arterial 

        Controlada 21 44,7 11 52,4 

    Não Controlada 26 55,3 10 47,6 

Nota: Sit. – Situação; Circ. – Circunferência; RCQ – Relação Cintura/Quadril; IMC – Índice de Massa 

Corporal 
 

4.6.2 Verificando normalidade e homocedastidade 

 

Para verificar as variáveis que assumiram as suposições de normalidade e 

homocedasticidade, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e o teste de Levene. Para as 

variáveis para as quais não foi possível cumprir estas suposições, realizou-se o teste de 

Wilcoxon para amostram emparelhadas e o teste de Mann-Whitney, para amostras 

independentes. 
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As variáveis que assumiram a suposição de normalidade foram idade, massa corporal, 

estatura, IMC, circunferência de cintura e quadril, PAS, PAD e Bolsa Família, conforme 

mostrado na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 – Média e desvio-padrão dos grupos de indivíduos que recebem bolsa família por ano de 

coleta de dados segundo variáveis sociodemográficas, antropométricas e pressão arterial, João Pessoa 

Variáveis 

2009 2013 

n=26 n=21 n=21 

Média±DP Média±DP Média±DP 

Idade
†
 53,85±15,75

#
 54,95±10,98

#
 58,76±11,44

#
 

Massa corporal
†
 72,78±19,66

#
 70,52±14,06

#
 74,38±15,37

#
 

Estatura
†
 153,91±7,84

#
 152,41±8,95

#
 153,80±7,20

#
 

IMC
†
 30,61±7,66

#
 30,31±5,31

#
 31,29±5,19

#
 

Circunferência de Cintura
†
 100,44±15,64

#
 100,7±12,49

#
 104,1±11,76

#
 

Circunferência de Quadril
†
 106,75±14,53

#
 106,3±16,82

#
 105,6±12,42

#
 

Relação Cintura/Quadril
†
 0,94±0,07

#
 0,95±0,09

#
 0,988±0,06

#
 

PAS
†
 140,38±25,84

#
 152,76±26,19

#
 157,33±25,54

#
 

PAD
†
 87,69±16,07

#
 91,05±16,03

#
 91,43±14,34

#
 

BF
†
 81,88±36,58

#
 85,28±43,84

#
 110,3±51,69

#
 

Renda total 734,73±392,54 690,67±488,29
#
 1324,7±685,4 

Renda per capita 195,38±143,41
#
 154,98±74,93

#
 323,5±144,73 

#
Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov com p-valor >0,05

 

†
Teste de Homocedasticidade de Levene com p-valor >0,05 

Nota: IMC- índice de massa corporal; PAS- Pressão arterial sistólica; PAD- Pressão arterial diastólica; BF – 

Bolsa Família. 

 

4.6.3 Comparação de Médias (2009-2013) 

 

Como forma de analisar se existe diferença estatística entre o grupo que recebe bolsa 

família do Projeto Paes (2009) e a amostra dos 21 indivíduos coletados em 2013, aplicou-se o 

teste t’ Student para amostras emparelhadas. 

Na aplicação do teste foi observado que não houve diferença estatística para a maioria 

das variáveis entre os dois grupos que recebia Bolsa Família. As diferenças ocorreram para as 

variáveis idade, massa corporal e circunferência de cintura. Isso se justifica pelos indivíduos 

terem envelhecido e ganhado peso, principalmente na altura da cintura, como pode ser 

visualizado na tabela 4.11. 
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Tabela 4.11 - Valores do test t student para amostras emparelhadas e intervalo de confiança 

segundo variáveis sociodemográficas, antropométrica, hemodinâmica e renda, João Pessoa, 2009-

2013 

Variáveis 
p-valor 

              Intervalo de Confiança de 95% 

Limite Inferior Limite Superior 

Idade 0,000* -4,79 -2,82 

Massa Corporal 0,002* -6,16 -1,54 

Estatura 0,204 -3,58 0,81 

Circ. Cintura 0,011* -5,95 -0,88 

Circ. Quadril 0,774 -4,35 5,75 

RCQ 0,057 -0,07 0,01 

IMC 0,197 -2,49 0,54 

PAS 0,377 -15,13 5,99 

PAD 0,903 -6,84 6,07 

Bolsa Família 0,090 -54,50 4,31 

*p-valor≤0,05 

Nota: RCQ- Relação Cintura/ Quadril; IMC- índice de massa corporal 

 

Para as variáveis em que foi aplicado o teste de Wilcoxon, devido ao não cumprimento 

dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade, foram encontradas diferenças  

significativas nas variáveis renda total e renda per capita, com p-valor de 0,002 e 0,01, 

respectivamente, de acordo com a Tabela 4.12. Esta diferença ocorreu possivelmente devido 

ao aumento da renda familiar entre o período de 2009 a 2013.  Porém este aumento não se deu 

devido ao  Bolsa Família, conforme mostrado na tabela 4.9. 

 

Tabela 4.12 - Valores de p-valor do teste de Wilcoxon segundo variáveis sociodemográficas 

Variáveis p-valor 

Renda total 0,002* 

Renda per capita 0,001* 

*p-valor ≤ 0,05 

 

Para comparar as médias dos 26 indivíduos hipertensos de 2009 com os 21 hipertensos 

de 2013, realizou-se o teste t’ student para amostras independentes, para as variáveis que 

assumiram normalidade e homocedasticidade. Para as variáveis renda total e renda per capita 

realizou-se o teste de Mann-Whitney, pois não atenderam as suposições de normalidade e 

homocedasticidade. 

As variáveis que evidenciaram diferenças entre os dois momentos foram a relação 

cintura/quadril e a PAS, conforme mostra a tabela 4.13. 
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Tabela 4.13 – Valores do test t student para amostras independentes e intervalo de confiança 

segundo variáveis sociodemográficas, pressão arterial, antropométricas e renda, João Pessoa, 2009-

2013 

Variáveis 

p-valor 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

Inferior 

        Limite 

           Superior 

Idade 0,258 -13,21 3,64 

Massa Corporal 0,512 -14,18 7,17 

Estatura 0,986 -4,59 4,67 

Circ. Cintura 0,187 -13,89 2,78 

Circ. Quadril 0,941 -8,41 7,82 

RCQ 0,023* -0,09 -0,007 

IMC 0,455 -5,46 2,49 

 PAS 0,017* -34,39 -3,57 

PAD 0,271 -14,45 4,15 

Bolsa Família 0,102 -46,92 4,37 

*p-valor ≤ 0,05 

 

Já as variáveis renda total e renda per capita apresentaram diferenças significativas, 

de acordo com a tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14 - Valores de p-valor do teste de Mann-Whitney segundo variáveis renda 

Variáveis p-valor 

Renda total 0,011* 

Renda per capita 0,005* 

*p-valor ≤ 0,05 

 

4.6.4 Análise do Discurso 

 

Para a pergunta “A renda atual é suficiente para os gastos mensais?” 

Essa questão deu origem a duas IC. Uma delas foi que a renda é insuficiente, resultando no 

DSC abaixo: 

“Um salário mínimo dá pro quê hoje em dia? A gente se esforça muito para 

ver se dá e mesmo assim não é suficiente, ainda com a ajuda de meu filho 

.Não é de jeito nenhum. Pra passar fome, né! É muito baixo. Não dá para 

comprar uma roupa, um sapato. No mês que compra uma sandália, já falta 

para outra coisa. Já falta para o café, já falta para o açúcar, pois a gente paga 

luz, faz feira, a água.” 

 

No estudo de Rodrigues, Watanabe e Derntl (2006), trabalhando com DSC, 

encontraram que saúde é estar bem com o bolso tranquilo. Desta forma, como é possível 

controlar a PA quando se vive a beira da miséria?  
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A segunda IC foi que o dinheiro embora pouco, ajuda. “Dá graças a Deus. É pouco, 

mas tem que dá. Geralmente quando falta   para coisas sup rfluas, eu vou ser sincera.” 

Rego e Pinzani (2013) discutem em seu livro Vozes do Bolsa Família que famílias que 

vivem em regiões de extrema pobreza, como o Vale do Jequitnhonha, conseguem sobreviver 

com recursos escassos e quando tem alguma renda fixa, resulta em modificação em suas 

vidas, como autonomia e aumento da auto-estima. 

