
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA ADESÃO AO TRATAMENTO 

ANTI-HIPERTENSIVO: UM ESTUDO COM USUÁRIOS DO PACHA 

(Programa de Assistência e Cuidado da Hipertensão Arterial) DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIA TOSCANO DE MEDEIROS RODRIGUES 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2003 



 2

MÁRCIA TOSCANO DE MEDEIROS RODRIGUES 

 

 

 

 

 

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA ADESÃO AO TRATAMENTO 

ANTI-HIPERTENSIVO: UM ESTUDO COM USUÁRIOS DO PACHA 

(Programa de Assistência e Cuidado da Hipertensão Arterial) DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

 

 

 

Dissertação elaborada sob orientação da 

Profª Drª Martha Traverso–Yépez e 

apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Psicologia. 

 

 

 

NATAL 

JUNHO / 2003 



 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

A dissertação Caminhos e descaminhos da adesão ao tratamento anti-hipertensivo: 

um estudo com usuários do PACHA (Programa de Assistência e Cuidado da 

Hipertensão Arterial) do Hospital Universitário Onofre Lopes, elaborada por 

Márcia Toscano de Medeiros Rodrigues, foi considerada aprovada por todos os 

membros da Banca Examinadora e aceita pelo Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, como requisito parcial à obtenção do título de MESTRE EM PSICOLOGIA. 

Natal, RN, 26 de junho de 2003. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

PROFª DRª MARTHA TRAVERSO-YÉPEZ 
Orientadora – UFRN 

 
 

PROFª DRª ANA CECÍLIA DE SOUSA BASTOS 
Examinadora – UFBA 

 
 

PROF. DR JOSÉ BRANDÃO NETO 
Examinador – UFRN 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...“Se a emoção não se libera... ela vai 

agarrar-se aos órgãos perturbando 

seu funcionamento. O desgosto que se 

pode exprimir por meio de gemidos e 

de lágrimas é rapidamente esquecido, 

enquanto que o sofrimento mudo, que 

fica incessantemente remoendo o 

coração, termina por abatê-lo”  

(MAUDSLEY, 1876). 
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RESUMO 
 
A Hipertensão Arterial é uma doença crônica, multifatorial, possuindo características 
“emocionais” e sociais implicadas no aparecimento e evolução da doença e na aderência 
ao tratamento, que envolve uma tomada de decisão por parte do seu portador para que 
sejam processadas as mudanças necessárias nos hábitos de vida nocivos. Adesão, 
tradicionalmente, refere-se ao paciente atender às orientações do médico ou de outro 
profissional de saúde, no comparecimento às consultas marcadas, no uso do 
medicamento ou mudanças de estilo de vida e manter esta adesão é o grande problema a 
ser vencido. Espera-se que a adesão seja uma ação contínua, estável e satisfatória 
sempre, desconsiderando a complexidade dos processos de subjetivação que permeiam 
o adoecer. A pesquisa objetivou investigar as dificuldades que a pessoa portadora de 
hipertensão tem de aderir ao tratamento, a partir dos processos de significação que dão 
sentido às ações lidando com a adesão. O estudo foi realizado com 48 usuários do 
programa de assistência ao hipertenso do Hospital Universitário de Natal/RN, com 
idade entre 40 e 65 anos. As respostas foram submetidas a um duplo processo de 
análise: 1) sistematização das respostas em categorias e códigos e ingresso no programa 
estatístico SPSS (Statistical Package of Social Science), para geração de estatísticas 
descritivas; 2) análise dos sentidos e significados que permearam os depoimentos de 
forma mais aprofundada e interpretativa. As maiores dificuldades encontradas estão 
presentes na dieta hipossódica e hipocalórica, no lidar com sentimentos e stress da vida 
diária, sendo esses fatores citados como motivo direto para o aumento da pressão 
arterial, independentemente do sexo dos entrevistados. Observou-se que não existe 
ADESÂO e sim ADERINDO, como um processo vivenciado diariamente. Este trabalho 
contribui, com os seus resultados, para avaliar as estratégias utilizadas pelo programa, 
visando um aumento dos índices de adesão.  
 
Palavras chave: hipertensão, fatores de risco, adesão, subjetividade, processos de 
significação. 
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Abstract 

The high blood pressure is a multifactorial chronic disease which possesses emotional 
and social features in the illness appearance and evolution and in the adherence to the 
treatment which involves a decision-making through patient so that he or she process 
the necessary changes on harmful living habits. Adhesion, traditionally, it is referred to 
the patient to answer to the doctor orientations or of other health professional, about the 
appearance to the appointment with a doctor, about the use of medicine or lifestyle 
changes and maintaining this adhesion is the main problem to be overcame. It is 
expected the adhesion will ever be a continual, stable and satisfactory action, 
disregarding the complexity of subjectivity processes which permeate the sicken. This 
research aimed to investigate the difficulties which the person with high blood pressure 
has to adhere to the treatment, from the signification processes which give sense to the 
actions dealing with the adhesion. The study was carried out with 48 users of assistance 
program to the high blood pressure patient from Hospital Universitário from Natal RN, 
between 40-65 age. The answers were submitted to a double analysis process: 1) answer 
systematization in categories and codes and admission in statistical program SPSS 
(Statistical Package of Social Science), for generation of descriptive statistics; 2) Sense 
and signification analysis which permeated the deepener statement and interpretatively. 
The greater difficulties found are present on low-salt and law-calorie diets, in the 
dealing with everyday feeling and stress, being these factors cited as direct motive to the 
high blood pressure, regardless of interviewee’s sex. It is observed there is not adhesion, 
but adhering, as an experienced everyday process. This work contributes with its results, 
assessing the used strategies by program with the aim of increasing the adhesion rates. 
 
KEY-WORDS: High blood pressure, Risk factors, Adhesion, Subjectivity, Signification 
processes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

1 - INTRODUÇÃO: 

 

Um homem de 45 anos, motorista de transporte urbano, casado, tabagista desde 

os 15 anos, ritmo de vida acelerado, conhecido como estressado pelos amigos e 

familiares, de repente se vê em um consultório de cardiologia depois de ter sido 

socorrido em um pronto-socorro, na noite anterior, com a pressão arterial muito alta. 

Após realizar vários exames com fins diagnósticos, recebe – para ele – a fatídica 

notícia: “Você está com hipertensão, e a partir de agora você tem de mudar 

radicalmente a sua vida, fazer dieta com restrição de sal, não se estressar muito, tomar 

medicação...”. Esta não seria uma estória, se não fosse tão conhecida história, já ouvida 

por muitos profissionais de saúde que trabalham com pessoas portadoras de hipertensão 

arterial em uma equipe multidisciplinar. A maioria destas pessoas conta histórias 

semelhantes, onde, além do choque inicial ao descobrir-se portador de uma doença sem 

cura, têm de enfrentar as dificuldades de modificar – de uma hora para outra – os 

hábitos de uma vida toda. 

Dentre todas as doenças tidas como psicossomáticas é a hipertensão arterial 

sistêmica a que mais se enquadra ao termo, por ser uma doença crônica, multifatorial, 

sistêmica e que possui características “emocionais” e sociais claramente implicadas no 

seu surgimento, na sua evolução e na aderência ao tratamento. Encontra-se, assim, um 

espaço privilegiado para um trabalho científico que implica em vários conhecimentos, 

várias perspectivas de análise, tendo como foco central, no caso da psicologia social, o 
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espaço simbólico, processado sócio-culturalmente e as implicações psicossociais do 

adoecer. 

A hipertensão arterial é uma doença vascular que deixa sua marca em “órgãos-

alvo” se não tratada. Na idade adulta, considera-se pressão alta, valores iguais ou 

superiores a 140/90mmHg (ou 14 x 9, máxima ou sistólica e mínima ou diastólica, 

respectivamente), porém a avaliação do grau de comprometimento dos órgãos alvo é 

fundamental para definir a gravidade do processo hipertensivo.  

De acordo com o III CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL (SBH, SBC, SBN, 1998)1, a prevalência da Hipertensão Arterial no Brasil 

é elevada, estimando-se que cerca de 15 a 20% da população brasileira adulta (maior de 

20 anos) possa ser rotulada como hipertensa (Amodeo, 2003; Chiozza, Baldino, Dayen, 

Obstfeld e Repetto, 1998; Labbadia e Cury Jr, 1996; Machado, 2000; Ribeiro, s/d.). 

Embora predomine na fase adulta, sua prevalência em crianças e adolescentes não é 

desprezível. É estimada entre 2% a 13% no mundo, com dados brasileiros revelando 6% 

a 8% (Guimarães & Guimarães, 2000). Considerada como um dos principais fatores de 

risco de morbidade e mortalidade cardiovasculares, seu alto custo social é responsável 

por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce e de absenteísmo no trabalho em 

nosso meio (Machado, 2000; Ortega., Mion Jr. & Nobre, 1999). 

É chamada de “assassina silenciosa” porque a doença se manifesta na maioria 

das vezes sem sintomas visíveis e perceptíveis, sendo considerada um dos maiores 

fatores de mortes cardiovasculares precoces (Lipp & Rocha, 1996; Maciel, 1994; 

Pascoal, 2000). O que a torna mais grave é que cerca de 50% das pessoas que possuem 

                                                 
1 O Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial é uma reunião dos mais renomados especialistas do país para 
definir, classificar e estabelecer normas e regras para o tratamento da hipertensão arterial. O III Consenso (III CBHA) 
foi realizado de 12 a 15/02/1998 em Campos do Jordão, promovido pelas Sociedades Brasileiras de Cardiologia, 
Hipertensão e Nefrologia.  
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pressão arterial elevada não sabem disso e nem se previnem. Do total de mortes no 

Brasil, incluindo mortes por acidentes automobilísticos, 34% é resultado de doenças 

cardiovasculares (Ribeiro, s/d), constituindo um verdadeiro problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo. 

Na maioria dos casos (acima de 90%), a causa que leva um indivíduo a 

desenvolver hipertensão é desconhecida, porém alguns fatores de risco são considerados 

importantes para o desencadeamento e manutenção da doença e se dividem em dois 

grupos: fatores de risco não controláveis – hereditariedade, raça e idade - e os fatores de 

risco controláveis – tabagismo, sedentarismo, obesidade, ingestão excessiva de sódio, 

álcool e alimentos calóricos, resistência insulínica e stress (Lipp & Rocha, 1996; Porto, 

1999; Schmidt, Nobre & Mion Jr., 2000). 

Quando falamos nos fatores de risco controláveis, estamos nos referindo a 

hábitos de vida que normalmente o indivíduo vem praticando há muitos anos. Logo, 

tratar e até mesmo prevenir a hipertensão arterial envolve, fundamentalmente, 

conscientização e tomada de decisão por parte da pessoa2, para que sejam processadas 

as mudanças desses hábitos de vida, na tentativa de se obter resultados positivos, tanto 

no tratamento medicamentoso (com drogas anti-hipertensivas) como no não 

medicamentoso (técnicas de relaxamento, dieta, exercício físico, etc). É, portanto, a 

adesão ao tratamento o grande desafio a ser vencido. 

                                                 
2 Nesse estudo pretende-se utilizar o mínimo possível as terminologias paciente e hipertenso para se 
referir à pessoa que possui hipertensão arterial, excetuando-se as situações onde se trata de referências de 
outrem. Apesar destes termos serem usuais e aceitos no âmbito da área da saúde, acredita-se que estes 
tendem a rotular a pessoa portadora de alguma enfermidade, o qual seria contraditório com a visão de ser 
humano que se pretende adotar neste trabalho. Considera-se que apesar da doença, a pessoa pode 
continuar vivendo uma vida sadia, obviamente dentro dos limites definidos pela doença. Ao se rotular 
alguém como “hipertenso”, por exemplo, se corre o risco de limitar as possibilidades de desenvolvimento 
do potencial do indivíduo de dar novos significados à sua vida e levar uma vida útil para si, e para os 
outros a partir da situação de enfermidade. 
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Perceber a dificuldade da maioria das pessoas portadoras de hipertensão arterial 

em aderirem satisfatoriamente ao tratamento, promovendo as mudanças necessárias em 

seu estilo de viver, ao mesmo tempo em que têm de contornar os problemas 

psicológicos e sociais com que se deparam, levou a transformar esta constatação pessoal 

em pesquisa. Além disso, saber que muitas pessoas podem tornar-se portadoras de 

hipertensão justamente por apresentar hábitos de vida nocivos à saúde, suscitou o desejo 

de contribuir para que a cada dia se discuta com mais eficiência e praticidade, não 

somente a necessidade de melhora das campanhas de prevenção, mas também as formas 

de tratamento da doença. 

Portanto, a proposta desta pesquisa é caracterizar as dificuldades de adesão ao 

tratamento entre portadores de hipertensão arterial essencial, usuários do Programa de 

Assistência e Cuidado da Hipertensão Arterial – PACHA, a fim de identificar os 

significados atribuídos por eles com relação ao aumento da sua pressão, quais os hábitos 

que consideram nocivos à manutenção da mesma em valores ideais e que aspectos 

psicossociais podem estar interferindo na aderência ao tratamento e no processo de 

adoecer. 

Espera-se, ainda, conseguir subsídios para que todos os que compõem a equipe 

do PACHA, incluindo a autora deste trabalho, possam maximizar sua capacidade 

profissional na atenção global à pessoa portadora de hipertensão arterial, atentando não 

só para o órgão alvo (o coração) em si, mas para o indivíduo que dá a esse coração – e a 

esse adoecer – um significado para a sua vida. 
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1.1. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL – PACHA : Contextualizando a pesquisa 

 

O PACHA – Programa de Assistência e Cuidado da Hipertensão Arterial – 

nasceu em 1990, como um Projeto de Extensão do Departamento de Enfermagem do 

Centro de Ciências da Saúde/UFRN. Tinha como objetivo que alunos do Curso de 

enfermagem atuassem no Ambulatório do Hospital Universitário Onofre Lopes – 

HUOL, verificando a medida da pressão arterial de pessoas com o diagnóstico de 

hipertensão. Como a procura foi muito grande, uma equipe composta por duas 

cardiologistas, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, resolveu oficializar o 

programa para que o mesmo permanecesse em definitivo, como um dos serviços 

oferecido pelo Hospital Onofre Lopes. Com o passar do tempo, outros profissionais 

foram se unindo à equipe, que atualmente é composta pelos seguintes profissionais: 

 

 01 Assistente social 

 01 Cardiologista 

 01 Técnica de enfermagem 

 01 Educador físico 

 01 Psiquiatra/Psicossomática 

 01 Psicóloga 

 03 Nefrologistas 

 01 Clínico Geral 

 01 Profª de conscientização corporal e artes 

 



 19

As atividades do programa de assistência e cuidado às pessoas portadoras de 

hipertensão se destinam tanto à ajuda no tratamento, como também na prevenção de 

crises hipertensivas, com o objetivo de orientá-los a ter uma vida com mais qualidade. 

Nessa assistência estão incluídas: 

 Consulta médica, psicológica, de enfermagem e orientação 

pelo serviço social. 

 Palestras educativas semanais com todos os membros da 

equipe, que se permutam em rodízio. 

 Atividades de hidroginástica realizada três vezes por semana 

na Praia do Forte, bem como caminhadas bimestrais, ambas 

atividades sob a responsabilidade do preparador físico. 

 Realização bimestral do “Projeto Beija-flor”, um mini-curso 

de sensibilização e relaxamento de dois dias de duração, nas 

dependências do HUOL, com o objetivo de ensinar técnicas 

para diminuição do stress e melhoria da qualidade de vida. 

 Comemoração de datas festivas, com maior ênfase no São 

João e Natal. 

 Participação em feiras de artesanato, onde usuários do sexo 

feminino expõem e vendem artigos confeccionados por elas, 

resultado das aulas de artes ministradas por uma professora 

pertencente à equipe. 

 

O PACHA também se faz presente, através da equipe, em campanhas nacionais 

e estaduais sobre hipertensão, com a medida da pressão arterial, explicações sobre a 
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doença e tratamento e distribuição de folhetos, realizadas normalmente nos maiores 

supermercados da cidade. 

Percebendo que um dos grandes obstáculos para os usuários do PACHA 

participarem de todas as atividades do programa era a falta de condições financeiras 

para o transporte, em 1999, através de uma parceria com a Prefeitura do Natal, foi 

concedida a liberação de carteiras que davam direito à gratuidade às pessoas portadoras 

de hipertensão arterial pertencentes ao programa e dentro de uma renda familiar baixa. 

Essa tarefa de análise das condições sócio-econômicas dos usuários ficou a cargo da 

assistente social, através de entrevistas com cada um e visitas domiciliares para 

averiguação dos dados, quando necessário. Nesta época, o programa já contava com 

mais de 1.000 pessoas inscritas e houve um aumento considerável de inscrições a partir 

de então. 

O Hospital Universitário Onofre Lopes é conveniado ao SUS, e pelo seu porte 

está inserido como uma unidade destinada ao atendimento de nível terciário (existe o 

nível primário e secundário). No ano de 2000, em uma reforma na estrutura do 

atendimento oferecido pelos hospitais conveniados ao SUS, foi apontado que esse tipo 

de programa deveria ser oferecido pelos postos de saúde, unidades de atendimento de 

nível primário, deixando para o PACHA a tarefa de treinar profissionais e montar 

equipes, tarefas concernentes a um hospital de nível terciário. Nesta época, a direção do 

Onofre Lopes, acatando a determinação do SUS, decidiu que os usuários inscritos no 

PACHA fossem transferidos para as unidades básicas de saúde mais próximas de suas 

residências, e que não fossem realizadas mais admissões de novas pessoas. 

Em uma decisão da equipe, não houve a transferência e as programações 

continuaram normalmente, sendo essa decisão acatada pela diretoria do HUOL, sem 

contudo a liberação de mais técnicos de nível superior para compor o quadro de 
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profissionais do PACHA. Atualmente, a equipe está desfalcada de dois profissionais 

importantes, um(a) nutricionista e um(a) enfermeiro(a) e sem a possibilidade de 

inscrição de novas pessoas. 

O PACHA conta hoje com cerca de 1.500 inscritos oficialmente e mais de cem 

que participam das reuniões e palestras, cadastrados para efeito de controle, porém sem 

número de inscrição oficial no programa, pela razão citada no parágrafo anterior. Dos 

1.600 usuários que compõem o PACHA, temos uma freqüência média de assiduidade de 

mais ou menos 180 pessoas. 

Com relação à adesão ao tratamento, todos são orientados a seguirem as 

recomendações feitas por todos os profissionais que compõem a equipe, no que 

concerne à necessidade de mudança de hábitos de vida considerados como nocivos para 

a hipertensão arterial. É enfatizada a mudança de hábitos alimentares, como a 

diminuição ou suspensão da ingestão de sal, alimentos calóricos e massas; a necessidade 

de realização de atividade física pelo menos três vezes por semana, sendo os mais 

recomendados a caminhada e a hidroginástica; prevenção do stress através da 

conscientização, percepção dos limites pessoais e treinamento de técnicas de 

relaxamento, alongamento e respiração; bem como a necessidade do cumprimento ao 

tratamento medicamentoso, principalmente nos casos de hipertensão moderada ou 

grave. 

Quanto à medicação, o PACHA fornece alguns remédios conseguidos 

gratuitamente com os laboratórios, sendo distribuídos aos mais necessitados 

financeiramente, bem como a prescrição de medicamentos anti-hipertensivos de 

distribuição gratuita nos postos de saúde. Contudo, o grande objetivo do PACHA não é 

esse, e sim estimular o usuário a cumprir as orientações recebidas, através de todas as 
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atividades propostas, envolvendo desde a tomada da medicação até a mudança de 

atitudes necessárias ao seu bem-estar e melhoria da medida da pressão arterial. 
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2 – HIPERTENSÃO ARTERIAL – UMA DOENÇA CRÔNICA: 

 

Retornando ao motorista de 45 anos, que acabou de receber a notícia de que a 

partir de agora é portador de uma doença chamada hipertensão arterial, vamos continuar 

construindo essa estória, agora imaginando o seu dia-a-dia no futuro. Podemos imaginar 

que o choque inicial, ao receber a notícia, ainda perdura mesmo quando chega em casa e 

conta à família. Esse cidadão é casado, sua esposa é do lar, tem dois filhos adolescentes, 

e todos dependem do seu salário como motorista. E se ele adoecer? Será que essa 

doença impedirá que continue trabalhando? O que fazer diante dessa enfermidade 

desconhecida? Conseguirá mudar os hábitos alimentares e de conduta necessários? São 

perguntas que ele, a mulher e os seus filhos fazem. 

Esse dilema é freqüente em quase todos os casos e a aceitação da doença começa 

com o conhecimento da patologia, sua evolução, seus fatores de risco e as medidas 

medicamentosas e não medicamentosas para a manutenção da pressão arterial 

controlada em níveis normais. 

Estar com uma doença crônica pode levar esse nosso motorista a pensar que 

perdeu o controle sobre si mesmo, sobre a sua vida, seus hábitos, passando a ter de 

conviver com a certeza diária de que depende de outros e que o controle agora é 

externo: medicamentos, controle da pressão arterial, controle médico... Sem contar o 

medo da sua pressão subir a tal ponto de ter um derrame, ou seja, medo do 

desconhecido e da morte. 
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Não apenas o sal e outros alimentos deverão ser negados a ele, mas o prazer da 

vida; e suas emoções... Elas também precisarão ser controladas. Saber sentir raiva e 

alegria sob medida deverá ser uma prática constante. 

Por ser uma doença crônica, a adesão ao tratamento deverá ser imprescindível 

para que essa pessoa possa ter a melhor qualidade de vida possível. Como já foi dito, 

entretanto, essa é a maior dificuldade encontrada pelos programas de assistência ao 

hipertenso. A forma como cada indivíduo se relaciona com a doença, contribui de forma 

incontestável para a adesão. 

 

2.1. Conhecendo a hipertensão arterial 

 

Cada vez é mais crescente o interesse por parte dos profissionais da área da 

saúde pelas doenças do sistema cárdio-vascular – principalmente a hipertensão arterial 

sistêmica – por se ter nessas patologias uma clara inter-relação entre a subjetividade do 

indivíduo e o seu processo de adoecer. 

De acordo com Amodeo (2003) e Pascoal (2000) as doenças cardiovasculares 

são relativamente comuns na população geral, atingindo a maioria dos adultos acima de 

60 anos de idade e continuam sendo a principal causa de morte em adultos no mundo 

ocidental. Como causa isolada, a hipertensão arterial é o mais importante fator de 

morbidade do adulto (Lessa, 1999). 

A hipertensão arterial pode ser classificada de duas formas: segundo sua causa 

de base ou etiologia, e de acordo com sua gravidade ou grau. 
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2.1.1. Classificação pela etiologia da hipertensão 

 

Pelo seu aspecto multifatorial, a hipertensão arterial pode ser classificada de 

duas formas: Hipertensão Essencial (ou primária) e Hipertensão Secundária. A 

primeira é chamada de Hipertensão Essencial (HE) devido à ausência de causa 

orgânica identificável, sendo o distúrbio puramente funcional, com importante 

componente genético ou familiar. Esse tipo de hipertensão refere-se a 90% dos casos. 

Em 10% dos casos restantes, a hipertensão é considerada secundária, por ter uma causa 

identificável, ocorrendo devido a uso de medicamentos ou como manifestação de uma 

doença, sendo a doença renal e anormalidades endócrinas a maioria dos casos (Chiozza 

et al, 1998; Lipp & Rocha, 1996; Mion Jr. & Nobre, 1997). 

Embora os fatores somáticos e hereditários sejam reconhecidos como 

importantes na sua etiologia, estudos mostram também que a influência de fatores 

emocionais é constantemente apontada como relevante na gênese dessa síndrome e em 

sua evolução (SBH, SBC, SBN, 1998). 

 

2.1.2. Classificação pelo grau 

 
Existem várias classificações para a gravidade da hipertensão. A atualmente 

utilizada é a definida pelo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBH, SBC, 

SBN, 1998). 

Pode ser dividida em três tipos: a leve, a moderada e a grave. Por hipertensão 

leve (ou hipertensão grau 1) compreende-se os valores pressóricos em torno de 140-

159 (sistólica) e 90-99 (diastólica); por hipertensão moderada (ou grau 2) 

compreende-se os valores de 160-179 e 100-109; por hipertensão grave (ou grau 3) 



 26

valores maiores ou iguais a 180 para a máxima e 110 para a mínima (Lipp & Rocha, 

1996; Mion Jr. & Nobre, 1997; SBH, SBC, SBN, 1998). 

Alguns estudos indicaram que até 40% das pessoas com mais de 50 anos têm 

hipertensão leve, o que mostra que esse tipo de hipertensão é muito comum (Ornish, 

1993). 

 

2.1.3. Definição de pressão arterial 

 

O coração é a bomba propulsora do aparelho circulatório e quanto mais elevada 

for a pressão arterial tanto maior será o trabalho que ele tem de executar. A 

característica mais importante da circulação é que essa constitui um circuito contínuo. 

Se um volume determinado de sangue é impulsionado para o coração, o mesmo volume 

deve circular por todo o sistema de vasos. A função das artérias é a de transportar o 

sangue à elevada pressão até os tecidos. As arteríolas são os últimos ramos do sistema 

arterial, e tem o menor calibre. Nos grandes vasos, o sangue flui quase sem resistência, 

mas nas arteríolas e nos capilares a resistência é muito intensa (Chiozza et al, 1998). 

A palavra “pressão” deriva do latim pressio-onis, derivado de premere e tem o 

significado de “apertar, oprimir ou empurrar” (Chiozza et al, 1998). Pressão arterial é a 

força que o sangue exerce contra as paredes dos vasos sanguíneos do corpo durante o 

ciclo cardíaco. A cada batida, o coração expele uma quantidade de sangue para a aorta, 

a maior artéria em calibre e uma das principais do corpo humano. Essa mesma 

quantidade de sangue sairá em direção aos pequenos vasos, até chegar nos capilares. A 

pressão é determinada pela quantidade de sangue que é expelida multiplicada pela 

resistência que o sangue encontra na circulação periférica, ou seja, nas artérias pequenas 

(Lipp & Rocha, 1996). 
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O seu mecanismo básico é o aumento progressivo da resistência vascular ao 

fluxo sanguíneo, resultante da multiplicação de duas variáveis: a primeira, o volume 

minuto, que é a quantidade de sangue que o coração manda para o corpo nesse tempo; a 

segunda, a resistência vascular periférica, que é a maior ou menor oposição que as 

artérias fazem à passagem do sangue, através da vasoconstrição (diminuição do calibre 

de suas artérias) ou vasodilatação (aumento do calibre) (Thalenberg, 1997). 

Diante de situações estressantes, a fim de facilitar ao organismo reagir à 

situações de emergência, aumentos da pressão arterial são normais e necessários (Lipp 

& Rocha, 1996). Dentro das medidas de enfrentamento adotadas pelo corpo para reagir 

à necessidade de luta ou fuga, a elevação da pressão arterial tem a função de fazer 

chegar mais sangue aos órgãos principais do corpo e para a musculatura, capacitando o 

indivíduo para lutar ou fugir. Ao fim da situação estressante, a pressão volta ao normal. 

O problema ocorre quando a pressão permanece elevada por períodos prolongados além 

do que o organismo possa suportar, sem períodos de relaxamento. A elevação da 

pressão arterial passaria então a ser constante, instalando-se a doença hipertensiva 

crônica (Thalenberg, 1997). O controle da pressão sanguínea torna-se importante, pois a 

hipertensão prolongada se relaciona com doenças cardíacas e acidentes 

cardiovasculares, entre outras conseqüências. 

Há interesse em diagnosticar a hipertensão ainda quando as pessoas estão 

assintomáticas, para evitar que a primeira manifestação clínica da doença seja 

catastrófica: infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) ou morte 

súbita (Pascoal, 2000). O diagnóstico precoce pode, ainda, reduzir o ônus biológico e 

financeiro da fase crônica da doença. 
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2.1.4. Prevalência da hipertensão arterial (HA) 

 

Como já foi anteriormente colocada na justificativa desta pesquisa, a 

hipertensão arterial sistêmica atinge de 15 a 20% da população brasileira adulta maior 

de 20 anos (Chiozza et al, 1998; Labbadia & Cury, 1996; Machado, 2000; Ribeiro, 

s/d). É responsável por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce e de 

absenteísmo no trabalho (Machado,2000; Ortega et al,1999), elevando o custo social 

da doença, e transformando-a em uma das maiores preocupações da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

Com relação à faixa etária, estudos comprovam a elevação da pressão arterial 

com a idade em ambos os sexos. A prevalência é menor no sexo feminino até a idade 

de 55 anos, mas após essa idade, ocorre um aumento significativo da hipertensão em 

mulheres (Dressler & Santos, 2000 e 2001; Ortega et al, 1999). 

Com relação à raça, no Brasil a prevalência da hipertensão é maior entre 

negros. Nos Estados Unidos também, porém se compararmos nossos estudos com 

estudos americanos, as razões de prevalência entre negros e brancos no Brasil é menor 

(Lipp & Rocha, 1996; Ortega et al, 1999). 

Existem ainda estudos sobre a prevalência de hipertensão decorrente de outras 

variáveis sócio-culturais: maior consumo de álcool, ocupações no setor terciário da 

economia, migração de áreas rurais para áreas urbanas, uso de anticoncepcionais orais 

(mulheres) e condição socioeconômica baixa. Com relação à obesidade, a prevalência 

de hipertensão arterial é menor em não-obesos (Dressler & Santos, 2000 e 2001; Ortega 

et al, 1999). 

Estudos epidemiológicos demonstraram que a hipertensão arterial é mais 

freqüente nos habitantes urbanos do que nos rurais, com incidência maior em pessoas na 
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fase produtiva de sua vida, e tendo como um dos grandes iniciadores das crises um 

intenso processo de stress emocional (Maciel, 1994). 

De acordo com Lessa (1999), existe uma polêmica nos estudos que abordam a 

tendência populacional da freqüência de hipertensão arterial. Os estudos que apontam o 

seu declínio excluem do grupo de hipertensos aqueles cujas pressões arteriais estão 

controladas por métodos farmacológicos ou por modificação do estilo de vida, 

subestimando a prevalência da hipertensão arterial. Os estudos que consideram todos os 

pacientes hipertensos, controlados ou não, apresentam uma tendência da prevalência 

crescente. 

Um agravante com relação à prevalência é ser a hipertensão arterial uma doença 

onde, caracteristicamente, as pessoas que possuem hipertensão não apresentam sintomas 

atribuíveis a ela. Em conseqüência, a medida objetiva da pressão arterial representa o 

único meio válido para o diagnóstico (Pascoal, 2000). Porém, como já foi dito, cerca de 

50% não sabem que possuem hipertensão arterial, e muito menos se previnem. Não 

existem dados estatísticos com relação à prevalência da hipertensão no Estado do Rio 

Grande do Norte e nem ao nível da região Nordeste 1. 

A hipertensão arterial é uma doença que desafia a terapêutica médica, pois 

quando é detectada, não é curável e as medidas paliativas sugeridas geralmente 

envolvem mudanças de hábitos comportamentais tais como: deixar de fumar, perder 

peso, aprender a relaxar e tornar-se calmo, entre outros, sem que a pessoa sinta-se em 

condições (e sem ajuda) de modificá-los de uma hora para outra (Maciel, 1994). Não é 

incomum observar quão difícil é para as pessoas portadoras de hipertensão reconhecer a 

necessidade de tais mudanças e não conseguir cumprir à risca o que foi determinado 

                                                 
1 Informação cedida pelo Dr. Carlos Faria, membro da Sociedade Norte-rio-grandense de Cardiologia. 
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pelo seu médico ou equipe, principalmente no que concerne a hábitos aditivos, como 

fumar, beber ou comer em excesso, por exemplo. 

 

2.2. Fatores de risco da hipertensão arterial e adesão ao tratamento 

 

Como já foi dito, a hipertensão é uma doença de origem multicausal decorrente 

da interação de múltiplos fatores que foram surgindo com as modificações na maneira 

de viver do homem moderno. Seria, na verdade, uma “adaptação cronificada” do 

organismo humano às condições desfavoráveis de vida (Porto, 1999). 

Há um consenso entre os cardiologistas que os fatores de risco podem ser 

divididos em dois grandes grupos: os fatores de risco não controláveis – 

hereditariedade, raça, sexo e idade – e os fatores de risco controláveis – tabagismo e 

alcoolismo (ligados à dependência química e psicológica), sedentarismo, obesidade, 

ingestão excessiva de sódio, alimentos calóricos e stress (ligados à prática alimentar e 

hábitos de vida cotidianos embora nocivos à saúde) e resistência insulínica (levando à 

doença Diabetes Mellitus) (Lipp & Rocha, 1996; Porto, 1999; Schmidt et al, 2000). 

 

2.2.1. Fatores de risco não controláveis 

 

Um grande número de cientistas pressupõe que existe uma tendência 

hereditária para a hipertensão arterial e a essa tendência agregam-se os fatores externos 

como sal, álcool, tabaco, ruído ambiental, stress, aumento de peso, etc, que ocasionam o 

estado de hipertensão estabelecida (Lipp & Rocha, 1996; Maciel, 1994; Zanella, 

Kohlmann Jr e Ribeiro, 1992). Normalmente encontramos, na família de uma pessoa 

com hipertensão essencial, parentes que também possuem a doença. Filhos de ambos os 
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pais hipertensos têm mais chances de se tornar hipertensos, seguidos daqueles com 

apenas um dos pais portadores de hipertensão. As pesquisas indicam que mais de 70% 

das pessoas que têm pressão alta são oriundas de famílias hipertensas (Lipp & Rocha, 

1996). No entanto, o componente genético, por si só, não é o suficiente para se prever a 

ocorrência da doença, mas é um grande facilitador se agregado a outros fatores de risco.  

Com relação a esse assunto, Maciel (1994) apresenta dados importantes sobre a 

hipótese genética: 

a) A distribuição da hipertensão arterial numa mesma família tem relação 

significativa com o parentesco de 1º grau (pais, irmãos e filhos), em todas as 

idades. 

b) A analogia da pressão arterial em gêmeos monozigóticos é bastante maior que 

em gêmeos dizigóticos. 

c) Não se tem observado uma correlação significativa entre a pressão arterial de 

pares de filhos adotivos. 

d) A tendência dos parentes apresentarem pressões arteriais análogas é a mesma, e 

qualquer que seja a magnitude da pressão mostra maior correlação entre os 

parentes próximos que entre os distantes. 

Com relação à raça como fator de risco não controlável, a prevalência da 

hipertensão arterial é maior entre negros, como já foi citado anteriormente (Ortega et al, 

1999; Zanella et al, 1992). Esses indivíduos apresentam menor capacidade de se livrar 

de sobrecargas de sal e menor atividade plasmática, mostrando que o íon sódio é 

particularmente importante na gênese da hipertensão arterial nesse grupo étnico (Zanella 

et al, 1992). 

Com relação à faixa etária, os estudiosos são unânimes em afirmar que a idade é 

um fator de risco para o processo hipertensivo, sendo a faixa entre 40 e 60 anos a mais 
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freqüente. Embora haja uma tendência natural de aumento da pressão arterial com a 

idade, níveis de pressão arterial acima de 140 x 90mmHg não devem ser considerados 

fisiológicos para os idosos (SBH, SBC, SBN, 1998; Luna Filho, 1998). No Brasil, o 

grupo etário de 60 anos, ou mais, é o que tem apresentado maior taxa de crescimento 

nos últimos anos. Cerca de 65% dos idosos possuem hipertensão e entre as mulheres 

com mais de 75 anos essa taxa pode chegar a 80% (SBH, SBC, SBN, 1998). Alguns 

estudos descobriram que até 40% das pessoas com mais de 50 anos de idade têm 

hipertensão leve, o que é comparável ao percentual de pessoas com níveis de colesterol 

alto no sangue (Ornish, 1993). 

Em relação ao sexo, segundo Ortega et al (1999) e Luna Filho (1998), a 

prevalência é menor no sexo feminino até a idade de 55 anos, após essa idade, ocorre 

um aumento significativo da hipertensão em mulheres. 

 

2.2.2. Fatores de risco controláveis 

 

Para uma melhor explanação, os fatores de risco que podem ser controlados 

pelos indivíduos serão divididos em três grupos: os fatores que causam dependência 

química e psicológica, prejudicando a alteração desses hábitos nocivos, como é o caso 

do tabagismo e alcoolismo; os fatores relacionados à prática alimentar e hábitos de vida; 

e por último a resistência insulínica, que é um distúrbio funcional, porém controlado 

com uma terapêutica apropriada. Vale salientar que esses fatores normalmente não 

ocorrem de forma isolada, ou seja, às vezes são até interdependentes (como se observa 

na relação obesidade/sedentarismo). Quanto maior a presença de fatores de risco, maior 

a chance de ocorrer hipertensão e maior a dificuldade de adesão ao tratamento por parte 

dos seus portadores. 
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Discorrendo sobre o tabagismo, esse vício teve seu início na América pré-

colombiana, onde o tabaco era comumente fumado ou mascado com propósitos rituais, 

sociais e medicinais. Chegou à Europa para ser consumido inicialmente na forma de 

inalação de rapé, mascado ou fumado em cachimbos, provavelmente trazidos pelos 

espanhóis. No começo do século XX, o desenvolvimento de novas técnicas de 

manipulação do fumo e a introdução da produção industrial de cigarros deu inicio à 

epidemia tabágica (Martinez, 1999). 

