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  Resumo  

A Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS- é definida como síndrome cuja característica 

principal é a presença de níveis tensionais elevados, associada a alterações de níveis 

funcionais ou estruturais nos órgãos aos quais atinge. Suas causas específicas não são 

bem delimitadas e possui caráter assintomático. Devido à sua cronicidade exige aderência 

ao plano de tratamento de forma permanente e sistemática, implicando em mudanças no 

estilo de vida, combinadas ou não com uso de medicamentos. Os inventários de 

personalidade têm sido largamente utilizados no delineamento de traços indicativos de 

dificuldades com adesão ao tratamento. Nesse sentido, desenvolvido por Theodore 

Millon, o Millon Behavioral Medicine Diagnostic - MBMD é um instrumento elaborado 

a partir do consenso entre profissionais de saúde, visando identificar fatores psicológicos 

que venham a comprometer tratamentos médicos para que sejam conduzidos de modo a 

viabilizar uma melhor adesão. Objetivo: avaliação de evidências de validade do Millon 

Behavioral Medicine Diagnostic – MBMD para público de pacientes com hipertensão, 

com vistas à investigação de indicadores implicados na adesão ou não ao tratamento anti-

hipertensivo. Método: contou-se com amostra de 200 participantes, dos sexos masculino 

e feminino, com faixa etária entre 20 e 70 anos, em um Hospital Universitário da cidade 

de Natal/RN. Foi administrado um protocolo de entrevista para obter informações sobre 

dados sócio demográficos, história clínica, hábitos de cuidado da saúde e forma de 

conduzir o tratamento, e posteriormente seguiu-se a administração do próprio MBMD. 

Resultados: por meio de Análise Fatorial verificou-se que a organização proposta pelos 

fatores é favorável e se ajusta à teoria, permitindo a visualização de outros constructos 

subjacentes às escalas, com índices de ajustes adequados e indicadores satisfatórios de 

Alpha de Cronbach. Além disso, o MBMD revelou-se sensível às diferenças intragrupais 

quanto às variáveis sexo, idade, escolaridade, estado civil, profissão, renda, histórico de 

HAS, tempo de diagnóstico, uso de medicação, presença de comorbidades, dieta 

hipossódica, suporte social e critérios de adesão. A utilização de tal instrumento na 

avaliação de adesão ao tratamento anti-hipertensivo apresenta, portanto, indicadores de 

validade. 

Palavras-chave: psicometria; avaliação psicológica; hipertensão arterial sistêmica; 

MBMD 
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Abstract 

Systemic Arterial Hypertension – SAH – is defined as the syndrome which its main 

feature is the presence of high tensional levels, associated with alterations of functional 

or structural levels in the organs that it strikes. Its specific causes are not very well 

bounded and have an asymptomatic character. Due to its chronicity it requires adherence 

to the treatment plan in a systematic and permanent manner, implicating in lifestyle 

changes, combined or not with the use of medication. The personality inventories have 

been largely used in the lineation of indicative traits of difficulties with the adherence to 

the treatment. In this sense, developed by Theodore Millon, the Millon Behavioural 

Medicine Diagnostic – MBMD is an instrument made from the consensus among 

healthcare professionals, aiming at identifying psychological factors that may 

compromise medical treatment so that they can be conducted in a way to enable a better 

adherence. Objective: evaluation of the evidence of validity of the Millon Behavioural 

Medicine Diagnostic – MBMD for a public of patients with hypertension, aiming at 

investigating the indicators implicated in the adherence or not to the anti-hypertensive 

treatment. Method: there was a group of 200 participants in a university hospital in the 

city of Natal/RN, males and females, ranging from 20 to 70 years old. An interview 

protocol was administered in order to obtain information about socio-demographic data, 

clinical history, healthcare habits and way of conducting treatment, and after, the 

administration of the MBMD followed. Results: by means of Factor Analysis it was 

verified that the organization proposed by the factors is favorable and it adjusts to the 

theory, allowing the visualization of other underlying constructs to the scales, with 

adequate adjustment indexes and satisfactory Cronbach’s alpha indicators. Besides, the 

MBMD revealed itself sensitive to the intragroup differences relative to the sex, age, 

schooling, marital status, profession, income, SAH history, diagnostic time, medication 

use, comorbidity presence, hyposodic diet, social support and adherence criteria 

variables. The utilization of such instrument in the evaluation of the adherence to the anti-

hypertensive treatment show, therefore, indicators of validity. 

Key words: psychometrics; psychological evaluation; systemic arterial hypertension; 

MBMD  
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1- Introdução 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS - configura-se como uma das doenças 

crônicas mais comuns, considerada como um problema de saúde pública e contribuindo 

para doenças cardiovasculares, derrame e problemas renais (Jardim, Moura & Silqueira, 

2005; Karaeren et al, 2009; Paiva, Bersusa & Escuder, 2006). Até aproximadamente final 

da década de 1940, eram poucas as informações acerca da epidemiologia da hipertensão, 

sem critérios de padronização ou divulgação que abarcassem uma definição acerca da 

doença, situada enquanto problema de saúde populacional. Este cenário passa a 

modificar-se apenas a partir da década de 1970, período em que se delineou o início do 

interesse pela hipertensão como um problema de saúde pública, uma vez que a esta época 

emergiam claramente evidências da relevância deste agravo em decorrência de sua alta 

frequência em óbitos devido a doenças cardiovasculares (Calista, Vasconcelos & 

Oliveira, 2008).  

É considerado um sujeito com hipertensão aquele cuja pressão arterial é maior ou 

igual a 140mmHg (pressão sistólica) por 90mmHg (pressão diastólica), ou popularmente 

conhecido como 14 por 9 (Pinho, Silva & Núnez, 2010). A hipertensão arterial é 

entendida como uma doença de natureza multifatorial, geralmente associada a alterações 

metabólicas e hormonais, caracterizando-se por elevação da pressão arterial, tida como 

um dos principais fatores de risco cérebro e cardiovasculares, bem como complicações 

renais (Miranzi, Ferreira, Iwamoto, Pereira & Miranzi, 2008).  

A HAS não possui um quadro de causas bem determinado e os sintomas manifestam-

se de forma “silenciosa”; em 95% dos casos não se encontra uma causa primária ou 

essencial que a justifique (Benito, Hernández, Reyes, Molina & Álvarez-Ude, 2009), de 

modo que se torna dificultoso delimitar o início de seu aparecimento. Assim, quando há 
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o aparecimento dos sintomas, a doença geralmente já se encontra em estágio bem 

adiantado, e pelo fato de configurar-se como fator de risco para o desenvolvimento de 

problemas cardiovasculares e renais, seria de extrema importância que fosse 

diagnosticada em sua fase inicial, a fim de prevenir complicações de longo termo (Zugelj 

et al., 2010). 

Alguns fatores contribuem para o aumento da pressão arterial, tais como 

hereditariedade e estilo de vida, incluindo neste último a ingestão excessiva de sal, álcool, 

sedentarismo, obesidade entre outros. A hipertensão pode ser tratada através de 

intervenção medicamentosa, ou por meio de tratamento não farmacológico, este último 

implicando em mudanças no hábito de vida dos pacientes para controle da pressão 

arterial, como redução de peso, prática de exercícios físicos, ajuste de dieta e redução de 

álcool e tabagismo, por exemplo (Pinho et al., 2010). 

Por ser uma doença crônica, a HAS pode ser controlada, mas não curada, e em 

decorrência de tal fator requer tratamento constante e por toda a vida. Isso pressupõe uma 

adesão ao tratamento por parte do paciente, entretanto grande quantidade de pacientes 

não o fazem (Araújo & Garcia, 2006). Karaeren et al (2009) aponta que a adesão é 

definida como o grau em que os pacientes aderem às recomendações médicas acerca do 

tratamento.  A adesão ao regime terapêutico é de grande importância para o controle dos 

sintomas e progressão da doença (Araújo & Garcia, 2006). 

 Nessa mesma direção, revisão sistemática de Bramlage & Hasford, 2009, sugere 

que, por tratar-se de uma doença crônica, o tratamento anti-hipertensivo para ser eficaz 

deve perdurar, muitas vezes por toda a vida do paciente, mesmo quando não há sintomas 

manifestos ou qualquer benefício esperado para o paciente. Infelizmente, a falta de 

sintomas característica da hipertensão, juntamente com uma baixa tolerabilidade de 

alguns fármacos anti-hipertensivos são algumas das razões mais comuns para pacientes 
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interromperam o tratamento ou não tomar a medicação prescrita nas dosagens e intervalos 

requeridos. 

De acordo com Miranzi, Ferreira, Iwamoto, Pereira & Miranzi, 2008, o tratamento e 

controle da mesma exigem alterações de comportamentos no que diz respeito à dieta, 

ingestão de medicamentos e estilo de vida. Tais alterações podem comprometer a 

qualidade de vida, uma vez que não haja orientação adequada quanto ao tratamento ou 

reconhecimento da importância das complicações que decorrem de tal patologia. No que 

diz respeito ao termo “qualidade de vida” não há na literatura um consenso acerca de sua 

definição, entretanto, pode-se afirmar que se trata de uma noção eminentemente humana, 

relativa ao grau de satisfação de um indivíduo diante dos diversos aspectos de sua vida, 

relacionando-se aos elementos que a sociedade considera como padrão de conforto e bem-

estar, com foco na promoção da saúde. 

A discussão sobre a adesão ao tratamento anti-hipertensivo é de fundamental 

importância, pois a HAS é uma patologia que, quando não corretamente tratada e 

controlada gera altos custos financeiros e sociais. O portador de HAS necessita de um 

tratamento que seja adequado, condizente com a sua situação social, econômica e cultural, 

e também ter uma medicação associada ao seu estilo de vida (Oliveira, Gonçalves e 

Pedrosa, 2008). 

Nesse sentido de verificação da adesão ao tratamento, podemos destacar o Inventário 

de Personalidade MBMD, que pode ser utilizado como um indicador de fatores 

relacionados a adesão ou não adesão ao tratamento, tendo sido desenvolvido, entre outros, 

com o intuito de identificar pacientes que podem ter problemas psiquiátricos 

significativos, e que assim requerem intervenções específicas. Além disto, tem o 

propósito de identificar fatores pessoais e sociais que sirvam de facilitadores a adaptação 

às limitações físicas ou mudanças no estilo de vida, como configuradas em casos de 
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doenças crônicas, tais como a hipertensão. Cita-se ainda a verificação de 

responsabilidades no que concerne ao autocuidado, revelando assim dados relacionados 

à aderência terapêutica e possibilitando planejamentos de intervenção durante o 

tratamento (Wise & Streiner, 2010).   

1.1 - Hipertensão Arterial Sistêmica 

Segundo dados do Ministério da Saúde [MSB] (2012), o coração é o órgão 

responsável pela circulação do sangue. A força com a qual o mesmo bombeia o sangue 

através dos vasos é chamada de pressão arterial. A pressão normal, ou considerada na 

média, é igual ou inferior a máxima de 120 milímetros e mínima de 80 milímetros de 

mercúrio, ou seja (12 por 8 mmHg).  