 

Para a questão “Atualmente o que você faz para manter a pressão baixa?” 

Essa questão originou três IC. A primeira refere-se ao uso do medicamento como única 

forma de cuidar da HA. Segue o DSC: “Eu tomo um comprimido ali, mas eu não sei quando 

sobe nem quando desce  quando aperreia nem quando não aperreia.” 

O não cumprimento parcial ou total do tratamento farmacológico afeta a sua 

efetividade, aumenta a possibilidade de agravos, principalmente em doenças crônico 

degenerativas, resultando na má qualidade de vida e aumento dos custos com o tratamento 

(ARAÚJO et al., 2008; ROSA, WINOGRAD, 2011). 

No entanto, nem todos os sujeitos usam o medicamento regularmente: “Eu? faço nada. 

(risos) Quando eu vejo que ela está alta eu vou tomo rem dio.” 

Há grande dificuldade em tratar a HAS, principalmente no que diz respeito à 

necessidade de modificar atitudes relacionadas ao prazer individual, principalmente em uma 

doença que evolui de forma silenciosa e sem sintomas (LIMA, BUCHER, LIMA, 2004). 

A segunda IC reflete os discursos das pessoas que usam o medicamento associado a 

outras formas de cuidado.  

“Tomo os remédios no horário certo e o regime. Faço uma alimentação 

balanceada. Não comer sal e nem comida salgada. Faço caminhada e tomo 

medicamento e alguma coisa que eu não devo comer sabe? Tomo remédio e 

chá de chuchu  e remédio caseiro.” 

 

A terceira IC corresponde aos sujeitos que não usam medicação, adotando outras 

formas de cuidado da hipertensão: “Não tomo rem dio, só chá de chuchu e rem dio caseiro. 

Minha alimentação ajuda. Tomo suco de maracujá e não ter muita raiva aborrecimento de 

fam lia”. 

Neste trecho é observado o cuidado pelas Práticas Integrativas e Complementares 

(PIC), instituídas no SUS, onde se retira o foco do cuidado no mercado e na racionalidade 

biomédica, abrindo espaço para a inclusão de práticas alternativas de cuidado, antes 

marginalizadas (BARROS, 2006; FONTANELLA et al., 2007). Vale ressaltar que o uso das 
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PIC não implica em excluir a medicação alopática. 

Segundo Mollaoğlu e Aciyurt (2013), na Turquia 63,8% dos indivíduos utilizavam das 

terapias complementares e alternativas para controle da hipertensão. O perfil do uso de 

terapias complementares e alternativas eram mulheres, casadas, donas de casa, com baixa e 

alta escolaridade. 

Somente um indivíduo faz uso da medicação com interação da atividade física mais a 

dieta: “Faço caminhada e tomo medicamento e alguma coisa que eu não devo comer sabe? Sal 

essas coisas assim por causa da diabetes tamb m”. 

Carvalho (2004) comenta em seu livro O Mito da Atividade Física e Saúde, a 

dificuldade de aderir à prática de uma atividade física regular, pois a intervenção quando 

prescrita é altamente tecnológica e cara, resultando em mais barreiras do que facilidades para 

aquelas pessoas com poucos recursos financeiros. 

Outros autores apontam como barreiras a adesão à prática de atividade física o pouco 

tempo de lazer, disponibilidade de equipamentos, proximidade de casa e poluição do ar 

(GOBBI et al., 2012; SILVA, PETROSKI, REIS, 2009). 

 

Na questão “Você acha que o Bolsa Família lhe ajuda no controle da pressão 

arterial?” 

A primeira IC revela a concepção de que o BF não ajuda no controle da pressão 

arterial. 

“Claro que não. Só dá para os meninos. Não porque 70 reais eu pago luz, 

compro gás e esse mês eu estou pagando INSS autônoma e não dá nem pra 

pagar o INSS. Não dá não se for comprar um remédio e comprar alimento 

fora o feijão arroz, negócio de verdura, fruta que a médica disse que eu tinha 

que comer bastante verdura, e, assim, o leite que não tenha gordura.” 

 

A segunda IC mostra a opinião de que apesar de ser pouco, o Bolsa Fam lia ajuda: “É 

pouco mas ajuda, né! Ajuda mais né! Porque alimentação é mais aumentada né a base de 

frutas, verduras essas coisas.” 

Estudos apontam a melhoria de saúde da gestante e de crianças menores de cinco anos, 

pois esta população faz parte do escopo dos condicionantes para receber o benefício (ENGLE 

et al., 2011; FORDE, BELL, MARMOT, 2011; RASELLA et al., 2013; VICTORA et al, 

2011). 

Outros estudos apontam que programas de transferência de renda, em países em 

desenvolvimento, estão associados com obesidade, aumento da pressão arterial doenças 

crônico-degenerativas. Isso ocorre pelo aumento da ingestão de açúcar e de refrigerantes (DE 
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BEM LIGNANI  et al., 2011; FERNALD, GERTLER, HOU, 2008; MALIK et al., 2010). 

Para a questão “Você acha que o valor do Bolsa Família é suficiente?” 

A maioria dos entrevistados acreditam que o valor do Bolsa Família é insuficiente: 

“Ele   pouco, n  mas, o pouco com muito   bom e o muito sem Deus não   nada.” 

Esta é a segunda referência a Deus nas falas dos entrevistados. Em seu livro O 

Anticristo, Nietzshe (2008) compara a religião a um bar, pois ela é capaz de embriagar a 

consciência da população. Marx (1969, p.304) corrobora com este pensamento, ao afirmar 

que a “religião   o ópio do povo”. 

Em contraponto a esta argumentação, a teologia da libertação na America Latina 

modifica este paradigma religioso, como exemplos, o apoio de clérigos à revolução 

Sandinista, na Nicarágua, e à Reforma Sanitária no Brasil (LÖWY, 2007; PAIM, 1997). O que 

deve ser ressaltado é que a teologia da libertação não é hegemônica dentro do catolicismo. 

Quando se fala em religião, fica subentendido a ideia de comodismo. No entendimento 

de Valla (1998) o comodismo da população pode ser compreendido como o reconhecimento 

dos limites de melhorias em sua vida. 

Apenas três indiv duos responderam que o valor do Bolsa Fam lia   suficiente: “Me 

ajuda, já   um dinheiro de fruta. É laranja,   limão,   fruta.” 

Quando se discute a falta de alimentação no seio familiar, fala-se de insegurança 

alimentar. Este conceito é carregado de preocupação e angústia pela incapacidade de suprir a 

própria alimentação de forma regular (BICKEL et al., 2000; PANIGASSI et al., 2008; 

WOLFE, FRONGILLO Jr, 2001). Qualquer medida utilizada para aumentar a quantidade e 

qualidade da oferta de alimentos, responde a direitos básicos da humanidade e qualidade de 

vida (BRASIL, 2007).  

 

Para a pergunta “Achas que o valor poderia ser aumentado?” 

A primeira IC corresponde à concepção de que não tem o direito de fazer exigências, 

pois considera um favor do governo. 

“Eu não tenho que exigir nada. É muitas mães que não trabalha e muita 

gente que precisa desse dinheiro não é só eu, muita mãe mesmo. Tem muitas 

mulheres que não tem emprego.” 

 

A segunda IC corresponde à ideia de que não necessita de aumento no valor pago: 

“Para mim está ideal. Não tenho o que reclamar. Qualquer coisa   bom.” 

Um ponto importante a ser frisado diz respeito à forma como essas famílias 

conseguem se adaptar com tão pouca renda. Não é possível mensurar a influência subjetiva de 
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autonomia e empoderamento que a renda regular do Bolsa Família pode trazer para as 

famílias como, autonomia e a fuga de uma situação humilhante como a miséria, pois o Bolsa 

Família deixa de ser uma complementação financeira para ser a principal renda familiar 

(REGO; PINZANI, 2013). 

A terceira IC reflete a opinião de que o valor deveria ser aumentado entre cem reais e 

um salário mínimo. 