Em meados da década de 50, é que estudiosos começaram a identificar e 

reconhecer os efeitos nocivos dos cigarros à saúde. O tabagismo constitui, hoje, o 

principal fator causal evitável, relacionado com risco de doenças cardiovasculares, 

aterosclerose e mortalidade, principalmente de câncer (Lipp & Rocha, 1996; Martinez, 

1999; Pascoal, 2000; Pierin, Mion Jr & Nobre, 2000). Calcula-se que, 

aproximadamente, um terço dos indivíduos adultos do mundo seja fumante, e que 20% 

das mortes ocorridas em países desenvolvidos sejam devidas ao tabaco. No Brasil, os 

dados disponíveis indicam que 40% dos homens adultos e 25% das mulheres fumam, 

sendo a situação mais grave nas cidades do sul (Lotufo, 1997, citado por Martinez, 

1999). Das mortes atribuídas ao fumo, 36% foram provocadas por doenças 

cardiovasculares; 28% por câncer de pulmão; 15% por doença pulmonar obstrutiva 

crônica; 8% por diversos tipos de câncer; e 13% atribuídas a outras condições 

(Martinez, 1999). 

O abandono do tabagismo traz benefícios à saúde a qualquer tempo, ou idade. 

As taxas de mortalidade global dos ex-fumantes tendem a diminuir progressivamente 

em relação às taxas dos indivíduos que mantêm o vício. Leva, ainda, a uma diminuição 

no uso dos serviços médicos e no número de dias de trabalho perdido por problemas de 
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saúde, sendo os efeitos prejudiciais à saúde dos tabagistas bem estabelecidos e de 

conhecimento público. 

A maioria dos fumantes, quando consultados, revela o desejo de abandonar o 

fumo, mas deixar de fumar, para algumas pessoas portadoras de hipertensão, continua 

sendo a mudança mais difícil, mesmo conhecendo os malefícios causados pelo fumo 

através da ampla divulgação pelos meios de comunicação e orientações por 

profissionais de saúde (Martinez, 1999; Pierin et al, 2000; Ortega et al, 1999). Algumas 

pessoas continuam fumando mesmo após um infarto agudo do miocárdio. Vale salientar 

que mais ou menos três quartos dos fumantes, que tentam abandonar o vício, 

apresentam uma síndrome de abstinência relacionada à falta de ingestão de nicotina. 

A nicotina é uma substância que preenche todos os critérios de uma droga com 

alto potencial para induzir dependência, compartilhando características comuns com a 

cocaína, à heroína e o álcool. Algumas dessas características são: capacidade para 

produzir efeitos psicoativos, capacidade de produzir relativa perda de controle em 

relação ao seu uso, persistência do uso apesar dos seus efeitos danosos, entre outros. 

Salienta-se, ainda, que os efeitos prejudiciais do tabaco podem atingir as pessoas que 

convivem com o fumante (Ornish, 1993; Martinez, 1999; Pierin et al, 2000), os 

chamados “fumantes passivos”. 

A relação entre tabagismo e hipertensão arterial sistêmica ainda não está 

completamente elucidada. Sabe-se, contudo, que o consumo de cigarros eleva 

agudamente a pressão arterial e o pulso e que, apesar dos efeitos do tabagismo poderem 

ser de curta ação, o consumo repetitivo de cigarros ao longo do dia pode levar o 

indivíduo a desenvolver hipertensão severa (Lipp & Rocha, 1996; Martinez, 1999). 

Além disso, a manutenção do tabagismo pode interferir adversamente no 

tratamento médico a que as pessoas estejam submetidas, já que o tabagismo é o 
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principal fator de risco evitável para doenças cardiovasculares, potencializando os 

efeitos maléficos de outros fatores de risco. Observa-se ainda que há uma maior 

facilidade de abstinência ao fumo nos casos de ausência de fumantes na família, 

consumo baixo de cigarros/dia, melhor ajustamento psicológico e entre dependentes do 

sexo masculino (Pierin et al, 2000). 

O álcool, um grande fator de risco para a hipertensão arterial, também causa 

dependência química e psicológica, como também é um fator predisponente para uma 

série de doenças, como acidente vascular cerebral e cirrose hepática, entre outras. Tem o 

potencial de afetar o funcionamento cardíaco e vascular. 

A relação álcool/hipertensão é conhecida desde o início do século XX. A 

pressão arterial eleva-se proporcionalmente à quantidade de álcool ingerida, e o 

consumo crônico de álcool pode provocar hipertensão. A utilização moderada de bebida 

alcoólica, entretanto, confere proteção contra eventos cardiovasculares, pelo seu efeito 

vasodilatador (SBH, SBC, SBN, 1998). 

Conforme afirma Rosito (1999), o tratamento da pressão arterial causada pela 

ingestão aguda de álcool verifica-se após a intoxicação alcoólica. De acordo com esse 

autor, estudos clínicos têm demonstrado que a elevação da pressão arterial inicia-se nos 

primeiros dias pela ingestão, permanecendo enquanto essa perdurar, voltando aos níveis 

pressóricos normais em poucos dias. 

Abandonar ou limitar o consumo diário de álcool a 30ml de etanol para os 

homens (720ml de cerveja, 240ml de vinho e 60ml de bebida destilada) e a metade 

dessas quantidades para as mulheres, são medidas que devem fazer parte do tratamento 

não-farmacológico da hipertensão arterial (SBH, SBC, SBN, 1998).  

O sedentarismo é a prática insuficiente de atividade física, sendo considerada 

como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardio-
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vasculares, principalmente hipertensão arterial (Amodeo, 1993; Lipp & Rocha, 1996; 

Forjaz & Negrão, 1999; Furtado, 1992). As sociedades modernas têm-se caracterizado 

pela crescente urbanização, urgência de tempo, longas distâncias entre domicílio e 

trabalho, aumento excessivo de tráfego, vida estressante e, conseqüentemente, redução 

de atividade física diária. 

De acordo com Forjaz & Negrão (1999), a atividade física pode ser entendida 

como “qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que 

requeira gasto energético, ou seja, qualquer atividade motora, como caminhar, lavar 

roupa, subir uma escada” (p. 139). Logo, todos que praticam algum tipo de atividade 

física diariamente, nem sempre fazem em uma quantidade necessária para a manutenção 

de uma saúde com qualidade. 

O hábito de praticar algum tipo de atividade física regular torna o coração mais 

eficiente, aumenta o fluxo sanguíneo, reduz os níveis da pressão arterial em repouso e 

exercício de pessoas portadoras de hipertensão, auxilia na redução do peso corporal 

(Forjaz & Negrão, 1999), promove a elevação do HDL (colesterol “saudável”), reduz a 

taxa de triglicérides e colesterol total (o colesterol “ruim”) no sangue (Amodeo, 1993), e 

também auxilia no controle dos fatores de risco. A perda de peso se tornará mais 

efetiva, contudo, se for acompanhada de dieta. 

O corpo humano produz energia de duas formas: através do sistema anaeróbico 

(que não necessita de oxigênio) e o sistema aeróbico (que necessita de oxigênio). O 

sistema anaeróbico fornece energia instantânea, para atividades rápidas, como correr 

para pegar o ônibus, porém é mais ineficiente. O sistema aeróbico é muito mais 

eficiente e é responsável pela maior parte de energia utilizada pelo organismo em 

atividades de maior duração, pois quando o sangue, rico em oxigênio, alcança os 

músculos, esse sistema é acionado (Ornish, 1993). 
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Muito se tem discutido com relação ao melhor programa regular de atividade 

física. Estudiosos da área reconhecem que a melhor atividade física para a melhora da 

saúde é a atividade aeróbica do tipo leve ou moderada, como por exemplo, a natação, 

marcha, dança e caminhada, pois não incorrem no risco de um acidente cardiovascular 

(ex: acidente vascular cerebral e morte súbita), normalmente observado em exercícios 

físicos de forte intensidade (Amodeo, 1993; Forjaz & Negrão, 1999; Furtado, 1992; 

Ornish, 1993). 

Ainda de acordo com estes autores, um bom programa válido para uma 

recomendação populacional, envolve algumas considerações: 

a) Tipo de exercício: como já foi citado, o melhor são exercícios aeróbicos de 

intensidade leve ou moderada. 

b) Duração do exercício: duração mínima de 15 e máxima de 60 minutos, embora 

os exercícios muito longos ou muito curtos não são recomendados, sendo 

normalmente utilizada, pelos programas de assistência e reabilitação, a duração 

de 30 a 40 minutos de atividade física. 

c) Freqüência: o ideal é a realização com uma freqüência de três a cinco sessões 

por semana. 

 

Furtado (1992) orienta, ainda, que indivíduos acima de 40 anos, que não têm 

prática de exercícios diários, antes de iniciarem tal prática devem ser avaliados do ponto 

de vista cardiovascular. A melhor opção para uma prática de atividade física que 

promova a saúde parece ser a caminhada, pois sua execução é fácil, gratuita, não 

necessita de equipamentos especiais e pode ser realizada em qualquer lugar. Entretanto, 

há de se esclarecer que a caminhada deve ser feita de forma mais contínua possível, pois 

o que importa não é a intensidade, mas a consistência dessa prática. 
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Existe uma relação direta entre perda de peso, mesmo que esta perda seja 

pequena, e a redução da pressão arterial, trazendo muitos benefícios à pessoa com 

Hipertensão (Amodeo, 1993; Furtado, 1992; Lipp & Rocha, 1996; Ortega et al, 1999; 

Zanella, 1999). No controle da obesidade, existem vários mecanismos envolvidos: 

redução da atividade adrenérgica, do colesterol e melhora da sensibilidade à insulina 

(Amodeo, 1993). A redução da pressão arterial possibilita, nesse caso, a diminuição ou 

suspensão da medicação anti-hipertensiva e parece ter um efeito protetor sobre o risco 

de doenças cardiovascular (DCV). 

De acordo com Zanella (2000), a obesidade predispõe o indivíduo à ocorrência 

de doença cardiovascular, em longo prazo, principalmente nos indivíduos com idade 

inferior a 50 anos. Porém, o ganho de peso aumenta o risco de doença cardiovascular 

em ambos os sexos, independentemente do peso inicial ou da presença de outros fatores. 

No obeso existe um aumento do volume sanguíneo, pois a reserva de gordura 

extra, necessita ser irrigada pelo sangue, isto é, mais sangue para suprir o tecido 

adiposo. Essa tarefa impõe grande sobrecarga ao coração, principalmente quando existe 

o aumento da pressão arterial, pois o mesmo tem de trabalhar mais devido o aumento da 

resistência periférica e a obesidade contribuiu com esta árdua tarefa, aumentando o 

volume sanguíneo (Lipp & Rocha, 1996; Zanella, 2000). 

A Hipertensão Arterial em obesos normalmente tem seu início em uma 

congruência de fatores. Normalmente, pessoas  obesas têm uma maior ingestão de sal 

em sua alimentação e normalmente fazem uso de bebidas alcoólicas com maior 

intensidade; possuem intolerância à glicose (resistência insulínica) e têm um aumento 

de colesterol e triglicérides devido a uma alimentação hipercalórica, como nos lembra 

Furtado (1992). Porém, a redução do sobrepeso e obesidade é bastante difícil na 

população, pois se trata de hábitos de vida bastante arraigados aos costumes das cidades 



 39

modernas. Sem um suporte psicológico é muito difícil a aderência aos programas de 

emagrecimento. 

O aumento da ingestão de sal (cloreto de sódio – NaCl) é um outro fator que 

tem sido evidenciado como importante na gênese da hipertensão arterial (Amodeo, 

1993; SBH, SBC, SBN, 1998; Lipp & Rocha, 1996; Furtado, 1992; Ortega et al, 1999; 

Zanella et al, 1992). 

O sal de cozinha é uma mistura de partes iguais de sódio e cloreto, estando, 

porém, o íon sódio intimamente ligado à hipertensão. Além do sal refinado utilizado no 

preparo da alimentação, existe o sal “embutido”, isto é, existente em outras fontes, 

como em alimentos industrializados e naturais (carne e legumes). Devido a isso, a dieta 

da pessoa com hipertensão não deve se limitar apenas à diminuição ou ausência do sal 

no cozimento, mas na restrição a alimentos não naturais. 

Alguns estudiosos são cautelosos com relação à questão do sódio na gênese da 

hipertensão arterial. De acordo com Amodeo (1993), Furtado (1992) e Lipp & Rocha 

(1996), há diferenças na sensibilidade individual ao sal. Algumas pessoas são definidas 

como sal-sensíveis (a exposição ao sal eleva a pressão arterial) e equivalem à cerca de 

20 a 50% da população hipertensa. Outros são definidos com sal-resistentes  (resistem 

melhor à ação hipertensiva do sal). Essa sensibilidade pode ser herdada ou adquirida 

após o estabelecimento da doença. Os hipertensos sal-sensíveis são os que mais têm 

necessidade – e se beneficiam – da restrição dietética de sal. 

O sódio torna-se prejudicial à pressão arterial, pois afeta o funcionamento renal, 

fazendo com que os rins retenham uma maior quantidade de líquido do que o normal, 

elevando o volume de fluidos no organismo. Outra importante atuação do sódio sobre o 

organismo é a capacidade de aumentar a reatividade do sistema nervoso ao stress, ao 
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aumentar a sensitividade do hormônio noradrenalina responsável pela reação de alerta 

do organismo (Lipp & Rocha, 1996). 

O organismo necessita de uma porção diária de sal, porém o povo brasileiro 

consome normalmente mais sal do que é necessário e saudável (Lipp & Rocha, 1996). A 

culinária brasileira básica a maioria dos seus pratos tradicionais, baseados em alimentos 

ricos em gordura e que necessitam do sal como um dos temperos básicos. Na região 

nordeste, particularmente, essa prática é mais acentuada, como a carne de sol, por 

exemplo. Diante desse fato, é fácil perceber quão difícil é para a pessoa portadora de 

hipertensão ter de adaptar-se à ingestão de uma alimentação preparada diferentemente 

da maioria, sem que não se sinta “excluído” e “diferente” do grande grupo. É nesse fator 

de risco que se observa uma maior necessidade de compreensão e ajuda por parte de 

familiares e amigos da pessoa hipertensa, facilitando a sua adesão. 

Outro fator de risco ligado à prática alimentar é a dislipidemia. Por dislipidemia 

entende-se o aumento das taxas de colesterol e triglicérides no sangue, devido ao 

aumento da ingestão de alimentos calóricos e massas. É freqüente a associação entre 

dislipidemia e hipertensão arterial; quando presentes, as duas afecções devem ser 

tratadas agressivamente. Tanto para a hipertensão quanto para a dislipidemia, a dieta e 

atividade física regular são imprescindíveis para o tratamento (SBH, SBC, SBN, 1998), 

o que nos leva a considerar que é um fator de risco que dificulta muito a adesão, tendo 

em vista os hábitos alimentares tradicionais do brasileiro, principalmente no nordeste 

(alimentos como peixada ao molho de côco, rabada, picado, frituras – especialmente no 

dendê – etc.). 

O stress tem sido considerado por muitos como a “doença do século XX”, 

devido às características da sociedade moderna industrializada. Eliot (1992) e Molina 

(1996), conceituam stress como uma reação física e emocional do indivíduo a eventos 
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reais ou imaginários, que são percebidos pelo indivíduo como positivos ou negativos, e 

que requerem uma resposta adaptável e/ou podem se tornar produtores de tensão 

interna. 

Até 1955, muitos autores não admitiam a influência de fatores psicológicos na 

produção dos sintomas corporais, quando os trabalhos de Cannom, Pavlov e Selye 

demonstraram a influência das emoções sobre o funcionamento dos tecidos (Abrantes, 

1988). No modelo tradicional de Selye, diante de situações estressantes, o corpo adota 

medidas de enfrentamento, isto é, de luta ou fuga. Dentro das medidas fisiológicas, se 

tem o aumento da freqüência cardíaca e a elevação da pressão arterial, com o objetivo 

de levar mais sangue para o cérebro, aos outros órgãos principais do corpo e para a 

musculatura, capacitando o indivíduo para lutar ou fugir. 

Essas medidas são ativadas através do Sistema Nervoso Simpático que estimula 

receptores do coração, fazendo-o bater mais rápido e com mais força, podendo provocar 

a contração das artérias coronárias. Ao fim da situação estressante, a pressão volta à 

normalidade. Se o estado de tensão persiste por um período mais longo que o organismo 

possa suportar, sem que haja um período de relaxamento, pode ocorrer um dano ao 

organismo, incluindo alterações nas estruturas físicas e no seu funcionamento, como a 

pressão arterial permanentemente alta, podendo se cronificar (Amodeo, 1993; Dressler 

& Dos-Santos, 2001; Lipp & Rocha, 1996; Ornish, 1993; Thalenberg, 1997). 

O stress emocional tem duas categorias básicas: aguda e crônica. Tem-se mais 

capacidade de lidar com o stress agudo do que com o crônico. O stress emocional de 

pequena duração não exerce efeito adverso sobre o coração e artérias, mas atua em 

indivíduos que tem predisposição à doença (Abrantes, 1988). Porém, quando os 

mecanismos de stress são ativados cronicamente, as mesmas respostas destinadas a  

proteger podem tornar-se nocivas – até mesmo letal (Ornish, 1993). 
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O stress da vida cotidiana pode ser considerado um fator complexo, de cunho 

social (problemas financeiros, desemprego, alcoolismo na família, doenças graves, etc), 

e atualmente é considerado um dos fatores psicossociais mais relacionados ao aumento 

da pressão arterial, sendo as formas de enfrentamento normalmente insatisfatórias, 

como bem mostra a afirmação do III CBHA (SBH, SBC, SBN, 1998): 

Há evidências de possíveis efeitos do stress psicossocial na pressão arterial 
relacionadas a “condições estressantes”, tais como pobreza, insatisfação 
social, baixo nível educacional, desemprego, inatividade física e, em 
especial, aquelas atividades profissionais caracterizadas por altas demandas 
psicológicas e um baixo controle dessas situações (p.17). 

 

Estudiosos preocupados em investigar o stress psicossocial se detém mais na 

reação da pessoa ao estímulo externo, do que na avaliação do estímulo em si. A ênfase é 

colocada nas capacidades adaptadoras do indivíduo, e não sobre os eventos que o 

provocam. Conforme Radley (1994), os pesquisadores que usam essa perspectiva crêem 

que é a resposta da pessoa ao acontecimento, a chave para o processo do stress. O 

estímulo não é inerentemente estressante; mas a forma como ele é interpretado – como 

estressante –é o que importa. 

Amodeo (1993) citou que os estudiosos acreditam que os indivíduos, que vivem 

sob estresse constante, com conseqüente atividade simpática aumentada, necessitam de 

doses maiores de medicamentos anti-hipertensivos para controlar sua pressão arterial. 

Sugere-se, então, que o stress é um fator de risco importante no que concerne à adesão, 

por dois motivos: o primeiro refere-se a dificuldade do indivíduo lidar com problemas 

do dia-a-dia estressantes, como finanças, por exemplo; e o segundo porque o controle 

medicamentoso da hipertensão às vezes acarreta efeitos colaterais potencialmente 

maléficos a qualidade de vida da pessoa. Como exemplo, Lipp, Alcino & Bignotto 

(1994) citam o problema da impotência sexual como efeito indesejável da medicação 
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anti-hipertensiva, reduzindo a qualidade de vida; isto, por sua vez, funciona como um 

fator adicional, gerador de stress no individuo. O stress, por sua vez, é considerado um 

elemento agravante da hipertensão arterial essencial. 

Para concluir, comprovando o efeito do stress sobre a pressão arterial, estudos 

realizados com nômades do Quênia que migraram para as cidades e apresentaram 

aumento da pressão arterial, demonstraram que os determinantes sociais como a 

urbanização, migração e extrato social são preponderantes para explicar a freqüência de 

hipertensão em relação a outros fatores clássicos, como cor da pele e hereditariedade 

(Labbadia & Cury, 1996). 

A resistência insulínica e Diabetes Mellitus são condições freqüentemente 

associadas à hipertensão arterial. A primeira é um distúrbio funcional do organismo; e a 

segunda é uma doença crônica causada pela resistência insulínica, promovendo a 

dificuldade de absorção da glicose pelo sangue. O estado diabético representa 

isoladamente risco cardiovascular independente importante. As pessoas que possuem 

diabetes freqüentemente apresentam outros fatores de risco, como hipertensão, 

dislipidemia e obesidade. Quando há agregação de mais de um fator de risco, essas 

pessoas apresentam maior probabilidade de morte cardiovascular (SBH, SBC, SBN, 

1998; Luna Filho, 1998; Silveiro, Ferreira & Azevedo, 1999). 

De acordo com Moreira, Reinehr & Fuchs (1999), a coexistência de hipertensão 

arterial e Diabetes Mellitus está aumentando nos países industrializados. Aos 45 anos, 

aproximadamente, 40% das pessoas com Diabetes Mellitus tipo II2 são hipertensos e 

35% a 75% das complicações cardiovasculares e nefrológicas nos diabéticos são 

atribuídos à hipertensão arterial. Apesar de ainda não haver consenso acerca dos valores 

                                                 
2 Um dos fatores que diferenciam a diabetes mellitus em tipo I e tipo II é a dependência que o seu 
portador tem de insulina. Os portadores de diabetes mellitus tipo II não são dependentes de insulina, 
enquanto que as pessoas que possuem diabetes tipo I, dependem de insulina no seu tratamento. 
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ideais da pressão arterial a serem atingidos em pessoas com hipertensão e com diabetes, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Sociedade Internacional de Hipertensão 

(SIH) recomendam que a pressão arterial deva ser reduzida abaixo de 130/85 mmHg em 

pacientes diabéticos, para fins de diminuir a progressão da nefropatia diabética (doenças 

renais). 

Nas pessoas com diabetes tipo II, se observa a presença de hipertensão arterial 

em mais ou menos 50% dessas pessoas. No diabetes tipo I, a hipertensão arterial está 

relacionada à nefropatia diabética. O tratamento anti-hipertensivo além de desacelerar a 

perda da função renal, aumenta a sobrevida (SBH, SBC, SBN, 1998; Silveiro et al, 

1999). 

Enfim, como já foi citado antes, esses fatores normalmente não ocorrem 

sozinhos. A interligação entre eles é o que torna o tratamento da hipertensão arterial, e 

conseqüentemente a adesão ao tratamento, um alvo difícil a ser conseguido. A dieta 

para diminuição do sobrepeso ou da própria obesidade, sem combate ao sedentarismo e 

ao stress, por exemplo, torna-se ineficaz e sem sentido, podendo levar a pessoa a 

abandonar a prática de uma dessas medidas, ou todas elas. Da mesma forma, não 

adianta mudanças de hábitos alimentares, sem a cessação do hábito de fumar ou 

ingestão excessiva de álcool. O acompanhamento a pessoa portadora de hipertensão, 

portanto, deve visar todos esses aspectos, dando-lhes suporte e oportunidade de reflexão 

capacitando-a para se relacionar de forma mais consciente com sua doença. 

Considerando que se trabalha com pessoas portadoras de uma doença crônica – 

hipertensão arterial – e o foco de interesse é a adesão ao tratamento, o importante então 

é investigar como o indivíduo pode, apesar da doença, manter a melhor qualidade de 

vida possível, e quais as dificuldades que encontra para aderir ao tratamento de forma 

adequada. Para obter essas respostas, só o conhecimento da doença não é suficiente, 
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tendo em vista que existe muito mais do que apenas um processo fisiológico de um 

sistema do organismo em funcionamento. Existe um indivíduo, com pensamentos, 

sentimentos e sensações, que mantém relações com grupos específicos, que possui 

características pessoais e sócio-ambientais únicas, que está permanentemente se 

modificando através da interação com o meio e que participa de um esquema de 

tratamento que lhe foi proposto. Por isso, é salutar investigar sobre as dificuldades de 

adesão ao tratamento dessas pessoas (com o objetivo de manter controlada a hipertensão 

arterial), bem como os aspectos subjetivos que envolvem o processo do adoecer, pois só 

assim pode-se ter uma visão mais ampla tanto da pessoa que possui hipertensão, quanto 

da sua doença e todos os aspectos que a envolvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

 

3 – ADESÃO AO TRATAMENTO: O GRANDE DESAFIO A SER 

VENCIDO 

 

O objetivo principal do tratamento de doenças crônicas, como a Hipertensão 

Arterial, é o controle da doença, visando a prevenção de complicações do quadro 

hipertensivo, de outras doenças associadas e mortalidade precoce. Esse tratamento 

envolve, além do possível uso de medicamentos, a necessidade de mudanças nos hábitos 

considerados como nocivos à pessoa portadora dessa enfermidade (Pierin et al, 2000). 

De acordo com Sadala & Mendes (1996), tem sido a preocupação dos vários 

profissionais da saúde, que atuam nos programas de controle da hipertensão, promover a 

conscientização das pessoas sobre os riscos de sua doença, visando não apenas a 

recuperação e a normalização dos valores da pressão arterial, mas também a prevenção 

de complicações cardiovasculares. 

Vários estudiosos concordam que a palavra que melhor representa o seguimento 

do tratamento proposto seja “adesão”. A definição tradicional de adesão se refere à 

situação na qual o paciente atende às orientações do médico e ao regime 

medicamentoso proposto. Contudo, é cada vez mais reconhecido que a adesão envolve 

outros aspectos além dos médicos, tais como programas preventivos, mudanças de estilo 

de vida, demandando, portanto, uma abordagem mais abrangente (Edelmann, 2000; 

Oigman, 2001; Pierin, 2001). Para esses autores, paciente “não-submisso” ou “não-

aderente” seria o paciente que não cumpriria o regime de tratamento pretendido não 

apenas pelo médico, mas pelos demais membros da equipe de saúde. 
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A maior parte dos trabalhos nessa área, entretanto, centram-se na preocupação 

médica apenas, tanto no que avaliar, como também na forma de fazer essa avaliação. 

Sob esse ponto de vista, verifica-se na literatura médica que ao se avaliar os diferentes 

graus de adesão, tem-se no nível mais elevado os aderentes propriamente ditos (aqueles 

que seguem totalmente o tratamento); e os desistentes, aqueles que abandonam o 

tratamento. No grupo dos não-aderentes estão os pacientes persistentes que até 

comparecem às consultas, porém não seguem o tratamento (Pierin, 2001). Essa é uma 

forma radical de pensar em função da hegemonia do modelo biomédico, que transforma 

o processo de adesão em algo estático que “ou se cumpre”, ou “não se cumpre”, ou se é 

aderente, ou não se é, e a ênfase está colocada no tratamento medicamentoso. 

A avaliação dos índices da falta de adesão ao tratamento anti-hipertensivo não é 

tarefa fácil, principalmente ao se levar em conta o discurso e a percepção subjetiva da 

pessoa tanto sobre a sua adesão ao tratamento quanto ao próprio processo do adoecer 

em si. Existem, em nosso contexto, poucos estudos oficiais que tentam quantificar essa 

falta de adesão ao tratamento. Pierin (2001) apresenta, contudo, algumas estimativas: 

 

• A falta de adesão é freqüente e cerca de 40% dos pacientes atingem o mais alto 

grau de baixa de adesão, que seria o abandono ao tratamento. 

• No primeiro ano de tratamento o abandono oscila entre 11% a 15%; e, no 

segundo ano, entre 16% a 25%. 

• Pessoas mais jovens, principalmente do sexo masculino e com baixa 

escolaridade tendem a ser menos aderentes ao tratamento. 

• A baixa condição sócio-econômica também pode ser fator limitante para o 

acesso ao tratamento e a aquisição dos medicamentos. 
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• A freqüência de adesão às consultas e no tratamento foi significativamente 

menor nos pacientes negros (19,7%), em relação aos pardos (33%) e brancos 

(53,6%). 

 

Edelmann (2000) salienta que algumas pesquisas têm notado que a não adesão 

ao tratamento é prejudicada pela falta de medidas adequadas de como avaliar essa 

adesão. Para ele, a questão de o que avaliar varia, se a adesão está sendo considerada em 

função exclusiva do regime médico ou com relação às mudanças de hábitos de vida. O 

primeiro geralmente evidencia se a medicação foi tomada corretamente; enquanto que o 

segundo envolve uma participação mais ativa da pessoa no sentido de saber se o mesmo 

tem conseguido modificar alguns hábitos considerados nocivos e se tem participação em 

grupos de apoio e ajuda mútua. Contudo, a bibliografia pesquisada aponta basicamente 

para a avaliação, através de métodos diretos e indiretos, em função exclusiva da adesão 

aos regimentos médicos. Acredita-se que esses métodos não conseguem alcançar a 

extrema complexidade do problema, por esse motivo essas questões serão retomadas 

para discussão em um momento posterior 

 

3.1. Métodos mais utilizados para medida da adesão 

 

Para Edelmann (2000), Oigman (2001) e Pierin et al (2000), os métodos mais 

usados, para avaliar a adesão da pessoa ao tratamento medicamentoso, apresentam 

vantagens e desvantagens. Os três autores concordam em dividir os métodos de 

avaliação em diretos e indiretos: 
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Métodos indiretos de medida da adesão com a medicação: 

 

1. Relato do paciente – O relato do paciente é o método mais fácil e 

freqüentemente usado para medir a adesão, que mostra indícios sobre as 

dificuldades de aderir ao tratamento. A reprodução, porém, é limitada, 

podendo superestimar a taxa real de adesão, pela inexatidão dos relatos. Com 

relação à medicação, a dificuldade em lembrar da informação e a compreensão 

errada da recomendação do tratamento podem influenciar o que é informado. 

Os pacientes tendem a aumentar as informações fornecidas quando acreditam 

que outras fontes de informação serão usadas para verificar esses relatos. 

 

2. Opinião do médico ou de outros – É também um método fácil, barato, porém 

pode haver baixa sensibilidade, superestimando a adesão total. A exatidão dos 

relatos de médicos, enfermeiros ou outros profissionais de saúde, amigos ou 

membros da família dependerá do grau de intimidade com o paciente. Para 

alguns médicos, no caso da hipertensão, não controlar a pressão arterial 

significa não aderir ao tratamento e vice-versa. Em geral, os depoimentos dos 

médicos tendem a ser pobres sobre a adesão de seus pacientes e os relatos dos 

membros da família normalmente superestimam os níveis verdadeiros da 

adesão. 

 

3. Diário do paciente – Esse método permite a correlação da adesão com eventos 

externos e/ou efeito do remédio, mas nem sempre é possível obter a 

cooperação do paciente com documentação completa e consistente. Os 

pacientes idosos, por exemplo, se esquecem freqüentemente de muitos dados 
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ou criam informações, o que torna o relatório subaproveitado e pouco 

confiável. 

 

4. Contagem dos comprimidos – O monitoramento da medicação através do 

método de contagem de pílulas fornece uma taxa média de adesão, porém é 

fácil para o paciente falsear os dados por manipulação, já que essas medidas 

dependem da veracidade das pessoas e sua total colaboração. O médico 

solicita ao paciente que este retorne ao consultório, na próxima visita, com 

todos os frascos ou caixas entregues na visita médica anterior. O paciente 

pode, então, jogar pílulas fora, esquecer de tomá-las ou tomar doses duplas. A 

comparação da contagem de pílulas com outras medidas, tais como níveis de 

sangue ou urina da droga dada sugerem que a contagem de pílulas não é 

totalmente confiável. 

 

5. Resposta clínica – É uma medida fácil e barata, mas a resposta clínica não 

pode ser baseada apenas na adesão. Esse método parte do princípio de que o 

controle da pressão arterial em níveis normais está ligado diretamente à adesão 

ao tratamento, contudo, como já foi amplamente discutido neste trabalho, 

muitos fatores podem provocar o descontrole da pressão arterial além da 

questão medicamentosa. Apesar disso, é o método mais utilizado por médicos. 

 

Método direto de medida da adesão com a medicação: 

 

• Análise biológica – Essa medida direta, tal como o teste de sangue ou urina, 

permite a determinação da concentração do medicamento ingerido. Contudo, a 
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análise quantitativa nem sempre é disponível e é cara, como também requer 

diferentes amostras de fluidos do organismo, que podem ser afetados por 

variações do metabolismo. Além disso, eles são sensíveis apenas para tomada 

de pílulas dois ou três dias antes do teste. 

 

3.2. Multiplicidade de fatores que interferem na adesão ao tratamento 

 

Alguns autores (Campos, 1992a; Pierin, 2001; Gomes, Pierin & Mion Jr, 2001) 

coincidem em apresentar o mesmo quadro que mostra uma série de fatores como 

responsáveis pela pouca aderência ao tratamento. Esses fatores estão relacionados ao 

próprio paciente, à doença, às crenças, aos hábitos de vida e cultura, ao tratamento, às 

instituições e políticas de saúde e à relação entre paciente e equipe (ver tabela 1). 

Alguns outros aspectos são ainda citados, como desmotivação (Gomes et al, 2001), a 

falta de suportes sociais (Edelmann, 2000), núcleos conflitivos não resolvidos, 

utilização da doença como “benefício” (ganhos secundários da doença), forma de 

adaptação insatisfatória (Campos, 1992a), falta de estímulo para o início de atividades 

físicas adequadas, falta de orientação sobre como interromper o tabagismo, falta de 

orientação sobre como mudar o estilo de vida, iniciando, por exemplo, atividades de 

lazer que possam dar prazer e promover adequado relaxamento físico e mental 

(Labbadia & Cury Jr, 1996; 1997). O que se observa é que são tantos os fatores, que 

forçosamente levam a refletir sobre como medir essa complexidade. 

Os diversos programas existentes no Brasil, para a assistência e cuidado à pessoa 

portadora de hipertensão, tem como finalidade educar as pessoas com relação à sua 

doença crônica. A perspectiva é promover a conscientização da necessidade de obter 

mudanças  de hábitos  considerados  nocivos, bem  como  manter  essas  mudanças  pelo  



 52

Quadro 1 
Fatores que interferem na adesão ao tratamento anti-hipertensivo

Paciente Sexo 
              Idade 
              Etnia 
              Estado Civil 
             Escolaridade 
             Nível sócio-econômico 
 
 
Doença Cronicidade e implicações da doença 
            Evolução assintomática da doença 
            Desconhecimento da gravidade 
            Conseqüências tardias 
 
 
Crenças, hábitos de vida e culturais Percepção da seriedade do problema 
                                                          Situações psicossociais estressantes 
                                                          Desconhecimento  
                                                          Experiência com a doença 
                                                         Contexto familiar 
                                                          Conceito saúde-doença 
                                                          Auto-estima 
 
 
Tratamento Necessidade de tratamento contínuo e    

diário 
                  Custo 
                  Efeitos indesejáveis, principalmente 
                  da medicação 
                  Esquemas complexos 
                  Restrição alimentar (dieta hipossódica 
                                                                       e hipocalórica) 
                  Qualidade de vida 
 
 
Instituição Política de saúde 
 Acesso ao serviço de saúde 
 Distância 
 Tempo de espera 
 Tempo de atendimento 
 
 
Relacionamento com equipe de saúde Envolvimento 
 Relacionamento inadequado 
 
(Campos, 1992a; Pierin, 2001; Gomes, Pierin & Mion Jr, 2001) 
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maior tempo possível, evitando reincidência de hábitos antigos. Os objetivos 

relacionam-se a: ajudar a pessoa a entender, conhecer e aceitar a doença; conhecer e 

reconhecer comportamentos de risco; negociar e cumprir propostas de tratamento; e 

ajudar no enfrentamento de problemas que prejudiquem a manutenção do tratamento 

(Giorgi, 2001; Jardim, 2001; Labbadia & Cury Jr., 1996 e 1997). 

Na prática observa-se que a dificuldade do indivíduo de alterar alguns hábitos 

que possui deve-se, às vezes, ao fato desses hábitos serem profundamente arraigados na 

maneira de ser e de viver dessa pessoa. Maciel (1994) lembra que os mesmos são 

legitimados por crenças e valores populares como é o caso da preferência por alimentos 

gordurosos. 

É salutar lembrar ainda que a crença na possibilidade de adotar tais medidas e 

atingir e manter bons resultados, e a confiança desenvolvida na relação com a equipe de 

saúde, pode influir na adesão, ou na não adesão dos pacientes ao tratamento que lhes é 

proposto (Sadala & Mendes, 1996). 

As mudanças de hábitos não são imediatas, principalmente quando o diagnóstico 

da doença é recente. Ocorre todo um processo, que pode ser vivenciado pela pessoa em 

diferentes etapas, iniciando com a compreensão da doença e como lidar com essa nova 

situação, até as modificações de alguns hábitos necessários e a manutenção das ações 

almejadas. Essas etapas sofrem a influência do meio ambiente, familiares e amigos. 

Além disso, as mudanças, para serem efetivas, têm de ocorrer de dentro para fora, isto é, 

devem partir de uma compreensão pessoal, de uma verificação da necessidade, e de uma 

tomada de decisão por parte da pessoa. Portanto, só o recebimento de informações sobre 

o que deve e o que não deve fazer, sobre o que é nocivo ou não, não é suficiente para 

produzir no indivíduo as ações necessárias no seu processo de adesão ao tratamento. 
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3.3. Empecilhos ao tratamento medicamentoso 

 

 

Observa-se que muitos dos usuários do PACHA precisam tomar medicação 

regularmente, seja pelo tipo de hipertensão que possuem, seja pelas condições atuais de 

descontrole da pressão arterial, ou até pela tranqüilidade psicológica e eficácia 

simbólica que o medicamento fornece. Eficácia simbólica foi um termo inicialmente 

utilizado por Lévi-Strauss, em 1949, em uma obra sua publicada com esse mesmo 

nome. Nessa obra, Lévi-Strauss apresentou um trabalho realizado em uma tribo de 

índios panamenhos, onde o foco era o processo de cura realizado pelos xamãs1, mediado 

por aspectos vinculados ao terreno da sugestão (Castiel, 1994). 