A pressão arterial poderia ser definida como o produto da relação estabelecida entre 

o débito cardíaco (DC) e a Resistencia Periférica (RP). O DC por sua vez é resultante da 

relação entre Frequência Cardíaca (FC) e Volume Sistólico (VS). Desta maneira, a PA 

pode ser assim equacionada: PA= DC x RP ou PA= FC x VS x RP. As alterações no DC 

ou na RP podem então elevar a PA a valores fora do padrão, com Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) maior que 140 mmHg e Pressão Arterial Diastólica (PAD) superior a 

90mmHg (Oliveira, Pedrosa e Gonçalves, 2008). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é considerada uma entidade clínica multifatorial, 

podendo ser definida como uma síndrome que traz como característica principal a 

presença de níveis tensionais elevados, (Calista, Vasconcelos & Oliveira, 2008), e de 

acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão [SBH] (2012), é associada a alterações 

de níveis funcionais ou estruturais nos órgãos aos quais atinge –coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos- além de alterações metabólicas com aumento de risco de eventos 

cardiovasculares. 
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Assim, a HAS se manifesta quando a pressão exercida pelo sangue para se 

movimentar na parede das artérias é tão forte que seu valor chega a 140/90 (14 por 9) ou 

o ultrapassa. Os vasos por onde circula o sangue são recobertos internamente por uma 

camada fina, que é danificada quando este circula em uma pressão elevada, fazendo com 

que os mesmos enrijeçam-se e estreitem-se, e com o passar do tempo vem a obstruir ou 

mesmo romper (SBH; Souza, Chagas, Domingos & Silva, 2010). 

Em pessoas com idade superior a 18 anos, a HAS pode ser classificada da seguinte 

forma: estágio 1 com valores entre 140 mmHg a 159 mmHg para a PAS e entre 90 mmHg 

a 99 mmHg para PAD; estágio 2 entre 160 mmHg a 179 mmHg para PAS e entre 100 

mmHg a 109 mmHg para PAD; estágio 3 com PAS maior ou igual a 180 mmHg e PAD 

maior ou igual a 110 e a Hipertensão sistólica isolada em que a PAS é maior ou igual a 

140 mmHg e a PAD é menor que 90 mmHg (Oliveira, Pedrosa & Gonçalves, 2008). 

A HAS é constituinte do grupo de fatores de risco que representam o maior 

percentual de mortalidade por doenças como acidente vascular cerebral (AVC) e infarto 

agudo do miocárdio (Quintana, 2011). Além disso, pode ser classificada como primária 

ou secundária, a primeira existindo de maneira independente, e a última quando decorre 

de alguma outra enfermidade, como doença crônica renal (Quine, Steadman, Thompson 

& Rutter, 2012).  

Segundo informações da Sociedade Brasileira de Hipertensão [SBH] (2012), dados 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), do ano de 2011, indicam que há cerca de 600 

milhões de hipertensos no mundo, sendo aproximadamente 30 milhões no Brasil. A 

hipertensão configura-se, de acordo com a SBH, como uma doença muito comum, com 

uma estimativa de que é atingida 25% da população brasileira adulta, chegando a mais de 

50% após os 60 anos, atingindo cerca de 5% das crianças e adolescentes, público que vem 

aumentando nos últimos tempos. Ressalta-se ainda que é responsável por 40% dos 
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infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Segundo 

informações do Ministério da Saúde do Brasil, em 2009, na capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, Natal, havia um quantitativo 23% da população considerada hipertensa. 

Em países desenvolvidos há maior prevalência de hipertensão do que naqueles em 

desenvolvimento, entretanto, a grande massa populacional em países em 

desenvolvimento tem contribuído fortemente para o número total de indivíduos com 

hipertensão no mundo todo (Cipullo et al., 2010).   

No Brasil, na década de 2000 a 2009, as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 65% dos óbitos na população adulta em plena fase laboral (30 a 69anos) 

e por 40% das aposentadorias precoces (Reiners & Nogueira, 2009). Sabe-se ainda, de 

acordo com os dados encontrados no portal do MSB (2012) que a incidência é maior na 

raça negra, aumentando com a idade, sendo maior entre homens com até 50 anos e 

mulheres acima dos 50 anos. 

Em recente previsão realizada por especialistas da London School of Economics, do 

Instituto Karolinska (Suécia) e da Universidade do Estado de Nova York, aponta-se que 

o número de hipertensos crescerá 60% até o ano de 2025 e que neste mesmo ano cerca de 

1,56 bilhão de pessoas poderão sofrer de hipertensão arterial. Além disso, tais 

especialistas chamam atenção para o crescimento do número de hipertensos em países em 

desenvolvimento, como Brasil, China, Índia, Rússia e Turquia, onde as taxas poderiam 

crescer 80% até 2025 (Quintana, 2011). 

1.1.1 - Fatores de Risco associados à Hipertensão Arterial Sistêmica 

No Brasil, a prevalência da HAS e os fatores de risco a ela associados têm sido 

avaliados desde o fim da década de 70 (Cipullo et al., 2010).  Em dados do MSB (2012), 

encontra-se que a hipertensão é em 90% dos casos herdada dos pais, entretanto há 

diversos fatores de risco que contribuem para seu desenvolvimento, sejam eles ambientais 



19 
 

 

tais como: fumo, consumo de bebida alcoólica, estresse, sedentarismo, intolerância à 

glicose, diabetes e excessivo consumo de sal, ou constitucionais, como sexo, idade, 

raça/cor e o próprio histórico familiar (Santos, 2011; Weschenfelder & Gue, 2012). 

Mesmo com forte componente genético, não são explicitadas quais variantes genéticas 

poderiam ser utilizadas para predizer o risco de desenvolvimento da HAS (SBH, 2012). 

No que diz respeito à idade, encontra-se que à medida que esta avança, a pressão 

arterial aumenta linearmente. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI (SBH, 

2010), quanto ao gênero e etnia, estimativas globais sugerem taxas de hipertensão mais 

elevadas para indivíduos do sexo masculino até os 50 anos de idade e para o sexo 

feminino acima de 60 anos, de modo que mulheres afrodescendentes apresentam excesso 

de risco cardiovascular de até 130% em relação às mulheres brancas. No tangente à cor, 

a hipertensão é duas vezes mais prevalente em sujeitos de cor não-branca, entretanto não 

se conhece com maiores detalhes o impacto da miscigenação sobre a hipertensão no Brasil 

(Oliveira, Pedrosa & Gonçalves, 2008; SBH, 2010). 

Em relação ao desenvolvimento socioeconômico, dados evidenciam que a relação está 

inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o nível socioeconômico, maior é a 

prevalência de HAS e de fatores de risco para elevar a PA, além de apresentar maior risco 

de lesão de órgão alvo e eventos cardiovasculares. (Oliveira, Pedrosa & Gonçalves, 

2008). 

A obesidade, o sedentarismo, a inatividade física e hábitos alimentares são ainda 

outros fatores de risco que sensibilizam o organismo a desenvolver a hipertensão. Nesse 

sentido, o excesso de peso (sobrepeso/obesidade) ocasiona anormalidades na pressão 

arterial, sendo o ganho de peso fortemente associado ao aumento da pressão arterial, 

requerendo prevenção primária (Costa, Silva, Moura, Carvalho, Bernardes & Almeida, 

2012). 
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Outro fator de risco a ser apontado é a ingestão excessiva de sódio, que tem sido 

associada à elevação da Pressão Arterial (PA). Na população brasileira encontra-se um 

padrão alimentar farto em sal, açúcar e gorduras, e em contrapartida em estudos realizados 

com populações com dieta pobre em sal, não foram encontrados casos de Hipertensão 

Arterial. Com relação à ingestão de álcool, se efetivada por longos períodos pode causar 

elevação da PA e a mortalidade cardiovascular, não estando associada – no Brasil – às 

características demográficas. Além deste, as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI 

também apontam a ingestão de álcool como fator predisponente à hipertensão (SBH, 

2010). 

1.1.2- Sintomatologia e Implicações 

Existem dois tipos de Hipertensão Arterial Sistêmica: a primária ou essencial, e a 

secundária. Como já mencionado, em cerca de 95% dos casos a causa da HAS é 

desconhecida e não detectável, recebendo assim a nomenclatura de HAS primária ou 

essencial. Por sua vez, no restante dos casos há a forma secundária, na qual a hipertensão 

decorre de outros problemas de saúde; há geralmente envolvimento dos rins (doenças do 

parênquima ou estenose da artéria renal) ou das glândulas endócrinas, nomeadamente da 

supra-renal , como por exemplo: Síndrome de Cushing e Síndrome de Cohn (Castro, 

2010). 

 Tida como uma doença silenciosa, em grande maioria dos casos não se observam os 

sintomas da HAS, o que pode dificultar seu diagnóstico. Quando estes se manifestam são 

semelhantes aos de outras patologias - podendo confundir-se com elas- como dor de 

cabeça, cansaço, tonturas, falta de ar, enjoos e sangramentos nasais (SBH, 2010).  

Assim, o caráter assintomático expresso pela HAS e sua lenta evolução associada à 

cronicidade fazem com que seja dificultoso obter um controle da mesma, pois tais 

características passam a falsa impressão de não tratar-se de fato de uma doença à qual 
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deve ser dispensado cuidado. Em decorrência deste quadro, os pacientes acabam por não 

sentir enfaticamente uma necessidade de modificar seus hábitos de vida, seja no âmbito 

familiar, social e da vida diária, modificações estas necessárias para que se obtenha um 

tratamento satisfatório e melhor qualidade de vida. Tal necessidade emerge, entretanto, 

na medida em que se delineiam as complicações decorrentes da enfermidade, que alteram 

sua rotina em diversos aspectos (Silva & Moura, 2011).  

A pessoa com hipertensão deve aferir a PA frequentemente, e para aqueles que não o 

são, porém há marcado histórico familiar, devem manter-se atentos, fazendo aferição da 

PA periodicamente. Para seu diagnóstico, é necessária cuidadosa verificação da PA não 

apenas em uma ocasião isolada, pois um sujeito com hipertensão pode apresentar por 

vezes ao longo do dia pressão próxima ou mesmo dentro da faixa de normalidade, do 

mesmo modo que uma pessoa sem hipertensão pode apresentar elevações pontuais de PA 

devido a fatores como estresse e esforço físico. Portanto, não se faz diagnóstico nem se 

descarta hipertensão com base em apenas uma medida (Pinho et al., 2010). 

O desenvolvimento da HAS acarreta uma série de modificações concernentes ao estilo 

de vida do paciente, seus comportamentos e rotinas diárias, tais como reorganização dos 

hábitos alimentares, controle de peso, abstenção de álcool e fumo, além da prática regular 

de exercícios físicos. Porém, é verificado o aparecimento de diversos obstáculos que 

tornam difícil a adaptação a esse novo estilo de vida imposto pela doença, por vezes 

impossibilitando a adesão do usuário à terapêutica proposta (Silva & Moura, 2011). 

Para que haja sucesso no quesito mudanças de hábito, é necessário um esforço para 

além do próprio paciente, incluindo todos que fazem parte do processo de promoção e 

manutenção da saúde, como familiares, pessoas próximas e equipe de saúde. Assim, é 

fundamental o comprometimento do indivíduo com sua saúde e a capacitação do portador 
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de hipertensão para o autocuidado torna-se imprescindível ao tratamento (Oliveira, 

Pedrosa & Gonçalves, 2008). 

É de extrema importância ainda o acompanhamento das comorbidades, como o 

diabetes, a dislipidemia e a obesidade, para que haja uma redução nas complicações em 

órgãos-alvo, consequências da hipertensão manifesta ao longo dos anos. Em virtude de 

sua cronicidade, a HAS implica não só em mudanças no estilo de vida, mas também em 

um tratamento ininterrupto, já que em sua constituição interagem fatores etiológicos e 

biológicos conhecidos e desconhecidos, com curso clínico prolongado e permanente e 

manifestações clínicas em períodos de remissão e exacerbação, podendo evoluir para 

graus variados de incapacidade e morte (Mantovani et al., 2008) 

Tais aspectos tornam a aceitação da doença um grande desafio, tendo em vista sua 

cronicidade e mudanças que demanda nos hábitos de vida do paciente, associados a 

sentimentos de tristeza, raiva e hostilidade, cuja superação se dá por meio de uma 

adaptação à nova condição de saúde. Essa requer do indivíduo conhecimento relativo à 

doença, manifestações clínicas, sinais e sintomas, além de vontade de cooperar 

ativamente no tratamento. Porém, existem lacunas no conhecimento da doença e suas 

complicações e o “estar doente” para os sujeitos muitas vezes só é considerado após a 

instalação das complicações ou em situações que a hipertensão os impede de exercer as 

suas atividades cotidianas (Mantovanni et al., 2008). 