“Eu acho que tem muita gente que diz que o bolsa família sai da miséria. 

Mas, eu acho que não. Como é que você vai sustentar um filho com 270 

reais? Tem casa que tem gente que tem 7 filhos e recebe 270, ai vai pra 

televisão e diz que a bolsa família  resolveu. Já um salário mínimo seria 

ótimo.” 

 

De acordo com Arendt (1989, p. 128-129), se as políticas públicas tem como intuito 

diminuir as desigualdades sociais através da capacitação do ator social frente às demandas da 

sociedade capitalista, ou seja, como medida equânime. Muito ainda falta a ser feito, sendo o 

PBF como renda principal da família ou como auxílio financeiro. 

 

Na questão “No que você gasta esse dinheiro do bolsa família?” 

Nesta questão, apenas duas IC foram formadas. A primeira IC relaciona-se ao gasto do 

somente com as crianças da casa: “Em gasto de passagem, para curso no col gio, essas coisas, 

material escolar”. 

A segunda IC corresponde à visão da maioria dos indivíduos, os quais responderam 

que o gasto do Bolsa Família é com todos da casa:  “Pra comida, pra rem dio, pra ajudar na 

alimentação. Negócio que falta dentro de casa, comida um açúcar”. 

Devido as ações de focalização dos recursos do PBF, com regras rígidas e coordenadas 

pelo CadÚnico, fizeram com que a população-alvo do Programa fosse restrita apenas as 

famílias realmente necessitadas (SOARES, RIBAS, SOARES, 2009). Lindert et al. (2007) 

argumentam que a criação de cotas para as Prefeitura, resultam seleções criteriosas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As doenças e agravos não transmissíveis, em especial a Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), vem se configurando como importante desafio para a área da saúde pública, visto que 

dados epidemiológicos apontam crescente aumento de sua prevalência. 

A HAS decorre de múltiplos fatores de risco. Dentre eles, a baixa renda é considerada 

como uma barreira para a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, 

principalmente nos países capitalistas classificados como subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento (BRAVEMAN et al., 2010; DANAEI et al., 2011). 

Como política pública equitativa, o Programa Bolsa Família (PBF), vem produzindo 

resultados expressivos no desenho de um perfil epidemiológico mais favorável às crianças, 

adolescentes e nutrizes. Porém, ele parece ser insuficiente como suporte na redução e/ou 

controle da HAS, mal que acomete cada vez mais as classes menos privilegiadas. Ou seja, 

embora os cuidados com a hipertensão não seja o foco deste Programa, ele parece não 

produzir efeitos que levem a um controle da HAS, mesmo de forma indireta. Argumentos 

nesta direção apontam para o fato de que poder contar com um adicional da renda individual 

ou familiar, parece favorecer o acesso a certos tipos de alimentos que estariam contribuindo 

na direção contrária da prevenção e cuidados com o controle da HAS (BURLANDY, 

SALLES-COSTA, 2007; DREWNOWSKI, DARMON, 2005).  

A amostra trabalhada neste estudo para os hipertensos adultos beneficiários de algum 

tipo de benefício do município de João Pessoa apresentou características muito similares à da 

população de hipertensos cadastrados na ESF: predominância de mulheres com mais de 60 

anos, raça/etnia não branca, com alto risco para circunferência de cintura e, baixa escolaridade 

e renda.  

Neste estudo, foi encontrado que parte dos indivíduos da amostra foi classificada 

como abaixo de linha da pobreza, porém não usufruíram desta política pública. Este grupo 

(G2) apresentou a média mais elevada da Pressão Arterial Sistólica, apresentando sérios riscos 

de infartos e acidentes vasculares encefálicos. 

No teste de diferenças de médias entre os quatro grupos de renda, as variáveis massa 

corporal, estatura, IMC, circunferência de cintura, circunferência de quadril, relação 

cintura/quadril e PAD não apresentaram diferenças significativas. Somente as variáveis idade 

e PAS apresentaram diferenças significativas. Para idade, as diferenças foram entre os 

extremos, ou seja, o grupo G1 (que recebiam BF), como o de menor valor médio etário, os 

grupos G3 e G4, como os de maiores idades médias. Para PAS, o grupo com menor renda 
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(G2) apresentou a maior média, enquanto que o grupo de maior renda (G4) apresentou menor 

média. Isso mostra que os grupos de menor renda apresentaram maior PAS, quando 

comparados com os grupos de maior renda. 

Os fatores de risco encontrados neste estudo variaram de acordo com cada grupo 

estudado. Para o grupo que recebeu Bolsa Família (G1), as variáveis que permaneceram no 

modelo ajustado foram idade e sexo, sendo que idosos apresentaram 1,15 vezes a chance de 

descontrole da PA e o sexo masculino com 89% de fator de proteção. No grupo G3, as 

variáveis que permaneceram no modelo ajustado foram sexo e IMC, tendo agora o sexo 

feminino como fator de proteção em 29% e elevado IMC como fator de risco com OR de 1,92 

vezes a chance de descontrole da PA. Para o grupo G4, as variáveis que permaneceram no 

modelo ajustado foram massa corporal e situação conjugal. Neste grupo, o aumento de cada 

kilograma na massa corporal aumentou em 50% a chance de descontrole da PA e ser casado 

com 1,75 vezes de controle da PA. Observando a análise dos resíduos dos três grupos, notou-

se que os dados se ajustaram bem aos modelos.  

Conforme cada grupo, medidas diferentes devem ser tomadas, pois há grande 

especificidade em cada estrato social, sendo foco de ação no grupo G1 mulheres idosas, no 

grupo G3 homens com sobrepeso e obesos e, no grupo G4 indivíduos com sobrepeso e obesos 

em situação conjugal classificada como não casado.  

Foi observado que os indivíduos hipertensos deste estudo quando comparados os anos 

2009 e 2013 apresentaram o percentual do perfil antropométrico e hemodinâmico 

semelhantes, com exceção das variáveis circunferência de cintura, relação cintura/quadril. 

Porém, ao analisar o teste de diferença de médias para as variáveis relação cintura/quadril e 

PAS apresentou diferenças, com aumento das médias para as duas variáveis, apesar da renda 

familiar total ter quase que dobrado durante esse período. 

Isto representa que apenas o aumento da renda familiar não mostra efeito direto no 

controle da pressão arterial. Sugere-se, então que, ações de educação em saúde e 

acompanhamento mais efetivo destes grupos populacionais deveriam fazer parte de uma 

política diferenciada na prestação de serviços aos hipertensos adultos da ESF. 

Na análise de discurso foi observado que a renda familiar era muito baixa, sendo 

insuficiente para a manutenção de hábitos saudáveis. Em uma sociedade em que o dinheiro é 

a mola mestre para vida em sociedade, medidas de aumento de renda familiar para as 

populações que vivem em extrema pobreza tornam-se prioritárias, no entanto, memso assim, 

seria necessário ser acompanhada por uma atenção particular com relação a educação na 

saúde e cuidados nutricionais, em particular. 
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Para o controle da pressão arterial, na maioria dos indivíduos, a medicação alopática 

foi a principal forma de tratamento, porém alguns poucos indivíduos utilizam-se de remédios 

alternativos, faziam uma dieta com restrição de sal e gorduras e, apenas um indivíduo fazia 

atividade física regular. Parece que os conhecimentos para o controle e tratamento da HAS, 

particularmente para a população beneficiada pelo BF não são assimilados de modo adequado 

que revertem em benefício próprio.  

A maioria dos indivíduos manifestaram que o benefício do PBF era insuficiente para o 

controle da HAS, corroborando com os dados estatísticos deste estudo. Em relação ao 

aumento do valor do benefício do PBF, a maioria acredita que é necessário, o que parece ser 

uma aspiração óbvia. Contudo, poucos indivíduos relataram que não deveriam exigir do 

governo e que o PBF é um favor que o Estado disponibiliza a população pobre. 

De forma geral, o recurso do PBF foi utilizado para os gastos da casa, porém, por ser 

baixo o valor, foi destinado aqueles que o Programa classifica como população-alvo, tais 

como: as crianças, os adolescentes, as gestantes e as nutrizes. 