Na medicina experimental, o termo eficácia compreende o grau de resolução de 

qualquer intervenção feita no paciente, após o diagnóstico da patologia, prescrição da 

medicação correta e obediência à risca, por parte do usuário, das recomendações e 

terapêuticas propostas. É utilizado, ainda, nos estudos com placebo (substância 

farmacologicamente inerte), e significa o valor simbólico que o medicamento tem para 

o usuário, pelo fato dele ter sido ministrado pelo médico e que representa, portanto, o 

saber e a possibilidade de cura (Castiel, 1994; Haynal & Pasini, 1992). 

D’Épinay (1988), ao refletir sobre a obra de Groddeck, alerta que a eficácia da 

cura não está apenas em um saber médico, e sim na crença que a eficiência do 

tratamento está vinculada ao poder da palavra em promover efeitos no corpo. Para isso é 

                                                 
1 Os xamãs eram os curandeiros responsáveis pela “cura” dos integrantes da tribo, através da invocação 
de “espíritos bons” para expulsar os “espíritos maus”, responsáveis pelas doenças. Normalmente não 
havia o toque no corpo da pessoa, mas apenas uma imposição de mãos, ou seja, uma “medicação” 
puramente psicológica (Castiel, 1994; Haynal & Pasini, 1992). 
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necessário, portanto, que o doente acredite no médico, e esta crença é uma premissa 

básica para o conceito de eficácia simbólica. 

É conveniente lembrar que na hipertensão do tipo leve normalmente não existe a 

necessidade do uso de medicação por um tempo longo e de forma constante, ao 

contrário da hipertensão moderada e grave  (Amodeo, 2003; Furtado, 1992). Contudo, 

havendo a necessidade de uso de fármacos anti-hipertensivos, a decisão do indivíduo 

em não tomar o remédio – qualquer que seja o motivo – prejudicaria o processo de 

adesão ao tratamento, e os motivos que contribuem para este deixar de tomar os 

remédios são múltiplos. 

As próprias características do tratamento medicamentoso podem influenciar na 

adesão (Pierin, 2001). A autora destaca o custo, os efeitos indesejáveis, os esquemas 

terapêuticos complexos e a necessidade de tratamento por toda a vida. Obter o 

medicamento é importante para o sucesso do tratamento, porém o custo tem sido 

apontado como fator limitante, já que nem todos os programas fornecem medicação 

gratuita. Um outro fator apontado é a adoção de esquemas terapêuticos com várias 

drogas, sendo o mais indicado o uso de doses monoterápicas. Estudos para avaliar o 

conhecimento e preferência de um grupo de hipertensos revelaram que 56% preferiram 

tratamento medicamentoso, por via oral (84%), na forma de comprimidos (60%), uma 

vez ao dia (81%) e pela manhã (81%) (Pierin, 2001). 

A prescrição de drogas isentas de efeitos indesejáveis podem também contribuir 

para o sucesso do tratamento. Com relação aos efeitos colaterais, os laboratórios têm 

desenvolvido, nos últimos dois anos, drogas anti-hipertensivas que não apresentam 

efeitos adversos para a maioria dos usuários desses medicamentos. Anteriormente, a 

maioria dos anti-hipertensivos estavam relacionados com a ocorrência de distúrbios 

sexuais, tanto os ligados com a diminuição da libido como com a disfunção erétil. Aliás, 
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cerca de 25% dos problemas de ereção estão relacionados ao uso de medicamentos. As 

medicações que mais freqüentemente interferem na atividade sexual, além dos anti-

hipertensivos, são os anti-depressivos, os anti-psicóticos e os ansiolíticos (Gromatzky & 

Arap, 1998). 

É inegável a importância da atividade sexual na qualidade de vida e na 

sociedade atual, e cada vez mais as pessoas portadoras de hipertensão têm discutido 

amplamente essa questão com seus médicos. Como já foi dito, o tratamento da 

hipertensão arterial é fundamental para a diminuição do risco de complicações 

cardiovasculares, e a escolha da droga anti-hipertensiva deve basear-se não só nos 

critérios médicos, mas sempre que possível deve considerar também a possibilidade de 

minimizar os efeitos adversos sobre o desempenho sexual, assegurando com isso 

melhora na qualidade de vida das pessoas e maior aderência ao tratamento proposto. 

 

3.4. Sobre o tratamento não medicamentoso 

 

Para o indivíduo obter melhores resultados em seu tratamento, além do 

seguimento da prescrição dos remédios, ele precisa seguir algumas medidas, como 

atividade física, perda de peso, seguimento de dieta adequada, controle do stress, 

abandono do tabagismo e do álcool, etc. O PACHA estimula essas medidas e fornece 

algumas delas, como consciência corporal, técnicas de relaxamento, atividade física, 

ajuda psicológica, orientações nutricionais e dietéticas, terapia ocupacional, grupos de 

debate e palestras instrucionais. De acordo com a literatura, a não adesão, a qualquer 

tipo de medidas relatadas acima, pode prejudicar o sucesso do tratamento, ou seja, a não 

diminuição da pressão arterial. 
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Alguns estudos, realizados no sul e sudeste do País, dão uma idéia do nível de 

adesão ao tratamento não-medicamentoso. Krasilcic (2001) aponta alguns desses 

resultados: 

• Dentro dos efeitos isolados dessas medidas, a redução de peso parece ser 

a mais consistente e significativa. Independentemente do consumo de 

sódio, a perda de peso ao redor de 6% do peso inicial leva à queda da 

pressão arterial. 

• A redução do consumo de sódio é a mais popular e antiga medida não-

medicamentosa para o tratamento da hipertensão arterial. As dificuldades 

práticas para a adesão a uma dieta hipossódica, no entanto, são muitas, 

como o grande consumo de comidas industrializadas (conservadas em 

substâncias que possuem sal) ou a prática de alimentar-se fora da 

residência (principalmente em fast-food, comum nos grandes centros 

urbanos), por exemplo. 

• A possibilidade de controle da hipertensão causada pela interrupção do 

consumo excessivo de álcool ainda não foi verificada, apesar de se ter 

respostas individuais inquestionáveis. 

• Os efeitos benéficos do exercício físico são independentes da perda de 

peso. 

 

Edelmann (2000) apresenta também alguns dados com relação à adesão de 

medidas não-medicamentosas. Segundo este autor, apesar de ter havido muitos estudos 

empíricos sobre adesão, tem sido difícil apontar conclusivamente quais os fatores que 

determinam essa adesão. Entretanto, cinco fatores foram apontados com maior 
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freqüência: o comportamento passado, a percepção sobre saúde, as características 

individuais, o relacionamento médico-paciente e o apoio social. 

Com relação às características sócio-demográficas, Edelmann (2000) aponta que 

a idade tem sido investigada com mais freqüência por alguns estudiosos, sugerindo que 

pessoas muito idosas têm dificuldade de aderir ao tratamento. Enquanto que os mais 

velhos são mais susceptíveis a negligenciar ou esquecer, os pacientes muitos jovens 

também apresentam problemas, já que normalmente não gostam de tomar remédios. 

Enfim, a combinação de terapias não medicamentosas, principalmente redução 

do peso e do consumo de sódio e prática de exercícios regulares, tem se mostrado 

eficaz, se comparado aos tratamentos medicamentosos, embora talvez sejam mais 

difíceis de cumprir. O mais importante é conduzir a pessoa a um nível de 

conscientização e autonomia tal que ele esteja constantemente promovendo mudanças 

benéficas ao seu bem-estar, tendo em vista que a falha na adesão, ou seja, passar a ter os 

mesmos hábitos de vida considerados nocivos à hipertensão arterial, pode levar a pessoa 

a ter grandes picos hipertensivos com possíveis conseqüências drásticas, como um 

acidente vascular cerebral, por exemplo. 

 
 

3.5. Estratégias que facilitam a adesão ao tratamento – papel da Psicologia. 
 

 

Tanto o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (SBH; SBC; SBN, 

1998), quanto a IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial1 (SBH; SBC; SBN, 

2002), reforçam que a melhor estratégia de intervenção junto à pessoa que possui 

                                                 
1 No período de 1a 3 de fevereiro de 2002, 108 especialistas de várias regiões do País se reuniram para 
atualizar o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, dando origem à publicação das IV Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão Arterial. Uma promoção das Sociedades Brasileiras de Hipertensão, de 
Cardiologia e Nefrologia. 
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hipertensão é a formação de uma equipe multiprofissional. Giorgi (2001) inclusive, cita 

que várias pesquisas realizadas comprovaram que ao se incluir um profissional não 

médico na cadeia do atendimento à pessoa com hipertensão, o índice de adesão tende a 

aumentar consideravelmente. 

A sugestão da formação de equipes multiprofissionais tem sido seguida, no 

Brasil, favorecendo o surgimento de muitos grupos de assistência e cuidado, ou ligas 

(na forma de associações organizadas juridicamente), que normalmente consideram a 

presença do psicólogo como importante neste tipo de trabalho. Ambos os textos (III 

CBHA, p.11 e IV DBHA, p.11) descreveram as ações específicas do profissional 

psicólogo que compõe normalmente a equipe multidisciplinar que assiste à pessoa 

portadora de hipertensão: 

 
• Consulta: avaliação, diagnóstico, e tratamento de aspectos emocionais 

que interfiram na qualidade de vida do paciente, seu nível de estresse e a 

adesão ao tratamento global da hipertensão arterial. 

• Avaliação de como esse paciente processa a informação quanto à saúde, 

para que o método de comunicação com ele seja devidamente 

individualizado e o plano de mudanças de hábito de vida seja mantido. 

• Atendimento a familiares, para facilitar as mudanças de hábitos de vida 

do paciente e sua adesão ao tratamento. 

• Consulta com outros profissionais para esclarecer a melhor abordagem 

do paciente. 

• Constituir e conduzir grupos de apoio para maior harmonia da equipe. 

• Atendimento a grupos de pacientes, possibilitando a inovação e a 

adequação de modelos que viabilizem melhor adesão. 
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• Implementação de treino de controle do stress, de preferência em grupo, 

com o objetivo de reduzir a influência do stress emocional na reatividade 

cardiovascular dos pacientes. 

• Ações educativas (educação preventiva, modificação de fatores de risco, 

produção de material educativo) comuns a todos os membros da equipe 

multiprofissional. 

 
Cada grupo existente no Brasil, adota para si modelos de intervenção, modelos 

estes que nortearão as estratégias utilizadas pela equipe, incluindo o profissional 

psicólogo. De acordo com Jardim (2001), os modelos mais encontrados seriam o 

educacional, o de crença na saúde, o de estímulo às emoções, o comportamental e o de 

auto-regulação: 

 
 Modelo educacional: Acredita que o fato da pessoa desconhecer a sua 

doença, seus riscos, bem como as inúmeras possibilidades de controle 

adequado, é a causa maior da não adesão. 

 
 Modelo de crença na saúde: Busca a constante motivação para a 

cooperação, partindo do princípio de que o sucesso no tratamento está 

intimamente ligado a uma maior consciência da pessoa sobre a 

possibilidade de ficar doente, a gravidade desta e os riscos. É semelhante 

ao modelo anterior porque também envolve a informação. 

 
 Modelo de estímulo às emoções: Relaciona-se com os modelos 

anteriores, na medida em que .consiste em despertar na pessoa o medo 

pela doença, as limitações causadas por ela e suas conseqüências. 
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 Modelo comportamental ou “teoria do aprendizado social”: Baseia-se 

na concepção de que a própria pessoa interpreta e determina quais 

aspectos devem ser valorizados e quais devem ser proscritos, bem como 

deve haver um estímulo ao comportamento desejado, através de modelos 

previamente determinados e que devem ser seguidos. 

 
 Modelo de auto-regulação: Similar ao modelo comportamental, é uma 

estratégia que compõe três etapas: a primeira visa uma tomada de 

informações, por parte da pessoa, do ambiente que o cerca, da própria 

doença, sua importância e seus riscos; a segunda, um planejamento para 

a ação, com vistas a adotar um comportamento desejado; o terceiro, a 

monitoração do comportamento, visando manter as mudanças adquiridas. 

 

Percebe-se que estes modelos citados buscam a mudança de comportamento 

para a obtenção de uma melhor “obediência” ao que é proposto e, conseqüentemente, 

uma melhor adesão ao tratamento. De acordo com Jardim (2001), as estratégias e os 

passos a serem seguidos pela pessoa são, de início, passivas, enfatizando a compreensão 

e a aceitação da doença; no meio, a ênfase recai sobre as posturas mais ativas a serem 

adotadas, ocasionando mudanças de atitudes; por fim, deve ocorrer a manutenção das 

transformações, com a adoção de um estilo devida saudável, bem como um real 

comprometimento da pessoa com sua própria saúde. 

Esta ênfase na mudança do comportamento tem sido seguida por muitas 

abordagens psicoterápicas, como é o caso da Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC), amplamente utilizada em programas de assistência e/ou reabilitação de pessoas 

portadoras de doença crônica. Lotufo & Ito (1998) esclarecem que a expressão TCC 
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engloba grande número de estratégias, intervenções e técnicas terapêuticas, com o 

objetivo de corrigir comportamentos disfuncionais e padrões distorcidos de pensamento, 

utilizando a discussão sistemática e a designação de tarefas comportamentais. Cordioli 

(1998a) ainda acrescenta que a TCC baseia-se em alguns princípios e teorias de 

aprendizagem para explicar tanto o surgimento, como a eliminação de sintomas.  

Kerbauy (2002) defende que a TCC vem conseguindo desenvolver técnicas 

práticas que têm se mostrado eficazes na demonstração de como estilos de vida 

considerados saudáveis podem ser construídos. Para ela, é justamente a preocupação em 

produzir teorias do porque ou como as pessoas mudam ou desempenham padrões 

destrutivos é que têm mantido as diversas pesquisas na área da saúde, particularmente 

com relação à adesão ao tratamento. Ela ainda ressalta a abordagem educacional contida 

nos objetivos dos programas, que visam treinar as pessoas quanto à observação pessoal, 

identificação de fatores de risco e a redução destes através de mudanças de 

comportamento; mudanças estas conseguidas depois de uma tomada de decisão e 

escolhas específicas para a doença ou a saúde. 

As técnicas da TCC mais usuais são: dessensibilização sistemática, modelação, 

reforço positivo e negativo, condicionamento, relaxamento e o biofeedback. 

Para o bom resultado das estratégias desenvolvidas pela TCC, torna-se 

fundamental a motivação, que segundo Cordioli (1998c), é o “desejo e a disposição 

consciente de fazer mudanças mais profundas de vida, mediante a solução efetiva de 

problemas” (p.86). Um exemplo de motivação, para este autor, é a disposição da pessoa 

de enfrentar níveis crescentes de ansiedade, quando realiza tarefas programadas para 

serem feitas em seu domicílio, sem o apoio de outras pessoas. 

O uso desta abordagem em um programa de assistência ao hipertenso, pode ser 

visto no trabalho de Miyazaki et al (2002), que trata das atividades desenvolvidas pelo 
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Serviço de Psicologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do 

Rio Preto – FAMERP (Estado de São Paulo). O programa visa diagnosticar, tratar e 

acompanhar indivíduos com hipertensão arterial, oferecendo orientações e 

esclarecimentos ao usuário e a sua família sobre a doença e seu tratamento, com uma 

equipe interdisciplinar composta por clínico geral, psicóloga, enfermeira, assistente 

social e visitador sanitário. 

Neste programa a pessoa, depois de diagnosticada como portadora de 

hipertensão, é convidada a participar de um grupo educativo, de participantes fixos 

durante sete sessões, concomitante ao início do tratamento anti-hipertensivo. Neste 

grupo são desenvolvidas atividades voltadas à integração psicológica e ao 

acompanhamento clínico do quadro de hipertensão. Após as sete sessões inicia-se uma 

nova fase do grupo, onde além do retorno ambulatorial para a consulta médica de rotina 

(onde a ênfase situa-se nos procedimentos do controle clínico do quadro hipertensivo), 

os participantes discutem a respeito da doença e da importância e necessidade do 

controle da hipertensão para a qualidade de vida pessoal e profissional. Inúmeras 

atividades são propostas, incluindo trabalhos manuais, relaxamento, atividades lúdicas, 

exercícios respiratórios, informações sobre atividades físicas e outras, sugeridas pelos 

próprios membros do grupo. 

Além da Teoria Cognitivo-Comportamental, outras abordagens psicoterápicas 

podem ser encontradas neste tipo de programa. É o caso da Abordagem Psicodinâmica 

Breve, que, segundo Cordioli (1998a), integra tanto conceitos psicanalíticos, como de 

outras linhas, tais como reforço do ego, foco, experiência emocional corretiva, teoria de 

crises, teorias de aprendizagem, e teorias cognitiva e comportamental. Tem como 

técnicas o estabelecimento de uma hipótese psicodinâmica, e o ensino de novas formas 

de lidar com os conflitos emocionais. 
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Como exemplo do uso desta abordagem, temos o trabalho de Andreis & Leite 

(1999), que discorrem sobre a atuação do psicólogo na Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, na área de cardiologia, tanto à nível ambulatorial, quanto 

em enfermarias. A abordagem no ambulatório contempla programas com pacientes de 

várias clínicas, dentre elas a cardiologia, precisamente com pessoas portadoras de 

hipertensão, utilizando-se de intervenções de orientação psicodinâmica, em grupo e 

individual. 

Todas estas abordagens citadas utilizam-se da Psicoterapia de Grupo como uma 

excelente contribuição da Psicologia nas estratégias de atuação dos diversos programas. 

Cordioli (1998a) esclarece que, dependendo do grupo, existe uma fundamentação 

teórica específica. Assim, podem existir grupos de base psicanalítica, psicodinâmica, 

comportamental, etc, utilizando-se de métodos psicoeducacionais, comportamentais, 

além de diferentes técnicas de apoio. 

De acordo com Campos, (1992b), Cordioli (1998a), Gomes & Rozemberg 

(2000), Martins (1996), e Rodriguez-Marin (1995), os grupos possibilitam: 

 
• A emissão de opiniões, a troca de experiências e o debate sobre as 

dificuldades do dia a dia, garantindo espaço para a ajuda mútua diante 

dos problemas compartilhados, fortalecimento da auto-estima e 

afetividade positiva. Assim, a percepção de outras pessoas com os 

mesmos problemas e se sentindo melhores, faz com que os participantes 

tenham mais esperança em ultrapassar suas dificuldades, além de 

promover a socialização pelo convívio. 

• A universalidade do problema, permitindo uma visão mais realista do 

mesmo. A troca de saberes e histórias, não só da vida cotidiana, mas dos 
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aspectos que cercam o processo saúde-doença e a adesão ao tratamento, 

promovem um movimento entre a subjetividade do indivíduo e sua 

articulação com a realidade que o cerca. 

• Uma catarse, com a obtenção de alívio (às vezes imediato) pela liberação 

das emoções reprimidas. 

• Entrar em contato com experiências vividas no grupo familiar primário, 

além do tratamento de temas ou problemas existenciais, como doença, 

morte, luto, conflitos de todo tipo, etc. No grupo terapêutico, os 

participantes conseguem resolver conflitos até então não expressados, e 

que eram eliciadores de tensão e stress cotidianos. 

• A coesão grupal: o sentido de pertencer a um grupo, ter afinidade com 

seus membros e de fazer tarefas pelo grupo e pelos demais melhora a 

auto-estima e favorece a aprendizagem grupal. 

 
Dentro da prática grupal, a catarse tem sido apontada como um dos grandes 

benefícios promovidos por esta abordagem. Catarse é um termo grego que significa 

purificação, purgação, sendo utilizado inicialmente por Aristóteles para mostrar o efeito 

que a tragédia produzia no espectador. No grupo, tem o sentido de alívio da ansiedade 

provocada pelo ato da pessoa conseguir narrar com pormenores seus problemas que 

antes eram grande eliciadores de tensão interna e conflitos existenciais (Cordioli, 1998b; 

Cordioli, Wagner, & Cechin, 1998). 

Normalmente a postura do psicólogo no grupo é mais ativa, assinalando os 

aspectos de realidade que surgem. O número mais adequado de participantes por grupo 

é de oito a doze pessoas e as sessões podem ser semanais, quinzenais e até mesmo 

mensais (CESPI/USU, 1999). 
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Percebe-se que as abordagens aqui apresentadas tendem a focalizar a atuação da 

psicologia nas mudanças de comportamento individual. Não enfocam satisfatoriamente 

as estruturas e as relações sociais que podem estar na base das dificuldades de 

modificação de hábitos considerados nocivos à pressão arterial e que contribuem para os 

padrões de comportamento que se quer modificar (Rosemberg & Minayo, 2001). 

Existem ainda na atualidade, outras correntes de pensamento na Psicologia, que 

apontam as limitações desse tipo de abordagem. Assim, Anderson & Goolishian (1998) 

criticam os modelos apresentados pelas teorias cognitivas e comportamentais, 

embasadas em teorias de aprendizagem, pois assim os humanos seriam definidos como 

“máquinas de processamento de informações, em oposição a seres geradores de sentido” 

(p.36). Para eles, as pessoas vivem e têm uma compreensão deste viver através de 

realidades narrativas que se constroem sócio-culturalmente e que dão sentido a sua 

experiência. Neste enfoque, o papel do psicólogo não é o de apontar caminhos, mostrar 

modelos pré-estabelecidos, mas sim de facilitar e criar oportunidades para, através de 

um espaço conversacional e do processo dialógico, abrir novos e efetivos meios de 

ação. Isto pode ser realizado tanto a nível individual, quanto grupal. O psicólogo pode, 

sim, gerar espaços de significação, favorecendo que a pessoa reflita sobre os sentidos e 

significados que o processo de adoecer e a própria adesão ao tratamento tem para si. O 

indivíduo age a partir da sua própria compreensão do mundo. 

Em muitos programas, apesar da importância das atividades em grupo, verifica-

se que as atuações do psicólogo restringem-se, às vezes, ao atendimento individual. Esta 

realidade faz refletir que “a inserção do psicólogo no campo da saúde pública não 

apenas tem sido limitada, mas a própria prática deste profissional, perpassada também 

pela divisão cartesiana corpo-mente, tem rendido ao isolamento e a atividade clínica 

individual” (Traverso-Yépes, 2001b, p.51). 
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Independente destas ponderações, contudo, ressalta-se a importância e o lugar 

que a Psicologia tem na assistência à pessoa que possui uma doença crônica como a 

hipertensão. Principalmente, ao se deter na ajuda em como se pode lidar com o stress 

diário para que este não interfira diretamente no controle da pressão arterial. Para 

Helene (2003), muitas pessoas com hipertensão tendem a permanecer com hábitos e 

estilos de vida nocivos ao seu quadro hipertensivo, mesmo conhecendo as 

conseqüências disso. O psicólogo, então, possibilita o espaço de reflexão, propiciando 

que a pessoa saia da posição auto-destrutiva para a posição auto-preservativa, 

possibilitando assim a adesão ao tratamento. 

Falar então de adesão ao tratamento é falar de um processo complexo, que inclui 

inúmeros fatores que muitas vezes influenciam concomitantemente o processo de aderir. 

Não seria possível pesquisar esses fatores sem entrar em contato com um elemento que 

permeia o viver humano: a subjetividade de cada pessoa, que o torna única. Aderir para 

cada um, portanto, passa a ter uma conotação singular, e os aspectos que envolvem esse 

mundo subjetivo precisam ser considerados, como veremos no capítulo a seguir. 
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4 – O PROCESSO SUBJETIVO DO ADOECER E AS 

DIFICULDADES DA ADESÃO 

  

O processo de adoecer, tanto quanto nascer, crescer, envelhecer e morrer, são 

realidades que fazem parte da existência. Estes fenômenos naturais não ocorrem 

somente do ponto de vista físico, biológico, mas desvelam significados e interpretações, 

construídos sócio-historicamente, compondo a complexidade da experiência humana. O 

adoecer, por exemplo, como lembram Oliveira (1998) e Nunes (2000), está sempre 

perpassado pela subjetividade e se constitui em um fenômeno sócio-cultural por 

excelência, em função da permanente interdependência com o contexto em que a pessoa 

vive. 

Com o surgimento da doença, geralmente quebra-se a dinâmica das relações 

existentes entre a pessoa consigo mesma e com o mundo. Como nos lembra Perestrello 

(1989), “a doença não é algo que vem de fora, não é um corpo estranho e sim um modo 

de ser, expressando-se em circunstâncias adversas” (p. 71). Logo, assim como um 

indivíduo possui um modo peculiar de ser, possui também um modo de adoecer único. 

Ou seja, a subjetividade está perpassando o surgimento da patologia, o seu 

desenvolvimento e até a aderência ao tratamento. 

Entende-se por subjetividade, “o mundo das idéias, significados e emoções 

construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, vivências e de sua 

constituição biológica; e, também, fonte de suas manifestações afetivas e 

comportamentais (...) é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de 
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cada um” (Bock, Furtado e Teixeira, 2001, p. 23). A subjetividade, portanto, é esse 

universo simbólico perpassando o modo de ser de cada pessoa, não sendo inata a ela, 

mas construída dia-a-dia de acordo com as condições sociais e históricas que o cercam. 

Com relação à pessoa portadora de uma doença crônica, Perestrello (1989) 

esclarece que de nada valem esses diagnósticos e dados objetivos sobre a patologia, seu 

prognóstico e técnicas de intervenção, se não for considerado que não se trata de uma 

doença e sim de pessoas que estão afetadas por uma enfermidade. Radley (1994) aponta, 

inclusive, para a necessidade de se considerar, além da patologia em si, a história de vida 

da pessoa que adoece. Essa história poderia ser considerada uma “biografia”, composta 

por uma variedade de eventos e experiências vividas pela pessoa ao longo de sua vida, 

sendo a narrativa a forma como ela expressa e dá sentido ao seu viver. 

Para esse autor, uma doença crônica pode ser exemplificada, figurativamente, 

como um “rasgo no tecido” na vida de uma pessoa, ou seja, um “rasgo” na sua biografia, 

levando-a, geralmente, a repensar sua história e reconstruí-la, gerando o que podemos 

chamar de reconstrução narrativa (Radley, 1994; 1999). Por exemplo, depois de saber 

que possui hipertensão, a pessoa pode começar a se tornar mais sensível aos fatores de 

risco, percebendo o quadro hipertensivo como conseqüência óbvia de seu estilo de vida. 

A importância da pessoa começar a pensar a hipertensão dentro de sua experiência de 

vida é que, uma vez isso feito, ela pode passar a refletir sobre seus hábitos, crenças e 

valores, como forma de reinterpretação de suas condições de vida. 

Além do mais, para muitas pessoas ser saudável, ou “ter saúde”, significa não 

possuir algum tipo de enfermidade. Para Remen (1993) essa avaliação, baseada em 

dados quantificáveis, seria o resultado de se contar as idas ao médico, o número de 

médicos consultados, os dias de falta ao trabalho ou da quantidade de limitação física 

sofrida. Contudo, essa forma de pensar “cairia por terra” quando se depara com pessoas 
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que, apesar de não terem doenças, não se sentem saudáveis, não possuem uma boa 

qualidade de vida e nem estão satisfeitas com a sua existência. Ao contrário daquelas 

que são portadores de alguma doença crônica, mas possuem uma vida recheada de 

calor, amizade, significado, propósito, esperança, etc, e vivem bem por muitos e muitos 

anos. Remen (1993) ainda lembra que “cada vez mais saúde não parece ser a ausência, 

mas sim a presença de alguma coisa na vida; uma questão de qualidade, bem como de 

quantidade, de vida” (p.45). O reconhecimento de que muitos fatores, que não apenas a 

doença, influenciam a saúde da pessoa, é que fazem alguns profissionais da área de 

saúde trabalharem com dimensões como sentimentos, crenças, objetivos de vida, forças, 

valores, etc, que estão implícitos na subjetividade desta e vai influenciar na forma de se 

relacionar com a doença e cuidar da saúde (Traverso-Yépez, 2001b). 

Da mesma forma que no processo do adoecer, na adesão ao tratamento estão 

também presentes esses processos de significação, nos quais precisa-se aprofundar 

quando se pretende entender como as pessoas dão sentido às ações lidando com a 

adesão. Sustentando esse argumento, Radley (1999) alega que doença não é uma 

entidade estável, separável de outros aspectos da vida das pessoas, e que, portanto, as 

experiências das doenças são qualitativamente diferentes. Da mesma forma que os 

problemas são vivenciados individualmente, o processo do adoecer e a adesão também 

o são, precisando ser descritos e entendidos pelo significado que lhe é dado por alguém 

que possui uma enfermidade. Interessa, portanto, conhecer a forma como a pessoa 

portadora de hipertensão vivencia e expressa as suas dificuldades com relação à tão 

desejada (por ele e pela equipe do PACHA) adesão ao tratamento. 
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4.1. A visão do adoecer na Psicologia da Saúde: Subjetividade x “perfis 

psicossomáticos” 

 

O debate sobre a relação entre a mente e as manifestações corporais, e 

precisamente o papel das emoções no adoecimento do ser humano é muito antigo. 

Desde a Grécia antiga, filósofos tentavam decifrar as relações entre a alma e o corpo, 

fazendo surgir diversas concepções: a dos monistas – que percebiam o homem como um 

ser unitário e que não poderia ser visto em partes, onde fatos subjetivos e objetivos 

seriam expressões do ser humano; e dos dualistas – que pregavam a cisão corpo/mente 

como entidades que poderiam ser analisadas separadamente. 

De acordo com Jeammet, Reynaud e Consoli (s/data) e Riechelmann (2000), a 

visão monista do homem influenciou Hipócrates (Séc. VI a.C.), bem como a história da 

medicina e da prática médica. Nessa visão, a medicina tinha por objeto a pessoa doente 

em sua totalidade, levando em conta aspectos subjetivos como o temperamento e a sua 

história pessoal; a doença era vista como uma reação global da pessoa a um distúrbio, 

envolvendo corpo e “espírito”; a terapêutica tinha como objetivo restabelecer a 

harmonia consigo mesma e com o ambiente que a cerca. 

Em contrapartida, Galeno (Séc. I d.C.), influenciado pela visão dualista, pregava 

que a doença é autônoma em relação ao portador, ocasionada por uma lesão 

anatomoclínica, cuja função terapêutica era localizar a doença e promover a cura do 

doente, se possível. Essa idéia ganhou força sobre a visão de Hipócrates, quando 

Pasteur, muitos séculos depois, descobriu as etiologias específicas das infecções e seus 

agentes patogênicos específicos (Jeammet et al, s/data; Riechelmann, 2000). 
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No Século XVII, o filósofo René Descartes apregoou sistematicamente a divisão 

entre o corpo e a mente. Dessa forma, esse pensamento, agregado às descobertas 

bacteriológicas de Pasteur, estimulou os médicos cientistas a se empenharem em estudar 

o corpo humano, então considerado “a máquina perfeita”. Houve um deslocamento das 

preocupações com os aspectos emocionais e sociais da doença, para os aspectos 

individuais, isto é, ações de cunho curativo, visando a recuperação instrumental de 

segmentos da “máquina corporal” (Nunes, 2000; Riechelmann, 2000). 

Parece que ocorreu, portanto, do ponto de vista da visão médica dominante, uma 

substituição da visão hipocrática do ser humano, para uma redução a corpo humano, 

uma máquina sujeita às leis da física e da química e um fenômeno biológico em si. 

Logo, a doença é um “defeito” desse corpo, devendo nele mesmo ser localizado e 

identificado. 

Contudo, em 1818, o clínico e psiquiatra Helmholtz criou o termo 

psicossomático, quando este estudou o quanto as paixões sexuais influenciavam a 

tuberculose, a epilepsia e o câncer (Castiel, 1994; Silva & Caldeira, 1992). Era uma 

tentativa de retomada para a reintegração dos aspectos ditos “subjetivos”, como fatores 

emocionais e sociais, na causalidade de doenças. Finais do Século XX, Sigmund Freud, 

através dos seus estudos com pacientes portadores de histeria, contribuiu para que 

houvesse uma maior compreensão sobre a influência das emoções nas alterações 

orgânicas. 

O termo psicossomático finalmente consagrou-se com Dunbar na década de 

1930. Contudo, para o estabelecimento de uma medicina psicossomática concorreu a 

obra de Cannon que postulou a proximidade entre a atividade emocional e a função 

neurovegetativa simpática. Nisso se encontram as bases para a construção do 
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desenvolvimento teórico sobre o estresse (Castiel, 1994; Haynal & Pasini, 1992; Lewis 

& Lewis, 1993). 

Entre os anos de 1930 e 1940, o desenvolvimento da Medicina Psicossomática 

vai finalmente reforçar no meio científico a posição de que os fatores emocionais 

podem ser causa de doenças, surgindo inclusive estudos dirigidos para diferentes tipos 

de enfermidades. Os trabalhos de Franz Alexander, no final da década de 1940, estão 

entre os primeiros sobre as doenças crônicas (Alexander, 1950/1989; Castiel, 1994; 

Mello-Filho, 1986). Ele postulou que os denominados distúrbios neurovegetativos 

seriam um tipo de resposta-padrão a situações de conflitos internos, havendo, dessa 

forma, uma manifestação específica para cada tipo de conflito. Essa teoria é 

contemporânea e similar a dos perfis psicossomáticos de Dunbar (Castiel, 1994; Mello-

Filho, 1986). 

Algumas críticas ao corpo conceitual da medicina psicossomática começaram a 

surgir. Cannon observou que algumas emoções como raiva, medo, euforia, entre outras, 

eram acompanhadas de respostas neurovegetativas, acionadas pelo sistema nervoso 

simpático. Contudo, estudos revelaram que algumas pessoas podem não apresentar 

nenhuma emoção, quando prevenidos a respeito do estímulo, e até mesmo desenvolver 

respostas provenientes do Sistema Nervoso Parassimpático (Castiel, 1994; Mello-Filho, 

1986). Logo, tanto as respostas dos agentes estressores, quanto às experiências de 

estresse, seriam vivenciadas pela pessoa individualmente. 

A própria teoria de Franz Alexander sofreu contestações, tendo em vista a 

observação de que pessoas, portando a mesma patologia dita “psicossomática”, 

apresentavam outros tipos de situações geradoras de conflito; enquanto que outras, com 

situações conflitivas similares, desenvolviam enfermidades distintas (Castiel, 1994; 

Haynal & Pasini, 1992; Mello-Filho, 1986). Entretanto, alguns autores ainda costumam 
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atribuir algumas pertinências às idéias de Alexander e demais estudiosos da área, 

alegando haver alguma aparente especificidade em alguns “traços de personalidade”, 

como veremos a seguir. 

Franz Alexander, tratando da dimensão psicológica da Hipertensão Arterial em 

seu livro “Medicina Psicossomática” (1950/1989), enfatizou que cada ser humano tem 

dentro de si a tendência a ter impulsos agressivos e que a sociedade ensina, desde a 

infância, ao indivíduo inibir esses impulsos socialmente, podendo formar o que 

Alexander chama de “núcleo de hostilidade reprimida”. Os impulsos agressivos 

inibidos, não sendo liberados, com o passar do tempo podem se cronificar e, associados 

à ansiedade, influenciar notadamente o nível da pressão sanguínea. Essa idéia, nos dias 

atuais, ainda é reconhecida por muitos médicos e psicólogos, como pode ser observado 

no capítulo referente à visão psicológica da hipertensão do Manual do Comportamento 

do Hipertenso (Helene, 2003). 

Para Maciel (1994), e para Fadden & Ribeiro (1996), existe uma característica 

comum às pessoas que possuem hipertensão, que é justamente a dificuldade de 

expressar de forma livre os impulsos agressivos, como citado por Alexander 

anteriormente. Para esses autores, essas pessoas adotam um excelente grau de controle 

sobre suas emoções, mesmo quando a vontade pessoal é deixar transparecer sentimentos 

como raiva e frustração. Como conseqüência, podem se tornar, freqüentemente, pessoas 

condescendentes, submissas e agradáveis, com dificuldade de dizer “não”, deixando de 

lado seus interesses para agradar outras pessoas. 

Outros estudos apontam no perfil psicológico da pessoa portadora de 

hipertensão, a denominada alexitimia, termo criado por Sifneos (do grego a sem, lexis 

palavra, thumus ânimo ou afetividade), isto é, a ausência de palavras para nomear as 

emoções ou dificuldade de expressão dos sentimentos e afetos e até mesmo de senti-los 
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(Castiel, 1994; Jeammet et al, s/data; Silva & Caldeira, 1992). Encontra-se também 

depressão, passividade, dependência, tendência a ser explosivo, desejo de controle de 

todos os aspectos de seu ambiente, premência de tempo, dificuldade de relaxar, 

expectativas negativas face às situações, ambição, pressa, competição e intensidade em 

tudo o que faz (Campos, 1992; Lipp, 1990; Oliveira Jr, 2000). 

É inegável a rica contribuição dessas diferentes pesquisas e suas conclusões, que 

coincidem em apontar o efeito negativo de sentimentos reprimidos sobre o corpo. 

Sentimentos como raiva, frustração, medo, ansiedade, atuando sobre a química e 

psicologia do corpo, foi tema de cuidadosas pesquisas desenvolvidas por estudiosos 

como Selye, por exemplo (Lipp, 1990; Oliveira Jr, 2000). 