1.1.3-  Prevenção e Terapêutica 

Graças à sua cronicidade e caráter degenerativo, a HAS pode afetar os pacientes não 

só no âmbito físico, mas também em aspectos emocionais e sociais. Porém, embora sejam 

consideráveis os progressos na prevenção, diagnóstico, tratamento e controle, é 

considerado um problema de saúde pública em decorrência de sua alta prevalência e efeito 

nocivo sobre a saúde. Por tratar-se de uma doença multifatorial, que, portanto, envolve 
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orientações voltadas a diversos objetivos, sua prevenção e tratamento pressupõem 

ensinamentos no sentido de  introduzir mudanças de hábitos de vida  (Vitor, Sakai & 

Consoni, 2009;Anthony, Valinsky, Inbar, Gabriel & Varda, 2012). 

 O objetivo principal do tratamento anti-hipertensivo é reduzir a morbidade e a 

mortalidade cardiovascular, e para alcançá-lo, é primordial além da redução da PA, o 

controle das condições clínicas associadas ao quadro (Neves & Kasal, 2010). 

Para aderir às condutas de controle e tratamento, os pacientes precisam expandir sua 

rede de conhecimento sobre a HAS e seus fatores de risco. Além da necessidade de 

mudança de paradigmas biomédicos e da valorização de novos conceitos referentes ao 

processo saúde-doença, faz-se necessário que os usuários de saúde sejam coprodutores 

de um processo educativo para as mudanças de hábitos. Neste sentido, é essencial o 

processo de educação em saúde, de modo que proporcione ao usuário acesso às 

informações, tornando-os mais independentes para tomar as suas decisões sobre o próprio 

corpo e responsáveis por suas escolhas, tendo a opção de seguir ou não hábitos e atitudes 

saudáveis que visem a uma melhor qualidade de vida (Santos, 2011; Weschenfelder & 

Gue, 2012). 

O tratamento terapêutico da HAS pode ser atingido a partir de intervenções 

farmacológicas e não farmacológicas, utilizadas concomitantemente ou não, de modo que 

a utilização de diversos tipos de abordagens resulta não só na redução dos níveis de 

pressão arterial como em alterações na qualidade de vida do paciente (Vitor, Sakai & 

Consoni, 2009).  

As intervenções não farmacológicas dizem respeito basicamente às mudanças 

feitas pelo paciente em seu estilo de vida e apresenta indicação tanto para um tratamento 

inicial, quanto para associação juntamente com a terapia farmacológica. Para aqueles que 

controlam a PA com intervenção medicamentosa, o tratamento não farmacológico pode 
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facilitar a diminuição do consumo do fármaco ou até mesmo sua retirada, uma vez que 

consigam manter as mudanças em seu estilo de vida. Dentre as terapias não 

farmacológicas, destacam-se a prática de exercícios físicos, a redução de peso e ajuste da 

dieta, restrição de sódio e álcool, além da interrupção do tabagismo (Vitor, Sakai & 

Consoni, 2009; Pinho et al., 2010).  

As classes de fármacos anti-hipertensivos atualmente considerados preferenciais 

para o controle da PA são: diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores dos canais de 

cálcio, inibidores da ECA e bloqueadores do receptor AT1. Caso não tragam resultados, 

é recomendado que a dosagem seja aumentada; se não fizer efeito mesmo na dose máxima 

deve-se substituir o medicamento, e se ainda assim a resposta for insatisfatória devem-se 

associar dois ou mais medicamentos. Estudos demonstraram que em cerca de dois terços 

dos casos, a monoterapia- com apenas um fármaco- não mostra-se suficiente para atingir 

as reduções de pressão previstas (Oigman, 2006; Tacon, Santos, Cunha & Castro, 2011). 

De acordo com alguns estudos, há evidencias que cerca de 16% a 50% dos 

pacientes interrompem o tratamento medicamentoso ao longo do primeiro ano, e um 

número considerável de sujeitos que utilizam-se de medicação o fazem de maneira 

equivocada, o que a torna ineficaz. (Tacon, Santos, Cunha & Castro, 2011).  

1.2- Adesão ao tratamento 

 Segundo Dan, Berlowitz, Manze, Orner & Kressin (2009), em revisão sistemática, 

há alguns anos é sabido que um controle mais intensivo do tratamento da hipertensão 

pode levar a um aumento no controle da pressão arterial, tanto na configuração de ensaios 

clínicos e em estudos observacionais da rotina clínica. Do mesmo modo, tem sido 

colocado que uma maior adesão a regimes de medicação pode melhorar o controle da 

pressão arterial.  
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 Embora seja possível atingir um tratamento bem sucedido para a hipertensão por 

meio de medicamentos anti-hipertensivos, um ótimo controle da pressão sanguínea é 

atingido em menos de dois terços dos pacientes que adotam este tipo de tratamento. Uma 

vez que a hipertensão desenvolve-se geralmente sem o aparecimento de sintomas, muitos 

pacientes acabam não aderindo ao tratamento proposto, seja ele medicamentoso ou não 

(Eze-Nliam, Thombs, Lima, Smith & Ziegelstein 2010). 

 Revisão sistemática de Velandia-Arias &Rivera-Álvarez (2009) aponta para 

indicativos de que o aumento das doenças crônicas é basicamente determinado pelo estilo 

de vida dos indivíduos, sua capacidade de gerir e manter seu próprio cuidado e a adesão 

aos tratamentos, tanto farmacológicos quanto não-farmacológicos. Tais autores referem 

ser de fundamental importância a capacidade de o indivíduo ser um agente de seu próprio 

cuidado, como forma tanto de promover, como prevenir os fatores de risco predisponentes 

ao desenvolvimento de doenças crônicas, como a hipertensão. Nesse sentido de 

desenvolver hábitos de autocuidado, o sujeito elabora medidas capazes de atender as 

demandas desse cuidar de si próprio.  

 Uma dessas medidas já operacionalizadas é a adesão ao tratamento, que envolve 

compromisso e responsabilidade com o cuidado e a manutenção de sua saúde, exigindo 

mudanças comportamentais. A adesão é um fator importante que pode ser modificado, 

comprometendo os resultados nos tratamentos estabelecidos: a não-adesão ao tratamento, 

seja ele farmacológico, bem como um não seguimento das recomendações para mudanças 

no estilo de vida, leva a um comportamento que vai no sentido oposto às práticas de 

autocuidado  (Velandia-Arias &Rivera-Álvarez, 2009). 

De acordo com a OMS, a adesão ao tratamento é um fenômeno multidimensional, 

advindo de uma interação de fatores como nível socioeconômico, características da 
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doença, do tratamento e do paciente (Ribeiro & Neto, 2011). As variáveis que influenciam 

na adesão podem ser classificadas como sendo relacionadas ao próprio paciente, a fatores 

externos e sistema de saúde como um todo, e aqueles relacionados aos cuidadores 

(Mweene, Banda, Andrews, M-Mweene & Lakhi, 2010).  

Nesse sentido, a adesão caracteriza-se enquanto um complexo processo- 

permeado por fatores ambientais, individuais e de acolhimento por parte dos profissionais 

de saúde, além de outros relativos a níveis socioeconômicos, culturais e comportamentais, 

onde estão comprometidos âmbitos biológicos e psicossociais. Adesão ao tratamento é 

um tema que tem sido bastante explorado pelos estudiosos, pois é abrangente, complexo 

e uma questão de saúde pública. As taxas de adesão variam muito, em parte devido a 

diferentes métodos de avaliação e sua própria definição (Farrel, Shen, Mallon, Penedo & 

Antoni, 2011; Ribeiro & Neto, 2011; Soares, Silva, Dias, Rodrigues & Machado, 2012). 

1.2.1 Adesão ao tratamento anti-hipertensivo 

A não-adesão do paciente ao tratamento tem constituído um grande desafio para 

os profissionais que o acompanham, e é complexa, pois vários fatores estão associados: 

paciente (sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico); 

cronicidade da doença; crenças, hábitos culturais e de vida; tratamento; instituição 

(política de saúde, acesso, distância, tempo de espera e de atendimento); e relacionamento 

com equipe de saúde. A não-adesão tem sido associada também com não entendimento 

da condição de saúde, a melhoria percebida na saúde, piora na saúde, a desaprovação 

geral de medicamentos e a preocupação com efeitos colaterais. Razões para a adesão ao 

tratamento incluem a confiança no médico, medo das complicações da hipertensão e 

desejo de controle da pressão arterial (Ross, Walker & MacLeod, 2004; Santos, Frota, 

Cruz & Holanda, 2005).  
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Determinar as causas da baixa adesão é tarefa complicada, perpassando por fatores 

como custo dos medicamentos, idade avançada do paciente, suporte social, problemas 

cognitivos e/ou psicológicos, como depressão, por exemplo. Compreender a visão e 

perspectivas do sujeito com hipertensão frente à doença e tratamento a ser seguido é 

fundamental para prover uma explicação acerca dos baixos índices de aderência 

(Marshall, Wolfe & McKevitt, 2009).  

Não só no Brasil, mas também no restante do cenário mundial não são tantos os 

estudos destinados à descrição de índices de adesão ao tratamento em pacientes 

hipertensos. Os que se propõem a tal, muitas vezes não se mostram comparáveis em 

virtude da adoção de divergentes abordagens acerca dos perfis dos indivíduos estudados, 

bem como da utilização de metodologias diversas para identificação do fenômeno em 

questão (Oliveira, Pedrosa & Gonçalves, 2008). 

Outro quesito a ser destacado é o fato de as pessoas com hipertensão geralmente 

apresentarem comorbidades associadas, o que leva ao requerimento de outros tratamentos 

específicos e que podem acarretar uma dificuldade no controle da HAS. Neste sentido, 

destaca-se que as comorbidades mais frequentemente encontradas são o diabetes, as 

insuficiências renais e cardíacas, doença coronariana e o acidente vascular cerebral 

(Pierin et al., 2010). 

 Alguns estudos apontam que os fatores que influenciam na adesão ao tratamento 

estão dispostos em três categorias diferentes: aqueles diretamente relacionados ao 

paciente, os que se relacionam à terapêutica e os associados ao sistema de saúde. 

(Anthony, et al., 2012;  Pierin et al., 2010; Gusmão, Ginani, Silva, Ortega, &  Mion, 

2009). Dentre os aspectos relativos ao hipertenso suscetíveis de influenciar a adesão ao 

tratamento ressaltam-se a idade, gênero, etnia, estado civil, escolaridade e nível 



28 
 

 

socioeconômico. (Araújo & Garcia, 2006; Pierin et al,. 2010; Alves, Prado, Góes, 

Beccaria & Cesarino, 2012; Quine et al., 2012). 

 Ainda com relação às variáveis associadas ao paciente, conhecimentos e crenças 

em relação à saúde, motivação para o tratamento, expectativas quanto aos resultados da 

terapêutica e hábitos de vida também exercem forte influência. Além destes, podem ser 

ainda citadas experiências anteriores com a enfermidade e presença de suporte 

familiar/social (Araújo & Garcia, 2006; Jardim et al., 2005; Gusmão et al., 2009; Pierin 

et al., 2010).  