Este trabalho aponta alguns direcionamentos não somente para a ampliação do valor 

do PBF, mas para um aumento na qualidade do atendimento, dos cuidados com as consultas e 

visitas regulares, com participação na família e comunidade pelo agentes da ESF, conforme 

estratégia adotada pelo Programa.  

Apesar das contribuições que possam advir deste trabalho, é preciso reconhecer 

algumas limitações como: uma amostra pequena, perda dos usuários por diferentes motivos, o 

que não permite extrapolar os resultados da população-alvo deste estudo, além dos 

cadastrados no HIPERDIA do município de João Pessoa. 

Ampliações deste estudo podem ser realizadas com uma abrangência maior, como 

regional; estudos de coorte, a exemplo das pesquisas desenvolvidas por Paes (2008; 2009a; 

2009b) para verificar no tempo a influência do PBF; aumento da amostra de hipertensos; 

cruzamento de variáveis do PBF com as referentes à vida dos indivíduos hipertensos, entre 

outros. 

  



61 

 

REFERÊNCIAS 

 

AFIO, C.J.; COSTA, A.C.; SANTOS, Z.M.S.A.; SOARES, E. Descrição dos fatores de risco 

para alterações cardiovasculares em um grupo de idosos. Texto e Contexto de Enfermagem. 

v.17, n.2, p.327-35, 2008. 

 

ALCOCER, L.; CUETO, L. Hypertension, a health economics perspective. Therapeutic 

Advances Cardiovascular Disease, v.2, p.147–55, 2008. 

 

ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à epidemiologia. 4.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

ANDRADE, F. Comparativo dos níveis pressóricos sistêmicos e associação dos fatores de 

risco entre hipertensos segundo os critérios de acompanhamento em unidades de saúde 

da família do município de João Pessoa-PB. João Pessoa: Universidade federal da Paraíba, 

2011. 132p. 

 

ARAÚJO, A. L. A.; PEREIRA, L.R.L.; UETA , J. M.; FREITAS, O. Perfil da assistência 

farmacêutica na atenção primária do Sistema Único de Saúde. Ciência e Saúde Coletiva, 

v.13, suppl., p. 611-617, 2008. 

 

ARAÚJO, I.M.; PAES, N.A. Qualidade dos dados antropométricos dos usuários hipertensos 

atendidos no programa de saúde da família e sua associação com fatores de risco. Texto e 

Contexto de Enfermagem, v.22, n.4, p. 1030-40, 2013. 

 

ARAÚJO, J. S. S. Contribuição da família e da comunidade na assistência à mulher 

hipertensa na estratégia saúde da família: a perspectiva da usuária. João Pessoa: 

Universidade federal da Paraíba, 2011. 97p. 

 

ARENDT, H. Origens do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Cia. das Letras, 

1989. 

 

ATTANASIO O, MESNARD A. The impact of a conditional cash transferprogramme on 

consumption inColombia. Fiscal Studies,v.27, p. 421–42, 2006. 

 

BALBINOTTO NETO, G.; SILVA, E. N. Os custos da doença cardiovascular no Brasil: um 

breve comentário econômico. Arquivos Brasileiros de Cardiologia,v.91, n.4, p.217-218, 

2008. 

 

BARRETO, S. M.; PASSOS, V. M. A.; CARDOSO, A. R. A.; LIMA-COSTA, M. F. 

Quantificando o risco de doença coronariana na comunidade. Projeto Bambuí. Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia, v.81, p. 549-55, 2003. 

 

BARROS, M. B. A.; CESAR, C. L. G.;CARANDINA, L.; TORRE, G.D. Desigualdades 

sociais na prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD-2003. Ciência e Saude 

Coletiva, v.11, n.4, p.911-926, 2006. 

 



62 

 

BARROS, M. B. A.; FRANCISCO, M. S. B.; ZANCHETTA, L. M.; CÉSAR, C. L. G. 

Tendências das desigualdades sociais e demográficas na prevalência de doenças crônicas no 

Brasil, PNAD: 2003- 2008.Ciência e Saúde Coletiva, v.16 n.9, p. 3755-3768, 2011. 

 

BARROS, N. F. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: uma 

ação de inclusão. Ciência e Saúde Coletiva, v.11, n.3, 2006. 

 

BEN ROMDHANE, H.; BEN ALI, S.; SKHIRI, H.; TRAISSAC, P.; BOUGATEF, S.; 

MAIRE, B.; DELPEUCH, F.; ACHOUR, N. Hypertension among Tunisian adults: results of 

the TAHINA project. Hypertens Res. v. 35, n.3, p.341-7, 2012.  

 

BICKEL, G.; NORD, M.; PRICE, C.; HAMILTON, W.; COOK, J. Measuring food security 

in the United States: guide to measuring household food security. Alexandria: Office of 

Analysis, Nutrition, and Evaluation U.S. Department of Agriculture, 2000. 

 

BRASIL. Avaliação do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2004a. 

 

BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil: promulgada em 04 de outubro de 

1988. Brasília: Senado Federal, 2010.  

 

BRASIL. DataSus: Informação de saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2008. 

 

BRASIL. Documento base – III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Brasília: Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2007. 

 

BRASIL. ELSA Brasil: maior estudo epidemiológico da América Latina. Revista de Saúde 

Pública, v.43, n.1, 2009a. 

 

BRASIL. Lei Orgânica de Assistência Social nº8742/1993. Brasília: Casa Civil, 1993. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Avaliação de políticas 

públicas: reflexões acadêmicas sobre o desenvolvimento social e o combate à fome, v.2: 

Transferência de renda.  Brasília: MDS; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 

2014. 

 

BRASIL. Norma operacional de assistência à saúde: NOASSUS01/02. Portaria MS/GM nº 

373/2002. Brasília, 2002. 

 

BRASIL. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília : Ministério da Saúde, 2011a. 

 

BRASIL. Plano Brasil Sem Miséria. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social, 2011b. 

 

BRASIL. Regulamentação do Programa Bolsa Família nº6.917/2009. Brasília: Casa Civil, 

2009b. 

 

BRASIL. SISVAN: orientações básicas para coleta, processamento, análise de dados e 

informações em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004b. 

 



63 

 

BRAVEMAN, P. A.; CUBBIN, C.; EGERTER, S.; WILLIAMS, D.R.; PAMUK, E. 

Socioeconomic disparities in health in the United States: what the patterns tell us. American 

Journal of Public Health, v. 100, p. 186-96, 2010. (Suplemento 1) 

 

BURLANDY, L.; SALLES-COSTA, R.Segurança Alimentar e Nutricional: concepções e 

desenhos de investigação. In: Epidemiologia nutricional, 1st ed., pp. 485–502 [G Kac, R 

Schieri and D Gigante, editors]. Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz. 2007. 

 

BURT, V. L.; WHELTON, P.; ROCCELLA, E. J.; BROWN, C.; CUTLER, J. A.; HIGGINS, 

M.; HORAN, M. J.; LABARTHE, D. Prevalence of hypertension in the US adult population. 

Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–

1991.Hypertension, v.25, p.305–13, 1995. 

 

CAMARANO, A.; PASIONATO, M. O envelhecimento populacional na agenda das políticas 

publicas. In: Castro AA, organizador. Novos idosos brasileiros. Muito além dos 60? Rio de 

Janeiro. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 2004. p. 253-92. 

 

CARVALHO, Y. M. O mito da atividade física e saúde. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

CAUSLAND, F.R.; SACKS, F.M.; FORMAN, J. P. Marital status, dipping and nocturnal 

blood pressure: results from the Dietary Approaches to Stop Hypertension trial. Journal of 

Hypertension, v.32, n.4, p. 756-61, 2014. 

 

COTTA, R. M. M.; BATISTA, K. C. S.; REIS, R. S.; SOUZA, G. A.; DIAS, G.; CASTRO, F. 

A. F.; ALFENAS, R. C. G. Perfil sócios sanitário e estilo de vida de hipertensos e/ou 

diabéticos, usuários do Programa de Saúde da Família no município de Teixeiras, MG. 