O grande problema das teorias que tratam de perfis psicossomáticos para as 

doenças, é que elas são normalmente generalizantes e determinam o que “a pessoa é” e 

não como “a pessoa está”, além de produzirem um rótulo: “personalidade do 

hipertenso”, “personalidade do diabético”. De acordo com Remen (1993), as doenças 

podem receber um nome – ou “rótulo” – que servem para defini-las ou diferenciá-las 

uma das outras. Para essa autora, entretanto, é difícil abranger esse rótulo para a pessoa 

(hipertensa, ao invés de portadora de hipertensão) pois geralmente cada ser humano é 

definido pelo que ele mesmo acredita a seu respeito, que concepção tem de si mesmo e 

como percebe as suas potencialidades. Ao se rotular – e aos outros –  como “epilético”, 

“hipertenso”, a pessoa dificulta a percepção de suas dificuldades no trato com a doença, 

pois os rótulos são essencialmente estáticos e geralmente limitam seriamente o potencial 

de dar novos significados à sua vida a partir da enfermidade. 

Martins (1996) e Remen (1993) lembram o “sentido pessoal” do adoecer, que 

segundo elas é marcado pelas experiências adquiridas no decorrer da vida, onde cada 

pessoa fica doente à sua maneira e por razões próprias. Para a psicologia, cada indivíduo 
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possui uma concepção da natureza humana que com certeza influencia profundamente a 

sua capacidade para compreender os problemas e participar o mais satisfatoriamente 

possível em sua solução. Não se pode cometer o erro de esquecer que o ser humano é 

único. Como adverte Minayo (2001) citando Edgard Morin: 

O primeiro traço notável do indivíduo é a sua unicidade (...) O ser vivo 
se apropriará sempre de sua determinação genética, oferecendo-lhes 
aptidões transformadoras que lhe permitam não aceitar passivamente os 
determinismos e acasos ambientais. Ao mesmo tempo esse ser vivo 
extrai alimentos e informações do ambiente, enfrenta os acontecimentos 
da vida, sofrendo-os ou superando-os, acumulando experiências. Há pois 
autonomia do sujeito (...) os seres humanos, dotados de linguagem, 
consciência e cultura, é um sujeito com consciência, capazes de decisão, 
de escolhas, de criar estratégias e de inventar (p.12). 

 

Algumas pessoas podem apresentar as características de personalidade definidas 

pela medicina psicossomática, mas ao se deter em premissas estáticas previamente 

estabelecidas para a pessoa que tem hipertensão com relação a sua personalidade, pode-

se esquecer de explorar a experiência subjetiva desta, que é sempre um processo 

dinâmico. Considerar os processos de subjetivação em relação à doença é importante 

para se ter uma compreensão mais adequada tanto do problema físico, como também 

dos significados desse sintoma no contexto das circunstâncias da vida dessa pessoa que 

adoece. 

O importante, então, é identificar quando a doença pode ser uma manifestação 

das necessidades não satisfeitas, e que por vários motivos não podem ser verbalizadas. 

A doença, ou simplesmente o sintoma, pode se transformar em uma espécie de 

“linguagem corporal”, peculiar a cada um. A tarefa dos profissionais de saúde que 

acompanham a pessoa que possui uma doença, deve ser de ajudá-la a reconhecer suas 

forças e utilizar com mais eficiência seus recursos pessoais. Segundo Remen (1993), a 

melhor ajuda é o incentivo à percepção de suas limitações, como também de suas 
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capacidades para “moldar a qualidade e a riqueza de sua vida através de suas escolhas” 

(p. 42).  

 

4.2. Percebendo e interpretando os sintomas 

 

Para uma pessoa admitir que tem uma doença, o passo inicial envolve a 

percepção de um estado corporal diferente da experiência usual de seu corpo, ou seja, 

perceber um sintoma. Subseqüentemente, ela pode ou não interpretar esse sintoma como 

a presença de doença. A percepção dos sintomas, portanto, é a primeira etapa do 

processo da enfermidade, e talvez a mais importante posto que dela depende a imagem 

que a própria pessoa tem de si mesma como “enferma”. 

Rodriguez-Marin (1995) e Edelman (2000) concordam que a percepção dos 

sintomas como evidência de uma alteração da saúde, é sempre um processo complexo. 

No caso da hipertensão, esse processo torna-se diferenciado devido ao fato de que 

algumas pessoas com hipertensão, não necessariamente, apresentam uma sintomatologia 

clara e evidente. Isso pode provocar uma reação de incredulidade no diagnóstico ou 

favorecer uma fuga ao tratamento, quando a pessoa julga estar bem por “não estar 

sentindo nada”, fazendo-a desconsiderar o risco permanente que corre. Essa atitude 

torna grave a situação, por isso, como já foi destacado em um item anterior, a 

Hipertensão Arterial é considerada uma assassina silenciosa. 

As pessoas procuram ajuda médica, dependendo da severidade dos sintomas e de 

como aqueles são percebidos. Quando os sintomas são relativamente moderados, 

geralmente é o caso de serem atribuídos a algo comum que pode ocorrer no dia-a-dia. 

Normalmente quem possui hipertensão, nas primeiras crises, quando apresenta sintomas 

(tais como dor de cabeça, cansaço, pressão na nuca), os atribui, por exemplo, ao stress e 
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não a uma elevação da pressão arterial. Também, a estimativa que os portadores de 

hipertensão fazem do nível de sua pressão arterial pode não se correlacionar 

significativamente com a medida fisiológica correspondente. Tal fato preocupa os 

profissionais, pois em muitos casos há a procura do posto de saúde quando a pressão 

arterial já está no limite de provocar um acidente vascular cerebral. 

Convém lembrar que os estados internos são percebidos mediante as sensações 

físicas, sendo mais provável que se perceba mais as sensações fortes do que as fracas. 

Contudo, a avaliação que se faz desses estados internos está também perpassada pela 

subjetividade. 

Assim, cada ser humano tem geralmente sua própria percepção do que seja 

enfermidade e seus sintomas correspondentes, que não coincidem necessariamente entre 

os diferentes grupos sociais (Boltanski, 1989). 

Rodriguez-Marin (1995) esclarece que a experiência do sintoma pode variar de 

pessoa para pessoa e, na mesma pessoa, de um momento para outro, sendo um processo 

que depende de múltiplos fatores: da natureza ou tipo de sintomas (se é uma simples 

dor de cabeça ou um sangramento pelo nariz, por exemplo), das diferenças individuais 

(devido a fatores biológicos, fisiológicos, psicológicos e sociais), de fatores situacionais 

(quanto maior e mais intensa a estimulação externa, menos sensações internas são 

percebidas) e por último de influências psicossociais (as sensações corporais são muito 

influenciadas por fatores cognitivos, emocionais e especialmente sociais). Logo, a 

percepção supõe um conjunto de processos de organização, interpretação ou 

processamento da informação sensorial. Edelman (2000) ainda reforça a evidência de 

que a percepção dos sintomas é influenciada pela personalidade, pela atenção e pelo 

humor, isto é, pelo estado anímico, variando também o nível de aceitação desse sintoma 

e dessa enfermidade. 
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Percebido o sintoma pela pessoa, essa o interpreta. Os planos e projetos, que 

cada pessoa portadora de hipertensão tem para sua própria vida, influenciam na forma 

como vai ser esse processo. A forma de ver a doença depende de toda a sua história 

cultural e social, da mesma forma que as crenças, expectativas e opiniões acerca da 

doença são muito influenciadas pelo grupo social ao qual pertence. 

Quando uma pessoa percebe um sintoma, ela o avalia de modo particular de 

acordo com suas experiências prévias (Rodriguez-Marin, 1995). Ou seja, ela processa 

essa avaliação de acordo com o que já ouviu ou vivenciou anteriormente. Um exemplo 

disso é a situação em que alguém tem um membro da família ou amigo íntimo que 

possui hipertensão com sintomatologia, proporcionando a identificação com mais 

facilidade de seus próprios sintomas como sendo de Hipertensão Arterial. Enfim, a 

percepção que cada um tem de seus sintomas varia, assim como a interpretação do 

mesmo, ou seja, o nível de importância que se dará a essa enfermidade a partir desse 

instante. 

É importante observar, ainda, que os sintomas podem às vezes servir de 

expressões de sentimentos, isto é, os sentimentos que uma pessoa tem podem ser 

expressos através de queixas localizadas no corpo. De acordo com Castiel (1994), 

Gomes & Rozemberg (2000) e Remen (1993), existe uma tendência de acoplar 

necessariamente os sintomas a um substrato orgânico. Para eles, essa é uma postura 

fruto da hegemonia do discurso médico, baseada na crença que toda doença tem 

necessariamente uma base orgânica, biológica. 

Em uma pesquisa desenvolvida por Gomes & Rozemberg (2000), com 

moradores da zona rural de Nova Friburgo – RJ, elas verificaram que os participantes da 

pesquisa normalmente situavam o sofrimento psíquico no corpo, em forma de sintomas. 

Embora as pessoas envolvidas na pesquisa procurassem enfatizar em seus discursos a 
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base orgânica para os seus sintomas, os seus relatos deixavam transparecer que 

percebiam que os sintomas, ou as “suas dores”, podiam ter origem em fatores externos, 

vinculados a problemas vivenciados no seio da família e no trabalho. 

 

 

4.3. O diagnóstico de hipertenso: impacto e necessidade de ajustes 

 

O termo doença crônica refere-se a qualquer condição que envolva alguma 

inabilidade ou limitação causada por uma mudança patológica não reversível, e que 

requer treino ou motivação por parte da pessoa para o cuidado de si mesma (Edelman, 

2000; Radley, 1994; Santos & Sebastiani, 1996). A hipertensão arterial é uma doença 

crônica, porém não é tão invalidante quanto a artrite reumatóide ou doença de 

Parkinson; tão fatal quanto o câncer de medula; tão estigmatizante quanto a AIDS, mas 

não tem cura e pode produzir uma variedade de conseqüências adversas, dependendo do 

grau da hipertensão, associado com outros fatores, como idade e presença de outra 

doença crônica. Se a pessoa tiver hipertensão do tipo leve ou moderada e conseguir 

modificar hábitos de vida nocivos, eliminando muitos dos fatores de risco, terá um bom 

prognóstico já que pode conseguir um relativo controle sobre a doença, levando uma 

vida o mais normal possível. 

O processo hipertensivo normalmente começa assim: a pessoa sente que algo 

não está bem com o seu organismo, pode observar a presença de alguns sintomas 

simples, como dor de cabeça, formigamento na ponta dos dedos e sensação de cansaço. 

Procura o médico para se tratar, achando que pode ser uma anemia ou uma crise de 

stress. Nesse momento, torna-se uma paciente. Contudo, ao ser diagnosticada a 

hipertensão, ela passa a ser portadora de uma patologia sem cura e que mudará os rumos 
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de sua vida. As pessoas com hipertensão, recém diagnosticadas, passam a se questionar 

sobre como a doença vai modificar a sua vida individual e socialmente e como elas 

conviverão com a possibilidade de agravamento da cronicidade de sua patologia e o que 

precisam fazer para mudar o estilo de vida que tinham até então. 

Observa-se na prática que a pessoa normalmente sofre um impacto forte ao 

receber a confirmação que possui hipertensão, principalmente se não há casos na família 

ou se o diagnóstico veio após uma grande crise, como um infarto do miocárdio ou um 

acidente vascular cerebral, por exemplo. 

A ansiedade é uma reação que é comumente vivenciada pelas pessoas com 

relação ao diagnóstico do quadro hipertensivo, como também as subseqüentes 

alterações no estilo de vida e medo de crises hipertensivas e piora da doença. Mas, 

apesar de ser uma reação comum, a manutenção dessa ansiedade em níveis altos pode 

ser problemática porque interfere no bom ajustamento desses indivíduos (Edelmann, 

2000). 

A negação também é uma reação facilmente encontrada com relação ao 

diagnóstico. Para Endelmann (2000) tal reação, em curto prazo, pode aliviar a pessoa de 

ter que imediatamente enfrentar uma gama de problemas que passou pela sua cabeça, 

proporcionando-lhe tempo para mobilizar outras estratégias de enfrentamento, tratando-

se, pois, de uma função protetora. Enfim, após o diagnóstico, pode ocorrer no portador 

da doença um estado de crise emocional, marcado por um desequilíbrio físico, social e 

psicológico que o mesmo tenta contornar, utilizando uma gama de recursos de 

enfrentamento, facilitando uma reconfiguração de si mesmo, e que pode colocar em 

xeque o próprio auto conceito (Edelman, 2000; Radley, 1994; Rodriguez-Marin, 1995). 

Apesar da hipertensão ser uma doença que não é tão invalidante, como já foi 

dito, ela não deixa de provocar alterações, tanto no dia-a-dia do indivíduo quanto nas 
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suas relações sociais; especialmente considerando que os fatores de risco da hipertensão 

dizem respeito às atividades cotidianas que afetam toda a sua vida social. Por isso, pode 

ser importante para a pessoa, tão logo seja confirmado o diagnóstico de hipertensão, a 

sua integração em um programa que forneça apoio e assistência a ele, considerando as 

modificações que precisam ser desenvolvidas no seu estilo de vida. 

 

4.4. Vivendo com a hipertensão: adaptação e enfrentamento da doença 

 

As pessoas com hipertensão, geralmente, utilizam-se de vários recursos para 

enfrentar a doença, criando alternativas para dar continuidade à sua vida. Esses recursos 

são denominados modos de enfrentamento, tendo várias modalidades que não são 

estáticas, podendo diferir de um indivíduo para outro. Enfrentamento de acordo com 

Edelmann (2000), se refere a esforços cognitivos para controlar exigências quando estas 

excedem os recursos disponíveis. Fatores, inclusive situacionais, recursos sócio-

ambientais e pessoais, influenciam o comportamento de enfrentamento. 

Rodriguez-Marin (1995) faz uma diferenciação entre o uso de estratégias de 

enfrentamento e a adaptação à enfermidade, argumentando que não podem ser 

considerados sinônimos. Para ele, a adaptação inclui ações rotineiras e automáticas que 

precisam de pouca atenção ou esforço para sua realização, enquanto que o que 

caracteriza o conceito de enfrentamento é o processo de busca de recursos potenciais e 

mobilização de esforços, que são dependentes da ação consciente do indivíduo. É essa 

ação consciente que se torna um ponto chave, se tratando das dificuldades de adesão ao 

tratamento. 

Segundo Radley (1994), como cada pessoa reage ao fato de se saber portadora 

de uma doença crônica de diferentes formas, e em função dos critérios de dinamicidade 
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(as formas de adaptação não são estáticas), os indivíduos, de acordo com a forma de 

lidar com a doença, podem ser descritos como “buscadores”, ou seja, aqueles que 

ativamente pesquisam sobre a doença que possuem e o que pode acontecer a eles (como 

exemplo, temos os indivíduos que possuem hipertensão que ansiosamente necessitam 

ler e aprender tudo sobre a sua doença, como se esse “saber” explicasse a origem – o 

“porquê fiquei doente” – e os prevenissem de crises futuras); existem ainda os 

“tecedores”, que seletivamente interpretam a informação que é adequada ao que eles 

querem ouvir (é o caso de pessoas com hipertensão que perguntam ao médico apenas o 

necessário para “aquela dúvida”, evitando saber mais do que “deseja” escutar); e 

finalmente os “evitadores” que com medos sobre o que acontecerá com eles, escolhem 

a ignorância para ficar felizes enquanto podem. 

Geralmente, a escolha da pessoa com hipertensão, por conhecer a fundo sua 

doença, está então baseada na crença do possível controle. Há consenso entre alguns 

estudos que sugerem que indivíduos que acreditam que eles podem controlar melhor a 

sua doença, se ajustam psicologicamente de forma mais positiva do que os que não 

possuem tais convicções. Por exemplo, em um estudo onde indivíduos atribuíram a sua 

doença do coração a fatores que eles poderiam controlar subseqüentemente – quer dizer, 

controlando a alimentação, a redução e/ou retirada do fumo e da bebida – acreditavam 

mais que pudessem evitar crises futuras (Edelmann, 2000). 

Partindo do princípio de que a doença em si, especialmente se acarreta em 

complicações físicas, é uma fonte adicional de stress, deve-se também considerar a 

forma como as pessoas empregam diferentes mecanismos de enfrentamento às situações 

estressantes desse tipo (Radley, 1994; Edelmann, 2000). Esses mecanismos podem ser 

cognitivos (isto é, a forma de pensar), ou comportamentais, na forma de curso de ação, 

sendo que a pessoa pode escolher um modo de enfrentamento e ter uma boa ou uma má 
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adaptação à doença. Além da distinção entre as estratégias cognitivas e de ação, uma 

outra diferença é a preferência para enfrentamento baseado na emoção e 

enfrentamento baseado no problema. Enfrentamento baseado no problema implica em 

fazer algo em cima da situação concreta, na tentativa de ter um relativo controle das 

limitações e possibilidades pessoais, enquanto que o enfrentamento baseado na emoção 

descreve a tentativa de minimizar o impacto emocional por meio do trabalho consciente 

com as atitudes e cognições em geral. 

Edelmann (2000) acrescenta, contudo, que as estratégias focalizadas na emoção, 

envolvendo um elemento de evitação, auto-censura ou pensamento ansioso, são 

relatadas como uma forma pobre de adaptação à situação de doença. Estudos entre 

pessoas com quatro tipos de doença crônica revelam que o indivíduo que utiliza um 

modo de enfrentamento localizado na emoção (pensamento ansioso), descuidando-se do 

diagnóstico ou do controle de sua doença, tem dificuldade de adaptar-se, enquanto que a 

pessoa que utiliza um modo de enfrentamento focalizado no problema (busca de 

informação) tem uma adaptação mais positiva. Ou seja, uma resposta confrontativa, a 

procura de conselhos, informação ou suporte, focalizando positivamente a situação e a 

crença que se tem certo controle sobre a doença, proporciona menos stress psicológico e 

conseqüentemente ajuda no processo de adesão ao tratamento. 

Pode-se inicialmente pensar que pessoas com doenças crônicas, porém que são 

mais controláveis, como uma hipertensão, sujeitas a dietas e regimes médicos, usam 

formas diferentes de enfrentamento daquelas portadoras de doenças menos controláveis e 

potencialmente fatais como alguns tipos de câncer. Contudo, Radley (1994) esclarece 

que em um estudo com pacientes portadores de diferentes doenças crônicas, o 

diagnóstico feito não fez diferença na escolha do estilo de enfrentamento, no que se 
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conclui que a doença crônica é considerada uma experiência estressante de um tipo 

impessoal, no qual “ter atitude correta” é a única coisa produtiva a fazer. 

Entretanto, as conclusões do estudo a que se refere Radley (1994) verificaram 

que pessoas que viam sua doença como uma chance para crescimento pessoal – uma 

estratégia baseada no cognitivo – eram mais felizes do que as que reagiram à doença 

com culpas, vazios e negação da doença (uma estratégia baseada na emoção). Rodriguez-

Marin (1995) e Remen (1993), acreditam que as pessoas capazes de aprender a viver 

com a doença crônica têm recursos psicológicos para manter sua auto-estima, encontrar 

um sentido para a enfermidade e manter uma qualidade de vida a melhor possível. 

Vivenciar diariamente a necessidade de controle da pressão arterial torna-se 

extremamente relevante para a pessoa portadora de hipertensão. Esses indivíduos fazem 

adaptações nos seus estilos de vida diários e têm de manter constante contato com a 

equipe de saúde, independente da severidade dos seus sintomas. Portanto, como 

argumenta Edelmann (2000), o impacto físico e psicossocial da hipertensão não podem 

ser explicados simplesmente com base nos fatores médicos como a severidade, 

prognóstico ou estágio da doença. O funcionamento é afetado por uma série de fatores 

não-médicos, incluindo de que modo a pessoa avalia e enfrenta a sua doença e o suporte 

social que ela recebe. 

 

4.4.1. A importância do apoio social ao hipertenso 

 

A sociedade contemporânea, principalmente a capitalista, é caracterizada pela 

individualidade, pela extrema competitividade em todos os setores, o sentimento 

coletivo de urgência e da falta de tempo, stress diário, e de muitas outras irregularidades 
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que diminuem sensivelmente a qualidade de vida das pessoas, abrindo espaço para 

patologias da civilização moderna, dentre elas a hipertensão e a depressão. 

Dentre todos os prejuízos a esta qualidade de vida que poderiam ser citados, é 

importante ressaltar a perda do sentimento de não estar sozinho e ter espaço para 

compartilhar problemas e receber o apoio social necessário. Essa falta de apoio social, 

tão presente nas sociedades capitalistas, é fruto do sentimento de competição, ao mesmo 

tempo em que os indivíduos precisam competir para receber alguma forma de atenção 

(Castro, Campero & Hernández, 1997). 

Alguns autores, como Barrón (1996) por exemplo, consideram uma tarefa difícil 

definir o que seja apoio social, tendo em vista o grande número de definições existentes, 

as inúmeras relações implicadas nesse processo e pelo termo incluir variadas atividades. 

Para ela, muitas condutas estão presentes no conceito de apoio social: escutar, 

demonstrar carinho, interesse, emprestar ou doar objetos materiais, ajudar 

economicamente  a alguém, pertencer a um grupo, sentir-se amado, entre tantos outros. 

Dressler & Santos (2001), Rodriguez-Marin (1995) e Valla (1998; 1999), 

contudo, deram uma definição – mesmo que ampla – para apoio social, como sendo 

informações (falada ou não) e/ou auxílio material oferecido por grupos e/ou pessoas 

(familiares, parentes, amigos ou colegas), através de contatos os mais sistemáticos 

possíveis, com a finalidade de ajudar na satisfação das necessidades emocionais e de 

socialização. Para esses autores, o apoio social pode gerar na pessoa o sentimento de 

pertencer a um grupo, e de ser aceito, estimado, valorizado e amparado, resultando em 

reações emocionais positivas, tanto para quem o recebe, quanto para o provedor deste 

apoio. Inclusive, a participação em diferentes grupos e práticas sociais faz parte das 

necessidades humanas básicas, de inclusão, de receber atenção, afeto e de pertencer a 

algo (Bonin, 2000; Braghirolli, Pereira & Rizzon, 1999; Carlos, 2000). 
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Barrón (1996) ainda destaca como fundamental o suporte emocional no apoio 

social. Para essa autora, esse suporte diz respeito a disponibilidade de alguém com 

quem falar, compartilhar dificuldades e problemas, fomentando os sentimentos de um 

bem-estar afetivo e sentimentos de ser amado, querido e respeitado. 

De acordo com Radley (1994), a falta de apoio social causa um efeito 

prejudicial à saúde da pessoa, baseada na visão de que a vida social é um meio pelo qual 

essas pessoas dão significado aos seus sintomas. Reforçando esta idéia, Valla (1998; 

1999) e Castro et al (1997) colocaram que o apoio social exerce efeitos diretos sobre a 

capacidade de imunidade do corpo, isto é, quando o apoio diminui, o sistema de defesa 

do organismo pode ser afetado, fazendo com que o indivíduo se torne mais suscetível à 

doença. Consideram, ainda, que o apoio social tem um papel central na manutenção da 

saúde das pessoas em situações de stress, pois aumenta a capacidade delas de lidarem 

com esse stress, facilitando condutas adaptativas e desempenhando, portanto, uma 

função mediadora. 

Castro et al (1997) e Barrón (1996) destacam os dois modelos mais citados para 

explicar a associação entre apoio social e saúde: o modelo do efeito direto, onde o apoio 

social favorece os níveis de saúde, independente dos níveis de stress do indivíduo; e o 

efeito amortizador, no qual o apoio social protege as pessoas dos efeitos patogênicos 

dos eventos estressantes. 

O apoio social é geralmente medido em termos do número de relacionamentos 

que uma pessoa tem, indicado pela freqüência do contato ou se ela pertence a diferentes 

grupos ou instituições. Rodriguez-Marin (1995), Ornish (1993) e Radley (1994), porém 

destacam que muito mais valor tem a qualidade dos relacionamentos do que a sua 

quantidade.  
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Em geral, observa-se que as mulheres mobilizam mais apoios sociais do que os 

homens, e mantêm mais relações íntimas emocionais do que estes. Isto significa que 

elas se beneficiam mais dos seus contatos com amigos e parentes. Em contrapartida, o 

papel social de cuidadoras que as mulheres geralmente assumem como parte do 

contexto cultural – cuidados normalmente com outros (crianças, idosos, atividades 

domésticas e demais parentes) – normalmente exigem mais delas, podendo também ser 

fonte permanente de stress (Maciel, 1994; Radley, 1994; Remen, 1993). 

A relevância do apoio social é marcante dependendo da gravidade da 

hipertensão, já que a doença pode levar a pessoa a sofrer perdas, tais como emprego (no 

caso de aposentadoria precoce), estabilidade econômica e vida social, ocasionando uma 

alteração na sua dinâmica social e familiar. Em alguns casos, observa-se um certo 

prejuízo na qualidade das relações sociais da pessoa portadora de hipertensão, devido ao 

fato de alguns parentes e amigos terem dificuldades de lidar com essa pessoa 

(principalmente quando envolve questões emocionais) ou por causa das necessidades 

especiais dela e as demandas que colocam restrições nas suas interações (convidar uma 

pessoa que tem hipertensão para um almoço implica em preparar uma refeição especial, 

só para ela, ou todos à mesa comerem da dieta hipossódica). Este prejuízo na qualidade 

das relações pode levar a uma piora do quadro hipertensivo, ou seja, quanto maior a 

integração social, a presença de sintomas tende a diminuir e existe uma melhor 

adaptação e redução do stress. 

Além disso, os relacionamentos interpessoais positivos são também básicos no 

processo de adesão ao tratamento, tanto dentro das relações familiares, quanto no 

sentido de pertencer a algum grupo e receber deste grupo o apoio emocional necessário, 

especialmente quando as relações familiares são permanente fonte de stress (Martins, 

1996). Neste ponto encontra-se a relevância dos grupos organizados com finalidades 
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específicas, terapêuticas e de apoio social, objetivando fortalecer através dos vínculos e 

contratos sociais o processo das pessoas aprenderem a lidar melhor com sua doença. 

Contudo, Martins (1996) cita que o apoio social procurado em alguns grupos 

religiosos pelas pessoas que possuem uma doença, pode prejudicar o processo dessa 

pessoa assumir o controle da sua vida. Para esta autora, o controle passaria para um 

plano sobrenatural, isto é, o indivíduo nada pode fazer para mudar a sua realidade, nem 

o que acontece com ela foi de sua responsabilidade: “Foi Deus quem quis”, ou “Só Deus 

pode fazer alguma coisa”. Minayo (1994), inclusive, destaca que às vezes essa 

“conformidade” com a “vontade suprema” é também considerada pela pessoa uma 

forma de “cura” dos seus problemas, na medida em que ela passa a aceitar 

incondicionalmente sua realidade, abrindo mão dos recursos disponíveis. 

Destaca-se que a participação freqüente e ativa das pessoas com hipertensão nas 

atividades grupais do Programa PACHA é muito importante, na medida em que há um 

ambiente favorável para a troca de experiências, e esta troca promove benefícios. 

Quando uma pessoa ouve a narrativa de um outro colega sobre as suas dificuldades, ela 

pode vir a perceber que não está sozinha em seus problemas e conflitos, mas que esses 

são também vivenciados por outras pessoas. Da mesma forma, os depoimentos 

concernentes às vitórias sobre alguma dificuldade quanto à adesão ao tratamento, de 

alguns, pode servir de incentivo e crença, para outros, de que é possível desenvolver 

mudanças. 

Entretanto, isso só se torna possível se o PACHA proporcionar encontros com 

grupos pequenos, trabalhando em forma de grupos focais, com a presença de outros 

profissionais da equipe, não somente o de psicologia. Como já foi enfatizado, só o uso 

de palestras não dá conta da proposta de cuidar da pessoa, e não somente de sua pressão 

arterial. 
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4.4.2. Relação equipe de saúde – pessoa que possui a doença 

 

É freqüente na literatura falar apenas da relação médico-paciente, como sendo 

de extrema relevância no processo de adesão ao tratamento (Edelmann, 2000; Helene, 

2003; Jardim, 2001; Pierin, 2001; Vigil, 1999). Para esses autores, o relacionamento que 

se estabelece entre o médico e seu paciente pode ser a base de sustentação para a 

efetividade do sucesso no tratamento. Esta é uma posição que traz em seu bojo toda uma 

carga histórica, cultural e ideológica, que tem o médico como o único detentor do saber 

sobre os processos de enfermidade e suas formas de cura, fruto da hegemonia do 

modelo biomédico (Traverso-Yépez, 2001a). 

Além disso, Oigman (2001) destaca a tendência do médico em fazer seu 

julgamento clínico quase que exclusivamente sobre o valor medido da pressão arterial. 

Se constatar falha ou sucesso terapêutico (ou seja, a pressão do seu paciente baixou ou 

não), decide entre as opções: 1) continuar o tratamento; 2) aumentar a dose do 

medicamento; 3) atenuar o tratamento; 4) suspender o tratamento. Desta forma, se o 

nível esperado de pressão foi atingido, o regime terapêutico é mantido. Havendo a 

permanência da pressão arterial em níveis elevados, o médico aumenta a dose do 

medicamento, substitui este por outro ou o associa com outro mais potente. Por fim, se a 

pressão estiver muito baixa, ele diminui a medicação ou pode até suspendê-la. Tal 

raciocínio assume que o principal determinante da pressão arterial é a eficácia e a 

potência do remédio. E os outros fatores de risco? É uma pessoa estressada? Está com 

problemas na sua vida familiar e/ou social? Está com dificuldades de manter a dieta? 

Tem realizado atividades físicas? Que outros fatores, além da medicação, podem estar 

impedindo a eficácia desse tratamento no caso das pessoas cuja pressão continua 

elevada? 
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Como já foi discutido, o processo do adoecer – e da hipertensão mais 

concretamente – é bem mais complexo, não se limitando apenas ao surgimento de uma 

patologia em dado organismo, da mesma forma que a eficácia de um tratamento não 

consiste apenas na tomada da medicação e sua ação sobre o organismo doente. 

Sendo a saúde um processo multidimensional, é necessária a presença de 

diferentes profissionais: médico, nutricionista, psicólogo, assistente social, educador 

físico, enfermeiro, entre outros, como já foi citado neste trabalho, trabalhando em 

função da pessoa que está com uma enfermidade e não da doença (Jardim, 2001; 

Labbadia & Cury, 1996 e 1997; Ortega, Nobre & Mion Jr, 2001). Em um trabalho 

realizado em equipe, existem condições de atender melhor essa complexidade, na 

medida em que os diferentes profissionais podem ajudar o médico na melhor condução 

terapêutica ao dar informações sobre a pessoa, respondendo à maioria das perguntas 

citadas acima. Quando isto acontece, esta pessoa percebe que há um real interesse da 

equipe por sua vida, pelo seu tratamento. Isto é mais do que perguntar sobre como se 

manteve a pressão durante os últimos dias, medi-la, e se o remédio foi tomado. 

Contudo, a tendência atual é a utilização de programas que tratam todas as pessoas 

portadoras de hipertensão de uma mesma forma, com a mesma comunicação unilateral 

– tipo palestras – cronograma e a mesma técnica de atenção, sem observar diferenças 

individuais (pessoais, culturais e econômicas) e sem ouvir a opinião do indivíduo. 

Além disso, Mercado et al (2002) apresentam uma preocupação: a própria visão 

dos profissionais de saúde acerca do processo saúde-doença. De acordo com estes 

autores, a ótica dos profissionais pode remeter mais à enfermidade, do que às pessoas 

que estão com uma doença, podendo se perceber isso ao se ver constantes referências 

aos pacientes, enfermos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, entre outros termos muito 

usados na prática médica. O ideal é que cada profissional tenha a preocupação de 
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entender as pessoas que possuem uma doença, como atores sociais, indivíduos ou 

pessoas que, entre outras coisas, convivem com uma enfermidade incurável. 

Como já foi colocado no início deste capítulo, desconsidera-se o fato de que 

cada ser humano tem seu próprio conceito sobre o que é ter saúde e o que deve e quer 

fazer com a sua vida, algo que somente a própria pessoa pode avaliar, informar e 

conduzir. Portanto, é vital para uma boa adesão ao tratamento, um processo que envolva 

a participação efetiva da pessoa que tem a doença com a equipe, construindo juntos o 

melhor caminho a ser traçado, desde a discussão sobre o que é ter hipertensão, até que 

atitudes ela – a pessoa – deve, pode e quer tomar. 

Jardim (2001), Pierin (2001) e Traverso-Yépez (2001b), colocam que a 

participação ativa do indivíduo, opinando quanto ao tratamento proposto, é considerado 

como elemento positivo da adesão. Baseadas nisso, Sadala & Mendes (1996) 

desenvolveram uma pesquisa qualitativa, visando compreender os significados 

atribuídos pelas pessoas com hipertensão à convivência com sua doença, com o objetivo 

de implementar um programa de assistência para elas. Esse programa seria baseado no 

estabelecimento de uma comunicação eficiente entre os profissionais da equipe e as 

mesmas. 

Nessa concepção, portanto, torna-se necessário compreender o adoecer da 

pessoa, a sua história pessoal, seu estilo de vida, dinâmica familiar, relações sociais, 

tensões e conflitos intra e inter pessoais, transtornos emocionais, situações estressantes 

de vida e sua forma pessoal de reagir a isso, recursos financeiros disponíveis para uma 

boa alimentação e aquisição de remédios, etc. 

Para Edelmann, (2000), a adesão diminui quando a equipe se interessa em fazer 

perguntas direcionadas apenas para o tratamento, perguntas essas já previamente 

elaboradas ou quando se restringem ao uso de técnicas de exame clínico; no entanto, 
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ocorre uma significativa melhora na adesão quando os profissionais da equipe 

perguntam aos portadores de hipertensão sua opinião, sugestões e evidenciam atitudes 

que apontam o interesse por compreender o seu processo de adoecer. 

Se a equipe toda tem uma boa disposição para a escuta e possui interesse 

genuíno no discurso e história de vida da pessoa que adoece, os membros da equipe 

conseguirão também prever onde estarão as dificuldades dessa pessoa e dar melhor 

apoio no que concerne às mudanças de hábitos de vida e adesão satisfatória ao 

tratamento. 

Em suma, um relacionamento de participação entre equipe e pessoa que possui 

uma doença crônica como a hipertensão, parece tornar a adesão mais bem sucedida, isto 

é, a pessoa tem um sentimento de participação ativa no seu programa de tratamento. A 

informação apropriada conduzida de forma empática, o interesse genuíno pelos 

problemas que a cercam, o sentimento de estar sendo apoiada e entendida, pode servir 

para aumentar em muito os índices de adesão ao tratamento. 
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5 – O PERCURSO METODOLÓGICO: COMPREENDENDO O 

SENTIDO DA DIFICULDADE 

 

Como já foi destacado antes, quando falamos de saúde ou doença, falamos de 

categorias permeadas de toda uma carga cultural, histórica, política e ideológica. Isso 

implica considerar as pessoas com as quais trabalhamos, situadas em determinada 

posição social, que pertencem a classes ou grupos sociais específicos, possuindo 

crenças, valores, atitudes e significados, permeando o processo saúde-doença. (Minayo, 

1998; 2000). Essas concepções têm levado muitos pesquisadores a centrarem sua 

atenção em novas formas de abordar essa permanente interdependência entre o contexto 

sócio-cultural e a subjetividade de cada indivíduo lidando com os diferentes aspectos 

relacionados com o processo saúde-doença (Marks et al, 2000; Murray & Chamberlain, 

1998; Radley, 1994). 

Parte-se do princípio de que o objeto de estudo das ciências humanas é sempre 

complexo, e que está em permanente transformação, não sendo possível, portanto, 

considerar nenhum resultado como uma verdade científica exata e acabada, muito 

menos generalizável. Além disso, lida-se com conceitos como significado e 

intencionalidade, colocando-os como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo estes considerados como construções humanas significativas (Chizzotti, 

1998; Minayo, 1998; 2000). 

O homem, vivendo em sociedade, está sempre contemplando e vivenciando 

situações e conceitos novos, em um processo de conhecimento contínuo. Contudo não 
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se trata de um conhecimento pautado apenas no processamento de informações. Dentro 

da perspectiva da produção de sentido, conhecer significa o indivíduo dar sentido ao 

mundo, tendo um posicionamento perante si mesmo, os outros, as diferentes 

informações e as teorias com que se depara cotidianamente. O que interessa, portanto, é 

como cada pessoa percebe e interpreta o que lhe advém, que sentido lhe confere (Spink 

& Frezza, 1999; Spink & Gimenes, 1994). 

Justamente pelo fato do ser humano não viver isoladamente, mas ao invés disso 

pertencer a um grupo, estando inserido em uma rede de relações sociais, dar sentido ao 

mundo implica em posicionar-se diante da rede de relações a qual pertence. A ideologia 

capitalista tende a pregar o homem como um ser passivo, mas ele, dando sentido ao que 

conhece, tem a possibilidade de se tornar um agente de transformação. De fato, é um 

indivíduo que possui uma história e que a reescreve continuamente, fruto da 

processualidade do ser no mundo, a partir do que ele mesmo considera possível e que 

tem sentido para si (Spink & Gimenes, 1994). 

Portanto, todo comportamento ou ação humana é perpassado por processos de 

significação e produção de sentido, não sendo uma atividade cognitiva que ocorre 

dentro do indivíduo isolado. Antes, é uma prática social, essencialmente dialógica, que 

parte do encontro com “os outros”, e aonde o instrumento mediador significante é a 

linguagem. Isto remete à visão vigotskiana que concede à linguagem o papel de 

mediadora das relações, e o meio pelo qual o indivíduo se organiza em sociedade e se 

constitui realmente um ser humano, tendo em vista que não há relação ou diálogo sem 

linguagem e não existe produção de sentido sem relação (Pérez-Andrés, 2002; Spink & 

Frezza, 1999; Spink & Gimenes, 1994; Traverso-Yépez, 1999 e 2001a). 
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O estudo da linguagem tem sido privilegiado principalmente na abordagem 

sócio-construcionista, onde ela é considerada como uma atividade compartilhada, 

portanto, a análise deve ter como foco a relação que as pessoas têm umas com as outras, 

e não o estudo da mente individual como produtor da linguagem e do entendimento 

(Rasera & Japur, 2001). Essa forma de ver a produção do significado remota à dialogia, 

em uma visão bakhtiniana, onde a relação com o outro é um dos fundamentos da vida 

humana. 