 Mais especificamente no que tange à doença, destacam-se questões concernentes 

à cronicidade, ausência de sintomas e consequências tardias. Destaca-se que quanto maior 

o tempo de duração da HAS, maior o abandono do tratamento. Com relação à terapêutica 

farmacológica, a não adesão ao tratamento medicamentoso configura-se como bastante 

elevada em grande parte dos casos, devido a fatores como medicações que levam a 

resultados ineficazes, apresentam efeitos colaterais ou alto custo aparecem como entrave 

ao processo de adesão ao tratamento. Além disso, menor quantidade de medicamentos, 

menores dosagens e seu baixo custo também são apontados enquanto facilitadores da 

adesão, bem como o horário de tomada destes, que é importante que seja relacionado com 

as atividades rotineiras. Em relação à terapêutica não medicamentosa, tem destaque a 

aceitação e adaptação à nova condição, bem como as modificações implicadas no estilo 

de vida (Araújo & Garcia, 2006; Anthony et al., 2012; Borzecki, Oliveira & Berlowitz, 

2005; Pierin et al., 2010). 

 Dados de revisão sistemática indicam que medicamentos são usados 

frequentemente em idosos para melhorar a qualidade de vida, aumentar a expectativa de 

vida, e cura/mitigar doença. É claro, porém, que os idosos muitas vezes não conseguem 

aderir a medicamentos prescritos, levando consequências ruins tanto do aspecto clínico 
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quanto econômico. Além disso, porque os adultos em idade mais avançada muitas vezes 

sofrem de múltiplas comorbidades, e devido a tal fator, fazem uso de um número maior 

de medicamentos, a não adesão a um tratamento medicamentoso pode ter efeitos 

negativos refletidos na saúde deste público. Frequentemente parte das causas que 

impendem um adulto mais velho de aderir ao tratamento medicamentoso de forma eficaz 

não está claramente descritos na literatura (Gellad, Grenard & Marcum, 2011). 

Já em se tratando das variáveis relativas ao sistema de saúde, o funcionamento do 

serviço e o relacionamento do paciente com a equipe têm forte influência na adesão ou 

não adesão do paciente ao tratamento anti-hipertensivo. Os profissionais da área de saúde 

têm papel fundamental no que diz respeito ao delineamento e caracterização da 

problemática, e com base em dados de realidade possuem as ferramentas para executar o 

planejamento do plano de tratamento e prestar assistência no intuito de favorecer a 

adesão, promovendo o controle efetivo da doença (Araújo & Garcia, 2006; Pierin et al., 

2010).  

Como já referido, por tratar-se de uma doença multicausal e multifatorial, a HAS 

demanda a utilização de abordagens diversas, necessitando portanto de uma equipe 

multidisciplinar para o acompanhamento adequado do paciente e para tornar mais eficaz 

sua adesão ao tratamento. Pode então ser composta de médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, professores de educação física, 

farmacêuticos e funcionários administrativos, a fim de fornecer melhor suporte. 

Evidências de vários estudos apontam para dados sugestivos de que os pacientes 

melhoram ao receber tratamento eficiente e apoio regular (Reiners, Azevedo, Vieira & 

Arruda, 2008; T.R.P., Oliveira et al., 2008). 

A tentativa de melhorar ou aumentar o grau de adesão não é tarefa fácil. Estudos 

apontam que intervenções neste sentido (educativas, comportamentais ou baseadas em 
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recursos tecnológicos) apresentam resultados limitados e precisam ser desenvolvidas e 

adaptadas às características das pessoas e contextos dos serviços (Santa Helena, Nemes 

& Eluf- Neto, 2010). Na literatura são descritas duas vertentes da não adesão ao 

tratamento, a saber, intencional e não intencional. A primeira diz respeito a uma decisão 

deliberada de não seguir as recomendações propostas, enquanto a segunda é relativa a 

uma dificuldade em seguir as orientações devido a fatores como esquecimento, 

incapacidade física de execução das instruções ou má compreensão/interpretação das 

recomendações de tratamento (Quine et al., 2012). 

 No trabalho de Garfield, Eliasson, Clifford, Wilson & Barber (2012), os autores 

observam a necessidade de um instrumento ou relatório de adesão dos pacientes, que 

possa ser utilizado para monitorar e regular a qualidade dos serviços de adesão. Segundo 

os mesmos, um instrumento eficaz na verificação da adesão ao tratamento deve ser capaz 

de ser usado várias vezes para acompanhar a adesão dos pacientes ao longo do tempo e 

em resposta a intervenções. Além disso, deve, idealmente, ser breve e aceitável para os 

pacientes e ser capaz de ser usado em uma variedade de condições clínicas (Garfield, 

Eliasson, Clifford, Wilson & Barber, 2012).  

Para avaliação da adesão existem métodos diferenciados, que alguns estudos 

apontam como sendo classificados em diretos e indiretos, sendo estes últimos os mais 

frequentemente utilizados, por serem de fácil manipulação e pelo baixo custo dispendido 

tanto para o sistema de saúde quanto para o próprio paciente, além de possibilitar maior 

interação entre este e a equipe que o acompanha (Oigman, 2006; Oliveira, Pedrosa & 

Gonçalves, 2008).  

Nesse segmento, entre os métodos indiretos podemos citar o relatório diário do 

tratamento por parte do paciente (Gusmão et al., 2009) e a contagem de comprimidos, 

tidos como métodos simples e voltados para o paciente - uma utilização de 80% ou mais 
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dos comprimidos configura-se como indicativo de adesão ao tratamento. Além destes, a 

resposta clínica também é muita utilizada, partindo do pressuposto, nem sempre correto, 

de que o controle da pressão arterial seria uma variável direta e única de adesão. Fatores 

como opinião do profissional e monitoramento do paciente também podem interferir na 

adesão (Gusmão, 2009; Oigman, 2006). 

Quanto aos métodos diretos, os estudos descrevem dois tipos: a análise biológica 

do medicamento e a adição de um traçador no organismo. O primeiro realiza a dosagem 

pelo sangue ou na urina de um de seus metabólitos. O segundo consiste na adição de uma 

substância inócua ao organismo que tenha um método de análise mais fácil do que o 

medicamento em si. Tais métodos requerem equipamentos sofisticados e de execução 

difícil e onerosa. A baixa adesão ao regime terapêutico é muito comum, especialmente 

em doenças crônicas, tornando-se um desafio a ser vencido pelos profissionais de saúde 

(Oigman, 2006)   

Em estudos clínicos com verbas voltadas especificamente para fins de avaliação 

da adesão, utilizam-se recursos mais elaborados e custosos, como fornecer medicamentos 

previamente contados e regulados com vistas à futura verificação da quantidade ingerida 

ou a dosagem em sangue e/ou urina do medicamento. Entretanto, rotineiramente são 

adotadas estratégias mais simplificadas, como reconhecimento dos efeitos fisiológicos 

e/ou colaterais, bem como valer-se do próprio relato do paciente. Contudo, tais métodos 

citados não são de todo confiáveis, uma vez que o paciente pode manipular dados e 

resultados (Gusmão et al., 2009).  

 Mesmo assim, a implicação do paciente em seu próprio tratamento tem se 

revelado importante para seu sucesso, como apontado por revisão sistemática realizada 

por Jovicic, Holroyd-Leduc & Straus (2006). Abordagens que incentivam os pacientes a 

assumir papel primário na gestão da sua condição têm mostrado benefícios para a saúde 
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destes, principalmente quando se trata de doenças crônicas. Nesse sentido, eles são 

incentivados a monitorar sintomas, ajustar a medicação e determinar quando suplementar 

atenção médica é necessária.  

1.3- Avaliação psicológica e Hipertensão Arterial Sistêmica – MBMD 

Nas últimas décadas, a Psicologia no Brasil tem alcançado significativo avanço e 

conquistando cada vez mais espaço, em virtude do crescimento do número de estudos 

desenvolvidos nas suas diferentes áreas. Nesse contexto, o campo da Avaliação 

Psicológica tem sofrido modificações, especialmente desde a segunda metade da década 

de 90. Tal campo tem tido considerável progresso, a despeito das oscilações na produção 

de pesquisas que objetivam resgatar diferentes técnicas e instrumentos importantes para 

o processo de avaliação e controle da intervenção psicológica (Chiodi & Wscheler, 2008; 

Noronha & Reppold, 2010).  

O passo dado pela Psicologia em direção à sua regulamentação enquanto profissão 

no Brasil (lei no. 4119 de 1962) teve grande relevância na consolidação da avaliação 

psicológica enquanto atividade exclusiva do psicólogo, por meio do uso de instrumentos 

e técnicas privativas do mesmo (Alchieri & Cruz, 2009). De modo geral, a Avaliação 

Psicológica pode ser entendida enquanto um processo técnico-científico de coleta e 

interpretação de dados a respeito de fenômenos psicológicos, realizado a partir de 

estratégias psicológicas (métodos, técnicas e instrumentos) e que objetiva um maior 

conhecimento do indivíduo, visando a tomada de determinadas decisões (CFP, resolução 

007/2003).  

Para tanto, é necessário ter em mente que a Avaliação Psicológica não se restringe 

apenas à utilização de testes, não devendo ser pensada como uma série de procedimentos 

mecanicistas. A testagem configura-se enquanto mais um dos recursos disponíveis à 

avaliação, sendo os testes uma etapa a mais – fundamental - no processo. Portanto, 
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entrevista e outros recursos técnicos, tais como dinâmicas de grupo, vivências e atividades 

lúdicas são essenciais (Strapasson, Silva & Teodoro, 2010).  

Com o passar dos anos passou a emergir, em crescimento exponencial, a 

necessidade de avaliação dos domínios psicológicos de maneira mais precisa e 

sistemática, a fim de que decisões adequadas sejam levadas a termo em diversos âmbitos 

profissionais. Isto posto, tem sido desenvolvido instrumentais cada vez mais elaborados 

e específicos, colocando em evidência o papel da avaliação enquanto atividade primordial 

do psicólogo (Noronha, Nunes & Ambiel, 2007).  

Atualmente, a área permeia-se por uma reavaliação do valor dos instrumentos 

passíveis de aplicação, bem como por um enfoque em pesquisas que abarquem as 

temáticas de validade e precisão (Chiodi & Wescheler, 2008). Além disso, é válido 

destacar que mesmo a Avaliação Psicológica configurando-se enquanto atividade 

exclusiva do profissional de Psicologia, grande número de profissionais mostra-se alheios 

a requisitos básicos concernentes às decisões relativas às escolhas dos instrumentos a 

utilizar. (Alchieri, Noronha & Primi, 2004; Witter, 2007).  

A manifestação de sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, é comum 

em pacientes com doenças crônicas. Estes quando comparados com aqueles que não 

apresentam doenças crônicas tem um risco mais elevado de desenvolver depressão. Outro 

dado digno de nota reside na informação de que indivíduos com doenças crônicas 

associadas a sintomas depressivos mostram-se bem menos aderentes ao tratamento do 

que aqueles que não apresentam tais sintomas associados. Transtornos de ansiedade 

também são fortemente associados ao hall de doenças crônicas, embora menos citados 

que transtornos de ordem depressiva (Guthrie & Nayak, 2012; Katon et al. 2010). 