Ciência e Saúde Coletiva, v.14, n.4, p.1251-1260, 2009. 

 

DANAEI, G.; FINUCANE, M.M.; LIN, J. K.; SINGH, G.M.; PACIOREK, C.; COWAN, 

M.J.; FARZADFAR, F.; STEVENS, G.A.; LIM, S.S.; RILEY, L.M.; EZZATI, M.; Global 

Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group (Blood Pressure). 

National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic 

analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years 

and 5·4 million participants. Lancet, v.377, p. 568–77, 2011. 

 

DE BEM LIGNANI J, SICHIERI R, BURLANDY L, SALLES-COSTA R. Changes in food 

consumption among the Programa Bolsa Familia participant families in Brazil. Public Health 

Nutrition, v.14, p.785–92, 2011. 

 

DIEESE. Salário Mínimo. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 01 de Jun de 

2013 

 

DREWNOWSKI, A.; DARMON, N. The economics of obesity – dietary energy density and 

energy cost. American Journal of Clinical Nutrition, v.82, p. 265–273, 2005. 

DU, S.; MROZ, T.A..; ZHAI, F.; POPKIN, B.M. Rapid income growth adverselyaffects diet 

quality in China–particularly for the poor! Social Science &Medicine,v.59,n.7, p.1505–15, 

2004. 

 

ENGLE, P.E.; FERNALD, L.C.H.; ALDERMAN, H.; BEHRMAN, J.; O'GARA, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24509120
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24509120


64 

 

C.; YOUSAFZAI, A.; DE MELLO, M.C.; HIDROBO, M.; ULKUER, N.; ERTEM, 

I.; ILTUS, S.; GLOBAL CHILD DEVELOPMENT STEERING GROUP. Strategies for 

reducing inequalities and improving developmental outcomes for young children in low and 

middle income countries. Lancet, v.378, p. 1339–53, 2011. 

 

FACCHINI, L. A.; NUNES, B.P.; MOTTA, J.V.S.; TOMASI, E.; SILVA, S.M.; THUMÉ, E.; 

SILVEIRA, D.S.; SIQUEIRA, F.V.; DILÉLIO, A.S.; SAES, M.O.; MIRANDA, V.I.A; VOLZ, 

P.M.; OSÓRIO, A.; FASSA, A.C.G. Insegurança alimentar no Nordeste e Sul do Brasil: 

magnitude, fatores associados e padrões de renda per capita para redução das iniqüidades. 

Cadernos de Saúde Pública, v.30, n.1, p.161-174, 2014. 

 

FANG, R.; KMETIC, A.; MILLAR, J.; DRASIC, L. Disparities in chronic disease among 

Canada's low-income populations. Preveting Chronic Disease, v. 6, n.4, p.A115, 2009. 

 

FARAWAY, J.J Linear Models with R: Texts in statistical science series. New York: 

Champman & Hall/CRC, 2005. 

 

FERNALD, L.C.; GERTLER, P. J.; HOU, X. Cash component of conditional cash transfer 

program is associated with higher body mass index and blood pressure in adults. Journal of 

the Nutrition, v.138, p. 2250–57, 2008. 

 

FERNALD,L.C.; HOU,X.; GERTLER,P.J.Oportunidades programm participation and body  

mass index, blood pressure, and self-reported health in Mexican adults. Preventing Chronic 

Disease, v.5, n.3, p.A81, 2008. 

 

FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

FONSECA, A. M. F.; VIANA, A. L. A.Direito à saúde, atenção básica e transferências 

condicionadas de renda na América Latina. Ciência e Saúde Coletiva, v.12, n.6, p.1505-

1512, 2007. 

 

FONTANELLA, F.; SPECK, F.P.;, PIOVEZAN, A. P.;KULKAMP, I. C. Conhecimento, 

acesso e aceitação das práticas integrativas e complementares em saúde por uma comunidade 

usuária do Sistema Único de Saúde na cidade de Tubarão/SC. Arquivos Catarinenses de 

Medicina, v.36, n. 2, 2007. 

 

FOPPA, M.; AZAMBUJA, M. I. R.; ACHUTTI, A. C.; MARANHÃO, M. F. C. Impacto 

econômico dos casos de doença cardiovascular grave no Brasil: uma estimativa baseada em 

dados secundário.Arquivos Brasileiros de  Cardiologia, v. 91, n. 3, p. 163-171, 2008. 

 

FORDE I, BELL R, MARMOT MG. Using conditionality as a solution to the problem of low 

uptake of essential services among disadvantaged communities: a social determinants view. 

Americam  Journal of Public Health, v.101, p.1365–69, 2011. 

FRAZER, N.; HONNETH, A. Redistribution or Rcognition? A Political-Philosophical 

Exchange. Londres e Nova Yokr: Verso, 2003. 

 

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Cuidados primários de saúde – 

relatório da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde – Alma Ata, 

1978. Brasília: Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1979. 

 



65 

 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil: edição comemorativa: 50 anos. Org: Rosa 

Freire d’Aguiar Furtado. São Paulo : Companhia das Letras,2009. 

 

GIL, C. R. R. Atenção primária, atenção básica e saúde da família: sinergias e singularidades  

do contexto brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, v.22, n.6, p.1171-1181, 2006a. 

 

GIL, A. C.; LICHT, R. H. G.; SANTOS, B. R. M. Por que fazer pesquisa qualitativa em 

saúde? Caderno de Saúde. São Caetano do Sul: Universidade IMES,v.1 n.2, 2006b. 

 

GOBBI, S.; SEBASTIÃO,E.;  PAPINI, C. B.;  NAKAMURA, P. M.;  VALDANHA 

NETTO,A.;   GOBBI, L. T.B.;  KOKUBUN, E. Physical Inactivity and Related Barriers: A 

Study in a Community Dwelling of Older Brazilians. Journal of Aging Research, 2012. 

 

GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Manual prático para avaliação em educação física. 

Barueri: Manole, 2006. 

 

GUO, X.; MROZ, T.A.; POPKIN, B.; ZHAI, F. Structural change in the impact ofincome on 

food consumption in China, 1989–1993.Economic Developmentand Cultural Change, v.48, 

n.4,p.737–60, 2000. 

 

HARTMANN, M.; DIAS-DA-COSTA, J. S.; OLINTO, M. T. A.; PATTUSSI, M. P.; 

TRAMONTINI, A. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica e fatores associados: um 

estudo de base populacional em mulheres no Sul do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 

v.23, n.8, p.1857-1866, 2007. 

 

HILL, M., M.; HILL, A. Investigação por questionário. 2.ed. Lisboa: Silabo, 2005. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA –IBGE. Censo Demográfico 

de 2010.Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 01 Fev 2013. 

 

INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR BLOOD PRESSURE GENOME-WIDE 

ASSOCIATION STUDIES. Genetic variants in novel pathways influence blood pressure and 

cardiovascular disease risk. Nature, v.478,p. 103–09, 2011.  

 

JARDIM,P. C.B.V.; GONDIM, M. R. P.; MONEGO, E. T.; HUMBERTO GRANER 

MOREIRA; VITORINO, P. V. O.; SOUZA, W. K.S.B.; SCALA, L. C. N..Hipertensão 

arterial e alguns fatores de risco em uma capital brasileira.  Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia, v.88 n.4, p. 452-457,  2007. 

 

JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. Applied multivariate statistical analysis.6.ed. New 

Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

KAPLAN, M.S.; HUGUET, N.; FEENY, D.H.; MCFARLAND, B.H. Self-reported 

hypertension prevalence and income among older adults in Canada and the United 

States. Social Science e Medicine, v. 70, n.6, p.844-849, 2010. 

 

KEARNEY, P.M.; WHELTON, M.; REYNOLDS, K.; MUNTNER, P; WHELTON, P.K.; HE, 

J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet, v.365, p. 217–23, 2005. 



66 

 

KÜMPEL, D.A.; SODRÉ, .A.C.; POMATTI, D.M.; MOURA, H.S.; FILIPPI, J.; PORTELLA, 

M.R.; DORING, M.; SCARIOT, M. Obesidade em idosos acompanhados pela Estratégia de 

Saúde da Família. Texto e Contexto de Enfermagem.v.20, n.3, p.271-7, 2011. 