Tanto Minayo (1998) quanto Traverso-Yépes (1999) citam Bakhtin quando este 

defende o caráter histórico e social da fala como um campo de expressão das relações e 

lutas sociais. Ou seja, “a palavra é a arena”, onde os valores sociais contraditórios são 

confrontados, e o testemunho do indivíduo não é só dele. Tanto o seu comportamento 

social quanto o individual obedecem a modelos culturais internalizados, mesmo que de 

forma conflitante.  

Sendo o objetivo da pesquisa aprofundar nas dificuldades da maioria dos 

usuários do PACHA em aderir satisfatoriamente ao tratamento, almejou-se estudar os 

processos de significação relacionados com o adoecer dessas pessoas, buscando os 

sentidos que estes usuários dão à adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Acredita-se 

que o ser humano é um ser social e seus conceitos e práticas são construídos sócio-

historicamente e são mediados, como nos lembra Traverso-Yépez (2001a), “por 

condicionantes culturais, sociais, econômicos, políticos, que explicam o sentido ou 

significado que tais práticas adquirem, individual ou coletivamente” (p.2).  

A partir da perspectiva trabalhada, acredita-se importante observar sempre o 

contexto em que o indivíduo vive, não admitindo, portanto, regras precisas que possam 

ser generalizadas. O que se pretende investigar nesta pesquisa, pode não ser 

necessariamente aplicável para outros portadores de hipertensão locados em programas 
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de assistência de outros lugares ou Estados da Federação, mas possibilita uma avaliação 

do que está sendo feito no Programa PACHA, bem como fornecer subsídios para formas 

de intervenção mais contextualizadas e efetivas. Além disso, a pesquisa reitera a 

importância de um estudo que contemple os aspectos sociais e ideológicos, que 

envolvem o processo do adoecer, o tratamento e a adesão, não mensuráveis apenas com 

a contagem de drágeas de medicamento anti-hipertensivo, tomado pela pessoa que dele 

faz uso. 

Com relação às estratégias de pesquisa, neste trabalho deu-se prioridade às 

entrevistas por ser uma técnica que penetra na complexidade do indivíduo, obtendo 

informações de cunho subjetivo. A pessoa que está sendo entrevistada tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, possibilitando entrar em contato com 

o seu universo simbólico, revelador das condições estruturais, sistemas de valores, 

normas e símbolos, muitas vezes contraditórios. De acordo com Minayo (1998), Spink 

& Gimenes (1994) e Traverso-Yépez (1999), este também transmite a presença das 

“outras vozes”, em condições históricas, sócio-econômicas e culturais específicas. 

Assim, ao usuário do PACHA responder à alguma pergunta feita sobre o seu processo 

de adoecer ou mesmo como tem aderido ao tratamento, em sua resposta existem “outras 

vozes” mesclada à sua. Nesse caso, pode-se “ouvir” as vozes dos médicos, de seus 

familiares, amigos, etc, vozes que têm sido significativas para ele ao longo de sua vida, 

e que muitas vezes são socialmente compartilhadas, como por exemplo a própria visão 

biomédica hegemônica do adoecer. 
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5.1. O processo de coleta, organização e categorização dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada nos ambulatórios de clínica médica do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – Natal/RN, local onde está localizado o Programa de 

Assistência e Cuidado da hipertensão Arterial (PACHA), sendo utilizado um 

questionário de entrevista semi-estruturado, contendo perguntas abertas e fechadas. As 

questões fechadas foram necessárias para situar os dados sócio-demográficos e outras 

informações relevantes para a avaliação do programa, e que, portanto, precisavam ser 

quantificadas e expressas em estatísticas descritivas, gerando alicerces de referência 

para o PACHA. 

Tendo em vista o objeto de estudo e a abordagem prioritária adotada nesta 

pesquisa, com relação aos participantes, o critério não foi de representatividade 

numérica que possibilitasse a generalização dos conceitos teóricos a serem testados. 

Muito pelo contrário, interessou mais o aprofundamento e abrangência da compreensão 

sobre os dados obtidos, do que a sua generalização (Minayo, 1998; 2000). 

A população escolhida para participar desta pesquisa foi formada por pessoas 

portadoras de hipertensão arterial, inscritos no Programa PACHA, do Hospital 

Universitário Onofre Lopes/UFRN. Os participantes foram selecionados de acordo com 

os seguintes critérios de escolha: 

 

a) Pessoas de ambos os sexos, portadoras de Hipertensão Arterial Essencial. 

b) Pessoas que apresentem hipertensão do tipo leve ou moderada. 

c) Pessoas que não possuam outra doença crônica séria ou invalidante. 
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d) Pessoas que tenham assistido pelo menos a metade das reuniões realizadas 

pelo programa no ano de 2001. 

e) Pessoas que tenham comparecido regularmente à visita médica.   

f) Pessoas de faixa etária entre 40 e 65 anos. 

g) Residentes na zona urbana da Cidade do Natal. 

 

O roteiro da entrevista foi cuidadosamente desenvolvido a partir do arcabouço 

teórico que embasou este estudo, e visou apreender o ponto de vista dos atores sociais 

previstos nos objetivos da pesquisa, os juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das 

relações sobre o tema de estudo. 

A fim de testar o modelo de entrevista proposto, foram desenvolvidas três 

entrevistas piloto com portadores de hipertensão que não faziam parte do PACHA, mas 

que tinham características sócio-demográficas mais ou menos similares, especialmente 

com relação à faixa etária, nível sócio-econômico e escolaridade. Ao fim da realização 

destas entrevistas, foram feitas as correções consideradas necessárias. Após a conclusão 

desta fase, a entrevista ficou dividida em três blocos temáticos: dados sócio-

demográficos, experiência da doença e dificuldades de adesão ao tratamento (ver 

apêndice A). 

Em uma das reuniões do Programa, os participantes foram convidados a 

participar espontaneamente da pesquisa, após a explanação dos seus objetivos. Aqueles 

que correspondiam aos critérios estabelecidos para a população, foram agendados para a 

entrevista, sendo anotado na ocasião o seu nome e o número de sua inscrição no 

Programa, a fim de realizar uma posterior consulta ao arquivo do PACHA, objetivando 

confirmar se os mesmos correspondiam a estes critérios. As entrevistas foram gravadas 

com a devida permissão dos entrevistados, sendo posteriormente transcritas, e cada 
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entrevista recebeu uma identificação, contendo o número correspondente precedido da 

letra E (Exemplo: E01, E02 e assim por diante). 

Com relação aos aspectos éticos, além da autorização dada por cada participante 

para que as entrevistas pudessem ser gravadas, foi garantido o sigilo absoluto das 

informações a serem coletadas, bem como o compromisso de apresentar a todos os 

usuários do PACHA os resultados obtidos. Cada membro da equipe tinha conhecimento 

dos objetivos, das técnicas a serem utilizadas e do tempo previsto para elaboração do 

embasamento teórico, coleta dos dados e análise. Houve uma aprovação por parte de 

toda a equipe com relação ao trabalho, inclusive gerando expectativas com relação ao 

retorno das informações, no sentido de ajudar na avaliação das atividades desenvolvidas 

pelo Programa. Infelizmente, o trabalho não foi enviado em tempo hábil para a 

Comissão de Ética da UFRN, para a sua devida aprovação. Outrossim, é importante 

esclarecer que a Direção Geral e a Diretoria Administrativa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, autorizaram tanto o afastamento de sua servidora para o ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN, quanto à realização da pesquisa 

nas dependências da instituição. 

O fato das entrevistas terem sido realizadas por um dos membros da equipe do 

PACHA, pode ter gerado nos participantes a preocupação com as respostas que 

deveriam ser dadas. De acordo com Murray (1997) e Murray & Chamberlain (1999), 

normalmente existe a tendência de serem dadas respostas socialmente aceitáveis, ou as 

que se imagina que o outro queira ouvir. Procurando, entretanto, minimizar essa 

possível influência, as perguntas foram redigidas e agrupadas de forma que um objetivo 

ou temática era contemplada em mais de uma questão. 

 As entrevistas, possuindo perguntas abertas que facilitaram a livre expressão 

dos entrevistados, possibilitaram a geração de discursos muito ricos, permitindo o 
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acesso às narrativas concernentes ao posicionamento de cada usuário, os significados e 

sentidos dado por cada um ao seu processo de adesão ao tratamento. Esses significados 

sócio-historicamente construídos e contextualmente situados e recriados, expressos 

através dos discursos, é justamente o que permite ao pesquisador aproximar-se o 

máximo possível da subjetividade da pessoa, a qual permeia os seus processos de inter-

relação social e suas práticas cotidianas (Traverso-Yépez, 1999). 

O processo de análise implicou basicamente dois momentos estreitamente inter-

relacionados. Em um primeiro momento, as respostas às perguntas fechadas, 

principalmente concernentes aos dados sócio-demográficos, foram sistematizadas em 

categorias e códigos e ingressos no programa estatístico SPSS (Statistical Package of 

Social Science), para geração de estatísticas descritivas. 

Com relação às perguntas abertas, foram realizadas leituras aprofundadas das 

diferentes respostas obtidas, a fim de identificar os diferentes núcleos de significação 

expressados com relação a cada temática. Como cada participante, de fato, poderia 

expressar mais de uma idéia ou argumento, foi necessária a sistematização das respostas 

em categorias, resultando em uma exaustiva revisão das mesmas, a fim de afinar os 

critérios que estavam na base das categorias conformando cada matriz de respostas. Tais 

categorias foram codificas e também incluídas na forma de banco de dados do SPSS, o 

que possibilitou a visualização, também dessas respostas, através de estatísticas 

descritivas. 

Contudo, objetivou-se, de forma mais aprofundada, compreender as dificuldades 

de adesão ao tratamento de cada usuário, atentando para a variedade de perspectivas 

expressas, visando apreender os significados, argumentações e justificativas na sua 

totalidade. Procedeu-se, portanto, a observação da análise lógica, onde se estudou o 

arranjo dos discursos; a análise dos elementos formais atípicos, como silêncios, pausas e 
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omissões; as figuras de retórica, como a presença de repetições de temas ou palavras, 

lapsos, justificativas insistentes de algo, o uso de figuras de linguagem, etc; bem como, 

a análise de conflitos e contradições contidas no discurso. 
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6 – DESVENDANDO AS DIFICULDADES DE ADESÃO AO 

TRATAMENTO ENTRE USUÁRIOS DO PACHA 

 

O PACHA, como já foi colocado, é um programa do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, composto por vários profissionais da área da saúde, com a finalidade de 

promover assistência e cuidado à pessoa portadora de hipertensão, tanto na ajuda ao 

tratamento, como também na prevenção de crises hipertensivas. As atividades do 

programa são desenvolvidas com uma média de 180 usuários que freqüentam o 

programa de forma regular e se constituem em: consulta médica, psicológica, de 

enfermagem e orientação pelo serviço social; palestras educativas semanais; 

hidroginástica; cursos de sensibilização e relaxamento; comemoração de datas festivas; 

participação em feiras de artesanato e em campanhas nacionais e estaduais sobre 

hipertensão. Todas estas atividades têm o objetivo de orientar a pessoa a ter uma vida 

com mais qualidade. O programa fornece, ainda, medicação gratuita aos seus usuários 

mais carentes, bem como o cadastramento junto à Secretaria de Transportes da 

Prefeitura do Natal, dando direito à carteirinha de gratuidade nos ônibus. 

Todos estes esforços concentram-se na adesão ao tratamento por parte do 

usuário, com o intuito de ajudá-lo a manter a pressão arterial controlada. Observa-se, 

porém, que alguns apresentam elevação constante da pressão arterial, bem como a 

manutenção de alguns hábitos considerados nocivos ao quadro hipertensivo, apesar das 

orientações recebidas. O objetivo desta pesquisa, portanto, foi conhecer, do ponto de 

vista dos usuários do PACHA, as dificuldades que eles têm de aderirem 
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satisfatoriamente ao tratamento, mantendo a pressão arterial em níveis o mais 

satisfatório possível. 

 

6.1. Participantes do PACHA entrevistados: quem são? 

 

Com o objetivo de se colher dados sócio-demográficos dos componentes do 

PACHA e contextualizar a própria pesquisa, o questionário teve como primeira parte 

perguntas objetivas, sobre sexo, idade, nível de escolaridade, estado civil, renda 

familiar, renda percapta, profissão, situação de trabalho, tipo de trabalho atual ou se é 

aposentado(a), e freqüência na assistência às reuniões do programa. 

Considerando os critérios de seleção que apontavam para usuários na faixa etária 

produtiva, bem como adultos em idade compatível com aposentadoria, foram 

entrevistadas 48 pessoas (37 mulheres e 11 homens), com idade entre 40 e 65 anos 

(Figura1). Lembra-se que de acordo com a literatura existente, a idade é um fator que 

favorece o surgimento do quadro hipertensivo, variando entre 40 e 60 anos a faixa etária 

mais freqüente para o estabelecimento da doença (SBH, 1998; Luna Filho, 1998). 

Verificou-se que a maior concentração dos entrevistados está entre 51 e 55 anos, sendo  

 

41,7%

14,6%

18,8% 14,6%
10,4%

40 a 45 anos
46 a 50 anos
51 a 55 anos
56 a 60 anos
61 a 65 anos

 
Figura 1 – Idade dos entrevistados 
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a média da amostra de 52 anos. De fato, esta tendência reflete o universo total de 

participantes do Programa. 

Dos participantes entrevistados, 50% possuem renda familiar até 1 salário 

mínimo (SM) e 29,2% até 2 salários mínimos (Figura 2). Analisando a renda percapta, 

40% estão na faixa entre R$ 51,00 e R$ 100,00 e 31,3% têm renda até 1 SM (Figura 3). 

Destaca-se, assim, que 87,6% dos entrevistados têm uma renda percapta inferior a R$ 

150,00 por mês, o que aponta para um baixo perfil sócio-econômico dos usuários do 

PACHA, em função dos padrões estabelecidos socialmente. 

 

8,3%

12,5%

29,2%

50,0%

ATÉ 1 SM
2 SM
3 A 4 SM
DE 5 SM ACIMA 

 
Figura 2 – Renda Familiar 

 
 
 

12,5%

31,3%

39,6%

16,7%
ATÉ R$ 50,00

DE R$ 51,00 A R$ 100,00

DE R$ 101,00 A R$ 150,00

MAIS DE R$ 151,00

 
Figura 3 – Renda Percapta 
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Com relação ao estado civil, uma grande maioria dos entrevistados (29 

pessoas, de um total de 48) é casada ou vive com um companheiro (a), o que representa 

60,4% da amostra, frente a um total de 39,6% que estão solteiros, viúvos ou separados 

(Figura 4). Contudo, a grande maioria destes participantes que não possui cônjuge, mora 

com familiares, exceto dois dos entrevistados, que moram sozinhos. 

 

10,4%

16,7%

60,4%

12,5% SOLTEIRO(A)

CASADO/JUNTOS

VIÚVO(A)

SEPARADO(A)/DIVORCIADO(A)

 
Figura 4 – Estado civil 

 

 

Sobre o nível de escolaridade, 12,5% dos entrevistados não são alfabetizados, e 

a metade possui o 1º ciclo do ensino fundamental – completo ou incompleto e 

correspondente ao antigo primeiro grau menor (Figura 5). Um dado a considerar é o 

baixo nível de instrução destes usuários, tendo em vista que apenas 22,9% dos 

participantes cursaram o 2º ciclo (ou primeiro grau maior) e uma grande parte destes 

não concluíram, bem como uma quantidade pequena de usuários na faixa do 2º grau. 

Partindo do fato de que o Programa atualmente baseia-se no uso de palestras 

com o grande grupo e atendimentos individuais para fornecer informações aos seus 

usuários, seria relevante ser observado como estas informações estão sendo 

transmitidas. No PACHA tanto as palestras, como o atendimento individual, 
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fundamentam-se, geralmente, em relações verticais de comunicação, onde quem fala 

parte do princípio de que é o detentor do conhecimento; e o outro apenas o ouvinte que 

precisa das informações para obter esse conhecimento e saber como se posicionar e que 

atitudes adotar. Os riscos ocasionados por este tipo de relacionamento são: 1) o uso de 

terminologias técnicas pode ser de difícil compreensão para alguns dos ouvintes; 2) a 

falta de oportunidade para um posicionamento pessoal com relação ao que está sendo 

colocado, tanto no sentido de conseguir esclarecimentos sobre o que foi informado, 

como relatar as dificuldades práticas encontradas para realizar o que foi proposto. Tanto 

um quanto outro podem favorecer prejuízos no processo de adesão ao tratamento. 

 

14,6% 12,5%

22,9%

50,0%

NÃO
ALFABETIZADO
1º CICLO (1ºGRAU
MENOR)
2º CICLO (1º GRAU
MAIOR)
2º GRAU

 
Figura 5 – Escolaridade. 

 
 
 
Com relação à profissão, os entrevistados foram alocados nas seguintes 

categorias: Do lar, vendedor autônomo, funcionário público (tanto municipal quanto 

federal), trabalhador em serviços (costureira, lavadeira, carpinteiro, vigia, pedreiro, 

faxineira, camareira, etc) e agricultor. Foi obtida a seguinte distribuição (Figura 6): 
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17

2

10

18

1
Agricultor

Trabalhador em
serviços
Funcionário
público
Vendedor
autônomo
Do lar

 
Figura 6 – Profissão. 

 
 
Observa-se que das 37 mulheres entrevistadas, 17 são do lar (35,4%), estando as 

outras divididas nas profissões de funcionária pública e trabalhadora em serviços. 

Apenas uma entrevistada é vendedora autônoma. Os 11 participantes do sexo masculino 

estão distribuídos nas profissões de trabalhador em serviços (a grande maioria) e 

funcionário público. Temos apenas um deles com a profissão de agricultor. 

Contudo, destaca-se que apenas 27% dos entrevistados estão trabalhando em 

suas profissões. O quadro de distribuição por tipo de trabalho atual (Figura 7), mostra 

as atividades de tais pessoas, estando algumas incluídas em categorias, como 

funcionalismo público e trabalhador em serviços. 
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Figura 7 – Tipo de trabalho atual 
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Do total dos entrevistados que trabalham, 2 recebem também aposentadoria e 

dos 35 que não estão trabalhando atualmente, apenas 16 são aposentados, significando 

que 19 pessoas (40% de todos os 48 usuários entrevistados) não trabalham e nem 

recebem aposentadoria, implicando em falta de condições mínimas de auto-sustento 

e/ou dependência, portanto, dos familiares. 

Tal fato foi evidenciado durante as entrevistas, sobre a proveniência da renda 

para o seu sustento, onde muitos dos declarantes alegaram receber ajuda de familiares. 

Deve-se levar em consideração, ainda, que existe um número considerável de 

entrevistados do sexo feminino, que são “do lar” e não possuem renda própria. Além 

disso, com essas mulheres normalmente moram muitos dependentes, como filhos e 

netos, passando a ser precária e insuficiente a renda familiar (conforme o que foi 

observado na análise dos resultados sobre a renda familiar e percapta). 

Um outro critério de seleção do usuário do PACHA para a pesquisa era sobre a 

quantidade de reuniões freqüentadas por ele no ano passado. Considerou-se 

importante assegurar que o usuário estava em pleno convívio com os demais membros 

do programa e que participava ativamente das programações propostas, desde as 

reuniões semanais, como as reuniões festivas. Percebe-se que dos 48 entrevistados, 21 

(44%) compareceram a todas as reuniões, 23 (48%) a quase todas e apenas 4 usuários 

(8,5%) compareceram à metade das programações realizadas pelo PACHA. 

Ao cruzar esses dados com as respostas obtidas sobre se existe para o 

entrevistado dificuldade de adesão ao tratamento (conforme Quadro 2), pode-se inferir 

que a assiduidade às programações não interfere diretamente no processo de adesão.  
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Quadro 2 
Reuniões freqüentadas X Dificuldade de adesão 

 
                                              Dificuldade de adesão
                                                          Sim             Não           Total 
__________________________________________________
  Reuniões         Todas                  8                 13               21 

  freqüentadas   Quase todas       10                13               23 

                          Metade                3                  1                 4 
 

 
 
 
 
6.2. Sobre a experiência da doença: 

 

O segundo bloco temático que norteou a entrevista foi composto das seguintes 

questões: o tempo de hipertensão, o tipo de hipertensão (sendo relevante conhecer de 

qual tipo possui), se apresenta sintomas, quais são os mais freqüentes, se possui outra 

doença crônica além da Hipertensão arterial e se o usuário está acima do peso ideal e 

com qual qualificação (estado de obesidade, sobrepeso ou peso normal). Este último 

dado pode ser verificado através do índice de massa corporal (IMC), que é calculado, 

dividindo-se o peso em quilogramas pela medida da altura em metros, elevada ao 

quadrado (Zanella, 2000). 

Com relação ao tempo de hipertensão, procurou-se observar se o tempo que a 

pessoa possui a enfermidade influencia de alguma forma na maneira da mesma lidar 

com a doença. Percebe-se que a dificuldade em aderir ao tratamento é comum à maioria 

dos entrevistados, independentemente do tempo do quadro hipertensivo. Alguns deles, 

com menos de 3 anos de hipertensão, apresentam dificuldades em aderir ao tratamento, 

nos mesmos aspectos que as pessoas portadoras de hipertensão há mais de 25 anos, por 

exemplo. 
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Quando perguntados se conheciam o tipo de sua hipertensão arterial, a grande 

maioria dos entrevistados não soube responder sobre qual tipo hipertensivo possui 

(82%). Conseqüentemente, após a realização das entrevistas, foi necessário proceder à 

análise do prontuário hospitalar de cada um dos entrevistados, onde constam as 

anotações médicas e as medidas da pressão arterial verificada nas últimas consultas. 

Partindo das medidas de pressão arterial adotada pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia e as medidas estabelecidas para a classificação do tipo de hipertensão pelo 

seu grau – leve, moderada e grave (Lipp & Rocha, 1996; Mion Jr. & Nobre, 1997; III 

CBHA, 1998), cada usuário obteve sua classificação, de acordo com os dados obtidos 

no prontuário hospitalar. Foi observado que 60% tem hipertensão do tipo leve e 40% 

possuem hipertensão moderada. 

Avaliando estes dados, podemos inferir que o não conhecimento por parte da 

pessoa, do tipo de hipertensão que possui, é um dado significativo, principalmente para 

aqueles que possuem hipertensão do tipo moderada. Na medida em que quanto maior o 

nível ou grau hipertensivo, maior os riscos para a pessoa portadora de hipertensão 

(Mion Jr. & Nobre, 1997), não conhecer que tipo hipertensivo possui pode ser um fator 

relevante para a manutenção de alguns hábitos ruins. Podemos citar como exemplo, a 

pessoa que, possuindo hipertensão moderada, e desconhecendo isso, ingere 

normalmente alimentos calóricos e faz uso considerável do sal diariamente. Ela não tem 

talvez o conhecimento de que corre um risco considerável de ter a pressão aumentada 

em níveis tão altos que incorra em um acidente vascular cerebral ou prejuízo ao 

funcionamento do aparelho cardíaco. 

Com relação aos sintomas, foi perguntado aos entrevistados se apresentavam 

sintomas no momento da elevação da pressão arterial. É conveniente lembrar que em 

muitas pessoas com hipertensão nem sempre os sintomas estão presentes, sendo apenas 
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a medida objetiva desta o único meio tanto para o diagnóstico da hipertensão; quanto 

para avaliar se a pessoa está com a pressão arterial elevada (Pascoal, 2000). Perceber os 

sintomas, para aqueles que os possui, é também perceber o processo de enfermidade, ou 

seja, reconhecer que sua saúde física está se alterando (Rodriguez-Marin, 1995; 

Edelman, 2000). A maior parte dos participantes (88%) respondeu positivamente, ou 

seja, dos 48 entrevistados, apenas 6 não sentem nenhum sintoma no momento em que se 

altera sua pressão arterial. 

Os sintomas mais freqüentes foram distúrbios neurovegetativos em 58% das 

respostas e dor de cabeça em 50% destas (Quadro 3). Foi considerado nesta pesquisa 

como sintomas neurovegetativos, aqueles provenientes por uma ativação do Sistema 

Nervoso Simpático, tais como: calor, falta de ar, suor frio, náusea e enjôo. 

 
Quadro 3 
Sintomas mais freqüentes  

Distúrbios Neuro-vegetativos 58,5%

Dor de cabeça 50% 

Sensação de fadiga e/ou torpor 29% 

Tontura 27% 

Agonia, nervosismo 21% 

Taquicardia 15% 

Sensação de dormência nas extremidades 8,5% 

Distúrbios alimentares (falta de apetite, dores de estômago e diarréia) 8,5% 

Dores em parte do corpo 6% 

 

Apesar de aparecer também outros tipos de dores no corpo, a dor de cabeça foi 

considerada à parte, devido ao grande número de citações e por ser um dos sintomas 

mais comuns nos quadros hipertensivos. Cada entrevistado pôde, de fato, fornecer mais 

de um sintoma. 
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A experiência do sintoma pode variar de pessoa para pessoa e é um processo que 

depende de vários fatores, como já foi explanado anteriormente. Para alguns 

entrevistados, o sintoma não provoca grande incômodo, servindo apenas de alerta com 

relação ao aumento da pressão; para outros, entretanto, ocasiona uma sensação muito 

grande de mal-estar, tanto físico, quanto psicológico: 

 
Pra mim eu já vou morrer, me dá um suor, uma agonia, me dá uma coisa 
horrível, ave-maria. Mãe, quando estava comigo, eu dizia: mãe, me 
acuda, que eu já vou morrer. É uma sensação horrível, a gente gela, 
esquenta, fica com uma dor aqui na nuca, fica com dor de cabeça, uma 
desimpaciência, mas graças a Deus, desde que eu comecei a caminhar... 
(...) Começa com dor de cabeça, fico enjoada, aquela moleza no corpo, 
aquela coisa ruim, aquela dor nas pernas, aí eu já sei, eu já vou me 
deitar. Fico suando frio, aí eu tomo um comprimido, vou pro posto, fico 
um pouco de repouso, aí melhoro (E28, mulher, 53 anos, casada). 
 
Eu começo a ficar um pouco lerda e fico com a boca ardendo. Minha 
boca começa a arder como se eu tivesse passado pimenta. Aí eu lembro 
que a pressão está subindo. Aí vou verificar e é certeza que está subindo 
(E25, mulher, 55 anos, separada). 

 
 

Percebe-se que as sensações corporais estão perpassadas pela subjetividade. 

Observa-se, ainda nas diferentes respostas, a importante interdependência existente 

entre as reações emocionais, como raiva e stress, e o surgimento dos sintomas, 

destacando-se que até a própria consciência da doença pode se tornar um fator gerador 

de reações emocionais, como mostram os relatos a seguir: 

A minha é mais preocupação, se eu lembrar que tenho pressão, a minha 
vai subir toda hora. Se eu não lembrar, eu não sinto nada (E45, mulher, 
45 anos, casada). 
 
Não posso ter raiva nem alegria, que a pressão sobe (E04, mulher, 54 
anos, solteira). 
 
Qualquer raivinha que eu sentir, eu já sinto logo a dorzinha de cabeça 
(E47, homem, 54 anos, casado). 
 
Acho que é emocional, porque quando tenho qualquer raiva, ela sobe 
(E03, mulher, 53 anos, casada)  
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Destaca-se que no discurso dos entrevistados, as reações são geralmente 

provenientes de problemas domésticos e preocupações familiares, principalmente com 

filhos, e isto independe do sexo do entrevistado, tendo em vista que estão presentes 

tanto nas respostas dos homens quanto das mulheres: 

 
Aborrecimento com familiares, principalmente contrariedade com as 
filhas e com um filho que está com depressão (E13, mulher, 54 anos, 
viúva). 

 
Quando tenho uma alegria, raiva ou desgosto, ela sobe (...) Raiva, 
desgosto, porque isso eu sempre tenho. Estou tendo problemas com o 
meu filho, ele era meu braço direito, aí perdeu o emprego, está 
estressado e ficou agressivo. O meu esposo bebe e é ciumento (E09, 
mulher, 53 anos, casada). 
 
O que mais me deixa assim, é a vida que eu estou levando, problemas 
com os meus filhos; praticamente o lar deles eu não tenho acesso; 
minhas netas são mocinhas novas, quase não falam comigo, não sei se é 
orgulho, isso é o que mais me aborrece assim (E10, homem, 62 anos, 
divorciado). 
 
Meu problema é com minha família. Eu dou graças a estar desse jeito 
assim, à minha família. (...) eu tenho uma menina que me deixou desse 
jeito assim. É raiva, desgosto, pelo que ela já fez. A melhor coisa que 
tem, quando eu vejo esse negócio assim, eu saio, por sinal já saí de casa 
dizendo que não quero ver ela na minha frente, que a raiva foi tão 
grande, foi tão grande, pelo que ela fez, que eu não quero nem ver. É 
tanto, que a netinha que ela me deu eu disse: deixa ela aí, vai embora... 
quando essa mulher chega lá em casa, minha pressão sobe. O único 
problema que eu tenho é esse (E29, homem, 61 anos, casado). 

 

Algumas das entrevistadas nesta pesquisa, se referem também à relação conjugal 

como fonte de tensão interna e responsável por sensações de mal-estar físico e 

psicológico. Em algumas situações, o que provoca este mal estar é a própria relação em 

si, a vida conjugal prejudicada pela infidelidade do(a) parceiro(a). Em outras, percebe-

se que além do sofrimento decorrente da situação de adultério, a relação afetiva fica 

prejudicada pelos diversos comprometimentos causados pela infidelidade, como 

agravamento da crise financeira, por exemplo. Outrossim, nas diversas situações pode-



 115

se verificar que estas situações provocam raiva e sensação de impotência, tornando-se 

precipitantes do descontrole da pressão arterial, como pode ser observado nestes relatos 

a seguir: 

É desgosto, raiva, do marido, né? Porque ele gosta de andar com mulher 
pelo meio do mundo, é raparigueiro que só. Aí eu fico assim, calada, não 
desabafo. No mesmo dia não, mas no outro dia amanheço tão mole, tão 
mole, caindo assim, não posso nem fazer nada, fico como aquela coisa 
mole, aí às vezes tomo o remédio e passo o dia assim, mole. Eu tenho 
isso, tenho um problema, no outro dia é que vou ter reação. Se eu tiver 
uma raiva, no outro dia eu incho. Fico inchada assim, por dentro, sinto 
aquele peso, inchada. (E11, mulher, 42 anos, junto). 
 
O meu marido bebe, e tem uma amante. Ele gasta todo o dinheiro dele 
com farras e com ela, esse mês do dinheiro dele só veio R$ 27,00, o resto 
foi tudo desconto e o resto ele gastou. Por isso aqueles R$ 800,00 não 
são R$ 800,00, porque não sobra nada (...) Quando o meu marido bebe, 
ele me agride, me chama de hipertensa, de farmácia ambulante, de tudo 
(E15, mulher, 49 anos, casada). 

 

Os depoimentos citados lembram a pesquisa de Martins (1996), realizada com 

mulheres hipertensas, que mostra que o aumento da pressão arterial das pessoas por ela 

estudadas estava intimamente ligado com problemas no seu contexto familiar, expresso 

como “nervos” ou “nervosismo”. Assim, a vida familiar e principalmente dificuldades 

com o marido, fruto de uma relação afetiva permanentemente geradora de tensões, tende 

a gerar o “nervosismo” e o conseqüente aumento da pressão arterial. 

Contudo, as emoções negativas são geradas por diferentes situações, dependente 

do contexto de cada um, não podendo ser generalizadas. Assim, alguns relatos 

observados nesta pesquisa mostram que outras fontes de preocupações são, de igual 

modo, propiciadoras de crises hipertensivas, como as condições e características do 

trabalho, e a falta de um espaço próprio para morar, por exemplo: 

Um dos problemas que alteram o meu bem-estar, é o ponto eletrônico 
instalado no meu local de trabalho que tem me estressado, porque tenho 
que deixar os dois filhos menores no colégio (E15, Mulher, 49 anos, 
casada). 
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(...) E também a pessoa ter uma vida menos aperriada. Eu sair pra 
vender, com aquela obrigação, com o cuidado com as coisas dos outros, 
medo de ser roubada, isso me estressa muito. (...) Situação do dia-a-dia, 
ter que sair pra vender essas coisas dos outros, e queria estar no meu 
canto (se referia à sua casa). (...) Me sinto estressada demais, por estar 
na casa dos outros, pra sair eu tenho que ajudar, fazer a minha parte 
pra poder sair. Acordo às 4:00h pra começar as fazer a minha parte 
(E01, mulher, solteira, 45 anos). 
 
O horário de trabalho, pois trabalho das 22:00 às 7:00h. Eu sou o 
encarregado da noite, aí eu sinto aquela obrigação, aí eu fico 
estressado. Se eu vejo algo errado, que procuro resolver e não consigo. 
Quando eu assumo uma função que não é compatível com o meu ganho, 
isso me revolta (E21, homem, 40 anos, casado). 

 

Sobre o peso, apenas uma quarta parte dos entrevistados possuem peso normal, 

enquanto que 37% estão em situação de sobrepeso (elevação do peso ideal, mas não 

chegando a ser obesidade) e 38% são obesos. Levando em consideração ser a obesidade 

um fator de risco às doenças cardiovasculares e um dos grandes hábitos nocivos à 

pressão arterial (Zanella, 2000), torna-se preocupante um nível tão elevado de 

entrevistados com peso acima do ideal. Portanto, se está diante de um quadro que é 

bastante freqüente na sociedade ocidental hoje. Uma grande parcela da população está 

em situação de sobrepeso ou em estado de obesidade, sendo os hábitos alimentares – 

tanto no que se come, como na forma de alimentar-se (falta de regularidade nos horários 

e ingestão de alimentos em horários inadequados) uma das razões que levam a isso. 

Como já foi frisado nesta pesquisa, existe uma relação direta entre perda de peso – 

mesmo pequena– e a redução da pressão arterial, trazendo muitos benefícios à pessoa 

portadora de hipertensão (Amodeo, 1993; Furtado, 1992; Lipp & Rocha, 1996; Ortega 

et al, 1999; Zanella, 1999). 

De acordo com os critérios de escolha dos participantes da pesquisa, foram 

selecionadas pessoas que não possuíam alguma doença crônica severa. Contudo, achou-

se importante perguntar sobre a existência de alguma doença crônica de menor 
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severidade, associada ou não com a hipertensão, tendo em vista que existem algumas 

doenças que podem dificultar a adesão. Dos 48 entrevistados, 52% não apresentam 

outra doença crônica (Quadro 4), o que significa mais ou menos a metade das pessoas 

entrevistadas. Os que apresentam outra enfermidade, estavam com relativo controle do 

quadro e não havia nenhum impedimento de realizar qualquer atividade relativa ao 

tratamento da hipertensão. Alguns usuários apresentaram mais de um tipo de doença 

crônica. As mais freqüentes foram: 

 

                                  Quadro 4 
                            Doenças crônicas mais freqüentes

 Artrite e/ou artrose 21% 

Diabetes Mellitus 12,5% 

Osteoporose 8,5% 

Gastrite e/ou esofagite 8,5% 

Labirintite 8,5% 

Enxaqueca 4% 

Cardiopatias 4% 

 

 

Este quadro pode mostrar ainda um dado interessante: a maioria dessas 

patologias possui um forte componente psicossomático, onde o descontrole das 

emoções é um grande facilitador tanto para o surgimento desses transtornos, quanto 

para o desencadeamento de suas crises. Partindo do princípio de que o aumento da 

pressão arterial é um dos sintomas mais presentes em situação de tensão emocional e 

stress, destaca-se que diminuir o nível hipertensivo através de uma boa adesão ao 

tratamento e um relativo controle das emoções, pode significar diminuir a presença de 

outras patologias ou pelo menos obter uma melhora significativa nas crises ocasionadas 

por outras doenças correlatas. A doença Diabetes Mellitus pode ser um exemplo, pois a 
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Hipertensão Arterial tem sido um dos fatores precipitantes tanto para o surgimento 

dessa doença, quanto para as crises, da mesma forma em que uma pessoa que possui 

Diabetes pode tornar-se hipertenso em função de sua Diabetes. Logo, para uma pessoa 

que possui ambas as patologias, obter um relativo controle do quadro hipertensivo 

implica em obter, da mesma forma, uma relativa melhora do diabetes (Luna Filho, 

1998; Moreira, Reinehr & Fuchs, 1999; Silveiro, Ferreira & Azevedo, 1999). 

 

 

6.3. Sobre as dificuldades de adesão ao tratamento: 

 

Neste último bloco temático, pretendeu-se averiguar o processo de adesão 

propriamente dito. Algumas das perguntas eram fechadas, porém a maioria era aberta 

para propiciar o livre discurso das pessoas. Alguns tópicos foram abordados:  

 

• uso de medicação anti-hipertensiva e quantidade; 

• se deixa de tomar a medicação prescrita e por quais motivos; 

• quais as orientações fornecidas pelo PACHA o usuário considera mais 

importante; 

• quais orientações têm mais dificuldades de seguir;  

• se para a pessoa existe dificuldade de adesão; 

• quais são estas dificuldades; 

• hábitos ruins que  conhece; 

• hábitos ruins que possui; e com que freqüência; 

• realização de atividades físicas:  condições, se realiza, tipo e freqüência; 

• cuidado com a alimentação; 
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• principais problemas que alteram o bem-estar; 

• sentimentos com relação a estes problemas; 

• realização de atividade anti-stress; 

• recebimento de apoio social. 