Relacionando a hipertensão com aspectos psicológicos, estudos têm demonstrado 

que a associação entre a HAS e sofrimento psicológico, como ansiedade e sintomas 
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depressivos acarreta resultados contraditórios, de modo que por vezes tal associação é 

apontada como positiva, isto é, o sofrimento psicológico e a hipertensão estariam de fato 

relacionados, ao passo que outros estudos apontam outra direção, em que tal a associação 

estabelecida é fraca ou mesmo inexistente (Hamer, Batty, Stamatakis & Kivimaki, 2010, 

Nabi et al., 2012). 

 Nesse sentido, o próprio diagnóstico da hipertensão em si, e não a elevação da 

pressão arterial pode ser o desencadeador do sofrimento ou estresse psicológico, em 

virtude da série de transformações que este há de acarretar na vida e cotidiano do paciente 

com hipertensão, mudanças estas que perpassarão toda sua vida, dada a cronicidade de 

tal enfermidade (Hamer et al., 2010). 

Com isto em perspectiva, trazemos à cena o modelo de personalidade 

desenvolvido por Theodore Millon, correspondente a um padrão de funcionamento 

resultante de uma matriz de variáveis indicando que a personalidade recebe influência de 

fatores não só biológicos como psicológicos. Com isto, um indivíduo estaria sujeito a 

expressar comportamentos, sentimentos e um grau de inteligência semelhante à de seus 

genitores, em decorrência da carga genética que carrega, porém, ganha importância 

também o papel da estimulação, entre os diversos fatores psicológicos. Atenta-se, com 

este modelo, para o fato de que a principal diferença entre o considerado normal e 

patológico consiste na forma com a qual os sujeitos demonstram capacidade de enfrentar 

as situações do meio no qual se insere. Nesse sentido, o inventário de personalidade 

desenvolvido por Millon - Millon Behavioral Medicine Diagnóstico (MBMD) - parte de 

sua crença de que os estilos de enfrentamento mediados pela personalidade são muito 

influentes não só na gênese, como também no curso da doença (Alchieri, Cervo e Núñes, 

2005; Scoggins, Scott & Hyer, 2012).  



35 
 

 

Alguns estudos apontam para o fato que sintomas depressivos podem ter relação 

com a hipertensão em decorrência do seu efeito no sistema nervoso autônomo, envolvido 

na regulação da pressão arterial. Além disso, estes sintomas também se associam a 

diversos comportamentos relacionados à saúde, o que poderia então influenciar no risco 

de hipertensão (Nabi et al., 2012).  

Os inventários de personalidade têm sido largamente utilizados no delineamento 

de traços indicativos de dificuldades com adesão ao tratamento de alguma enfermidade. 

Desta forma, o MBMD configura-se enquanto instrumento desenvolvido para avaliação 

da personalidade, voltado especificamente para um público de pacientes submetidos a 

cuidados médicos, levando-se em conta uma série de traços e comportamentos de saúde 

passíveis de afetar o ajustamento à doença e à terapêutica proposta (Cruess et al., 2010; 

Farrel et. al., 2011).   

O MBMD aborda, portanto, questões relativas à doença e decisões médico-

comportamentais de importância e busca ainda compreender os fatores psicossociais, bem 

como aspectos de personalidade e estilos de enfrentamento, que estão associados com a 

probabilidade de um paciente procurar ou negar ajuda após sinais de alerta podem ter 

implicações significativas para a redução da gravidade de um evento traumático de ordem 

médica, bem como os seus custos associados (Russo- Inamorato, 2011; Scoggins et al., 

2012). Por tratar-se de um inventário de personalidade concebido para avaliar traços e 

comportamentos que podem influenciar e afetar a adaptação às doenças diversas e o 

contexto saúde-doença de uma maneira geral, bem como sua relação com o tratamento 

proposto, pode ser um valioso instrumento de avaliação da adesão ao tratamento (Farrell 

et al., 2011). 

O MBMD consiste então de um inventário de auto relato composto de 165 itens 

que devem ser respondidos como “verdadeiro’’ ou “falso”. Para tanto, agrega 38 escalas, 
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sendo 3 de verificação (padrões de resposta) e 35 clínicas subdivididas, estando essas 

últimas subdivididas em: seis concernentes a maus hábitos de saúde, cinco sobre 

indicadores psiquiátricos, seis relativas a moderadores de estresse, onze referentes a 

estilos de enfrentamento, cinco a respeito de prognóstico de tratamento e duas sobre 

formas de condução de tratamento/guia de gerenciamento (Millon,Antoni, Millon, Minor 

& Grossman, 2006).  

De acordo com Cruess et al. (2010), dentre tais escalas, algumas configuram-se 

como principais, e seriam elas: Indicadores psiquiátricos; Estilos de enfrentamento; 

Moderadores de estresse; Prognósticos do Tratamento e Gestão de Guias. O instrumento 

foi normatizado com 720 adultos com idades variando entre 18 e 85 anos, pacientes 

médicos com condições que incluíam dor crônica, diabetes, doenças cardiológicas, 

câncer, doenças neurológicas, AIDS e uma categoria "outros", tendo sido adaptado a 

partir do Health Inventory Millon Behavioral, um instrumento avaliativo elogiado por 

suas qualidades psicométricas e utilidade clínica O MBMD foi assim desenvolvido com 

fins de estabelecer dados normativos relevantes para uma população estritamente em 

condições de tratamento médico, enquanto o MBHI foi normatizado usando um grupo de 

combinação clínico/não clínico. (Russo-Inamorato, 2011). 
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2. Justificativa 

Uma das dificuldades encontradas no atendimento a pessoas com hipertensão é a 

falta de adesão ao tratamento, pois estudos apontam que cerca de 50% dos hipertensos 

conhecidos não fazem nenhum tratamento e dentre aqueles que o fazem, poucos têm a 

pressão arterial controlada. Doravante, a avaliação psicológica em ambientes médicos 

pode ser considerada como uma adequada ferramenta na apropriação de decisões a 

respeito do diagnóstico diferencial, tipo de tratamento necessário e prognóstico (Santos 

et al., 2005).  

Uma vez que suas causas específicas não são bem delimitadas e possui caráter 

assintomático, torna-se dificultoso o diagnóstico da HAS. Além disso, devido à sua 

cronicidade exige aderência ao plano de tratamento de forma permanente e sistemática, 

implicando em mudanças no estilo de vida, combinadas ou não com o uso de 

medicamentos (Gámez & Roales-Nieto, 2007; Benito et al., 2009; Silva & Moura, 2011).  

Estando o controle da HAS diretamente relacionado ao grau de adesão ao 

tratamento, torna-se imprescindível a realização de pesquisas referentes a essa questão, 

fazendo-se necessário investigar os fatores imbricados nesse processo. Apesar do papel 

de destaque que a adesão do paciente ao tratamento anti-hipertensivo ocupa para o 

sucesso da terapêutica, pesquisas analisando essa questão ainda são escassas. No Brasil, 

pesquisas relacionadas à hipertensão têm sido realizadas com frequência, porém, em sua 

maioria, são estudos epidemiológicos de prevalência ou estudos experimentais com 

medicamentos, evidenciando-se a necessidade de realização de um estudo que investigue 

os fatores que contribuem para uma adequada adesão dos hipertensos à terapêutica 

(Calista et al., 2008).  

A detecção precoce de problemas comportamentais e/ou distúrbios 

psicológicos/psiquiátricos pode significar um grande diferencial com relação ao tipo e 
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qualidade do atendimento oferecido ao paciente, não estando necessariamente ligada 

somente a pacientes hospitalizados, mas também a diversos espaços e especialidades em 

saúde, tais como clínicas particulares de especialidades ou centros de saúde (Santos, 

2011).  

Assim, a pesquisa em questão visa justamente a avaliação de evidências de 

validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic – MBMD para pacientes com 

hipertensão, tendo em vista a investigação de indicadores de adesão terapêutica 

associados ao tratamento anti-hipertensivo. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

 Avaliação de evidências de validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic 

– MBMD para público de pacientes com hipertensão, com vistas à investigação de 

indicadores implicados na adesão ou não ao tratamento anti-hipertensivo. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

- Definir indicadores comportamentais associados à adesão em pacientes com 

hipertensão; 

- Verificar a possibilidade do uso do MBMD como instrumento de identificação e 

caracterização de pacientes com hipertensão.  
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4. Método 

 Trata-se de um estudo quantitativo, marcado pelo uso da quantificação não só na 

fase de coleta de dados, mas também na disposição e tratamento das informações por 

meio da utilização de técnicas estatísticas, e com o objetivo de alcançar resultados que 

evitem possíveis distorções de análise e interpretação. De caráter transversal, pode ser 

classificada enquanto uma pesquisa de cunho descritivo e de campo, tendo sido realizada 

com sujeitos com hipertensão que desejaram participar das atividades, desejo este 

expresso por meio de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  - TCLE. 

4.1 Participantes 

Contou-se com amostra de 200 participantes, dos sexos masculino e feminino, 

com faixa etária entre 20 e 70 anos, recrutados presencialmente em um Hospital 

Universitário da cidade de Natal/RN, escolhido por tratar-se de local de referência e assim 

recebendo muitos pacientes com tal demanda  

É válido ainda ressaltar que, durante o ano de 2013, abrangendo o período da 

coleta de dados, não só a cidade de Natal, mas como todo o Estado do Rio Grande do 

Norte passou por uma grave crise no setor de saúde. Em decorrência disto, muitos postos 

de saúde encontravam-se sem equipe e infraestrutura adequadas para o atendimento 

satisfatório da população, inclusive com o fechamento temporário de algumas unidades. 

Buscou-se a realização da pesquisa em instituições que contassem com grupos de 

hipertensos, mas estes também não estavam sendo desenvolvidos. A instauração desta 

situação peculiar dificultou a realização da pesquisa de uma forma mais ampla, 

restringindo-a ao ambiente do já referido Hospital Universitário. 

4.2 Instrumentos 

4.2.1-  Questionário de caracterização amostral 
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 Anterior à aplicação do MBMD, utilizou-se com os participantes um questionário 

de caracterização, com vistas à obtenção de dados de identificação, informações clínicas, 

hábitos de vida e itens relacionados com a enfermidade.  

 O instrumento foi elaborado no sentido de abordar dados referentes à 

caracterização sociodemográfica dos respondentes, e também para abarcar uma série de 

variáveis apontadas na literatura como relacionadas à adesão ou não adesão ao tratamento, 

já explicitadas mais detalhadamente acima, e que são as seguintes: histórico de HAS na 

família; tempo de patologia; comorbidades; uso de medicação; tempo de uso medicação; 

desvantagem do uso de medicação; acompanhamento médico; uso de álcool e tabaco; 

dieta e restrição de sódio; prática de exercício físico; mudanças acarretadas pela HAS; 

acesso aos serviços e relação com equipe de saúde; comparecimento às consultas; 

monitoramento da pressão arterial; expectativas em relação ao tratamento; e suporte 

social. 

  Foram também acrescentados itens que fazem menção à percepção que o paciente 

tem e refere sobre seu estado de saúde e tratamento: segue o tratamento indicado; 

dificuldades em seguir o tratamento; apresenta melhoras com o tratamento; e considera-

se bem ou mal de saúde. Desta forma, o questionário foi então desenvolvido no sentido 

de fornecer dados que possibilitassem uma visão ampla acerca do participante e de como 

a doença o afeta em um sentido maior, seja no tratamento ou nas implicações que acarreta 

para seu cotidiano. 

 Uma vez que, como já referido anteriormente, a adesão ao tratamento engloba 

ações voltadas para o compromisso e responsabilidade com o cuidado e a manutenção da 

saúde, exigindo portanto mudanças comportamentais, faz-se necessário que o sujeito 

desenvolva hábitos saudáveis de autocuidado (Velandia-Arias &Rivera-Álvarez, 2009). 