 

LAAKSON, D. D.; NISKANEN, L.; NYYSSONEN, K.; LAKKA, T. A.; LAUKKANEN, J.; 

SALONEN, J.T. Dyslipidemia as a predictor of hypertension in middle-aged men. European 

Heart Journal, v. 29, p. 2561–68, 2008. 

 

LEAL, J.; LUENGO-FERNÁNDEZ, R.; GRAY, A.; PETERSEN, S.; RAYNER, M. 

Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. European 

Heart Journal, v.27, n.13, p. 1610-9, 2006. 

 

FARAWAY, J. J. Lineasr models with R. New York: Chapam & Hall/CRC, 2005. 

 

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A.M.C. O Discurso do Sujeito Coletivo: um novo enfoque em 

pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: Educs, 2005. 

 

LESSA, I.; ARAÚJO, M. J.; MAGALHÃES, L.; ALMEIDA FILHO, N.; AQUINO, E.; 

COSTA, M. C. R. Simultaneidade de fatores de risco cardiovascular modificáveis na 

população adulta de Salvador (BA), Brasil. Revista Panamericana de  Salud Pública, 

v.16,n.2, p.131–7, 2004. 

 

LEROY, J. L.; GADSDEN, P.; COSSÍO, T. G.; GERTLER, P. Cash and in-kind transfer lead 

to excess weight gain in a population of women with a hight prevalence of overweight in rural 

Mexico. The Journal of Nutrition, v.143, n.3, p.378-83. 2013. 

 

LEVENE, H. Robust testes for equality of variances.In: Contributions to Probability and 

Statistics. I. Olkin, ed. p. 278–292. Palo Alto: Stanford University Press, 1960. 

 

LIGNANI, J.B.;  SICHIERI, R.;  BURLANDY, L.; SALLES-COSTA, R. 

Changes in food consumption amongthe Programa Bolsa Família participant families in  

Brazil. Public Health Nutrition, v.14, n.5, p.785-92, 2011. 

 

LIMA, M. T.; BUCHER, J. S. N. F.; LIMA, J. W. O.  A hipertensão arterial sob o olhar de 

uma população carente: estudo exploratório a partir dos conhecimentos, atitudes e práticas. 

Cadernos de Saúde Pública, v.20, n.4, p.1079-1087, 2004. 

 

LINDERT, K.; LINDER, A.; HOBBS, J.; BRIÈRE, B. The nuts and bolts of Brazil’s Bolsa 

Família Program: implementing conditional cash transfers in a decentralized context.  

Washington, DC: World Bank, 2007 (Social Protection Discussion Paper, n. 709). 

 

LÖWY, Ml. Marxismo e religião: ópio do povo? Em publicação: A teoria marxista hoje. 

Problemas e perspectivas Boron, Atilio A.; Amadeo, Javier; Gonzalez, Sabrina. 2007 ISBN 

978987118367-8  

 

LU, T. H.; ANDERSON, R. N.; KAWACHI,  I. Effect of coding rules on reporting of 

hypertension mortality. Epidemiology.v.241, p.168-9, 2013. 

 

LYZNICKI JM, YOUNG DC, RIGGS JA, DAVIS RM. Obesity: assessment and 

management in primary care. American Family Physician,v.63, n.11, p. 2185–96, 2001. 



67 

 

 

MALIK, V.S.; POPKIN, B.M.; BRAY, G.A.; DESPRES, J.P.; HU, F.B. Sugar-sweetened 

beverages, obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular disease risk. Circulation, 

v.121, p. 1356–64, 2010. 

 

MARX, K. Sobre a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Marx e Engels: escritos 

básicos de política e filosofia.Londres: Fontana, 1969. 

 

MDS. Plano Brasil Sem Miséria. Brasília: MDS. Fol, 2011. 

 

MEDEIROS, M.; BRITTO, T.; SOARES, F. Transferência de renda no Brasil. Novos 

Estudos, v.79, 2007. 

 

MELO, E. C. A. Acessibilidade dos usuários com hipertensão arterial sistêmica à 

estratégia de saúde da família em Campina Grande-PB. Campina Grande: Universidade 

Estadual da Paraíba, 2011. 111p. 

 

MENDES, T.A.B.; GOLDBAUM, M.; SEGRI, N.J.; BARROS, M.B.A.; CÉSAR, 

C.L.G.;CARANDINA, L. Factors associated with the prevalence of hypertension and control 

practices among  elderly residents of São Paulo city, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, 

v.29, n.11, p. 2275-2286, 2013. 

 

MENEZES, A. G. M. P.; GOBBI, D. Educação em saúde e Programa de Saúde da Família: 

atuação da enfermagem na prevenção de complicações em pacientes hipertensos. O Mundo 

da Saúde, v.34, n.1, p.97-102, 2010. 

 

MERHY, E. E. E daí surge o PSF como uma continuidade e um aperfeiçoamento do PACS. 

Interface: Comunicação, Saúde e Educação, v. 9, p.147-9, 2001. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11.ed. São 

Paulo: Hucitec, 2008. 

 

MOLLAOĞLU, M.; ACIYURT,  A. Use of complementary and alternative medicine among 

patients with chronic diseases. Acta Clinica Croatica.  v.;52,n.2, p.:181-8, 2013. 

 

MOREIRA, R. N. Qualificação e imputação de dados sobre satisfação de hipertensos 

cadastrados na estratégia saúde da família. João Pessoa: Universidade federal da Paraíba, 

2012. 113p. 

 

MUNARETTI, D. B. BARBOSA, A. R.; MARUCCI, M.F.N.; LEBRÃO, M.L. Hipertensão 

arterial referida e indicadores antropométricos de gordura em idosos. Revista da Associação 

Médica Brasileira, v.57, n.1, p.25-30, 2011. 

 

NERI, M. C.; SOARES, W. L. Estimando o impacto da renda na saúde através de programas 

de transferência de renda aos idosos de baixa renda no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 

23, n.8, p.1845-1856, 2007. 

 

NIETZSHE, F. W. O Anticristo. Coleção grandes obras do pensamento universal. 2ªed. São 

Paulo: Escala, 2008. 

 



68 

 

OLIVEIRA, T. P. C. Usuários do programa bolsa família no olhar do PSF Carlos Hardman 

Cortes. Serviço Social &Realidade, v. 19, n. 1, p. 173-192, 2010. 

 

ORDUNEZ-GARCIA, P.; MUNOZ, J.L.; PEDRAZA, D.; ESPINOSA-BRITO, A.; SILVA, 

L.C.; COOPER, R.S. Success in control of hypertension in a low-resource setting: the Cuban 

experience. Journal of the Hypertension, v.24, p. 845–49, 2006. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Renovação da Atenção Primária em Saúde 

nas Américas – Documento de posicionamento da OPAS – OMS. Washington DC: PAHO, 

2005. 

 

PAES, N. A. Avaliação da efetividade do controle da hipertensão arterial sistêmica e 

associação com os fatores de risco comparando a atenção do Programa de Saúde da 

Família e de Unidades Básicas de Saúde de municípios do nordeste do Brasil. Projeto 

CNPq. Edital: MCT/CNPq/MS – SCTIE – DECIT/MS No. 37/2008. Tema: G. Doenças do 

aparelho circulatório, 2008.  

 

_______. Desempenho do Programa de Saúde da Família comparado com o das 

Unidades Básicas de Saúde no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores 

associados em Municípios do Estado da Paraíba: Um estudo de coorte longitudinal. 

Projeto CNPq. Edital MCT/CNPq N.º 67/2009, 2009a. 

 

______. Desempenho do Programa de Saúde da Família comparado com o das Unidades 

Básicas de Saúde no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores associados em 

Municípios do Estado da Paraíba: Um estudo de coorte longitudinal. Projeto FAPESC. 

Edital FAPESC N.º 02/2009, 2009b. 

 

PAES-SOUSA, R. Plano Brasil Sem Miséria:incremento e mudança na política de 

proteção e promoção social no brasil. Brasília:Centro Internacional de Políticas para o 

Crescimento Inclusivo/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, n.13, 2013. 