 

Sobre o uso de medicação anti-hipertensiva, percebeu-se que 92% fazem uso 

(44 pessoas da amostra), variando a quantidade de medicamentos ingerida diariamente 

por cada uma, sendo que uma grande maioria faz uso de um a três medicamentos/dia. 

Deve-se lembrar que dos 48 entrevistados, 29 (60% da amostra) possuem 

hipertensão do tipo leve, e 19 (40%) hipertensão moderada e que, segundo a literatura 

médica, na hipertensão do tipo leve normalmente não existe a necessidade da pessoa 

fazer uso de medicação de forma constante, ao contrário da hipertensão moderada e 

grave, que tem no tratamento medicamentoso a estratégia mais eficaz para o controle da 

pressão arterial (Furtado, 1992). 

Verificando o tipo de hipertensão dos 44 entrevistados que tomam medicação 

anti-hipertensiva, encontra-se que 59% (26 pessoas) possuem hipertensão leve, e apenas 

41% (18 pessoas) moderada, significando que muitos desses participantes não 

precisariam necessariamente estar fazendo uso desta medicação. Portanto, o número de 

pessoas dependentes de remédios para a hipertensão é muito alto e este fato leva a 

refletir que outras medidas anti-hipertensivas podem não estar sendo tão eficazes, 

fazendo com que os usuários precisem de apoio medicamentoso para controlar a sua 

pressão arterial. Corroborando isto, temos a realidade da maioria dos entrevistados 

estarem com o peso acima do normal, além da questão dos conflitos familiares serem 

fonte permanente de tensão e stress. 
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Dos 44 entrevistados (92%) que fazem uso de pelo menos uma droga anti-

hipertensiva, 28 (58%) responderam que em algum momento deixam de tomar a 

medicação, alguns fornecendo mais de um motivo. Verifica-se que, dessas 28 pessoas, 

11 (40%) têm hipertensão moderada, e de acordo com dados já fornecidos neste 

capítulo, esses usuários seriam os que mais precisam da medicação para um melhor 

controle de sua pressão arterial. Os principais motivos para a suspensão do uso da 

medicação, citados pelos 28 entrevistados, foram a dificuldade financeira (27%) e 

esquecimento (21%), sendo acompanhado por outros fatores (conforme quadro 5). 

Alguns participantes deram mais de um motivo. 

 
       Quadro 5 
       Motivos da suspensão do medicamento 

Condições financeiras 13 participantes 27,1 % 

Esquecimento 10 participantes 20,8 % 

Estar sentindo-se bem 04 participantes 8,3 % 

Atividades sociais 03 participantes 6,3 % 

Efeitos colaterais 02 participantes 4,2 % 

Cansaço 01 participante 3,6 % 

Organismo se acostumar sem ele  01 participante 3,6 % 

Quando bebe 01 participante 3,6 % 

 

É importante a avaliação dos motivos da suspensão do medicamento dos 11 

participantes com hipertensão moderada, tendo em vista a necessidade do uso (Quadro 

6). Coincidentemente, condições financeiras e esquecimento foram as principais 

respostas encontradas tanto no quadro 5 quanto no quadro 6. Vale observar, ainda, que 

de todos os motivos encontrados em ambos os quadros, apenas a situação financeira e 

os efeitos colaterais são fatores “alheios à vontade do indivíduo”. Todas as outras 

respostas dizem respeito a uma opção pessoal ou falta de cuidado com o tratamento, 
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como no caso do esquecimento, da suspensão do uso devido à atividades sociais e uso 

de bebida, entre outras. 

 

              Quadro 6 
              Motivos da suspensão – hipertensão moderada 

Condições financeiras 04 participantes 36,5 % 

Esquecimento 04 participantes 36,5 % 

Atividades sociais 02 participantes 18,2 % 

Estar sentindo-se bem 01 participante   9,1 % 

Cansaço 01 participante   9,1 % 

Organismo se acostumar sem ele  01 participante   9,1 % 

 

 

O que se tem observado, portanto, é que não existe coerência entre o que seria 

esperado com relação à necessidade e o uso propriamente dito de medicação anti-

hipertensiva e o que se apresenta nos dados encontrados nesta pesquisa. Como já foi 

mostrado, existe um grande número de usuários que não precisariam necessariamente, 

pelo tipo hipertensivo, de fazer uso de drogas em seu tratamento, bem como um número 

considerável de usuários que a princípio teriam necessidade de tomar remédios de forma 

regular e sistemática e deixam de fazê-lo, por motivos até banais. Logo, fica 

evidenciado que nenhum aspecto referente à adesão ao tratamento pode ser considerado 

coerente, lógico e aplicável a todas as pessoas que possuem hipertensão ou outra doença 

crônica, e muito menos se pode esperar que seja fácil de ser conseguido. 

Ainda sobre as condições financeiras como motivo para a suspensão da 

medicação, vale a pena lembrar que, segundo Pierin (2001), neste aspecto não está 

envolvido apenas o custo da medicação em si, mas também a quantidade de 

medicamentos/dia a ser tomada e os diferentes horários de ministração. Para essa autora, 
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o esquema medicamentoso mais indicado seria o uso de drogas monoterápicas, isto é, 

uma drágea/dia, além de ser de máxima importância que os diversos programas de 

assistência à pessoa com hipertensão, forneçam medicação gratuita. É inegável que o 

custo do medicamento tem sido apontado como fator limitante para usuários de baixa 

renda, piorando a situação se os mesmos precisam de um maior número de drágeas a 

serem adquiridas se o tratamento assim o demande. 

Como já foi citado, o PACHA fornece algum tipo de medicação aos mais 

necessitados, contudo há situações em que o usuário necessita de um tipo específico de 

remédio que não está disponível gratuitamente e/ou às vezes na quantidade necessária 

para o uso mensal. Diante deste fato, muitos deles necessitam comprar, o que na 

realidade dessas pessoas torna-se algo difícil, às vezes, devido à situação financeira 

precária de uma grande maioria, como já foi apontado. 

O alto preço dos medicamentos é conhecido, principalmente os da área 

cardiológica. Pelo depoimento a seguir, percebe-se que em alguns casos a interrupção 

do uso do remédio implica em uma piora do quadro hipertensivo, trazendo prejuízos 

para a saúde física do entrevistado: 

É situação financeira também, que a gente quando quer comprar o 
remédio e não tem, e eu tenho que comprar o remédio e tomar, é direto, 
direto, se eu não tomar, aperta a cabeça, dá um negócio ruim e eu tenho 
de tomar (E31, mulher, 55 anos, casada). 
 
A dificuldade que eu acho é porque às vezes eu não tenho condições de 
comprar o remédio, aí já me descontrola porque naquele dia certo eu 
não tenho o remédio pra tomar, e eu tenho que tomar o remédio todo 
dia, né? (E35, mulher, 62 anos, separada). 

 

Os depoimentos deixam claro, ainda, que os usuários com poder aquisitivo mais 

baixo, dependem realmente dos medicamentos fornecidos gratuitamente, tanto pelo 

PACHA, quanto pelos postos de saúde da rede básica de atendimento do SUS. 
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Evidencia-se que a falta desses medicamentos gratuitos implica não apenas na 

suspensão do tratamento medicamentoso, às vezes totalmente necessário, mas se torna 

uma fonte de ansiedade adicional. 

 
Às vezes só que complica na medicação, porque falta, no posto não tem, 
e eu não tenho dinheiro pra comprar naquela hora, então eu passo uns 
dias sem tomar. Mas se eu tomasse tudo direitinho, eu tava bem (E48, 
homem, 55 anos, casado). 
 
A dificuldade que existe é porque tenho que comprar o remédio, com 
esse salário pouquinho, compro numa farmácia pra pagar no fim do 
mês, quando receber, vou pagar, aí compro de novo. Me mandam pro 
posto, mas lá não tem (E43, homem, 62 anos, junto). 
 
Às vezes eu não tenho condições de comprar o remédio (...) tem vezes 
que eu fico mal por causa disso, do meu remédio que eu não tenho 
condições de comprar (E35, mulher, 62 anos, separada). 
 
 

Com relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, as drogas para hipertensão 

mais modernas têm um efeito colateral mínimo, não causando prejuízos ao usuário, 

principalmente impotência sexual, como já foi citado neste trabalho. Pode-se observar 

que isso é um fato, tendo em vista que um número mínimo de entrevistados citou os 

efeitos colaterais da medicação como um dos fatores para interrupção do seu uso. Além 

disso, ao se verificar os depoimentos, não se viu qualquer menção à impotência como 

efeito colateral. 

Ainda sobre o uso de medicamento por parte de alguns participantes, percebeu-

se que alguns apresentaram muito receio de não tomar o remédio e ter uma crise 

hipertensiva. As respostas foram muito diretas e enfáticas nesse sentido, o que pode 

indicar uma grande dependência psicológica do medicamento, mais até do que uma 

dependência fisiológica da droga. Para esses participantes, apenas o fato de não tomar a 

medicação na hora determinada, ou interrompendo o uso por apenas um dia, já provoca 
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o aumento da pressão. Isso seria verdade se tratando de hipertensão arterial do tipo 

grave, o que não é o caso dos entrevistados na pesquisa. 

Eu ando com o remedinho de lado. Quando sinto algo, tomo logo o 
remédio. Quando não tenho o remédio, corro logo pro posto. Um dia 
cheguei no hospital com a cabeça dormente e a pressão tava 22 por 
tanto (E21, homem, 40 anos, casado). 
 
Todo dia eu tomo o remédio, por obrigação. Se eu não tomar, acho que 
a pressão vai subir (E19, mulher, 58 anos, casada). 
 
Quando eu deixo o remédio em casa, que eu esqueço, pra mim ali minha 
pressão já subiu. Porque eu já me preocupei, né, ‘hoje eu não tomei o 
remédio’. Na minha cabeça, a minha pressão já sobe. Já é uma 
preocupação para mim, e grande, quando eu não tomo o remédio (E06, 
mulher, 61 anos, solteira). 
 
 

Alguns entrevistados, porém, afirmaram sair da dependência do medicamento, 

ao começar a praticar hábitos saudáveis, tendo conseguido inclusive um relativo 

controle da pressão arterial. Esta situação fica clara no relato a seguir: 

 
(...) Eu tomo a medicação só quando eu tenho algum... Quando a 
pressão sobe, mas eu não preciso tomar a medicação todos os dias, não 
é preciso, eu tenho o controle da alimentação, caminhada, exercício, o 
problema é que eu tenho uma vida muito estressada, puxada, de 
trabalho.(...) Eu hoje não tomo, antigamente eu tomei, e nunca deixei de 
tomar, eu tinha medo de deixar de tomar, depois eu vim fazendo 
exercício, hidroginástica, caminhada... (E37, mulher, 47 anos, casada). 

 
 

Uma das perguntas mais diretas do questionário era se para o entrevistado 

existia dificuldade de adesão ao tratamento proposto. Em um primeiro momento, o 

participante deveria responder simplesmente sim ou não, e, em caso afirmativo, apontar 

quais são as dificuldades. Dos 48 entrevistados, 27 (56%) responderam que não existe 

dificuldade de adesão ao tratamento, enquanto que 21 (44%) responderam 

afirmativamente. Se esse dado fosse analisado isoladamente, encontrar-se-ia 

basicamente a metade da população entrevistada, alegando que a adesão é possível e 
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fácil para eles. Contudo, observam-se contradições quando se passa a avaliar nos 

questionários dos que responderam que não existem dificuldades em aderir ao 

tratamento, alguns hábitos considerados nocivos que eles possuem, da mesma forma 

como se percebe contradições nas outras respostas. Pode-se citar como exemplo alguns 

casos. 

O primeiro trata-se de uma senhora casada, 53 anos (E09), inscrita no programa 

desde 1995, com um ano de aposentadoria, e com 7 anos de hipertensão. Apesar de ter 

respondido que não existe dificuldade em aderir ao tratamento, afirmou que possui uma 

vida estressada quase todos os dias, faz ingestão de massas todos os dias – 

principalmente pão – e é obesa. 

O segundo caso refere-se a outra senhora de 54 anos, viúva, 9 anos que possui 

hipertensão arterial do tipo moderada (E13). Apesar da sua resposta negativa, faz uso de 

sal, em quantidades normais (todos os dias), alega ter uma vida estressada às vezes, não 

faz atividade física, ingere massas (todos os dias, preferencialmente pão) e assume 

comer carne gordurosa às vezes, e também é obesa. 

Percebe-se que muitos entrevistados ao responder a pergunta – se têm 

dificuldade em aderir ao tratamento, baseiam suas respostas nas orientações ouvidas que 

julgam mais importantes ou hábitos que consideram mais nocivos. Isto é, se para a 

pessoa o mais importante for caminhar, ou tomar o remédio, ou cumprir a dieta, e ela 

faz isso, ela julga estar aderindo ao tratamento, mesmo que possua alguns hábitos ruins 

ou tenha um considerável nível de stress na sua vida diária. 

O exemplo a seguir retrata bem esta situação: uma participante alegou não ter 

dificuldade nenhuma de aderir ao tratamento porque, segundo ela, caminha todos dias e 

consegue cumprir a dieta. Contudo, ao ser perguntada sobre os hábitos considerados 

nocivos que possuía, alegou fazer uso de sal normal, comer diariamente massas, estar 
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acima do peso recomendado para sua altura e ter stress diário, que é um perigoso fator 

de risco. Além disso, apesar de ter consciência do tipo de alimentação que lhe faz mal, 

não as evita em algumas situações, mesmo sabendo que pode prejudicar a sua pressão 

arterial. Esses fatos podem ser considerados como uma contradição, entre o que é falado 

e o que é apresentado na prática diária. Aliás, outros tipos de contradições surgiram ao 

longo de algumas respostas, como será discutido mais adiante. 

 
Eu não tenho dificuldade em aderir não, porque eu gosto de caminhar 
(...) Não tenho dificuldade de seguir a dieta (...); agora esses dois meses, 
eu tenho certeza que minha pressão está descontrolada porque duas 
irmãs minhas vieram de São Paulo, e elas estavam enjoadas da comida 
de lá, e eu acompanhei. Era peixe frito, era peixe no coco, era tanta 
coisa... (riu) que eu tenho certeza que minha pressão está alta por causa 
disso. (...) Contrariedade grande eu tenho, bem pesada como a que eu 
costumo ter, pesada mesmo. (...) Como sal normal todos os dias, massa 
de preferência pãozinho, todos os dias e cuscuz  às vezes. Vida 
estressada todos os dias (E06, mulher, 61 anos, solteira, e está em 
situação de sobrepeso). 
 
 

Observa-se ainda que alguns dos usuários priorizam o tratamento 

medicamentoso como o mais importante no processo de adesão. Logo, aderir ao 

tratamento significa não deixar de tomar a medicação, mesmo com a existência de 

outros fatores prejudiquem o controle da pressão arterial, como é percebido nos 

seguintes relatos: 

Pode faltar tudo, mas meu medicamento não deixo faltar. Mas mesmo 
assim a pressão é alta. E quando ela sobe, é difícil baixar (E15, mulher, 
49 anos, casada, hipertensão moderada, muito obesa). 
 
Só tenho dificuldade de aderir ao tratamento se faltar a medicação e eu 
não tiver dinheiro pra comprar (E23, mulher, 48 anos, solteira, 
hipertensão moderada, em situação de sobrepeso). 

 

Isso pode estar sendo influenciado pelo fato de que o PACHA está inserido em 

um hospital e pela visão hegemônica presente nos cuidados com a saúde, onde tomar a 
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medicação prescrita é a principal – e às vezes única – orientação seguida para se obter 

cura ou melhora dos sintomas. 

Com relação aos fatores citados como dificuldades para aderir ao 

tratamento, os seguintes aparecem como mais significativos: situação financeira 

(18,9%) e cumprir a dieta hipossódica e hipocalórica, com 14,6% (Quadro 7). A 

situação financeira, teve a categorização das respostas desmembradas em: dificuldade 

para a compra do medicamento, dificuldade para a compra de alimentação adequada e 

por último, condições de adquirir outros bens e/ou serviços considerados necessários ao 

processo de adesão, como lazer, por exemplo. Alguns entrevistados deram mais de uma 

resposta. 

      Quadro 7 
      Dificuldades para aderir ao tratamento  

 Situação financeira 18,9% 

• ligada ao medicamento (6,3%)  

• ligada à compra de alimentos (6,3%) 

• ligada a outros bens e/ou serviços (6,3%) 

 Cumprir a dieta hipossódica e hipocalórica 14,6% 

 Fazer atividade física   8,3% 

 Situações e sentimentos estressantes   6,3% 

 Falta de tempo   6,3% 

 Falta de apoio social   4,2% 

 

 

Percebeu-se que três entrevistados vincularam a pergunta sobre a sua dificuldade 

de adesão ao tratamento apenas ao comparecimento das reuniões. Isso pôde ser 

encontrado tanto nas respostas com relação à falta de tempo (isto é, os participantes 

alegando que não aderiam satisfatoriamente porque não tinham tempo, devido ao 

trabalho), como também alguns citando a dificuldade financeira para dirigir-se ao 
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Hospital Universitário (esses usuários não possui a carteirinha de gratuidade) ou falta de 

companhia. Até para os entrevistados que alegaram não ter dificuldade alguma, a sua 

justificativa também se encontra, por vezes, aliada à freqüência às reuniões semanais do 

Programa: 

 
A dificuldade que eu tenho para aderir ao tratamento é a falta de tempo. 
Por exemplo, as reuniões, às vezes eu não venho por falta de tempo, pois 
minha menina trabalha, aí eu tenho que preparar o almoço (E17, 
mulher, 54 anos, casada). 
 
Fica mais fácil quando eu recebo os vales transportes. Porque o ônibus 
vai direto pra Ribeira, e às vezes o outro, para vir pra cá, eu não posso 
pegar (E24, mulher, 54 anos, viúva). 
 
Dificuldade para mim é porque às vezes eu quero vir pra reunião, mas 
fica difícil, né? Porque eu não ando soe não tenho companhia (E41, 
mulher, 44 anos, junta). 
 
Dificuldade eu não tenho nenhuma, porque todas as reuniões eu estou 
aqui. Reunião eu não perco, se marcar alguma coisa, eu venho (E36, 
mulher, 52 anos, separada). 

 
 
No conteúdo das respostas concernentes à dificuldade de adesão também foi 

encontrada uma variedade de formas de posicionamento pessoal, às vezes até 

contraditórios, mas almejando dar um sentido, coerência e até justificativas para as 

dificuldades. No caso específico da dieta, é difícil para esses participantes, “abrir mão” 

da alimentação que estavam acostumados e gostam de comer. Aliado a isso, existe ainda 

o fato de que uma dieta diferenciada dos demais pode provocar “desconfortos sociais” 

(estar em um grupo e não poder compartilhar do alimento que é comum a todos os 

presentes, por exemplo): 

 
Principalmente diminuir um pouco o sal, eu não gosto da comida sem 
sal, mas também não posso comer ela com muito sal; então a minha 
dificuldade é esta, o sal, que deve ser tirado. E a bebida, eu não sou 
viciado em bebida, mas gosto de tomar uma cervejinha. Minha maior 
dificuldade é esta (E05, homem, 54 anos, casado). 
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Gosto muito de comer, fico beliscando. Estou fazendo a dieta mais ou 
menos do modo indicado, evitando sal, gordura, refrigerante (E13, 
mulher, 54 anos, viúva). 
 
Não existe dificuldade de aderir ao tratamento.O que eu quero fazer eu 
faço, pode ser o que for, se eu sei que serve pra mim, eu faço. Não como 
carne, bolacha só água e sal. Outra coisa que sinto dificuldade: se eu for 
num churrasco, se eu ver um churrasco, bem assadinho, com aquele 
cheiro bom danado, aí eu não resisto não, tenho que comer, nem que 
seja só um pedacinho (E47, homem, 54 anos, casado).  
 
Não comer carne charque muito salgada, porque se eu comer o sal 
mesmo agora, daqui a poucos minutos eu estou que não posso nem falar. 
A comida, o feijão branco, é tudo insosso (E41, mulher, 44 anos, junta). 
 
 

Existe normalmente a expectativa, inclusive da própria Psicologia, de ver o ser 

humano como um ser coerente, previsível, tanto nas suas atitudes, quanto nas suas 

narrativas. Ao se observar a variedade de formas de se posicionar, pode-se inferir que 

para a pessoa não é fácil responder a uma pergunta deste tipo, especialmente quando 

mostra uma possível situação de conflito concernente ao que lhe foi perguntado. 

Inclusive, vale ressaltar que, de acordo com Marks et al (2000), a pessoa normalmente 

vê coerência no seu discurso, naquilo que fala, porém é comum a presença de 

contradições e expressões que denotam incertezas, sem a pessoa perceber que está se 

contradizendo. Aliado a isso, o fato de quem estava entrevistando ser um membro da 

equipe do PACHA, o usuário responder sobre suas dificuldades poderia implicar em ter 

que “assumir pecados” contra o que lhe foi proposto. De acordo com Murray (1997), o 

entrevistado tende a contar uma história objetivando mostrar uma determinada imagem 

ao seu interlocutor. Por isso, esse aspecto foi considerado ao se fazer uma análise mais 

detalhada das respostas dadas nesta pesquisa. 

Foi perguntado aos participantes quais as orientações, de tudo o que foi ouvido 

ao longo do tempo em que os mesmos freqüentam o PACHA, as que eles consideram 

as mais importantes. Uma outra pergunta foi quais as orientações são mais difíceis 
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de seguir. Cabe lembrar que os entrevistados poderiam dar mais de uma resposta. 

Coincidentemente, as respostas foram praticamente as mesmas (Quadro 8). Parece então 

que para a maioria dos usuários a escolha de uma determinada orientação como mais 

importante está relacionada intimamente com a dificuldade em cumpri-la. 

 
Quadro 8 

   Orientações mais importantes          /      Orientações mais difíceis de seguir
Evitar massa e gordura /  
Diminuir o peso 

 58 % Evitar massa e gordura /cumprir a 
dieta / Diminuir o peso 

 48 % 

Realizar atividade física  
 

 54 % Realizar atividade física   21 % 

Evitar o uso do sal 
 

 42 % Evitar o uso do sal  17 % 

Evitar o stress 
 

 33 % Evitar o stress  10 % 

Uso do medicamento  
 

  6 %   

Evitar álcool / fumo 
 

  6 %   

 

A grande maioria dos entrevistados, como já foi assinalado, está em situação de 

sobrepeso ou apresentando um estado de obesidade. Lembrando, ainda, que a 

hipertensão arterial em obesos normalmente tem seu início em uma congruência de 

fatores, dentre eles uma maior ingestão de sal em sua alimentação, um aumento de 

colesterol e triglicérides devido a uma alimentação hipercalórica e o sedentarismo 

(Furtado, 1992). Como vai se observando no decorrer da análise, a dificuldade com a 

dieta está presente na maioria das respostas fornecidas pelos participantes ao longo da 

entrevista. Infelizmente, a redução do sobrepeso e da obesidade é bastante difícil na 

população, pois está relacionada com hábitos de vida bastante arraigados à cultura e aos 

costumes das cidades modernas ocidentais. 

Observa-se que a dieta tem para a pessoa portadora de hipertensão uma grande 

relevância no seu processo de adesão ao tratamento. Há por parte dos entrevistados o 



 131

reconhecimento de que é importante cumprir uma dieta adequada, mas verifica-se que 

existe uma grande dificuldade em modificar os hábitos alimentares, bem como para a 

pessoa que está obesa perder peso. Eles poderiam ser considerados, pela literatura 

médica existente, como pacientes não-aderentes, pois não estariam cumprindo o que 

lhes foi proposto. 

Importante observar que, concretamente, dos 18 participantes que possuem 

obesidade, a metade apresentou a dieta como uma orientação difícil de seguir, e a outra 

metade não pratica exercícios. O número de obesos mostra-se compatível com a 

percentagem de entrevistados que consideram baixar peso uma orientação difícil de ser 

seguida. Estamos, portanto, diante de uma dificuldade que não é ocultada nem 

camuflada por alguns usuários, que assumem e expressam junto com ela um desejo de 

mudança e de se conseguir um processo de reeducação alimentar tal, de forma que 

cumprir a dieta adequada – e assim conseguir “aderir ao tratamento” – seja algo sem 

culpa. Essas pessoas sabem exatamente os riscos que correm ao se alimentarem de 

forma incorreta: 

 
A que tá me preocupando e me envergonhando é a boca. Com 
sinceridade, é a boca, porque se eu comesse menos... Quando eu 
consigo levar a sério e comer pouco, ficar só com minhas frutas, eu 
tenho certeza que eu consigo manter melhor a pressão e perder peso. 
Mas quando eu me esqueço, começo a comer besteira, e quando eu 
começo a comer besteira, como outras coisas, aí vai... a bagunça tá 
feita, o peso sobe (E25, mulher, 55 anos, separada). 
 
Realmente eu... (hesita ao falar) gosto de comer assim, um franguinho, 
peixe, é o que eu mais gosto. Carne, se for magra. Agora, quando tem 
costelinha, do jeito que eu falei que eu gosto, aí eu não dispenso não. Às 
vezes, eu tenho até evitado fazer, porque... um pirãozinho, com aquele 
caldo... é muito gostoso (faz gestos com a mão e a boca, demonstrando 
prazer). O sal eu não evito muito não, deixo mais à vontade (E10, 
homem, 62 anos, divorciado). 
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Lembrando o que já foi citado, alguns dos participantes alegaram ter dificuldade 

em aderir ao tratamento, principalmente no que concerne ao cumprimento da dieta, 

associando esta dificuldade com a sua condição financeira. Da mesma forma, nas 

respostas sobre quais orientações eram mais difíceis de seguir, essa correlação se 

repete, reforçando que a situação econômica é apontada como um empecilho para seguir 

o que é orientado com relação à dieta: 

 
O mais difícil é na alimentação, porque às vezes eu não tenho aquele 
dinheiro pra comprar aquelas verdurinhas, pra comprar aquelas 
coisinhas mais leves, feijão branco às vezes me dão. Quando eu não 
posso comprar, porque tem vezes que sobra R$ 20,00. O que eu vou 
fazer  com R$ 20,00? Com R$ 20,00 eu compro 1 Kg de feijão preto, 2 
pacotes de arroz, uma verdurinha, uma frutinha. Aí pronto, vai o 
dinheiro. Aí o jeito que tem é eu cair naquele outro feijão. Quando eu 
caio naquele outro feijão, eu sinto que a pressão sobe (E26, mulher, 62 
anos, divorciada). 
 
(...) Alimentação, por uma questão financeira, fica difícil. Aí a gente 
come o que tem em casa (E08, mulher, 52 anos, junta). 
 
A dieta que a médica passa para eu seguir, eu não vou dizer que sigo 
ela, porque não sigo. Ás vezes a fruta, não tem suficiente pra mim 
comer assim, uma verdura, também, e o que entra dentro de casa 
tenho que comer (E11, mulher, 42 anos, junta). 
 

 

Outras dificuldades também foram citadas com relação ao cumprimento 

adequado da dieta, tais como a falta de apoio social e os aspectos culturais que 

perpassam os hábitos alimentares. Sabe-se que alguns destes costumes e hábitos estão 

arraigados à cultura, como por exemplo o padrão da alimentação básico, muitas das 

vezes rico em gordura, massa e sal (feijão, arroz, farinha, carne e pouco consumo de 

frutas e verduras). 

A culinária brasileira tem a maioria dos seus pratos tradicionais baseados em 

alimentos ricos em gordura e que necessitam do sal como um dos temperos principais. 
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Na região Nordeste, particularmente, esta prática é mais acentuada, como a carne de sol, 

a peixada no coco e o picado, por exemplo. As crianças não são ensinadas desde cedo a 

se alimentarem fazendo uso de verduras e normalmente se tornam adultos repetindo os 

hábitos alimentares apreendidos através do processo de socialização. 

As dificuldades com a dieta e o uso do sal ficam também evidentes, quando 

perguntados sobre os hábitos nocivos e fatores de risco que possuem (Quadro 9). 

Uma grande maioria dos entrevistados declarou que fazem ingestão de gordura e/ou 

massa (42 pessoas de um total de 48 participantes), alguns até diariamente; fazem 

também uso do sal, possuem uma vida estressada e admitem estar com o peso acima do 

ideal, como veremos no quadro a seguir: 

 

       Quadro 9 
        Hábitos nocivos/Fatores de risco presentes 

Comer gordura e/ou massa  42 participantes    87% 

Uso do sal   40 participantes    83% 

Vida estressada  38 participantes    79% 

Peso acima do ideal  21 participantes    44% 

Sedentarismo  14 participantes    29% 

Uso de álcool  05 participantes    10% 

Tabagismo  02 participantes     4% 

 

Sobre o hábito de comer uma alimentação rica em massa e gordura, observa-se 

que os participantes têm consciência de seus malefícios, até tentam evitar a ingestão de 

alimentos muito calóricos, contudo reconhecem que “escorregam” na dieta por não 

conseguirem mudar radicalmente seus hábitos alimentares: 

 
Todos os dias como gordura, principalmente frango, tem de tirar aquela 
pele né... Mas eu gosto do couro, da gordura, até a gordura eu... (E33, 
homem, 45 anos, junto, obeso). 
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Inhoque eu adoro, bem feitinho, com um molho bem apurado. Mas é às 
vezes, porque eu evito. A costela do peito, às vezes, ela faz do jeito que 
eu gosto, com a gordurinha descendo pelo canto da boca... (ri) aí ela diz 
“hôme, você não pode”, mas eu vou fazer o que, se eu gosto? Deixar de 
comer uma coisa que eu gosto, eu não posso (E10, homem, 62 anos, 
divorciado, peso normal). 
 
Minha dificuldade é na alimentação. Gosto de comer gordura. Adoro 
feijoada (E14, mulher, 56 anos, viúva, obesa). 

 

Especificamente sobre a prática de ingestão de massas, a grande maioria dos 

entrevistados que afirmou ter este hábito, se referiu ao consumo de pão –diariamente – 

como um hábito ruim que o participante é consciente que pratica mas não consegue 

evitar. Alguns até alegam conseguir diminuir o consumo do pãozinho, de diário por às 

vezes, trocando-o pela ingestão de bolacha tipo cream-craker. Percebe-se mais uma vez 

a pressão dos hábitos culturais, interferindo na capacidade da pessoa de modificar 

hábitos que não lhe fazem bem. O relato abaixo, de uma senhora que tenta seguir a dieta 

recomendada para ela pela nutricionista, que aconselha a ingestão do biscoito cream-

craker, demonstra esta dificuldade. Para ela, abrir mão do seu pãozinho é difícil, porém 

quer cumprir o que lhe foi recomendado: 

 
Às vezes abro o pão e coloco o cream-craker dentro (E45, mulher, 45 
anos, casada). 
 
 

A maioria dos participantes que consegue cumprir adequadamente a dieta, deixa 

implícito nas suas respostas o quanto tem consciência de que essa não é 

necessariamente uma tarefa fácil, implicando em “aumento de serviço ou dificuldade”, 

porém muitos fazem menção de melhora da pressão arterial através de uma saudável 

prática alimentar. O relato que será apresentado agora é um bom exemplo do tipo de 

cuidado que a pessoa portadora de hipertensão deve ter com a sua alimentação, mesmo 
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que isso implique em abdicar de uma alimentação “mais saborosa” para os padrões e um 

trabalho um pouco maior no preparo dos alimentos: 

 
 
A orientação que acho mais importante é quanto à alimentação. Me 
alimentando bem, eu tenho certeza que estou sobrevivendo. Tem gente 
que muitas vezes antecipa a viagem. Por exemplo, uma pessoa que sabe 
que não pode comer gordura e comer com sal, acho que ela está 
antecipando, né? (...) O cuidado com a alimentação é normal. Porque lá 
em casa é assim, não tem pratos diferentes, mas eu tiro o meu. Na hora 
do almoço, eu já deixo a minha janta. Eu não como peixe com sal, mas é 
ruim, eu prefiro frango. Carne, é uma vez por semana. O peixe, sem sal, 
vou dizer uma coisa pra senhora, é um purgante. Lá em casa, ninguém 
come nada gorduroso, porque lá em casa são 3 pessoas doentes, eu, meu 
pai e minha mãe, doente e velho. Aí os outros têm que acompanhar o 
mesmo ritmo, e quando não pode acompanhar, aí se faz uma outra 
panela, ou antes de botar o tempero, já tira logo o nosso (E07, mulher, 
58 anos, viúva). 

 

Com relação ao sal, dos 40 entrevistados que fazem seu uso no preparo das 

refeições (83% da amostra), observou-se que uma grande parte (30 usuários = 74%) 

utiliza-se de “pouco sal”, todos os dias, o que para eles significa “dar um sabor na 

comida”, não deixar a comida “insossa”. 

O uso do sal, contudo, tem de ser analisado de forma diferenciada, tendo em 

vista que o prejuízo do sal depende do grau de sensibilidade da pessoa ao mesmo ou 

não, bem como o tipo de hipertensão que possui. De acordo com a orientação de alguns 

cardiologistas, membros da Sociedade Norte-rio-grandense de Cardiologia, as pessoas 

com hipertensão do tipo leve e não sendo sensível ao sal, podem fazer seu uso em 

pequenas quantidades/dia. 

O organismo necessita de uma porção diária de sal, porém o povo brasileiro 

consome normalmente mais sal do que é necessário e saudável (Lipp & Rocha, 1996). 

Além disso, normalmente é esquecido – ou existe um desconhecimento desse fato – da 

sua existência embutida nos produtos, principalmente os industrializados. Dos 29 
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entrevistados que possuem hipertensão do tipo leve, 28 fazem uso de sal, enquanto que 

dos 19 que possuem hipertensão moderada, 12 usam o sal; destes, 8 (42,2%) ingerem 

sal em quantidades normais, todos os dias, o que é um dado altamente significativo, 

tratando-se de um hábito nocivo e perigoso para a pessoa que possui hipertensão 

moderada. Ao se falar do uso do sal por esses participantes, se está referindo apenas ao 

sal refinado utilizado no preparo das refeições. 

Os dados com relação às dificuldades no cumprimento de uma dieta adequada, 

seja ela hipossódica ou hipocalórica, leva a refletir sobre a necessidade de um apoio 

familiar nesse tocante à alimentação ideal para a pessoa que possui Hipertensão 

Arterial. Ao se fazer uma leitura das respostas proferidas, é fácil perceber quão difícil é 

para essa pessoa ter de adaptar-se à ingestão de uma alimentação preparada 

diferentemente da maioria, sem que não se sinta “excluído” e “diferente” do grande 

grupo, até mesmo do grupo familiar, e necessitando passar por um processo de 

reeducação alimentar. Assim, ter de assistir outros familiares comendo o que eles 

gostam mas se sentem privados, é um problema para eles, como observado nos 

seguintes depoimentos: 

 
A comida. Porque eu não como toda qualidade de comida, aí eu me sinto 
muito mal quando vão comer. (Se sente mal como?) Porque as comidas 
que eu gosto eu não posso mais comer, é queijo de coalho, que é 
salgado, queijo de manteiga, um pão assado, coca-cola, que eu adorava 
e disseram que não é muito bom (E19, mulher, 54 anos, casada). 
 
Combater o sal, isto é importante demais, porque eu quando como um 
pouquinho de sal, a pressão sobe logo. Pegar peso, tomar cervejinha, eu 
parei logo. Minha esposa prepara comidas deliciosas, principalmente no 
domingo, aí eu não consigo resistir, é difícil, tenho de beliscar um 
pouquinho, nem que seja pra provar (E21, homem, 40 anos, casado).  
 
De vez em quando a gente abusa um pouquinho, vai a uma festa, chega 
lá dá vontade de tomar aquele copo de cerveja, aí a gente toma, come a 
carne um pouquinho mais gordurosa do churrasco; sabe como é né, a 
gente não pode cortar tudo (E05, homem, 54 anos, casado). 
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Com relação ao sedentarismo (a não realização de nenhum tipo de atividade 

física), observou-se que a grande maioria exercita-se regularmente (71%). Este é um 

número que pode ser considerado muito bom, tendo em vista que o sedentarismo ainda 

é muito marcante no estilo de vida do povo. Como já foi citado neste trabalho, não 

existe uma consciência global da necessidade de exercitar o corpo diariamente, bem 

como associar a atividade física com exercícios de alongamento. 

O tipo de exercício que é praticado pela maioria dos participantes da pesquisa, 

com uma freqüência média de 3 vezes por semana, é a caminhada, sendo acompanhada 

pela hidroginástica. O número de pessoas obesas e em situação de sobrepeso, contudo, 

ainda é elevado, e dos 18 participantes que apresentam obesidade, 8 (45%) não praticam 

nenhum tipo de exercício; a situação se agrava nos usuários que estão com sobrepeso, 

pois dos 18 entrevistados, 14 (78%) não se exercitam. Este dado é preocupante, tendo 

em vista que a situação de sobrepeso é uma condição limítrofe para a obesidade, e que 

esta, depois de instalada, é mais difícil de ser combatida. 