Além disso, sendo a HAS uma doença crônica, demanda adesão ao plano de tratamento 
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de forma permanente e sistemática, o que implica em mudanças no estilo de vida, 

combinadas ou não com uso de medicamentos (Gámez & Roales-Nieto, 2007).  

  A adesão ao plano de tratamento implica em adotar mudanças e hábitos 

comportamentais, com readaptação de rotinas na vida dos pacientes, visando a adoção de 

hábitos saudáveis para melhor qualidade de vida e controle da doença, associado ao uso 

de medicação, quando há indicação para tanto. Nesse sentido, para este estudo 

entendemos que tais mudanças fazem referência mais especificamente a três 

âmbitos/práticas:  

- Hábitos de vida saudáveis: * Prática de exercício físico 

    * Dieta hipossódica  

- Uso de medicamento, quando há indicação. 

 Assim sendo, podemos delinear três subgrupos distintos de pacientes, tomando 

por base esses critérios preditores de adesão, adotados nesse estudo, a saber:  

- Grupo 1: não atende a nenhum dos critérios – Não aderente 

- Grupo 2: atende a 2 desses critérios – Aderente 

- Grupo 3: atende aos 3 critérios – Muito aderente. 

4.2.2 - MBMD 

 Utilizou-se, como já mencionado anteriormente, o MBMD, inventário de auto 

relato, composto por 165 itens e já descrito na seção 1.3. Estudo realizado por Dantas 

(2012), realizou tradução e adaptação semântica do instrumento em questão para a língua 

portuguesa, com resultados favoráveis, sendo esta a versão utilizada na pesquisa em 

questão. 

Suas escalas foram sobrepostas aos dados do paciente, obtidos via questionário de 

caracterização amostral a fim de traçar um panorama geral de indicadores e manifestações 

comportamentais associados à adesão ao tratamento anti-hipertensivo.  
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4.3 - Procedimentos de coleta de dados  

Esta pesquisa contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, na cidade de Natal, sendo 

aprovada com número de protocolo 217.851/13. Simultaneamente à coleta foi 

desenvolvido um banco de dados juntamente com um aplicativo de avaliação e correção 

informatizado, sob a forma de planilha eletrônica. Tal procedimento visou uma maior 

eficácia para a análise dos resultados das escalas, já que estas, em virtude das próprias 

características do instrumento, são formadas por pontuações diversas e valores distintos 

para os itens, o que dificultaria sua correção caso esta fosse realizada no tradicional 

formato em papel. 

Inicialmente, visou-se uma amostra com um quantitativo de 400 pacientes 

ambulatoriais, de sexo masculino e feminino, de faixa etária entre 18 e 90 anos, e de níveis 

de escolaridade e socioeconômicos diversificados. A escolha do tamanho amostral deveu-

se a cálculos realizados com fins de evitar o mínimo de erro associado. Como critérios de 

exclusão amostral aponta-se o não interesse em participar da pesquisa, quaisquer 

alterações/comprometimentos cognitivos que impossibilitem a compreensão dos 

instrumentos a serem utilizados no estudo, e manifestações clínicas que comprometam a 

participação do sujeito.  

Tendo em vista o número descrito, optou-se por realizar além de coleta presencial, 

a pesquisa via internet, com a disponibilização do Millon Behavioral Medicine Diagnostic 

– MBMD em página online, a fim de atingir amostra mais diversificada e obter um maior 

alcance. Dessa maneira, estabeleceu-se que metade da amostra seria coletada 

presencialmente e a outra metade seria alcançada via meios eletrônicos. Entretanto, é 

sabido da dificuldade em realizar pesquisas deste cunho, em grande parte pela baixa 

adesão dos respondentes, sendo este um entrave para a realização deste procedimento na 
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pesquisa em questão. Em virtude de tal fato, não foi possível a realização da etapa virtual, 

de modo que o número de participantes da pesquisa foi então reduzido pela metade em 

relação ao estipulado inicialmente. 

A abordagem aos pacientes voluntários ocorreu nas enfermarias do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), bem como no momento em que estes se 

encontravam aguardando consulta no ambulatório de Cardiologia do HUOL, onde havia 

um grande número de pacientes com hipertensão. Uma vez abordados, realizaram-se os 

encontros individuais para administração dos questionários, tendo em vista que o paciente 

se disponibilizou a participar da pesquisa. 

No momento de tal abordagem, o participante tinha contato com uma explanação 

acerca da proposta do estudo em questão, seguida de convite de participação ao mesmo, 

através de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 

A).  

De modo a não restringir o processo participativo aos dias destinados ao 

ambulatório, era possível marcar novos encontros a partir de combinações prévias para 

tal fim, utilizando-se para isto da sala do Serviço de Psicologia do HUOL.  
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5 - Resultados  

5.1 - Caracterização da amostra populacional  

5.1.1 - Aspectos sociodemográficos 

O estudo contou com uma amostra total de 200 respondentes, sendo a maior parte 

do sexo feminino (59,5%) e com média de idade por volta de 52,9 anos. Acerca do estado 

civil, constatou-se que a maioria dos participantes afirmava ter um companheiro, estando 

portanto, casados ou em união estável (71,7%), ao passo que os demais não possuíam 

companheiro, de modo que 14,5% declararam-se solteiros, 8% eram viúvos, e 5,8% 

estavam divorciados.  

Com relação ao nível de escolaridade da população investigada, apurou-se que a 

maioria possuía como maior grau de estudo o ensino fundamental (54%). O ensino médio 

aparecia como maior nível de escolaridade para 28% e 10,5% referiam não ter tido 

qualquer contato com ensino formal. Em menor instância estava um grupo 

correspondendo a um percentual de 7,5% que haviam concluído o ensino superior.  

Em termos de nível de profissionalização, grande parte dos respondentes 

afirmaram realizar atividades de trabalho que não requeriam um nível de especialização 

(65,5%), seguido de 27% que referiam não encontrar-se desempenhando atividades de 

trabalho por motivos de aposentadoria, enquanto apenas 7,5% informaram realizar algum 

trabalho que exigiam um curso de ensino superior. A respeito da renda mensal dos 

participantes, considerou-se o salário mínimo atual, de R$ 724,00, e a média então foi de 

2,4 salários mínimos.  

5.1.2 - Aspectos Clínicos 

Considerando os aspectos clínicos concernentes a HAS, percebeu-se que, para este 

estudo, a maioria dos participantes apresenta histórico de HAS na família (90%), com 
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algum tipo de comorbidade associada (59,5%). Em termos de tempo de diagnóstico da 

enfermidade, a média foi estimada em 7,5 anos.  

No tocante à medicação, 94% dos participantes refere fazer uso. Destes, em 

relação a quantidade prescrita de medicamentos de uso diária, foi verificada uma média 

de 3 comprimidos por dia. A média de tempo de uso de medicação foi de 7,2 anos, 

semelhante a encontrada para tempo de diagnóstico.   

A maioria dos participantes afirma realizar acompanhamento médico (90%), bem 

como referem que a HAS acarretou algum tipo de modificação em sua rotina diária. Além 

disso, a maioria refere não fazer uso de álcool (89,5%) ou tabaco (99%) e relatam ter uma 

dieta regrada e controlada, especialmente no tocante à ingestão de sódio (71,5%). 

Entretanto, grande parte afirma não adotar uma prática de exercícios físicos (61,5%).  

É importante ainda destacar que com relação aos critérios de adesão adotados para 

esse estudo, a maior parte dos participantes atende a pelo menos dois dos critérios, sendo 

considerados aderentes (67,5%). Segue-se a esse grupo um percentual de 29,5% que 

atendem aos três critérios adotados, sendo tidos como muito aderentes. E apenas 3% 

afirmam não seguir critério algum, classificados então como não aderentes.  

 

5.2 Aspectos fatoriais das escalas do MBMD  

Um dos principais desafios enfrentados pelos pesquisadores é operacionalizar 

conceitos abstratos em variáveis empiricamente observáveis (Figueiredo & Silva, 2010). 

No que diz respeito ao campo da Psicologia, a análise fatorial tem sido um dos 

procedimentos estatísticos mais comumente utilizados no desenvolvimento, avaliação e 

refinamento de instrumentos psicológicos (Damásio, 2012).  

A análise fatorial engloba uma série de técnicas, e sua principal função é reduzir 

uma grande quantidade de variáveis observadas a um número reduzido de fatores. Os 
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fatores representam as dimensões latentes – os construtos - que resumem ou explicam o 

conjunto de variáveis observadas (Figueiredo & Silva, 2010).  

A literatura diferencia principalmente dois tipos de análise fatorial, a saber, a 

exploratória e a confirmatória. A primeira geralmente é utilizada nos estágios mais 

iniciais da pesquisa, no sentido de explorar os dados, podendo ser utilizada para criar 

variáveis independentes ou dependentes, que podem ser utilizadas posteriormente em um 

modelo de regressão. Já a segunda é comumente utilizada no sentido de testar hipóteses, 

de modo que, guiando-se por uma teoria ou construto é possível testar em que medida, 

determinadas variáveis são representativas de um conceito ou dimensão, através da 

verificação dos Índices de Adequação de Ajustes (Tabachinick & Fidel, 2007; Figueiredo 

& Silva, 2010). 

A confiabilidade de uma estrutura fatorial pode ser obtida através de uma gama 

de critérios distintos, entretanto, importantes estudos indicam que o cálculo do índice de 

consistência interna, por meio do Alfa de Cronbach, tem sido o método mais utilizado em 

estudos transversais, uma vez que possibilita a avaliação do grau em que os itens de uma 

matriz de dados estão correlacionados entre si (Damásio, 2012; Pasquali, 2009). Nesse 

sentido, com o objetivo de avaliar a estrutura fatorial do MBMD, foram realizadas análise 

fatoriais exploratórias para cada um dos domínios do instrumento (Domínio 1: Padrões 

de Respostas; Domínio 2: Maus Hábitos de Saúde; Domínio 3: Indicadores Psiquiátricos; 

Domínio 4: Estilos de Enfrentamento; Domínio 5: Moderadores de Estresse; Domínio 6: 

Prognostico de Tratamento; Domínio 7: Gestão de Guias).  

A determinação do número de fatores a serem retidos foi conduzida utilizando o 

método Hull em uma matriz de correlações tetracórica, com implementação específica 

para dados dicotômicos (Timmerman & Lorenzo-Seva, 2011). O método Hull de retenção 
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fatorial é atualmente considerado o método mais adequado para avaliar o número de 

fatores a ser retido (Damásio, 2012; Lorenzo-Seva, Timmerman, & Kiers, 2011).  

Após a determinação do número de fatores a serem retidos, análises fatoriais 

exploratórias foram conduzidas utilizando o método de estimação Weighted Least 

Squares Mean and Variance – Adjusted (WLSMV), específico para dados dicotômicos 

(Muthén & Muthén, 2010). Concomitantemente, foi utilizado o procedimento de 

Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM), que permite apresentar os índices de 

adequação de ajuste (Goodness-of-fit indices) para a estrutura exploratória (Asparouhov 

& Muthén, 2009). Para a rotação fatorial, foi utilizado o método oblíquo Geomin, 

permitindo correlações entre os fatores. Por fim, obteve-se o índice de consistência 

interna a partir do Alfa de Cronbach.  

Os resultados por escalas são apresentados a seguir, com as melhores cargas 

fatoriais - isto é, acima de 0,3 - destacadas em negrito.  