 

PAIM, J. S. Bases conceituais da Reforma Sanitária Brasileira. São Paulo: Lemos 

Editorial, 1997. Disponível em:  <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6538>. Acesso em: 04 

fev. 2014 

 

PAIM, J. S. O que é SUS? Rio de Janeiro: Editora Fio Cruz, 2009. 

 

PANIGASSI, G.; SEGALL-CORRÊA, A.M.; MARIN-LEÓN, L.; PEREZ-ESCAMILLA, R.; 

SAMPAIO, M.F A.; MARANHA, L. K. Insegurança alimentar como indicador de iniqüidade: 

análise de inquérito populacional. Cadernos de Saúde Pública, v.24,p. 2376-84, 2008. 

 

PASSOS, V. M. A.; ASSIS, T. D.; BARRETO, S. M.. Hipertensão arterial no Brasil: 

estimativa de prevalência a partir de estudos de base populacional. Epidemiologia e Serviços 

de Saúde, v. 15, n.1,p. 35–45, 2006. 

 

PEIRCE, C. S. Semiótica e filosofia. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1975. 

 

PERK, J.; DE BACKER, G.; GOHLKE, H.; GRAHAM, I.; REINER, Z.; VERSCHUREN, 

W.M.; ALBUS, C.; BENLIAN, P.; BOYSEN, G.; CIFKOVA, R.; DEATON, C.; EBRAHIM, 

S.; FISHER, M.; GERMANO, G.; HOBBS, R.; HOES, A.; KARADENIZ, S.; MEZZANI, A.; 



69 

 

PRESCOTT, E.; RYDEN, L.; SCHERER, M.; SYVÄNNE, M.; OP REIMER, W.J.; VRINTS, 

C.; WOOD, D.; ZAMORANO, J.L.; ZANNAD, F. DEVELOPED WITH THE SPECIAL 

CONTRIBUTION OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIOVASCULAR 

PREVENTION & REHABILITATION (EACPR). European guidelines on cardiovascular 

disease prevention in clinical practice (version 2012): the fifth joint task force of the European 

society of cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical 

practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). 

International Journal of Behavioral Medicine, v.19,n.4, p. 403-88, 2012.  

 

PERKOVIC, V.; HUXLEY, R.; WU, Y.; PRABHAKARAN, D.; MACMAHON, S. The 

burden of blood pressure-related disease: a neglected priority for global health. 

Hypertension, v.50, p. 991–97, 2007. 

 

PI-SUNYER FX. OBESITY. IN: SHILS ME, OLSON JA, SHIKE M, ROSS AC, eds. 

Modern nutrition in health and disease. 9th ed. Philadelphia (PA): Lippincott, Williams & 

Wilkins; 1999. p. 1395–418. 

 

RASELLA, D.; AQUINO, R.; SANTOS, C.A.; PAES-SOUSA, R.; BARRETO, M. L. Effect 

of a conditional cash transfer programme on childhood mortality: a nationwide analysis of 

Brazilian municipalities. Lancet, v.382,n.9886, p.57-64, 2013. 

 

REGO, W. L.; PINZANI, A. Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania. São 

Paulo: UNESP, 2013. 

 

RIBAS, J. R.; VIEIRA, P. R. C. Análise Multivariada com o uso do SPSS. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2011. 

 

RIBEIRO, S.; FURTADO, C.; PEREIRA, J. Association between cardiovascular disease and 

socioeconomic level in Portugal. Revista Portuguesa de Cardiologia, v.32, n.11, p.847-54, 

2013. 

 

ROCHA, S. O programa Bolsa Família: evolução e efeitos sobre a pobreza. Economia e 

Sociedade, v.20, n.1, p.113-139, 2011. 

 

 

RODRIGUES, S. L. A.; HELENA AKEMI WADA WATANABE, H. A. W.; DERNTL, A. M. 

A saúde de idosos que cuidam de idosos. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v.40, 

n.4, p.493-500, 2006. 

 

ROGER, V.L.; GO, A.S.; LLOYD-JONES, D.M.; ADAMS, R.J.; MUSSOLINO, J.D.M.E.; 

NICHOL G, PAYNTER NP, ROSAMOND, W.D.; MCDERMOTT, P.M.M.; MEIGS, J.B.; 

MOY, C.S.; MOZAFFARIAN, D.; MAKUC, D.M.; MARCUS, G.M.; MARELLI, A.; 

MATCHAR, D.B.; KISSELA, B.M.; KITTNER, S.J.; LACKLAND, D.T.; LICHTMAN, J.H.; 

GREENLUND, L.D.; HAILPERN, S.M.; HEIT, J.A.; HO, P.M.; HOWARD, V.J.; FORD, E.S; 

FOX, C.S.; FULLERTON, H.J.; GILLESPIE, C.; BERRY, K.J.; BROWN, T.M.; 

CARNETHON, M.R.; DAÍ, S.; SIMONE, G.;, SORLIE, D.; STAFFORD, R.;S, TURAN, 

T.N.; TURNER, M.B.; WONG, N.D.; WYLIE-ROSETT, J. Heart DiseaseandStroke 

Statistics-2011 Update : A Reportfrom The American Heart Association. Circulation, v.123, 

n.4,p.e18-e209, 2011. 

 



70 

 

ROGER, V.L.; GO, A.S.; LLOYD-JONES, D.M.; ADAMS, R.J.; MUSSOLINO, J.D.M.E.; 

NICHOL G, PAYNTER NP, ROSAMOND, W.D.; MCDERMOTT, P.M.M.; MEIGS, J.B.; 

MOY, C.S.; MOZAFFARIAN, D.; MAKUC, D.M.; MARCUS, G.M.; MARELLI, A.; 

MATCHAR, D.B.; KISSELA, B.M.; KITTNER, S.J.; LACKLAND, D.T.; LICHTMAN, J.H.; 

GREENLUND, L.D.; HAILPERN, S.M.; HEIT, J.A.; HO, P.M.; HOWARD, V.J.; FORD, E.S; 

FOX, C.S.; FULLERTON, H.J.; GILLESPIE, C.; BERRY, K.J.; BROWN, T.M.; 

CARNETHON, M.R.; DAÍ, S.; SIMONE, G.;, SORLIE, D.; STAFFORD, R.;S, TURAN, 

T.N.; TURNER, M.B.; WONG, N.D.; WYLIE-ROSETT, J. ExecutiveSummary: Heart 

DiseaseandStrokeStatistics—2012 Update: A ReportFromthe American Heart Association. 

Circulation, v.125, p.188-197, 2012. 

 

ROSA, B. P. G. D.; WINOGRAD, M. Palavras e pílulas: sobre a medicamentalização do mal-

estar psíquico na atualidade. Psicologia & Sociedade, v.23, p. 37-44, 2011. 

 

ROSA, W.A.G.; LABATE, R.C. Programa Saúde da Família: a construção de um novo 

modelo de assistência. Revista Latino-Americana de  Enfermagem, v.13, n.6 p.1027-34, 

2005. 

 

ROSSI, A. S.; BERTANI, I. F.; CAMILO, M. V. R. F. Hipertensão arterial, perfil social e 

acessibilidade aos serviços de saúde pública. Revista Ágora, n.4, 2006. 

 

SAKAMOTO, R. A. Programas de atenção básica à saúde no Brasil : um estudo para o 

período 1999 a 2005. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2011. 

 

SCHILLER, J. S.; LUCAS, J. W.;  WARD, B. W.; PEREGOY, J. 

A.Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey, 2010. Vital 

and Health Statistic, n.252, p.1-207, 2012. 

 

SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK. Risk Estimation and the 

Prevention of Cardiovascular Disease. A National Clinical Guideline. 2007. Report No. 97. 

 

SENAN, M.; PETROSYAN, A. The relationship between socioeconomic status and 

cardiovascular events. Georgian Medicical News, v.227, p.42-7. 2014. 

 

SHEATHER, S.J. A modern approach to regression with R. New York: Springer, 2009. 