Os entrevistados relataram em vários depoimentos o reconhecimento do 

benefício que a prática diária de atividade física, principalmente a caminhada, trouxe 

para o seu tratamento, às vezes até proporcionando a diminuição ou retirada da 

medicação, como se observa nestes relatos: 

 
A mais importante é a ginástica, a hidroginástica. Acho que é mais 
importante, pois quando tinha ginástica aqui no hospital, que a gente 
vinha toda semana, todo mundo tinha a pressão controlada. Naquele 
tempo todo mundo tinha a pressão controladíssima. Todas nós, era 
difícil uma ter pressão alta (E45, mulher, 45 anos, casada). 
 
Caminhar. O melhor remédio, pra mim, é caminhar, que eu tenho 
certeza mesmo. Dr. X me passava um remédio, mas eu vi que não estava 
me dando bem, me dava uma tosse tão grande... (E29, homem, 61 anos, 
casado). 
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A orientação mais importante é caminhar. Depois que eu comecei a 
praticar este esporte, minha pressão melhorou (E43, homem, 62 anos, 
junto). 
 
Eu era uma pessoa que só vivia no pronto socorro, sabe, e eu hoje, 
graças a Deus, eu me considero curada, curada assim, eu tomo a 
medicação só quando eu tenho algum... Quando a pressão sobe, mas eu 
não preciso tomar a medicação todos os dias, não é preciso, eu tenho o 
controle da alimentação, caminhada, exercício... (F37, mulher, 47 anos, 
casada). 
 
 

Com relação ao álcool e ao tabagismo, nota-se que um número mínimo de 

participantes, do total de 48 entrevistados, possui estes hábitos (5 e 2 pessoas, 

respectivamente). Este fato é importante para o PACHA, tendo em vista os grandes 

malefícios que a prática de fumar e beber causa à pessoa portadora de Hipertensão 

Arterial. De acordo com a literatura, são hábitos difíceis de serem tirados e que 

normalmente causam constrangimento aos seus usuários. Ao serem analisadas as 

entrevistas dos participantes que fazem uso de algum tipo de bebida alcoólica 

regularmente, bem como cigarro, percebe-se que essas pessoas admitem que precisam 

abdicar desses hábitos, porém nenhum dos entrevistados deu ênfase ao fato de possuir 

um hábito que prejudica a adesão ao tratamento: 

 
Eles me recomendam pra não usar as coisas que não é pra usar, por 
exemplo, o cigarro, a bebida (E20, homem, 60 anos, casado). 
 
A orientação mais difícil de seguir pra mim é deixar de fumar. Mas estou 
diminuindo (E18, mulher, 43 anos, solteira). 

 

O stress da vida diária foi apontado por uma grande parte dos entrevistados 

como um dos hábitos nocivos que possui. A análise desse percentual, contudo, só tem 

sentido quando visto associado às respostas dos entrevistados sobre quais os problemas 

que afetavam o seu bem-estar. Nesta pergunta, foi dada a oportunidade para o 

entrevistado expressar livremente quais as situações em que os problemas do dia-a-dia 
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são fonte de stress e como ele se sente em relação a esses problemas. Pela riqueza dos 

dados obtidos, e por ser o stress um dos fatores de risco mais difíceis de controle por 

parte da pessoa, é que se faz necessário uma avaliação à parte. 

 

 

6.4. A dimensão esquecida: 

 

Os problemas que o ser humano enfrenta no dia-a-dia, os seus dilemas e 

conflitos pessoais, e as suas necessidades não satisfeitas afetam todos os aspectos da sua 

vida, sendo interpretados subjetivamente por ele, e podendo ser traduzidos na forma de 

manifestação corpórea. Cada pessoa, portanto, pode responder aos acontecimentos na 

forma de stress, como uma manifestação corpórea de motivos preocupantes que não 

podem (ou não conseguem) ser verbalizados. Assim, o stress – e todos os seus 

sintomas– podem se transformar em uma espécie de “linguagem corporal”, peculiar a 

cada um. Além disso, a própria doença em si, especialmente se produz sintomas e 

complicações físicas, é uma fonte adicional de stress. 

Nesta pesquisa, 79% dos entrevistados afirmaram que possuem uma vida 

estressada, tanto diariamente, quanto quase todos os dias. O stress hoje é um dos 

grandes motivos de problemas cárdio-vasculares e derrame cerebral, devido ao aumento 

da pressão arterial ocasionado por ele (Lipp & Rocha, 1996), sendo considerado um 

fator de risco e difícil de evitar porque geralmente foge do controle e da vontade da 

pessoa. Contudo, não se pode esquecer que ter um certo nível de stress na vida é algo 

inevitável, pois fatores estressantes estão presentes constantemente no cotidiano do ser 

humano. O problema está então na forma como essas pessoas que reconhecem ter stress 

lidam com os problemas que influenciam diretamente no seu processo de adoecer. 
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O percentual de entrevistados que reconhecem ter stress no seu dia-a-dia é muito 

alto, e esse é um dado aparentemente contraditório se comparado com a baixa 

porcentagem dos usuários que identificaram o controlar o stress como uma orientação 

difícil de seguir (apenas 10%) e o stress como um dos motivos para a dificuldade de 

adesão (6,3% dos entrevistados). O motivo talvez possa ser a grande ênfase que os 

mesmos dão à medicação em seu tratamento, à alimentação (dietas hipossódica e 

hipocalórica) e à prática de exercícios físicos. 

Observa-se, contudo, a importância de saber lidar com o stress na adesão ao tratamento, 

quando perguntados sobre a existência de problemas que afetavam o seu bem-estar. 

A grande maioria das respostas foi direcionada para os problemas da vida cotidiana. 

Para uma maior clareza de análise, as respostas focalizaram separadamente dois tipos de 

expressões presentes nos discursos (Quadro 10) e que estão estritamente relacionadas: 

os problemas relacionados com a emoção e os problemas concretos (que geram essas 

emoções). 

 

        Quadro 10 
        Principais problemas que afetam o bem-estar 

Problemas relacionados com a emoção 

Raiva, desgosto    37,5% 

Sentimento de impotência diante dos problemas    17% 

Nervosismo, depressão    10% 

Problemas concretos 

Preocupações com familiares e trabalho    35% 

Problema financeiro    17% 

Stress do dia-a-dia    15% 

Som alto    10% 

Alcoolismo esposo/filhos     8% 
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O efeito dos sentimentos como raiva e desgosto sobre a sintomatologia 

hipertensiva já foram vistos nesta pesquisa, quando foi feita a análise dos dados sobre a 

experiência da doença por parte dos entrevistados. Na realidade, em muitos casos 

verificados, estes sentimentos estão presentes justamente na relação com os familiares, 

onde parece haver um misto de preocupação e revolta ou raiva, mostrando o conflito de 

sentimentos contraditórios. 

Observa-se na leitura das entrevistas, que os participantes, principalmente as 

mulheres, têm grande envolvimento emocional com os problemas familiares. Essas 

preocupações são tanto com os familiares que moram na mesma residência, como 

também com aqueles que moram longe. Normalmente participam de suas vidas, seus 

conflitos, e também trazem para si responsabilidades adicionais, como sustento 

financeiro e criação de netos. O depoimento a seguir, quase todo na íntegra, retrata bem 

essa situação, onde a entrevistada, ao citar o problema que afeta o seu bem-estar, 

discorre sobre suas angústias, preocupações e frustrações, todos estes sentimentos 

ligados aos filhos e sua relação com eles. Mostra também que ela “apanha para si” os 

problemas dos diversos filhos e neto, como se fossem seus, assumindo o papel de 

“vítima”: 

(...) Eu sou uma vítima (...) O meu problema é o meu filho, que é ingrato 
demais pra mim. Sabe aquele filho estúpido, aquele filho ingrato, então 
a minha maior preocupação, o meu maior peso, que carrego nas minhas 
costas, é esse. E que eu faço tudo, tudo, tudo por esse neto, que é filho 
dele e ele simplesmente não dá valor. Ele só me trata assim, por ‘cima 
da cabeça’, não me bate, não me pisa porque não pode, mas acho até 
que tem vontade. (...) Eu tenho uma filha de 22 anos, que já fez 6 anos de 
casada, e minha casa é num terreno grande que eu dividi com 4 filhos 
que eu tenho e pra cada um desses filhos eu dei um pedaço do terreno. 
Então cada um construiu sua casinha do meu lado. Foi aí, doutora, que 
eu me ferrei. Porque eu estou participando sempre de tudo, tudo estou 
vendo, aí eu chego e ela está chorando, eu chego e ele está com a roupa 
já arrumada, e ela mandando ele embora. Aí vai, não vai, sai, não sai. 
Não saiu ainda não, mas está nessa coisa. Mas esse é o de menos. Tem o 
mais velho, que já está morando em Belo Horizonte, teve um problema 
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no casamento, a mulher dele trocou ele por outro, aquele babado 
danado, e eu lá no meio também. Houve muita briga, eu sofri demais 
com isso, mas agora ele se foi, tá pra lá. Mas quando ele vem, o que 
mora dentro da minha casa comigo, forma um barraco, pois fica com 
ciúme, pois o mais velho é muito legal comigo, aquele filho atencioso, 
quando chega me carrega pra lá, me carrega pra cá, sai comigo, a gente 
passeia, vamos pra lagoa, vamos pras praias, vai comigo pra casa do 
interior... aí o que mora comigo, aliás, vizinho a mim, na casinha dele, 
mas como não tem mulher se  soca na minha casa, é pra almoçar, é prá 
jantar, aí quando o outro chega ele apronta o barraco, de ciúme, porque 
ele não me dá carinho e o mais velho me dá, aí briga por tudo, fica sem 
falar comigo dentro de casa (E06, mulher, 61anos, solteira). 

 

Em alguns depoimentos dessas entrevistadas, além das preocupações com os 

problemas dos familiares mais próximos, encontra-se sentimentos de revolta pela falta 

de apoio desses familiares às necessidades com relação aos serviços da casa, como 

arrumação dos aposentos e preparo da alimentação. Sentem-se cobradas e as tarefas 

domésticas passam a ser também fonte de stress cotidiano. Como a maioria das 

entrevistadas possui mais de 55 anos, é normal que estas atividades exijam mais vigor 

físico do que elas podem ter. No relato a seguir tem-se um exemplo de uma senhora de 

55 anos, com uma história de hipertensão há 13 anos, do tipo moderada. Sua pressão 

arterial normalmente fica em torno de 16 x 10. Além dela e do esposo, moram na casa 

mais 6 pessoas, entre filhos e netos, com uma renda familiar de R$ 320,00. O 

depoimento foi escrito quase todo na íntegra, devido à riqueza dos detalhes que muito 

bem retratam a situação: 

 
Meu filho não trabalha. E o outro estava trabalhando e agora não está 
mais. Quando eu chego em casa, estão deitados, eles sabem que estou 
doente, mas fazem quando querem. Eu chego em casa e encontro tudo do 
mesmo jeito que deixei ou pior; aí eu já começo a me estressar. O 
homem chega (marido) pra comer e tá tudo revirado ainda e começam a 
me cobrar, porque a comida não tá pronta, porque os meninos (netos) 
precisam ir para o colégio e não tem comida pronta, e isso enche muito. 
Olha, filho, só faz cobrar. Meu marido até hoje é muito bom, mas se 
fosse ruim eu já tinha deixado (...). O filho que eu adoto, diz que só vai 
pro colégio porque eu obrigo ele ir, porque todo dia eu forço. (...) E ele 
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ajuda aos trancos e barrancos dentro de casa. É botar o lixo, é varrer 
uma coisa, é lavar banheiro, não arruma o quarto dele, tudo isso quebra 
a cabeça, né? Mas é essa história, lá em casa é muito agitado, é eu 
pedindo a Deus toda hora, eu faço as coisas dentro de casa, é rezando, é 
com cheia de dor, é chorando. O mais novo não me dá trabalho, não 
bebe, nem fuma, só trabalha. (...) Quando eles ficam assim, já 
crescidinhos, eles têm hora que enfrentam pai, mãe, gritam a gente. 
Quantas vezes esse meu, de 24 anos, me bateu, fala alto comigo, chega 
eu choro. Eu choro, tem horas que quer assim me dar alguma coisa, eu 
grito, grito. (...) É a vida... é assim mesmo, não se tem o que fazer, é 
pedir a Deus, toda hora eu oro pra Jesus me ajudar e eles também, né? 
(...) Tem que procurar, né? Enquanto que eu estou morrendo, acabando 
lá em baixo, com as pernas doendo, com sono, e meu filho deitado, 
dormindo... Quando eles se levantam vão direto pras panelas, 
procurando comida. É duro, viu? (...) Esse meu filho de 25 anos, 
separou-se da mulher, é um puxa-encolhe. Ele descarrega em cima do 
filho de 8 anos, isso acaba muito comigo, ele chega e diz assim: ‘eu não 
tenho condições de criar esse menino, vou mandar a mãe dele arranjar 
um marido pra criar ele, eu vou mandar até tirar o meu nome do papel’. 
Eu vejo ele falar assim, é jovem, de 25 anos de idade, e a gente ouvir 
isso... A criança chora, a criança chora. É nessa hora, que o que tiver de 
pressão, junta tudo, é difícil, é nessa hora que fico assim (faz um gesto 
apontando pra ela mesma, como se ficasse mal) (E31, mulher, 55 anos, 
casada). 

 

Nesta entrevista nota-se um dado interessante, com relação ao julgamento da 

mulher com relação ao marido: “Meu marido até hoje é muito bom, mas se fosse ruim 

eu já tinha deixado”. Apesar dele ser considerado bom, parece não ter força moral com 

os filhos, impondo os limites necessários. Em outra entrevista, esse fato se repete, 

quando uma entrevistada relata que o marido é bom porque não bebe, não fuma e não 

joga, mas pelo depoimento colhido, o mesmo não fornece nenhum tipo de apoio 

necessário ao tratamento da esposa. Voltando à entrevista E31, percebe-se, inclusive, 

que esta alusão ao “filho bom” também está presente e com as mesmas características: 

“O filho mais novo é bom porque não bebe, não fuma, só trabalha”. Ele é considerado 

um “bom filho”, mas não ajuda em casa e nem age para que seus irmãos colaborem 

mais. 
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Um outro dado relevante que pode ser observado neste depoimento (E31), é a 

atitude de aparente resignação: “Não se tem o que fazer, é pedir a Deus, toda hora eu 

oro pra Jesus me ajudar e eles também, né?”. Parece que essa colocação “pedir a 

Deus”, alimenta a passividade e a resignação. Ao mesmo tempo, na frase seguinte, a 

entrevistada percebe estar fenecendo com esta situação e volta ao problema inicial, que 

é a falta de ajuda em casa: “Enquanto que eu estou morrendo, acabando lá em baixo, 

com as pernas doendo, com sono, e meu filho deitado, dormindo...” 

Pode-se observar, ainda, outro dado que também é digno de nota e que faz parte 

da história de outras participantes. Trata-se de alusões a filhos adotivos, ou netos 

adotados literalmente como filhos. Interessante é que elas assumem essa 

responsabilidade apesar da idade e do limitado dos recursos. Normalmente o sentimento 

que motivou tal atitude foi a compaixão pelos problemas do outro.  

A entrevista E39, feita com uma senhora de 63 anos, demonstra que havia uma 

expectativa de retorno afetivo, porém o convívio com o filho adotivo tem sido 

propiciador de sentimentos como revolta e ira, e a entrevistada enfrenta problemas que 

realmente está além de sua vontade e forças para corrigir: 

É a bebida do meu filho, é a hora de chegada, ele tem o vício de fumar e 
de beber. (...) Ele foi meu primeiro neto, eu peguei ele pra criar e vou 
dizer uma coisa: quem cria filho dos outros, cria uma cobra para 
engolir. Minha mãe falou isso e eu não escutei. É ganhar na loteria, 
quem cria filho dos outros... sabe quando eu vi ele? Eu avistei ele terça-
feira de manhã quando saí pra vir pra cá (já fazia 7 dias desde então), e 
é só eu e ele em casa. Ele não vem em casa. E quando a gente não se 
sente bem com a presença de uma pessoa em casa, a gente... aí dá uma 
agonia na cabeça da gente, na nuca, e demora a passar, mas vai indo, aí 
passa. Esse arrepio aqui na nuca, da ira, da raiva, da contrariedade. Eu 
peguei ele prá criar com 8 meses de nascido. Eu me sinto assim 
abandonada, discriminada, porque ele não me tem assim como mãe, se 
ele me tivesse como uma mãe, ele, ele me tinha mais um pouco de 
consideração. Assim, se meu filho não me desse esse problema, eu seria 
a mulher mais feliz do mundo, mas quando eu chego em casa, e vejo ele 
embriagado, eu sinto aquela tristeza... Eu queria me controlar, mais não 
posso (E39, mulher, 63 anos, viúva). 
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Mesmo quando o familiar não é oficialmente adotado, nota-se uma grande 

dificuldade em diminuir à ajuda a outrem, pela dificuldade da pessoa não reconhecer e 

aceitar seus próprios limites – físico, psicológico e financeiro. Observa-se nos relatos 

analisados, bem como nos que se seguem na continuação dessa análise, que 

principalmente as mulheres, assumem responsabilidades e se sentem escravas dos 

problemas que criam para si mesmas: 

 
Agora lá em casa tem uma menina, que é sobrinha do meu marido, com 
seus dois meninos, que só vive lá em casa, o que eu posso fazer? Meu 
marido diz: ‘Tu é que nem uma gata, tu pega pelos dentes assim, no 
pescoço, e traz pra dentro de casa’. Mas eu não, eu não trago, as 
pessoas é que chegam. Diz, eu vou mandar embora? Eu vou dizer que 
aquele feijão não vai dar pra eles comerem? Eu tenho uma lata de leite, 
eu tiro 3 colher, boto numa vasilha e dou pra ela levar, pro café da 
manhã (E17, mulher, 54 anos, casada). 
 
Hoje eu saí e deixei três em casa, agora eu adoro meus netos e eles me 
adoram, eles preferem estar comigo do que estar com a mãe deles, e as 
mães deles são ótimas mães, mas eu não sei porque, eu penso, o que eu 
fui fazer pra esses meninos gostarem de mim? Eu tenho uma neta que ela 
mora comigo, porque a mãe dela comprou uma casa em outro conjunto, 
e a menina não foi, tá comigo. Aí isso me preocupa assim, porque eu 
quero dar, mas eu não tenho condições; tenho esse filho que sempre vai 
dormir comigo, ele não é casado, aí ele morava com uma moça, aí teve 
um filho, está com 6 anos, aí ele deixa o menino lá em casa porque ele 
vai trabalhar, ele é da polícia, aí o menino quer viver lá em casa. Aí eu 
não tenho condições pra ir deixar em colégio, né? E tenho que ter 
cuidado pra ajeitar, lavar roupa, mas eu não tenho mais condições 
físicas. Eu fico triste, sabe, angustiada porque não posso... né? (E35, 
mulher, 62 anos, separada). 
 
Crio o diacho de uma menina que ela tem 10 anos e me aperreia. Não é 
assim de aperrear muito, é que ela é teimosa, e também é que eu vou 
deixar ela no colégio e é distante... na hora de buscar não, que já é 
assim, no fim da tarde, né? Ela era maltratada, né, pelo pai não, o pai 
tinha 5 e não tinha condição, aí peguei pra criar (E32, mulher, 49 anos, 
junto). 
 
 
 

Além dessa auto-exigência extrema, nota-se em alguns entrevistados a tendência 

citada por Maciel (1994) e Fadden e Ribeiro (1996), que é justamente a dificuldade de 
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expressar de forma livre os impulsos agressivos, dizer o que está incomodando, 

expressar os sentimentos. Lembrando que esses autores colocam que as pessoas 

portadoras de hipertensão costumam adotar um excelente grau de controle sobre suas 

emoções. Mesmo quando a necessidade e a vontade são de deixar transparecer 

sentimentos como raiva e frustração, normalmente se calam, pela dificuldade de dizer 

“não” e de impor limites: 

 
Porque eu sou aquela pessoa que sofre tudo calada, eu não sou aquela 
de falar, desabafar, de botar tudo pra fora, eu sou muito trancada (a 
entrevistada estava se referindo a falar durante às reuniões, contando 
seus problemas). Você disse que é muito ruim a pessoa ser assim, o ideal 
é botar tudo pra fora; mas eu fico só escutando e aquilo ali está preso na 
minha ferida, porque eu sou uma das tais (E06, mulher, 61 anos, 
solteira). 
 
Se eu tiver uma raiva, porque a gente fica aperriada com qualquer 
coisa, até se o marido falar bruto a gente não gosta, aí eu não sou de 
estar com baixaria, gritando, aí eu fico calada. (E28, mulher, 53 anos, 
casada). 
 
Às vezes, são os pequenos aborrecimentos, a gente às vezes não pode 
tomar certas atitudes e tem de engolir aquilo calado e isso mexe muito 
com a gente (E05, homem, 54 anos, casado). 

 

Um sentimento que também é notado nesta pesquisa é o de impotência diante 

dos problemas que as pessoas enfrentam no dia-a-dia, sejam eles de ordem econômica, 

emocional ou afetiva. A maioria citou o choro como expressão do sentimento, e mesmo 

assim alguns depoimentos se referem a um choro contido e escondido das outras 

pessoas. Poucos referiram conseguir expressar o que sentem e se sentir aliviados por 

isso. Alguns relatos servem como exemplo para estas considerações: 

 
Queria uma coisa, se tivesse um jeito, um meio de resolver os problemas, 
diminuir, de eu não me estressar fácil, de eu não me preocupar tanto 
com as coisas, porque é tão bom estar em paz com a gente mesmo, 
deitar, pedir a Deus que nos dê uma boa noite, já amanhecer o dia sem 
estresse... (E06, mulher, 61 anos, solteira) 
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Às vezes, eu estou com um problema, tudo em cima de mim, e eu não 
posso fazer nada. Dra. “X” um dia perguntou pra mim: ‘porque sua 
pressão está tão alta?’ Aí eu disse que era um problema que tava 
comigo, e eu não posso fazer nada. É o telhado da minha casa, que eu 
não posso trocar, e todo dia fica cheinho daquele pozinho... (ri, se 
referindo ao cupim). Se eu durmo de papo pra cima, de boca aberta, 
acordo com a boca amargando, eu tenho pra mim que é o pó de cupim 
que cai dentro da minha boca. Aí Dra. “X” diz: ‘Você faz o que?’, não 
posso fazer nada, só se eu dormir debaixo da cama. Outro problema que 
me aperreia é de não ver os filhos chegar lá em casa e me fazer uma 
visita, sabe? (...) (Como se sente com relação a esses problemas?) Eu 
fico amargurada, fico assim pensativa, choro, entendeu, mas nessa hora 
eu peço conforto a Deus e Ele me dá (E26, mulher, 62 anos, divorciada).  
 
Eu me sinto muito magoada. (...) Como sexta-feira (se referiu ao dia da 
reunião do programa, dia da palestra com a psicóloga), eu vim tão 
tranqüila pra cá, aí quando fui pra casa, no caminho, já encontrei a 
notícia que “teu marido estava ali, com uma bicha véia, se beijando no 
meio da rua”. Eu fiquei com aquela coisa doendo, disse: “ai meu Deus, 
eu vim tão bem de lá e agora estou doente”. Passei o dia todinho mal, aí 
de noite, quando ele chegou, me deu aquele tédio, esperei ele entrar... 
mas também fico calada, não digo nada, aí é que fico pior. Trancada, 
que eu fico com aquilo trancado (coloca a mão sobre o peito e a 
garganta), eu só me digo mais nos olhos, de chorar, já tava inchado 
(E11, mulher, 42 anos, junta). 
 
 

Lembrando que o sintoma hipertensivo pode ser considerado uma espécie de 

“linguagem corporal”, peculiar a cada pessoa. Portanto, segundo, Chiozza et al, (1998), 

é importante retomar o significado da palavra “pressão”. Ela tem sua origem na palavra 

latina pressio-onis, derivado de premere, tendo o significado de “apertar, oprimir ou 

empurrar”. Sabe-se que os problemas da vida cotidiana podem ser expressos em forma 

de sensações e sintomas corpóreos, logo, esses problemas tendem a servir como 

“geradores de pressão psicológica interna” e ser corporalmente traduzidos em forma de 

elevação da pressão arterial. 

Diante disso, pode-se observar, em muita das respostas dos usuários, uma forte 

tendência à passividade, com descrições claras sobre a sensação física sentida por eles 

no momento da tensão interna, não expressada de forma satisfatória. Colocando pela 
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segunda vez o discurso que segue, da mesma entrevistada citada anteriormente, 

percebe-se que as sensações relatadas nos lembram em muito o próprio processo 

hipertensivo, tal qual ocorre dentro das artérias: 

É desgosto, raiva, do marido, né? Porque ele gosta de andar com mulher 
pelo meio do mundo, é raparigueiro que só. Aí eu fico assim, calada, não 
desabafo. No mesmo dia não, mas no outro dia amanheço tão mole, tão 
mole, caindo assim, não posso nem fazer nada, fico como aquela coisa 
mole, aí às vezes tomo o remédio e passo o dia assim, mole. Eu tenho 
isso, tenho um problema, no outro dia é que vou ter reação. Se eu tiver 
uma raiva, no outro dia eu incho. Fico inchada assim, por dentro, sinto 
aquele peso, inchada. Fico toda me tremendo, tremendo que só, e eu 
fiquei um bocado de dias com as mãos e os pés tudo inchado. De repente 
a pressão subiu, fiquei toda me tremendo (E11, mulher, 42 anos, junta). 

 

Contudo, os profissionais da saúde devem facilitar para a pessoa que possui a 

doença reconhecer suas forças e utilizar com mais eficiência seus recursos pessoais, 

incentivando à percepção das limitações, capacidades. 

Para a Psicologia, precisa-se ressaltar, cada pessoa tem uma visão acerca de si 

mesmo que com certeza influencia profundamente a sua capacidade para compreender 

os conflitos e participar o mais satisfatoriamente possível em sua solução. Diante disso, 

nota-se que alguns entrevistados colocaram, em seu discurso, a necessidade de 

conseguir enfrentar de uma forma mais satisfatória alguns problemas que lhe aparecem, 

não os priorizando e nem os assumindo ou se preocupando com os de outras pessoas. 

Nos exemplos que se seguem, os entrevistados, ao serem perguntados sobre quais as 

orientações ouvidas da equipe durante todo esse tempo em que os mesmos freqüentam o 

programa, que julgam mais importantes, deram as seguintes respostas: 

A pessoa não relevar tanto as coisas, não dar muita atenção, procurar 
relaxar. Se acontecer, vamos tentar resolver da melhor maneira e deixar 
o tempo passar. Sempre procurar não se aborrecer. Pra pressão o que é 
pior é o aborrecimento. Não tem coisa pior. Já não chega os problemas, 
que eu tenho, ainda vou procurar tratar mais problemas ainda? 
(referindo-se aos problemas de outros) Aí não dá (E10, homem, 62 anos, 
divorciado). 
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Ter cuidado com as emoções, procurar manter a calma, eu acho muito 
importante. Ter equilíbrio com as coisas, tá certo que nós somos 
humanos, mas é muita carga, mas procurar diante dessas coisas... Como 
é que se diz, assim... procurar não se envolver com aquilo ali. Porque a 
gente recebe, mas a gente tem que ter um comportamento de trabalhar 
com a gente mesmo. A gente procurar se trabalhar no sentido de que a 
gente não se deixe afetar por aquilo. A gente não pode, tudo o que 
acontecer no mundo, a gente carregar nas costas. A gente tem que 
trabalhar isso aí (E44, mulher, 57 anos, solteira). 
 
 

O que seria interessante saber, entretanto, é até que ponto essas considerações, 

que julgam tão importantes, são assumidas no dia-a-dia, sem perder de vista, é claro, a 

dinamicidade que cerca o viver humano e que se está a todo instante sujeito ao advento 

de problemas cotidianos. O que parece importante, então, é que as pessoas tenham esse 

modo de pensar como uma base para as suas vidas, e, a partir dessa visão, tentar 

enfrentar as situações que surgirem. 

Voltando às duas entrevistas citadas anteriormente, buscou-se encontrar, em 

outras respostas, dados que nos fornecessem pistas sobre como esses dois participantes 

têm vivenciado no dia-a-dia, o que alegaram ser importantes no modo como enfrentam 

seus problemas. 

Na entrevista E10, o participante declarou, ao relatar os problemas que afetavam 

o seu bem-estar, que um fator que o “deixa muito mal” é a vida que está levando, 

referindo-se aos problemas com os filhos: 

Praticamente o lar deles eu não tenho acesso; minhas netas são 
mocinhas novas, quase não falam comigo, não sei se é orgulho, isso é o 
que mais me aborrece assim. (...) Como eu me sinto com relação a esses 
problemas, é que às vezes a gente quer ser tão agradável, às vezes a 
gente consegue mais carinho de pessoas estranhas, palavras amigas, do 
que a própria família. É a pura realidade (E10, homem, 62 anos, 
divorciado). 

 

Este participante, em uma das suas respostas, contou um pouco de sua história 

como justificativa para não “ficar bem” com relação ao problema familiar. O mesmo 
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separou-se de sua primeira esposa e foi viver com outra mulher. Seus filhos não 

gostaram. Com a nova companheira teve mais dois meninos, que ainda são pequenos. Sua 

companheira então o traiu com seu filho mais velho, do primeiro casamento, que veio 

morar com eles. Saiu de casa, e por causa dos seus filhos pequenos, deixou a 

companheira com a casa que construiu para eles. Atualmente, essa sua segunda mulher 

mora com seu filho, com quem o traiu. Mesmo com tudo que narrou, o entrevistado não 

acha que tenha uma vida estressada. Sua pressão arterial é mais ou menos controlada e, 

quando se eleva, apresenta sintomas que ele mesmo reconhece ser devido aos problemas, 

mas que procura “relaxar, de mim mesmo, esquecer certas coisas” Tem no seu trabalho 

uma grande arma para reduzir o stress do dia-a-dia, procurando conversar, se divertir, 

com as pessoas que procuram o seu estabelecimento comercial e que com o tempo 

tornaram-se amigos seus. 

Percebe-se, portanto, que essa pessoa procura contornar, ou melhor, conviver com 

as adversidades familiares que o cercam, procurando na sua rede social o apoio que 

necessita. Contudo, tem a consciência de que precisa tentar resolver da melhor maneira 

possível os problemas, não ficar “fugindo” deles. 

Na entrevista E44, a participante, apesar de colocar o controle das emoções 

como a orientação mais importante a ser seguida, também reconhece que este possível 

controle é a orientação que para ela é a mais difícil de ser cumprida. Contudo, como 

pode ser observado na sua resposta transcrita a seguir, ela em seu discurso demonstra 

que no dia-a-dia está sempre procurando lembrar que existem coisas mais importantes – 

e melhores– com as quais pode contar para perceber os problemas de forma mais 

amena: 
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Não se preocupar com as coisas e acontecimentos. Porque graças a 
Deus tenho a minha aposentadoria, porque às vezes a gente esquece de 
agradecer o que tem, a gente só quer ver o que os outros têm, não é 
mesmo? Mas eu acho que o bom da vida é a gente agradecer o que tem. 
Graças a Deus, apesar de eu ter a pressão alta, meu filho não dá 
trabalho, não tem, nunca me deu problema assim com más companhias, 
é um bom rapaz, tudo isso a gente esquece de agradecer. Às vezes eu fico 
muito aflita, aí digo, puxa vida, eu... meu filho não me dá trabalho, se eu 
deixar a bolsa com o ordenado todinho, ele nunca tirou um real, ele 
nunca tirou nada da minha bolsa, ele nunca mexeu no meu guarda-
roupa, essa honestidade ele tem e às vezes isso é uma coisa muito rica 
(E44, mulher, 57 anos, solteira). 

 
 

Quando perguntada sobre se tem dificuldades de aderir ao tratamento, esta 

entrevistada colocou acreditar que “a dificuldade quem faz é a gente. Nós é quem 

criamos as dificuldades, é só querer”. Alegou, inclusive, que às vezes tem uma vida 

estressada, citando que “o stress sou eu quem crio. Tem gente que tem a vida estressada 

e tem gente que cria”. Reconheceu, ainda, que o fato de ter uma recaída nos seus 

sentimentos, no sentido de se importar muito com os problemas, é o fator que altera o 

seu bem-estar: 

 
Quando eu tenho uma recaída, né, dos sentimentos, começo a pensar pra 
trás, porque seria muito bom que a gente sempre tivesse pensando 
positivamente. Eu acho que quando eu começo a andar pra trás, que eu 
tenho uma recaída nos sentimentos, aí começa a... pensar, que não é pra 
gente viver, a gente fica triste. (...) Eu acredito cumprir as orientações 
dadas no programa mais ou menos. Porque se eu seguisse totalmente, eu 
emocionalmente estava bem, né, diante do que é ensinado à gente. Eu sei 
que não é fácil viver controlando as emoções (E44, mulher, 57 anos, 
solteira). 
 
 

Diante disso, percebe-se que reconhecer que as emoções precisam ser o melhor 

possível controladas, a percepção dos limites e potencialidades de cada um, e 

principalmente, reconhecer também que essa é uma tarefa não muito fácil, que precisa 

ser continuamente estimulada, pode ser a base para um bom trabalho que se pretenda 

realizar com pessoas lidando com o processo contínuo de adesão ao tratamento. 
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Com relação às estratégias e atividades utilizadas pelos usuários como forma de 

diminuir o stress da vida cotidiana, a maioria dos participantes forneceram mais de uma 

resposta. Achou-se significativo que 27% dos entrevistados alegam não fazer nada, 25% 

citam fazer trabalhos manuais e 16,7% referem o trabalho em casa (domésticos) e fora 

dela, como uma medida adotada, conforme o quadro a seguir: 

 
 

Quadro 11 
Realização de atividades para diminuição do stress 

Não faz nada  13 participantes  27% 

Faz trabalhos manuais  12 participantes .25% 

Trabalho casa / fora  8 participantes .16,7% 

Passear / conversar  8 participantes  16,7% 

Ouvir música / ler  5 participantes  10,4% 

Atuação em grupos de apoio (mães, idosos e o PACHA)   3 participantes  6,3% 

Técnicas de relaxamento  2 participantes  4,2% 

Outros (Tocar um instrumento, rezar, dormir)  3 participantes  6,3% 

 

 

O PACHA investe muito, na maioria de suas atividades, no reforço à 

necessidade do usuário preocupar-se com o stress diário como um importante fator de 

risco, como também procurar buscar sempre as melhores estratégias para diminuir esse 

stress. Contudo, baseando-se no dado de que 27% das pessoas entrevistadas não 

utilizam nenhuma estratégia de enfrentamento, pode-se mais uma vez supor que o 

Programa precisa ser revisto. Não somente porque a ênfase na prática verticalizada de 

transmitir informações, baseada no que “o outro precisa saber e fazer” torna-se 

insuficiente para abarcar problemas tão complexos, mas também porque cada usuário do 

PACHA possui uma realidade específica, que não pode ser negligenciada. 
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Como a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, torna-se natural que se 

tenha uma quantidade tão significativa de atividades manuais (tricô, costura, bordados, 

etc), como estratégias anti-stress, inclusive porque uma grande parcela delas não 

trabalham fora de casa: 

 
Quando estou muito atacada, muito aperreada, pego um pano e vou 
costurar, bordar, fazer alguma besteira (E07, mulher, 58 anos, viúva). 
 
Faço crochê. Esqueço o mundo. Além de movimentar os meus dedos, 
movimento a mente. Além disso, tem o prazer quando vejo feito. Quando 
faço crochê, esqueço até de comer (E25, mulher, 55 anos, separada). 

 

Nos programas do tipo do PACHA, verifica-se que o ideal pregado seria a 

pessoa não se absorver no trabalho, pois culturalmente essas atividades poderiam ser 

fonte de stress. Contudo, o mais importante seria verificar se a estratégia utilizada pelo 

usuário é para ele satisfatória, se tem conseguido suprir a sua necessidade. Para muitos 

participantes, o trabalho, seja ele doméstico ou não, é a única forma de enfrentar os 

problemas que lhes advém. Logo, o que se percebe, é que cada indivíduo encontra a sua 

própria forma de lidar com suas emoções:  

 
Lavo roupa, vou mexer com uma coisa, aí passa o aperreio, mexer nas 
plantas também, tem um bocado de plantinhas, aí eu vou mexer, aí vou 
conversar com elas, agradecer aquelas florzinhas (E31, mulher, 55 anos, 
casada). 
 
Com o trabalho eu relaxo. (...) Porque eu fico conversando com pessoas 
diferentes, que tem um estudo mais elevado, tem um pessoal lá que 
conversa muito comigo. Um coronel do Exército, tem outro que é da 
Marinha, e esse pessoal sempre tem uma conversa mais sadia, esse 
pessoal assim, eu gosto de conversar com esse pessoal que é mais 
instruído (E10, homem, 62 anos, divorciado).  
 
Quando eu estou preocupado, eu faço faxina em casa; faço uma compra, 
coisa assim, aí melhoro (E46, homem, 55 anos, casado). 
 
Saio pra vender Avon. Isso distrai, porque não sei bordar (E23, mulher, 
48 anos, solteira). 
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Alguns usuários citam sair para passear e conversar com amigos, como uma 

atividade que melhora o seu bem-estar. Outros, procuram ajuda – e também se sentem 

bem trabalhando nesses lugares – em grupos de ajuda, como o de mães, por exemplo. 

Alguns outros meios de lidar com o stress foram citados, como ouvir música, ler, fazer 

alongamento, tocar um instrumento, rezar, e alguns referem ter só as atividades do 

programa como meio de enfrentar o stress. 