Tabela 1 

Cargas fatoriais do domínio Padrões de Respostas 

 

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V36 0.736  V90 0.625 

V68 0.474  V91 0.696 

V93 0.535  V100 0.813 

V121 0.718  V48 0.920 

V56 0.206  V65 0.617 

V132 -0.754  V102 -0.065 

V17 0.743  V130 0.371 

V18 0.520  V141 0.702 

V52 0.440  V16 0.832 

V87 0.748  V25 0.738 

V38 0.803  V110 0.603 

V73 0.841  V118 0.566 

V84 0.631  V155 0.607 

 

Alpha de Cronbach = 0,867 
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Tabela 2  

Cargas fatoriais do domínio Hábitos Negativos de Saúde 
 

Itens Cargas Fatoriais 

V127  

V151  

V53 

V74 

V115  

V139  

V146  

V135  

V153  

V149  

V159  

V111  

V142  

V164 

0.808 

0.237 

0.389 

0.815 

0.205 

0.388 

0.115 

0.636 

0.565 

0.686 

0.788 

0.918 

0.900 

0.911 

 

Alpha de Cronbach = 0,636 
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Tabela 3  

Cargas fatoriais do domínio Indicadores Psiquiátricos 
 

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V1 0.834  V13 0.769 

V14 0.824  V43 0.798 

V46 0.903  V51 0.026 

V66 0.932  V96 0.695 

V98 0.859  V102 0.090 

V155 0.740  V105 0.966 

V28 0.852  V109 0.844 

V55 0.757  V117 0.648 

V119 0.862  V141 0.697 

V3 0.860  V34 0.628 

V41 0.697  V6 0.813 

V60 0.614  V21 0.788 

V62 0.986  V75 0.966 

V65 0.860  V5 0.574 

V147 0.901  V31 0.577 

V16 0.872  V9 0.768 

V49 0.652  V42 0.754 

V130 0.697  V126 0.770 

V137 0.687  V157 0.748 

V156 0.801  V107 0.864 

V161 0.973  V162 0.864 

V30 0.531  V12 0.114 

V58 0.918  V80 0.846 

V83 0.814  V95 0.890 

V86 0.854  V125 0.935 

V8 0.764  V146 0.651 

V36 0.674  V59 0.203 

V57 0.548  V68 0.409 

V93 0.291  V76 0.640 

V121 0.587  V79 0.491 

V24 0.049  V113 0.610 

V11 0.596  V120 0.047 

V19 0.513  V123 0.323 

V26 0.530  V133 0.306 

V50 0.961  V160 0.523 

V54 0.510  V59 0.203 

 
 

Alpha de Cronbach = 0,956 
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Tabela 4  

Cargas fatoriais do domínio Estilos de Enfrentamento 

 

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V2   0.056  V57  0.557  V105 0.941 

V3   0.869  V59  0.286  V107 0.871 

V4   0.381  V60  0.509  V110 0.573 

V8   0.775  V61  0.021  V112 0.572 

V9   0.814  V63  0.377  V113 0.656 

V11  0.582  V64  -0.290  V114 0.030 

V12  -0.019  V65  0.876  V118 0.420 

V13  0.796  V66  0.866  V119 0.844 

V16  0.868  V67  0.735  V120 0.056 

V17  0.556  V68  0.422  V121 0.530 

V18  0.362  V71  0.543  V122 0.832 

V19  0.541  V73  0.851  V123 0.323 

V24  -0.083  V76  0.681  V125 0.949 

V25  0.881  V77  0.078  V129 0.615 

V26  0.572  V78  -0.343  V130 0.614 

V27  0.568  V79  0.505  V133 0.400 

V29  0.584  V80  0.862  V137 0.684 

V32  0.337  V84  1.002  V138 -0.176 

V34  0.783  V86  0.828  V141 0.706 

V36  0.691  V87  0.598  V143 -0.358 

V37  0.407  V88  0.322  V146 0.616 

V38  0.885  V90  0.509  V148 -0.159 

V40  0.545  V92  0.572  V150 0.712 

V43  0.857  V93  0.271  V152 0.867 

V44  0.534  V94  0.592  V154 0.144 

V47  0.906  V95  0.880  V155 0.724 

V48  0.819  V96  0.659  V156 0.790 

V2   0.374  V97  0.819  V157 0.750 

V3   0.985  V98  0.875  V160 0.384 

V4   0.044  V99  0.237  V161 0.924 

V8   0.462  V100 0.769  V162 0.860 

V9   0.483  V101 0.274  V163 -0.689 

V11  0.425  V104 0.588    

 

Alpha de Cronbach = 0,945 
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Tabela 5  

Cargas fatoriais do domínio Moderadores de Estresse 
 
 

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V1   0.826  V82  0.451 

V2   -0.463  V83  0.824 

V6   0.784  V85  0.749 

V7   0.268  V86  0.886 

V9   0.779  V87  0.228 

V11  0.544  V89  -0.111 

V13  0.760  V93  0.015 

V15  0.925  V94  0.594 

V16  0.888  V96  0.725 

V19  0.572  V98  0.869 

V22  0.284  V99  0.173 

V25  0.845  V107 0.759 

V28  0.839  V109 0.793 

V30  0.526  V122 0.813 

V31  0.574  V126 0.787 

V33  0.870  V129 0.937 

V36  0.360  V130 0.659 

V39  0.645  V136 0.299 

V42  0.764  V137 0.712 

V43  0.780  V140 0.369 

V49  0.544  V141 0.723 

V51  -0.037  V144 0.922 

V54  0.376  V145 0.752 

V55  0.716  V147 0.859 

V58  0.924  V150 0.696 

V62  0.950  V155 0.735 

V63  0.612  V156 0.787 

V69  0.182  V158 0.371 

V70  0.406  V159 0.614 

V72  -0.087  V160 0.569 

V76  0.660  V161 0.950 

V80  0.870  V165 0.648 

 

Alpha de Cronbach = 0,936 
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Tabela 6  

 Cargas fatoriais do domínio Prognóstico de Tratamento 

 

Itens Cargas Fatoriais  Itens Cargas Fatoriais 

V3 0.863  V84 0.441 

V20 0.558  V54 0.019 

V41 0.748  V77 0.450 

V62 1.010  V133 0.249 

V131 0.345  V140 0.184 

V6 0.847  V51 0.600 

V66 0.926  V63 0.785 

V155 0.801  V126 0.840 

V157 0.811  V9 0.668 

V14 0.811  V39 0.811 

V28 0.868  V58 0.852 

V46 0.853  V65 0.220 

V49 0.687  V70 0.561 

V83 0.558  V82 0.719 

V92 0.560  V119 0.612 

V98 0.867  V141 0.799 

V150 0.729  V145 0.048 

V5 0.589  V160 0.394 

V10 0.527  V44 0.913 

V103 0.342  V97 0.434 

V116 0.596  V128 -0.260 

V69 0.462  V18  0.336 

V36 0.526  V33  0.707 
V104 0.496  V71 0.533 

V113 0.681  V99 0.348 

V134 -0.293  V101 0.349 

V23 0.590  V52 0.215 

V32 0.507  V56 0.508 

V81 0.081  V87 0.584 

V108 0.642  V88 0.114 

V84 0.993  V100 0.775 

 

Alpha de Cronbach = 0,922 
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Tabela 7  

Cargas fatoriais do domínio  Gestão de Guias 

 

Itens         Cargas Fatoriais 

V30 

V54 

V85 

V126 

V145 

V13 

V24 

V69 

V83 

V109 

V147 

V143 

V44 

V81 

V89 

V49 

V51 

V58 

V131 

V1 

V86 

V92 

V115 

V150 

V87 

0.736 

0.524 

0.670 

0.653 

0.796 

0.686 

-0.010 

0.367 

0.987 

0.871 

0.930 

-0.386 

0.384 

-0.085 

-0.056 

0.393 

-0.146 

0.981 

0.265 

0.810 

0.830 

0.684 

0.401 

0.762 

0.384 

 
 

Alpha de Cronbach = 0,842 

 

Tendo isto em consideração, na presente pesquisa, os sete domínios do 

instrumento revelaram-se unidimensionais. No que diz respeito aos índices de 

consistência interna por meio do Alfa de Cronbach evidenciou-se que apenas um domínio 

esteve abaixo de 0,70, este portanto considerado como insuficiente, de acordo com 

classificação de Pasquali (2009). 

5.2.1  Análise de Consistência Interna do MBMD 

Com fins de caracterização do MBMD, na presente pesquisa, para pacientes com 

hipertensão, calculou-se para cada uma das escalas do instrumento, os coeficientes Alpha 
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de Cronbach (α). Segundo Pasquali (2009), o Alpha de Cronbach avalia o grau em que os 

itens de uma matriz de dados estão correlacionados entre si, podendo ter uma variação 

entre 0 a 1, sendo assim: α < 0,5 (inaceitável), α > 0,5 (pobre), α > 0,6 (questionável), α 

> 0,7 (aceitável), α > 0,8 (bom) e α > 0,9 (excelente). 

Quanto às escalas de Padrões de Respostas verificaram-se coeficientes que se 

aproximaram do estudo original, com exceção da escala de Desejabilidade Social. Todos 

foram adequados, sendo dois considerados aceitáveis (α > 0,7) e um considerado bom (α 

> 0,8) como disposto na tabela a seguir, com os valores do Alpha de Cronbach (α)  de 

doentes crônicos Norte-Americanos à esquerda e os alfas da população brasileira de 

pacientes com hipertensão à direita. 

Tabela 8 

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio Padrões de Respostas  

 

 

Para o domínio Indicadores Psiquiátricos, os coeficientes Alpha de Cronbach se 

aproximaram dos encontrados no estudo original, porém mostraram-se mais elevados, 

como é possível verificar na tabela a seguir. Para este domínio todos os indicadores de 

consistência interna foram considerados aceitáveis, de modo que um foi tido como 

excelente (α > 0,9). 

Tabela 9 

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio Indicadores Psiquiátricos  

 

Escalas Estudo Original Amostra Hipertensão 

Descritividade (X) 0,54 0,71 

Desejabilidade Social (Y) 0,47 0,83 

Depreciação (Z) 0,69 0,77 

Escalas            Estudo Original Amostra Hipertensão 

Ansiedade-Tensão (AA) 0,76 0,90 

Depressão (BB) 0,85  0,88 

Disfunção Cognitiva (CC) 0,73 0,86 

Labilidade Emocional (DD) 0,76 0,88 

Defensividade (EE) 0,70 0,77 
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Em relação as escalas concernentes ao domínio Estilos de Enfrentamento, 

percebeu-se que os indicadores de consistência interna se aproximaram daqueles 

verificados no estudo original, com a da escala Sociável com os mesmos valores. Das 

onze escalas, uma apresentou Alpha de Cronbach considerado pobre (0,59) e duas como 

questionáveis (0,60 e 0,64). Para as demais escalas os coeficientes revelaram-se 

aceitáveis.  

Tabela 10  

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio  Estilos de Enfrentamento  

 

 

 

Para as escalas do domínio Moderadores de Estresse os índices de consistência 

interna também aproximaram-se dos valores verificados originalmente por Millon, com 

valores mais baixos apenas nas escalas de Isolamento Social (0,76) e Ausência Espiritual 

(0,54). Verificou-se predominância de Alphas de Cronbach satisfatórios ( α ≥ 0,7), com 

exceção apenas da escala de Ausência Espiritual, que obeve alfa inaceitável. 