 

SIEGEL, S.; CASTELLAN JR, N. J. Estatística não-paramétrica para ciências do 

comportamento. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

SILVA, A. T. M. C. A reforma psiquiátrica em João Pessoa: limites e possibilidades de 

transformação do trabalho para produzir saúde mental. Tese (Doutorado em 

Enfermagem). Escola de Enfermagem da USP. São Paulo, 2003. 

 

SILVA, C. S. Análise da dimensão adesão/vínculo dos hipertensos com níveis pressóricos 

não controlados nas unidades de saúde da família do município de João Pessoa. João 

Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2011. 120p. 

 

SILVA, D. A. S.; PETROSKI, E. L.; R. S. REIS. Barreiras e facilitadores de atividades físicas 

em freqüentadores de parques públicos. Motriz, v.15 n.2 p.219-227, 2009.  

 



71 

 

SOARES, S. S. D. Distribuição de renda no Brasil de 1976 a 2004 com ênfase no período 

entre 2001 e 2004. Brasília: IPEA, 2006.27p. (texto para Discussão, nº1166). 

 

SOARES, S.; RIBAS, R.P.; SOARES,F.V. Focalização e cobertura  do programa bolsa-

família: qual o significado dos 11 milhões de famílias? texto para discussão nº 1396. Brasília: 

IPEA, 2009. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA / SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO / SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v.95, supl.1, p.1-51, 2010. 

 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. Brasília: UNESCO, 2002. 

 

STEYN, K.; BRADSHAW, D.; NORMAN, R.; LAUBSCHER, R. Determinants and 

treatment of hypertension in South Africans: the first demographic and health survey. South 

Africa Medical Journal, v.98, p.376–80, 2008. 

 

TURKMAN, M. A. A.; SILVA, G. L. Modelos Lineares Generalizados: da teoria à prática. 

Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estatística, 2000. 

 

VALLA, V. V. Sobre a participação popular: uma questão de perspectiva. Cadernos de Saúde 

Pública, v.14, supl 2, p. 7-18, 1998. 

 

VASCONCELOS, C. M.; PASCHE, D. F. O sistema único de saúde. In: CAMPOS, G. W. S.; 

MINAYO, M. C. S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JUNIOR, M.; CARVALHO, Y. M. 

Tratado de Saúde Coletiva. 2.ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2009. 

P.535-537. 

 

VICTORA, C.G.; AQUINO, E.M.; DO CARMO LEAL, M.; MONTEIRO, C.A.; BARROS, 

F.C.; SZWARCWALD, C.L. Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. 

Lancet, v. 377,n.9780, p. 1863–76, 2011. 

WALZER, M. Interpretation and social criticism. Cambridge: Havard University Press, 

1987. 

 

WANG, T.J.; GONA, P.; LARSON, M.G.; LEVY, D.; BENJAMIN, E. J.; TOFLER, G. H.; 

JACQUES, P.F.; MAIGS, J.B.; RIFAI, N.; SELHUB, J.; ROBINS, S.J.; NWETON-CHEH, 

C.; VASAN, R.S. Multiple biomarkers and the risk of incident hypertension. Hypertension, 

v.49, p. 432–38, 2007. 

 

WOLFE, W. S.; FRONGILLO Jr, E. A. Building household food-security measurement tools 

from the ground up. Food and Nutritoon Bulletin, v. 22, 22- 27, 2001. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global atlas on cardiovascular disease prevention 

and control.Geneva:WHO,  2011. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The world health report 2002: reducing risks, 

promoting healthy life. Geneva: World Health Organization, 2002. 

 



72 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION.WHO Global Report. Preventing chronic disease: a 

vital investment. Geneva: World Health Organization, 2005. 

 

YUSUF, S.; REDDY, S.; ÔUNPUU, S.; ANAND, S. Global burden of cardiovascular 

diseases. Part II: Variations in cardiovascular disease by specific ethnic groups and geographic 

regions and prevention strategies. Circulation, v.104, n.23, p.2855–64, 2001. 

 

  



73 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELOS DE DECISÃO E SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor, 

 

Esta pesquisa é uma continuidade da pesquisa coordenada pelo Prof. Dr. Neir Antunes Paes 

intitulada Avaliação da efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e associação com 

fatores de risco do Programa de Saúde da Família de municípios do Estado da Paraíba, conforme 

projeto 009/09, aprovado através do edital 002/2009 – FAPESC/MS/CNP. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que para o desenvolvimento da mesma necessita da 

realização de uma entrevista, através da qual estaremos, com as suas respostas, buscando explicações 

para dados que foram coletados junto ao senhor através da aplicação do questionário no ano 2011.  

Solicitamos a sua colaboração para a realização das entrevistas, bem como sua autorização 

para a divulgação dos resultados em eventos e publicações em revistas científicas. Deixamos ciente 

que o seu nome será mantido em sigilo e que em nenhumaetapa ou momento, coleta ou publicação, o 

senhor será submetido a nenhum risco, para a sua saúde ou vida pessoal. 

Esclarecemos que a sua participação é voluntária, e que o senhor só repassará as informações 

que achar necessária, mas, para que seja mantida a fidelidade de suas respostas, a mesma será gravada, 

com um instrumento eletrônico, que lhe apresentamos agora, caso o senhor autorize. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que o senhor 

considere necessário em qualquer momento. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa, gravar a entrevista e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei 

uma cópia deste documento. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Contato com o pesquisador responsável: 

Neir Antunes Paes 

Endereço profissional: Universidade Federal da Paraíba (Dep. Estatística) 

Telefone:(083) 3216-7075 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador participante 
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Apêndice B – Roteiro de Entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELOS DE DECISÃO E SAÚDE 

 

PESQUISA: Influência dos programas assistenciais e da renda no controle da pressão arterial 

atendidos na atenção primária à saúde 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

IDENTIFICAÇÃO:                                                    Nº QUESTIONÁRIO___________ 

NOME:________________________________________________ IDADE:________ 

Data de Nascimento:________      PA_______________/______________________           

Massa Corporal: _________Estatura:________   Cintura:_______    Quadril ______________ 

Número de pessoas que vivem na casa:_______Renda Familiar:_______ 

Renda do usuário:_____Bolsa família:_______ 

DADOS ESPECÍFICOS: 

1. A renda atual é suficiente para os gastos mensais? 

 
2. Atualmente o que você faz para manter a pressão baixa? 

 
3. Você acha que o Bolsa Família lhe ajuda no controle da pressão arterial? 

4. Você acha que o valor do Bolsa Família é suficiente? 

 
5. Achas que o valor não poderia ser aumentado? 

 
6. No que você gasta esse dinheiro do bolsa família? 
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Apêndice C – Script para ajuste do modelo linear generalizado 

 

deletar tudo do R 

rm(list = ls())  

 

# TCL/TK para abrir o bd 

library(tcltk)  

 

# Testes de normalidade 

library(nortest)  

 

#Ler o arquivo de dados 

local <- tclvalue(tkgetOpenFile(title="Abrir Banco de Dados")) 

dados <- read.table(file = local, header=TRUE, dec=".") 

attach(dados) 

names(dados) 

dados                                                                 

 

Ajuste do modelo para grupo G1  

modelo=glm(pa~idade+sexo,binomial(link="logit"),dados) 

modelo 

summary(modelo) 

 

Para análise residual do MLG 

desvio=modelo$deviance 

q.quadr=qchisq(0.95,modelo$df.residual) 

desvio<q.quadr 

 

Para o cálculo do Odds Ratio 

exp(modelo$coefficients)  

 

Para calculo do y de cada amostra 

fitted(modelo)  

 

Para construir a curva ROC 

É necessário instalar a biblioteca ROCR 

library(ROCR) 

 

Considere em seu modelo o sucesso como Y=1 e o fracasso como Y=0. 

pred <- prediction(fitted(modelo), pa) 

perf <- performance(pred,"tpr","fpr") #Escolha do ponto de corte, TP e FP 

area <- performance(pred,"auc") #Calcula a área sob a curva ROC 

plot(perf) #Constroi o gráfico da curva ROC 

area #área sobre sob a curva roc é o slot"y.values" 

perf 
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Anexo A – Questionário da Pesquisa Paes 
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Anexo B – Parecer do Comitê de Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