 
Saio, vou pra casa da minha irmã, ela tem umas ovelhinhas, aí a gente 
sai pelo mato afora, mas eu não faço nada demais, stress nenhum, fico 
com ela lá, a tarde todinha na capoeira, debaixo de uma árvore, ficamos 
na sombra, e as bichinhas tudo lá, comendo. É melhor lutar com esses 
bichinhos do que com os filhos que a gente tem (E26, mulher, 62 anos, 
divorciada). 
 
 

Observa-se que essas atividades, para alguns usuários, trazem benefícios. 

Contudo, não se pode esquecer que o fator stress tem que ser continuamente trabalhado 

pela equipe, devido ao fato de se estar cotidianamente diante de problemas complexos, 

de cunho social (problemas financeiros, desemprego de filhos, alcoolismo de filhos e 

esposo). Na realidade, o stress da vida diária é hoje um dos fatores psicossociais mais 

relacionados ao aumento da pressão arterial, e algumas pessoas portadoras de 

hipertensão ainda têm enfrentado o stress de forma insatisfatória. 

O suporte social que a pessoa que possui hipertensão recebe influencia a maneira 

como esse reage ao impacto físico e principalmente psicossocial causado pela doença 

(Edelmann, 2000). A importância do apoio de outros na adesão ao tratamento é uma 

constatação desta pesquisa. A maioria dos entrevistados faz menção ao apoio social, ou 

por receberem, ou pela sua ausência, sempre com relação à adesão ao tratamento. Os 

que recebem apoio, conseguem vencer com mais facilidade as dificuldades, 

principalmente no que se refere à alimentação (hipossódica e hipocalórica). Os que não 
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recebem apoio, principalmente familiar, referem dificuldade no controle do nível de 

stress diário e no seguimento da dieta adequada.  

Muitas participantes referem-se ao apoio recebido do esposo como muito 

importante para lidar com a doença e com os problemas que as afligem. Outras 

afirmaram ser a postura do marido uma fonte de tristeza, devido aos mesmos não 

compreenderem suas necessidades como pessoa portadora de hipertensão (de 

medicação, de dieta, etc). Estes depoimentos a seguir retratam bem a situação: 

 
Meus filhos dão todo o apoio, mas meu marido é implicante, acha a 
caminhada e a alimentação diferente uma besteira, mas mesmo assim eu 
saio para caminhar de manhã. As reuniões, de início, ele quis botar 
empecilho, mas agora deixa eu ir (E03, mulher, 53 anos, casada). 
 
Não tenho apoio de ninguém. É porque meu marido não faz nada por 
mim, diz que não é “muleta de aleijado” (chora). Meu filho não pode me 
acompanhar, porque estuda e trabalha, a minha menina não pode me 
acompanhar, eu não tenho ninguém (E27, mulher, 55 anos, casada).  
 
Quando o marido bebe, ele me agride, me chama de hipertensa, de 
farmácia ambulante, de tudo. E o menino, quando se altera, tem de ser 
internado (E15, mulher, 49 anos, casada). 
 
 

Nota-se em muitos depoimentos, como os exemplos a seguir, que o apoio social 

percebido é resumido ao cuidado com o remédio e com a alimentação. Ou seja, a dieta e 

o tratamento medicamentoso são considerados como os mais importantes com relação 

aos fatores que interferem na adesão ao tratamento: 

 
Minha esposa sabe que estou aqui no programa, tem a medicação, 
quando eu me esqueço de tomar ela me cobra a medicação, quer dizer, 
eu vou comer uma comida com gordura, aí ela fala: “olha o que a 
doutora (a cardiologista do programa) fala pra você, olha o sal”, tudo 
isso, ela tem preocupação comigo, eu é que sou relapso mesmo (E05, 
homem, 54 anos, casado). 
 
Tenho um genro que é um filho. Se preocupa com meus medicamentos. 
Qualquer coisa, me levam pro posto e ficam comigo (E25, mulher, 55 
anos, separada). 
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Minha esposa faz o que eu gosto de comer, cuida da minha alimentação. 
Minha irmã, quando eu vou pra lá, é o maior cuidado com minha 
alimentação (E30, homem, 51 anos, casado). 
 
 

Contudo, alguns usuários percebem a necessidade do apoio familiar para ajudá-

lo a lidar tanto com os problemas do dia-a-dia, quanto com situações ligadas à doença 

em si, tendo consciência que essa ajuda deve ir um pouco mais além do que só as 

advertências com relação à dieta e ao remédio: 

 
Aprender a lidar com os problemas, pois não depende só da gente, 
preciso do apoio da família. A dieta, não depende só de você (E02, 
mulher, 53 anos, casada).  
 
Minha família, meu marido, meu filho, pra tudo eu tenho o apoio deles. 
Me ajudam nas atividades de casa, um faz uma coisa, o outro faz outra. 
Só no trabalho porque eu tenho de fazer mesmo, mas em casa eu tenho o 
apoio deles. E até reclamam porque eu trabalho muito, porque eu não 
devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, sabe? Eles reclamam, mas eu 
gosto do que eu faço (E37, mulher, 47 anos, casada). 
 
Em casa tenho apoio, das filhas, do meu marido, cunhado... quando me 
vêem assim, doente... Esse cunhado, quando eu vou pro pronto socorro, 
fica ali comigo, me ajuda, é muito legal ele. Me bota no carro, conversa 
comigo, que eu tenho de ter calma, que as coisas acontecem, que o 
tempo vai resolver, que eu dê um tempo... Tem me dado muita força, ele 
(E17, mulher, 54 anos, casada). 
 
 

Deve-se lembrar que para a pessoa portadora de uma doença crônica, se sentir 

membro de um grupo ou instituição é importante (Rodriguez-Marin, 1995; Ornish, 

1993; Radley, 1994). O PACHA tem se colocado como um desses grupos, que ao 

fornecer membresia e espaço de debates entre os participantes, favorece a possibilidade 

de ajuda mútua entre os seus membros e a compensação do apoio social necessário 

quando o mesmo lhe é faltado: 

Antes do programa, eu só vivia no pronto-socorro, com a pressão alta. 
Eu não sabia viver. Agora reaprendi a viver. E o apoio que recebo das 
minhas amigas do programa é fundamental (E23, mulher, 48 anos, 
solteira). 
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No início do programa, aprendi com a Dra. “Z”, quando ela perguntou 
pra gente: “Você se sente escrava?”, a dizer “não” e “eu só posso até 
aqui”. A gente nunca tem o “tempo da gente”, está sempre preocupada 
em agradar. E agora eu tenho o “tempo da gente” (E02, mulher, 53 
anos, casada). 
 
No programa foi onde eu consegui superar todas as minhas coisas. Eu 
hoje tenho falta de não puder freqüentar o programa como eu 
freqüentava antes, por causa do meu trabalho. O trabalho que eu faço é 
muito cansativo e eu tenho horário de entrada e saída não. Agora eu não 
posso assistir muita reunião, porque eu tenho que faltar ao trabalho. 
Mas é uma coisa que eu gosto, gosto das pessoas do programa, gosto da 
turma, dos meus colegas que são hipertensos também, a gente fez 
amizade, sabe, e aquelas pessoas do nosso tempo, até hoje quando se 
encontram parece até uma família, e hoje eu sinto muita falta disso 
(E37, mulher, 47 anos, casada). 

 
 

Enfim, os dados apresentados mostram a complexidade de fatores que cercam o 

processo do adoecer e da própria adesão ao tratamento. Seria totalmente inviável chegar 

a estas conclusões com medidas de avaliação quantitativa apenas; da mesma forma que 

também seria inviável tecer generalizações. Esses dados demonstram a realidade dos 

usuários do PACHA, e sua análise só fazem sentido sob o ponto de vista de que os 

significados atribuídos pelos entrevistados para a sua dificuldade de adesão, são 

perpassados pela sua história e pelo seu contexto sócio-econômico-cultural-ambiental. 

Além disso, conduz a uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas pelo 

Programa, com a perspectiva de que possa servir para um aprimoramento do que já 

existe e a criação de muitas e infinitas possibilidades. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipertensão arterial, pelas suas características e pelo grande número de hábitos 

nocivos que envolvem não somente o surgimento da doença, como também suas crises, 

tem na adesão ao tratamento o grande problema a ser vencido. Diante disso, alguns 

programas de assistência e cuidado à pessoa portadora de hipertensão têm surgido no 

País, com o objetivo de auxiliá-la em seu tratamento. O PACHA é um deles, e observar 

a dificuldade de seus usuários em conseguir manter o nível da pressão arterial o mais 

controlado possível, suscitou o interesse desta pesquisa. Investigou-se a dificuldade de 

adesão na perspectiva do próprio usuário, atentando para os significados que a doença – 

e o próprio tratamento – tem para ele, respeitando o seu contexto e as condições sócio-

culturais-ambientais que o cerca. 

Com relação aos pressupostos teóricos e conceituais que embasam a pesquisa, 

parte-se do princípio de que todo comportamento ou ação humanos são perpassados por 

processos de significação e produção de sentido, sendo sempre uma prática social, 

essencialmente dialógica, aonde o instrumento mediador significante é a linguagem. 

Considera-se que cada ser humano dá sentido ao que conhece – mesmo às vezes de 

forma irreflexiva – transformando o mundo ao seu redor e a si mesmo nesse processo. 

Observa-se que predominantemente os artigos e livros especializados nesse 

assunto, principalmente os da área biomédica, normalmente enfatizam a doença e 

discorrem muito bem sobre os malefícios provocados pelos fatores de risco. Alguns 

desses fatores são considerados importantes tanto para o surgimento, como para sua 
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manutenção, sendo dividido em dois grupos: os fatores controláveis e os fatores que não 

podem ser controlados pela pessoa. Quanto maior a presença desses fatores, maior a 

dificuldade de adesão ao tratamento. 

Dentre os fatores de risco não controláveis, estão a tendência hereditária, raça, 

sexo e idade. Como fatores de risco considerados “controláveis” são destacados o 

tabagismo e o uso excessivo de álcool, o sedentarismo, a obesidade, uma prática 

alimentar rica em gordura e massas, a ingestão excessiva de sódio, a resistência 

insulínica e o stress. 

Percebe-se que os aspectos sociais, psicológicos e culturais, que permeiam a 

existência humana e a vivência dessas situações denominadas “de risco”, não são 

devidamente valorizados. Questões mais complexas e de cunho mais subjetivo, como o 

controle do stress diário, na maioria da literatura encontrada, são tratados de forma 

superficial, apesar do III Consenso de Hipertensão Arterial ter reconhecido a sua 

importância. Alguns artigos encontrados, inclusive, nem citam o stress como um 

importante fator de risco. 

Tradicionalmente, a adesão é tida como a situação na qual o paciente atende às 

orientações do médico e ao regime medicamentoso proposto, e onde não cumprir o 

regime de tratamento pretendido implica em ser “não-submisso” ou “não-aderente”. Por 

essa visão hegemônica vigente, a pessoa não conseguir manter a pressão controlada, ou 

não mudar seus hábitos, ou ainda não “fugir” dos vários fatores de risco, não estaria 

cumprindo o que foi recomendado e logo seria considerado um “não aderente”. 

Ainda é destacado que os métodos utilizados para medida da adesão, centram-se 

prioritariamente no tratamento medicamentoso, quando muita da literatura aponta os 

vários empecilhos, tanto ao tratamento medicamentoso quanto ao não medicamentoso. 

Apesar desse esclarecimento, não é enfatizado que as mudanças de hábito e 
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conseqüentemente a adesão não é um processo fácil, pois se trata, inclusive, de uma 

ação contínua, perpassada pelas dimensões biológicas, sócio-econômicas e ambientais 

em permanente interdependência. Portanto, a preocupação pela medida torna-se 

irrelevante por estar procurando um dado estático e fragmentado. 

Ficou evidente também a falta de ênfase na literatura sobre o fato do método de 

tratamento anti-hipertensivo, baseado no medicamento, ser mais fácil de seguir pelas 

pessoas portadoras de hipertensão. As práticas não medicamentosas, em contrapartida, 

exigem um processo de reflexão e ressignificação do indivíduo diante de seu estilo de 

vida, além de lidar geralmente com problemas que fogem do controle da pessoa. 

Inclusive, torna-se mais fácil para o profissional médico a prescrição de drogas anti-

hipertensivas, do que a ênfase no tratamento não medicamentoso. Essa segunda 

estratégia terapêutica torna imprescindível a atuação conjunta com outros profissionais, 

como psicólogo, assistente social, nutricionista e educador físico, entre outros. Além 

disso, implica em precisar ouvir mais atentamente a história de vida da pessoa que 

adoece, o conhecimento de seus problemas, limites e possibilidades de mudança, o que 

demanda - com certeza - mais tempo e um envolvimento muito maior com quem está 

sob seus cuidados. 

Considera-se importante ponderar a subjetividade que norteia o adoecer humano, 

lembrando que esta perpassa tanto o surgimento da patologia, quanto o seu 

desenvolvimento e até a aderência ao tratamento. Além disso, ter em mente que o 

adoecer é um fenômeno sócio-cultural por excelência, em função da permanente 

interdependência com o contexto em que o indivíduo vive. Em virtude disso, acredita-se 

que é preciso procurar entender o significado que a própria pessoa dá ao seu adoecer e 

as suas ações, lidando com a adesão ao tratamento. 
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Tratar da subjetividade do adoecer, entretanto, implica em trazer à tona alguns 

pensadores, estudiosos, escolas e teorias que primeiramente enveredaram por esse 

caminho. É o caso da Medicina Psicossomática e suas incontestáveis contribuições. 

Contudo, o que precisa ser continuamente discutido nos dias de hoje é que a visão mais 

ortodoxa da psicossomática pode levar a reducionismos, generalizações e rotulamento 

da pessoa que adoece cronicamente. Isso vai de encontro à visão da vida como um 

processo, onde o homem está dando continuamente um sentido pessoal à sua vida e ao 

seu adoecer. Acredita-se que cada ser humano possui a capacidade de compreender os 

problemas que o aflige, e procurar a melhor solução possível dentro de suas 

potencialidades. 

Os resultados da pesquisa com os usuários do PACHA foram divididos em 

quatro blocos temáticos: identificação dos participantes através dos dados sócio-

demográficos; a experiência da doença; as dificuldades de adesão ao tratamento; e por 

último tratou-se em um item específico a questão do stress, pela significância 

evidenciada no decorrer das entrevistas. 

Com relação aos dados sócio-demográficos, uma verificação da pesquisa é o 

baixo nível de instrução dos usuários. Este fato implica na necessidade de uma 

avaliação por parte da equipe do nível em que as informações estão sendo transmitidas 

aos mesmos, não somente nas palestras ao grande grupo, como nos atendimentos 

individuais. Contudo, não se pretende inferir que necessariamente a baixa escolaridade é 

o motivo pela dificuldade de compreensão e conseqüentemente por isso não aderem 

satisfatoriamente, pois os dados mostram que muitos fatores têm dificultado a adesão ao 

tratamento, agravado pela situação sócio-econômica de precariedade de quase a maioria 

dos entrevistados. 
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O fato dos usuários comparecerem às reuniões semanais e encontros com os 

vários profissionais que compõem a equipe, não implica necessariamente na facilidade 

ou dificuldade em aderir, como também não garante que suas necessidades – tanto de 

informação, quanto de acolhimento pessoal nas suas dificuldades – estão sendo 

supridas. A própria postura hierárquica (o “doutor” está falando), tão comum nos 

serviços de saúde, pode estar sendo repetida, mesmo que irreflexivamente por parte da 

equipe, levando muitas vezes o usuário do programa a não se manifestar mesmo quando 

o que lhe foi dito não foi apreendido, no sentido de “tomar para si”, “reter” ou “tomar 

posse”. 

Ao ser investigada como a hipertensão estava sendo vivenciada pelos 

participantes da pesquisa e as correlações com as dificuldades de adesão ao tratamento, 

um dado significativo é que a maioria não conhece o tipo de hipertensão que possui, 

principalmente no caso de hipertensão do tipo moderada. Para algumas pessoas, o 

desconhecimento disso pode ser um fator relevante para a manutenção de alguns hábitos 

ruins, como a ingestão de alimentos calóricos e massas, por exemplo. Em contrapartida, 

algumas dessas pessoas podem julgar que sua hipertensão é tão grave, que justifica o 

uso de medicação diária e em altas dosagens, sem possibilidade de um viver com 

qualidade sem o “stress de ser um doente”, onde tudo lhe é proibido. Seria 

recomendável, então, que os usuários pudessem ser reavaliados em seu diagnóstico 

quanto ao tipo de hipertensão que é portador, bem como obter as informações 

necessárias sobre os cuidados que precisa ter e quais os riscos que possui.  

Sobre o uso de medicação anti-hipertensiva, inclusive, mostrou-se relevante o 

alto número de pessoas que fazem uso, principalmente entre aquelas que possuem 

hipertensão do tipo leve. Além disso, muitas respostas foram muito diretas e enfáticas, 

indicando uma grande dependência psicológica do medicamento, mais até do que uma 
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dependência fisiológica da droga, o que leva a refletir sobre a real necessidade do uso 

do medicamento para algumas pessoas. 

Há, portanto, um indicativo de que o Programa pode estar falhando nas medidas 

anti-hipertensivas não medicamentosas. O ideal seria o PACHA gerar um espaço de 

reflexão entre os profissionais que dele fazem parte, bem como desses com os usuários 

sobre esse problema. O caminho apontado parece ser uma maior ênfase na necessidade 

de se diminuir os hábitos nocivos à pressão arterial, destacando a obesidade, o 

sedentarismo, e o nível de stress. 

Com relação à dificuldade de adesão em si, os dados obtidos nesta pesquisa 

apontam para uma grande dificuldade, principalmente com relação à necessidade de que 

ocorram algumas mudanças de hábitos considerados nocivos e um certo controle do 

stress. Dos hábitos, como já foi destacado, a maior dificuldade, diz respeito a abrir mão 

de uma dieta rica em sal e gordura e a perda de peso. 

Os motivos citados foram vários, porém, ressalta-se a precária condição 

financeira da população entrevistada, que representa a situação da maioria dos inscritos 

no PACHA. Percebe-se que os usuários reconhecem que precisam conservar a sua 

pressão arterial controlada com a ajuda da manutenção de hábitos saudáveis, como a 

ingestão de uma alimentação balanceada e rica em frutas, verduras e carne branca. Eles, 

geralmente, alegam que devido à falta de condições financeiras apresentam dificuldade 

de cumprir com essa necessidade. 

Contudo, responsabilizar o baixo poder aquisitivo como razão pela qual deixam 

de, em variados momentos, aderir ao tratamento, resulta em negligenciar que existe 

também uma dificuldade em desapegar-se de costumes apreendidos ao longo da vida. 

Não pode ser esquecido, ainda, o peso das crenças e valores sócio-culturais, como é o 

caso da dieta padrão brasileira, baseada em alimentos ricos em massa, gordura e sal. 
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Verificou-se também, que uma maioria das pessoas entrevistadas precisa perder 

peso, sendo necessário, além de uma dieta adequada, a prática de alguma atividade 

física. Tendo em vista que um número considerável de usuários faz caminhadas 

regularmente, o que fica implicado realmente é a prática alimentar normalmente 

incorreta. A equipe do PACHA precisaria não só repensar como tem sido fornecida a 

orientação sobre a importância da alimentação adequada no cuidado com os níveis da 

pressão arterial, as diferentes possibilidades de fazê-lo, como também ouvir 

individualmente aqueles que apresentam dificuldades nesse sentido. Entretanto, sem 

esquecer que a ausência de campanhas de orientação à comunidade como um todo 

dificulta o engajamento da família, apoio necessário, tendo em vista que muitas das 

dificuldades nessa área são decorrentes de hábitos alimentares culturalmente adquiridos. 

Interessante seria o PACHA desenvolver um trabalho educativo sobre várias 

possibilidades de preparo de uma alimentação saudável e barata, de forma mais 

dinâmica e prática, como uma “aula de culinária” onde uma nutricionista a ser 

convidada – ou qualquer outra pessoa capacitada nesse sentido – faria demonstrações 

“ao vivo” de sugestões de um cardápio adequado, módico e ao alcance de suas 

condições financeiras. 

Observa-se que apenas um dos entrevistados possui horta domiciliar, e talvez a 

estimulação (e a capacitação) dessa prática também possa ser uma boa sugestão a ser 

dada, partindo do pressuposto de que o custo da horta domiciliar não é alto, favorecendo 

à família o acesso a uma alimentação mais diversificada e saudável. É necessário que 

seja enfatizado, ainda, o grande valor nutricional das frutas e das verduras, e que seu 

custo é muito menor do que a carne vermelha, por exemplo. Contudo, para esse fim, 

torna-se importante um maior engajamento da família, o que é mais viável se existir um 

nível de conscientização adequado por parte da comunidade como um todo.  



 165

O stress não foi muito citado pelos usuários como um importante fator de risco à 

pressão arterial. Contudo, através dos discursos se observa que um número considerável 

de entrevistados apontaram ter uma vida estressada decorrente dos problemas 

enfrentados no dia-a-dia, agravado, geralmente, pelas condições sócio-econômicas e 

culturais. Sabem dos malefícios causados pelo estresse à pressão arterial, mas observa-

se que existe a naturalização do estresse na vida cotidiana, ao ponto que no momento de 

relacionar esse stress diário com outros fatores de risco, esses usuários 

predominantemente enfatizam outros que julgam mais importantes. Isso pode justificar, 

portanto, o número reduzido de respostas sobre o stress como um importante fator de 

risco. 

É significante, ainda, o fato de que alguns não fazem uso de algum tipo de 

recurso na tentativa de controlar o nível de estresse, apesar da freqüente ênfase dada a 

isso pela psicóloga do Programa. Dos usuários que alegaram utilizar-se de alguma 

forma de “desafogar-se” (termo usado por alguns deles), um grupo considerável citou o 

trabalho – quer seja o doméstico, quer seja o realizado em outro ambiente fora da 

situação geradora de conflito. Interessante é que o programa PACHA tem apresentado, 

em várias oportunidades, técnicas de relaxamento e de consciência corporal para alívio 

do stress e suas respostas físicas, ao mesmo tempo em que incentiva práticas de lazer e 

diversão como medidas anti-stress. O que se observa, portanto, é que, independente do 

que foi “ensinado”, cada pessoa procura a sua melhor forma de reagir aos estímulos 

estressores e conviver com os problemas do dia-a-dia, em função do contexto sócio-

cultural do qual faz parte. Como exemplo, temos as mulheres entrevistadas que, apesar 

das responsabilidades de cuidadoras da casa e da família (papéis sociais geralmente por 

elas assumidos como parte do contexto cultural no qual estão inseridas) serem fonte 
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permanente de stress, geralmente recorrem às mesmas atividades domésticas como 

forma de alívio do stress diário. 

A maior fonte citada como motivo de stress e conseqüentemente da elevação da 

pressão arterial foram as preocupações; as maiores com filhos e relação conjugal. Porém 

outros eliciadores foram apresentados, como as condições e o tipo de trabalho e situação 

financeira. Alguns problemas são contornáveis, frutos de preocupação excessiva com 

problemas alheios, porém outros são de difícil ou complexa solução. É uma prova de 

que não se pode desvincular a pessoa de seu contexto. Ao se julgar a adesão ao 

tratamento pelos fatos isolados em si, quantos hábitos nocivos ou fatores de risco 

possui, perder-se-ia essa visão mais global dessa pessoa e, conseqüentemente, os rumos 

da melhor forma de ajudá-la. 

É importante, ainda, salientar a dimensão de sentimentos negativos, como raiva 

e mágoa, presença constante na maioria das pessoas entrevistadas, ligados diretamente 

com os adventos das crises hipertensivas. Esses sentimentos geralmente decorrem de 

uma sensação de impotência diante dos problemas que são percebidos como difíceis de 

serem resolvidos. Pelos dados apresentados, muitos dos usuários, principalmente devido 

às condições sócio-econômicas, não podem “fazer nada”, restando-lhes algumas 

alternativas, como se isolar do núcleo conflitivo, sublimar através da religiosidade, 

conformar-se passivamente com a sua situação, entre outros recursos. 

De uma forma geral, mostra-se difícil atingir o núcleo familiar dos usuários, o 

que não invalida a necessidade de pensar formas de integração de familiares e amigos 

envolvidos com a pessoa que adoece. É válido, inclusive, um trabalho mais específico 

junto aos familiares diretamente envolvidos em núcleos conflitivos. Esse atendimento 

pode ser tanto em forma de grupo focal, com no máximo doze pessoas por grupo, como 
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personalizado, realizado pela psicologia e/ou serviço social do PACHA, dependendo de 

como a situação assim demande. 

O que se pode observar, é que o método de trabalho da equipe tem colocado 

muita responsabilidade da manutenção da pressão arterial em cima da pessoa, como se a 

diminuição de hábitos nocivos e de alguns fatores de risco, como o nível de stress, por 

exemplo, ficasse a cargo do usuário somente, quando, geralmente, o problema tem uma 

dinâmica social bem maior (papel da divulgação e de campanhas de prevenção dirigidas 

para toda a comunidade, pela dinâmica da “pressão social” que isso gera). 

Contudo, focalizar a atenção e responsabilidade apenas na pessoa que adoece é 

ainda uma reprodução do individualismo vigente no modelo de saúde hegemônico. 

Parte ainda dessa tradição é a tendência a colocar o que o outro deve fazer (como 

detentor de um saber predominante sobre o outro), sendo da responsabilidade de quem 

escuta, acatar as orientações e cumpri-las cabalmente.  

Romper com esse padrão faz-se necessário, porém compreende-se que para os 

profissionais que trabalham na área da saúde, é uma tarefa que requer não só uma 

tomada de posição, mas um reestruturar de todas as formas aprendidas ao longo da sua 

formação acadêmica. Conceitos como subjetividade, dialogia, processos de significação 

não são vistos com a devida profundidade e a humanização no atendimento, por vezes, 

fica restringido às práticas discursivas. Nas ações cotidianas, entretanto, percebe-se que 

a tendência é a repetição dos moldes clássicos, baseados em uma visão positivista dos 

detentores do saber. Isso pode acontecer, muitas vezes, como um mecanismo de defesa 

do próprio cuidador, na medida em que lidar com o sofrimento do outro pode se tornar 

“pesado demais”, esbarrando em sentimentos difíceis de serem trabalhados, como o de 

impotência, por exemplo. 



 168

Aliado à postura tradicional dos cuidados na área da saúde, a sociedade atual 

ainda estimula que o homem “viva para si” e “guarde para si” o que é sentido, não 

devendo ser desabafado. Como muito do que foi achado nos discursos dizia respeito à 

dificuldade de expressão dos problemas, angústias e sentimentos como raiva e desgosto, 

torna-se natural que o aumento da pressão arterial seja até uma representação somática 

dessa dificuldade. 

Consciente então do significado corporal que a pressão arterial tem, cabe ao 

programa estimular a participação ativa das pessoas, o expressar de sentimentos, como 

forma de “desafogar-se”. Logo, faz-se urgente a retomada dos grupos focais com a 

finalidade de debate e reflexão, não só à cargo da Psicologia, mas com a presença de 

outros membros da equipe. Não desprezando o atendimento individual (totalmente 

necessário em alguns casos específicos), nem a utilização de palestras (veículo ideal 

para passar informações a um grupo maior de pessoas), esse espaço facilitaria a 

resolução de conflitos, na medida em que, além do treino do “falar sobre si”, a 

experiência de um, vivenciada por outros, leva ao surgimento de inúmeras 

possibilidades de resolução e/ou conforto. 

Além disso, essa prática pode facilitar aos usuários que costumeiramente 

“sofrem calados” e “incham por dentro” a conseguirem expor para os seus familiares os 

motivos que o levam a “adoecerem” com a elevação da pressão arterial. Na medida em 

que conseguem entrar em contato com seus próprios sentimentos e expressá-los para um 

grupo, podem também conseguir verbalizar àqueles que são fonte perene de conflitos e 

dores. 

É de destacar que, em um sentido geral, notou-se restrições por parte dos 

entrevistados em admitir que tem dificuldades de ADERIR ou NÃO ADERIR AO 

TRATAMENTO, ocasionando posicionamentos de tipo até contraditórios. Na 
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concepção dos usuários, eles aderem ao tratamento sim, a partir do momento que 

conhecem “racionalmente” a relevância da adesão, mesmo admitindo que em alguns 

momentos não cumpriram a dieta adequadamente, ou até mesmo não tomando a 

medicação que era imprescindível ou deixando de caminhar com regularidade. Ao nosso 

ver, eles percebem essas dificuldades da falta de adesão, porém, como vivenciadas no 

dia, na hora. Percebem, até que se estressam com facilidade, mas consideram que estão, 

de uma certa forma, sempre aderINDO ao tratamento proposto. 

Partindo do princípio de que o viver do ser humano não segue um curso estático, 

mas ao contrário, está continuamente processando transformações, exigir das pessoas 

portadoras de uma doença crônica uma adesão contínua, equilibrada, satisfatória seria o 

mesmo que exigir que suas vidas tivessem um curso contínuo, equilibrado e igualmente 

satisfatório sempre. Aliás, como já foi citado antes, essa é uma expectativa da própria 

Psicologia, ver o ser humano como um ser coerente, previsível, tanto nas suas atitudes, 

quanto nas suas narrativas. Se fosse assim, só o conhecimento (cognitivo) do que “é 

saudável”, do que “pode” e do que “não se pode” fazer, seria suficiente para que todas 

as pessoas permanentemente aderissem ao tratamento. 

Diante disso, é impossível perceber a adesão ao tratamento tal como ela é 

formulada pela literatura médica disponível, como um ADERIR ou NÃO ADERIR. 

Existirá sim, sempre um eterno ADERINDO, pois o tratamento da hipertensão seguirá 

as mesmas leis da vida: cada dia é um dia diferente, com seus problemas e percalços, 

com suas vitórias e conquistas. Exatamente no reconhecimento desta dinamicidade 

reside a relevância de programas como o PACHA, que forneçam apoio à pessoa que 

possui uma enfermidade, procurando ajudá-la nas suas dificuldades tal como são 

vivenciadas. 
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Assim, através dos depoimentos, pode-se observar a importância que o PACHA 

tem no processo de adesão ao tratamento de seus usuários. Precisa, contudo, reavaliar 

algumas ações de cunho preventivo, concentrando suas temáticas nas áreas mais 

preocupantes encontradas neste trabalho. Importante, também, é reformular suas 

estratégias, desenvolvendo melhor a arte da escuta e da relação dialógica. Afinal, não se 

conhece nada acerca do outro até o momento em que o mesmo se permite ser 

conhecido, ao fornecer as informações sobre si. Só a posse do conhecimento técnico não 

capacita ninguém a ter esse acesso à subjetividade do outro. 

A partir das considerações colocadas ao longo do trabalho, parece até mais 

coerente falar do PACHA,  não como Programa de Assistência e Cuidado da 

Hipertensão Arterial, mas como Programa de Assistência e Cuidado ao Portador de 

Hipertensão Arterial. Afinal, é com o bem estar da pessoa e não com a doença em si a 

maior preocupação de programas desse tipo.  

Além disso, deve-se lutar para o membro do grupo se ver como um indivíduo 

portador de uma doença crônica, e não um paciente hipertenso, título que o 

generaliza e cerceia todas as suas potencialidades, que é o de ir além do que julga 

imaginar. 

Apesar da existência de muitas pesquisas acerca da adesão ao tratamento, a 

relevância deste trabalho está justamente na possibilidade de serem repensadas as 

estratégias utilizadas não somente pelo PACHA, mas por muitos outros programas 

existentes no Brasil. Além disso, evidenciar que o conceito que se tem sobre ADESÃO 

AO TRATAMENTO precisa ser também reformulado, passando a descrever um 

processo dinâmico, complexo, onde estão presentes inúmeros fatores que muitas vezes 

influenciam e/ou dificultam esse processo, ao invés de um conceito que lembre algo 

estático e permanentemente adquirido. 
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Apesar de que ao longo de qualquer trabalho científico, o pesquisador está 

permanentemente implicado na estruturação e desenvolvimento da pesquisa, no 

processo de objetivação do fenômeno é relevante manter o necessário distanciamento 

através do uso da voz neutra. Contudo, para finalizar esta fase do trabalho de pesquisa, 

necessito expressar-me na primeira pessoa do singular, tendo em vista que o que precisa 

ser colocado requer um posicionamento individual. 

Ao me interessar em aprofundar nas dificuldades que os usuários do PACHA 

tinham em aderir ao tratamento, não possuía uma profunda consciência de que 

decorrente deste trabalho, precisaria rever não só as práticas utilizadas pelo programa 

como um todo, mas principalmente as minhas próprias. Como psicóloga da equipe há 

sete anos, acreditava que minhas palestras, bem como os atendimentos individuais 

realizados, surtiam o efeito desejado. Na realidade, percebo que, mesmo de forma 

irreflexiva, minha tendência era repetir padrões de atuação bem dentro do modelo 

biomédico tradicional, ao invés de procurar ter uma relação com o usuário o mais 

dialógica e horizontal possível, atentando para as suas necessidades e peculiaridades, 

ouvindo-o atentamente e respeitando as suas limitações. 

Contudo acredito que, apesar dos descaminhos encontrados, o PACHA tem sido 

há treze anos uma oportuna alternativa de assistência e cuidado aos portadores de 

hipertensão arterial, tornando-se referência em todo o Estado e propiciando um espaço 

de ajuda e reflexão para os que dele necessitam. O meu desejo, portanto, a partir das 

reflexões oriundas deste trabalho, é que não somente eu, mas toda a equipe, aprenda 

com a vida e dificuldades dos nossos usuários, a estarmos continuamente repensando 

nossas práticas. Afinal, todos nós permanentemente estamos dando um novo significado 

ao que vivemos ou pensamos, pois esta é a maravilhosa dádiva do existir humano.  
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APÊNDICE A – A ENTREVISTA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 
 
I – DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS:

 

REG. HUOL:                         REG. PACHA:                       DATA INSC.:         /        /  

Nome:                                              Idade:  

Escolaridade:       Série:      Estado Civil:  (   ) Solt.   (   ) Cas.  (   ) Sep.  (   ) Viúvo(a)  (   ) Junto 

Profissão:                       Trabalha atualmente em quê:                 Se aposentado, tempo: _______ 

Tem previdência social?  (     ) sim  (     ) não    Renda familiar:      Nº pessoas no lar:         

Quantas reuniões freqüentou no ano passado:   

End.:                           Tel:     

 

II – EXPERIÊNCIA DA DOENÇA:

Peso:         Altura:          Tipo de Hipertensão: (   ) Leve  (   ) Moderada  (   ) Grave (   ) Não sabe  

Normalmente, sua pressão fica em quanto?                     E quando altera, qual o valor?    

 

Quando sua PA sobe, você apresenta sintomas? Quais?   

 

Com que intensidade estes sintomas aparecem?  

 

Há quanto tempo você é hipertensa?     

 

Você possui alguma outra doença crônica?  Qual (is)?   

 

 

III – DIFICULDADES NA ADESÃO AO TRATAMENTO:

 

Muitas orientações foram dadas no Programa sobre os cuidados necessários para manter 

controlada a sua pressão.  Quais orientações você acha mais importante?  

Qual (is) orientação você acha mais difícil de seguir?  
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Que dificuldades existem para você aderir ao tratamento?  

 

 
Quais os hábitos ruins, que fazem a pressão subir, que você conhece? 

 

 
Qual (quais) destes hábitos você possui?  

(          ) Ingestão de sal  

             (  ) pouco salgado    (  ) normal   (  ) salgado 

             (  ) às vezes (  ) quase todos os dias  (   ) todos os dias 

(          ) Ingestão de álcool                    Preferência:  

             (   ) às vezes    (   ) quase todos os dias    (   ) todos os dias  

(          ) Ingestão de gorduras e massas                 Preferência: 

                (   ) às vezes    (   ) quase todos os dias    (   ) todos os dias 

(          ) Fumar   

                (   )Alguns cigarros/dia  (   )  1 a 2 carteiras/dia     

                (   ) 3 carteiras/dia          (   ) mais de 3 carteiras/dia 

(         ) Vida estressada          

                (    ) às vezes    (    ) quase todos os dias    (    ) todos os dias 

(         ) Falta de atividade física       

(         ) Obesidade         (           ) Outros:              

                    
Faz uso regular de algum tipo de medicação?           Qual?  

 
 
Em alguma situação você deixa de tomar a medicação?    (     ) Sim        (       ) Não   Qual (is)?     

 (   ) Atividades sociais       

 (    ) Falta de condições para comprar       

(   ) Relacionamento sexual        

(   )  Trabalho       

(   ) Efeitos colaterais     

(   ) Esquecimento       

(   ) Outros 

 
Você tem condições de realizar atividades físicas?     (     ) Sim         (      ) Não 

Pratica algum tipo de atividade física?                               

 Com que freqüência?    (    ) Todos os dias   (    ) 1 a 2 vezes p/semana  

                                        (    ) 3 a 4 vezes p/semana   (     )Esporadicamente 
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Que tipo de cuidado você tem com a sua alimentação? 

 
 
Quais os principais problemas que fazem com que você não fique bem, que altere o seu bem-

estar? 

 
Como você se sente com relação a esses problemas?  

Você realiza alguma atividade para diminuir o stress do dia-a-dia?    

 
 
Você tem o apoio da família com relação à sua hipertensão?  Explique:

 
 
Recebe algum outro tipo de apoio?          De quem?   

 
 
Você acredita que cumpre todas as orientações dadas no programa? (    ) Totalmente    (    )Mais 

ou menos     (    ) Não   

Porquê? 

 

 

Observações: 
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