 

 

 

 

 

 

Escalas Estudo Original Amostra Hipertensão 

Introvertido (1) 0,65 0,80 

Inibido (2A) 0,80 0,82 

Desanimado (2B) 0,77 0,84 

Cooperativo (3) 0,63 0,71 

Sociável (4) 0,59 0,59 

Confiante (5) 0,61 0,60 

Não Convencional (6A) 0,58 0,64 

Enérgico (6B) 0,58 0,76 

Respeitoso (7) 0,56 0,75 

Insatisfeito (8A) 0,77 0,78 

Autodepreciativo (8B) 0,73  0,75 
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Tabela 11  

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio Moderadores de Estresse 

  

 

No tocante às escalas do domínio Prognóstico de Tratamento, verificaram-se 

índices de consistência interna próximos aos identificados no estudo original, de modo 

que apenas para a escala abuso de medicação foi encontrado um valor abaixo do 

encontrado originalmente (0,50).  Foram verificados Alphas de Cronbach considerados 

satisfatórios ( α ≥ 0,7) em três das cinco escalas do domínio, com duas sendo classificadas 

como inaceitáveis:  Abuso de Medicação (0,50) e Desconfortável à Informações (0,25).  

Tabela 12 

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio Prognóstico de Tratamento  

 

 

As escalas do domínio Gestão de Guias de Tratamento, no que concerne aos 

índices de consistência interna, também revelaram valores semelhantes aos encontrados 

originalmente, com um deles considerado questionável (0,64) e outro aceitável (0,73).  

 

 

 

 

 

Escalas Estudo Original Amostra Hipertensão 

Apreensão da doença (A) 0,80 0,80 

Déficit Funcional (B) 0,77 0,78 

Sensibilidade à dor (C) 0,83 0,86 

Isolamento Social (D) 0,82 0,76 

Pessimismo com o futuro 

(E) 
0,79 0,84 

Ausência espiritual (F) 0,89  0,54 

Escalas Estudo Original Amostra Hipertensão 

Fragilidade Intervencionista (G) 0,71 0,88 

Abuso de Medicação (H) 0,59 0,50 

Desconfortável à Informações (I) 0,22  0,25 

Excesso de Utilização dos Serviços 

(J) 
0,68 0,75 

Problemática Adesão (K) 0,55 0,71 
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Tabela 13 

Coeficientes de Alpha de Cronbrach das escalas do domínio Gestão de Guias de 

Tratamento  

 

 

 

 

5.3 – Relações entre as escalas do MBMD 

Em tratando-se das escalas do MBMD, estabeleceram-se algumas correlações 

entre as mesmas. Para tal, utilizou-se a análise de Pearson, e tendo isto em vista, para este 

fim, os resultados foram levados em consideração adotando-se valores de p < 0,01, e r > 

0,7.  Verificaram-se correlações entre as escalas para quatro domínios: Indicadores 

Psiquiátricos, Estilos de Enfrentamento, Moderadores de Estresse e Gestão de Guias de 

Tratamento.  

Assim, foi verificado que para o domínio Indicadores Psiquiátricos percebeu-se 

relações entre as seguintes escalas: Ansiedade-Tensão e Depressão (0,83); Ansiedade-

Tensão e Disfunção cognitiva (0,84); Ansiedade-Tensão e Labilidade emocional (0,99) 

e, por fim, Depressão e Labilidade emocional (0,82). Já para o domínio Estilos de 

Enfrentamento, foi possível observar que estabeleceram-se relações para as escalas a 

seguir: Inibido e Desanimado (0,90); Inibido e Insatisfeito (0,83) e Imprudente e 

Insatisfeito (0,78). 

Partindo para as escalas que compõem o domínio Moderadores de Estresse, 

estabeleceu-se relações entre: Apreensão com a doença e Sensibilidade à dor (0,83); 

Apreensão com a doença e Pessimismo quanto ao futuro (0,79); Apreensão com a doença 

e Déficits funcionais (0,96); Déficits funcionais e Sensibilidade à dor (0,91), Déficits 

funcionais e Pessimismo quanto ao futuro (0,78), Sensibilidade à dor e Pessimismo 

Escalas Estudo Original Amostra Hipertensão 

Dificuldades de Adaptação (L) 0,69  0,64 

Encaminhamento Psicossocial 

(M) 
0,64  0,73 
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quanto ao futuro (0,80). Já no tocante ao domínio Gestão de Guias de Tratamento, as duas 

escalas correspondentes ao mesmo estabeleceram correlações, da seguinte maneira: 

Dificuldades na adaptação e Encaminhamento psicossocial (0,76). 

Além das relações das escalas de um mesmo domínio, os resultados também 

apontaram para o estabelecimento de correlações também entre domínios diferentes. 

Tendo início pelo domínio Padrões de Resposta, suas escalas de Descritividade e 

Desejabilidade Social relacionaram-se com a escala Defensividade (-0,85), do domínio 

Indicadores Psiquiátricos, e também com a escala Sociável (0,78), do domínio Estilos de 

Enfrentamento. A escala de Depreciação, também do domínio Padrões de Resposta, 

correlacionou-se com as escalas Ansiedade (0,82), Depressão (0,84) e Labilidade 

Emocional (0,88), do domínio Indicadores Psiquiátricos e com as escalas Inibido (0,81) 

e Desanimado (0,75), ambas correspondentes ao domínio Estilos de Enfrentamento. A 

escala de Depreciação relacionou-se ainda com a escala de Isolamento social (0,77), do 

domínio Moderadores de Estresse e com a escala Fragilidade intervencional (0,77), do 

domínio Prognóstico de Tratamento.  

Escalas do domínio Indicadores Psiquiátricos correlacionaram-se com algumas do 

domínio Estilos de Enfrentamento, a saber: Depressão e Inibição (0,82); Depressão e 

Desanimado (0,84); Depressão e Insatisfeito (0,78); Depressão e Auto-depreciativo 

(0,75); Labilidade emocional e Inibição (0,79); Labilidade emocional e Desanimado 

(0,79) e Labilidade emocional e Insatisfeito (0,80). Ainda para o domínio Indicadores 

Psiquiátricos, estabeleceram-se relações da escala Depressão com seguintes escalas do 

domínio Moderadores de Estresse: Apreensão com a doença (0,82), Sensibilidade à dor 

(0,76), Isolamento social (0,77) e Pessimismo quanto ao futuro (0,85).  

Para o domínio Estilos de Enfrentamento, os resultados apontaram para relações 

com algumas das escalas do domínio Moderadores de Estresse. São elas: Isolamento 
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social e Auto-depreciativo (0,75); Isolamento social e Desanimado (0,76); Isolamento 

social e Inibido (0,84); Pessimismo quanto ao futuro e Insatisfeito (0,73) e Pessimismo 

quanto ao futuro e Desanimado (0,70). 

Em relação ao domínio Prognóstico de Tratamento, foram encontradas relações 

entre as escalas do domínio Ansiedade-Tensão (0,90) e Depressão (0,77), do domínio 

Indicadores Psiquiátricos, e com a escala Inibido (0,70) do domínio Estilos de 

Enfrentamento. Foi possível ainda identificar correlações  entre as escalas do domínio 

Moderadores de Estresse: Apreensão com a doença e Fragilidade Intervencional (0,74) e 

Sensibilidade à dor e Fragilidade Intervencional (0,73). 

Para finalizar este aspecto, em relação ao domínio Gestão de Guias do Tratamento, 

correlacionou-se a escala Dificuldade na adaptação com as seguintes: Depressão (0,74), 

Apreensão com a doença (0,83), Déficits funcionais (0,75) e Pessimismo quanto ao futuro 

(0,75). Para a escala Encaminhamento psicossocial, estabeleceram-se relações com as 

escalas de Depressão (0,80), Pessimismo quanto ao futuro (0,76) e Sensibilidade à dor 

(0,73). 

5.4- Variâncias e correlações dos escores brutos do MBMD 
 

 Para efeito de análise foram realizadas algumas comparações de médias dos 

escores brutos das escalas do MBMD. Em relação ao sexo dos participantes foi utilizado 

o Teste t de Student, uma vez que havia o objetivo de estabelecer diferenças entre duas 

amostras. Verificou-se que houve significância estatística (p < 0,05) em 16 escalas. Em 

relação ao público feminino houve média maior em escalas concernentes ao domínio 

Indicadores Psiquiátricos e menores médias em escalas que avaliam moderadores de 

estresse. Em contrapartida, no público masculino as maiores médias concentraram-se nas 

escalas de Estilos de Enfrentamento, e menores médias em escalas concernentes a Padrões 

de Resposta.  
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Tabela 14 

Comparação das médias quanto ao sexo 

  

Escalas 

Média 

Feminino 
D.P 

Média 

Masculino 
D.P Valor de p 

Depreciação 6,78 3,21 3,67 2,84 0,00 

Álcool 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 

Ansiedade-Tensão 16,77 9,30 3,12 2,29 0,01 

Depressão 13,32 8,55 6,37 5,67 0,00 

Labilidade Emocional 12,57 6,76 6,95 5,24 0,00 

Inibido 11,34 7,36 8,27 6,36 0,00 

Desanimado 5,28 4,83 8,04 4,76 0,00 

Cooperativo 10,34 6,17 12,36 5,88 0,00 

Confiante 6,25 5,31 13,09 5,81 0,01 

Imprudente 9,73 6,94 14,99 4,44 0,00 

Insatisfeito 3,25 3,20 10,73 7,18 0,05 

Auto-depreciativo 9,76 5,40 6,51 5,46 0,00 

Isolamento social 11,74 5,99 9,40 4,85 0,00 

Ausência espiritualidade 1,06 3,01 3,22 5,28 0,00 

Fragilidade intervencional 9,69 7,26 7,54 8,15 0,05 

Dificuldades na Adaptação 10,97 3,52 7,99 4,00 0,01 

 

 No que diz respeito à idade dos respondentes, para análise foi utilizado o teste de 

Correlação de Pearson, por se tratar de uma análise concernente à covariação entre 

escores. Foi obtida significância em 15 escalas, com maiores médias em escalas referentes 

a maus hábitos de saúde e estilos de enfrentamento. 
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Tabela 15 

Correlação da idade 

 

Escalas Pearson Valor de p 

Descritividade -0,16 0,03 

Desejabilidade Social 0,15 0,00 

Sedentarismo -0,25 0,00 

Disfunção Cognitiva 0,17 0,01 

Defensividade 0,16 0,02 

Introvertido 0,18 0,00 

Sociável 0,32 0,00 

Confiante 0,32 0,00 

Imprudente -0,20 0,01 

Respeitoso 0,22 0,00 

Sensibilidade à dor 0,19 0,01 

Pessimismo com o futuro 0,16 0,01 

Fragilidade intervencional 0,16 0,01 

Abuso de medicação 0,16 0,03 

Adesão problemática 0,17 0,00 

 

 Para análise em relação ao estado civil foram realizadas comparações com os 

escores brutos das escalas do MBMD por meio do teste Anova, em decorrência da 

distribuição por grupos. Foi obtida significância (p < 0,05) em 9 escalas. Para os solteiros 

as maiores e menores médias foram percebidas em escalas de Estilo de Enfrentamento e 

Moderadores de Estresse. Para o grupo de casados e/ou União Estável, as maiores e 

menores médias se concentraram em escalas de Estilo de Enfrentamento. No grupo dos 

divorciados e dos viúvos as maiores médias estavam concentradas em diferentes escalas 

de Estilo de Enfrentamento. 
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Tabela 16  

Comparação das médias quanto ao estado civil 
 

 

 

Escalas 

 

Média 

Solteiro 

D.P   

Solteiro 

Média    

Casado      

União 

Estável 

D.P         

Casado      

União 

Estável 

Média    

Divorciado 

D.P              

Divorciado 

Média    

Viúvo 

D.P              

Viúvo 

Valor 

de p 

Sedentarismo 1,46 1,32 1,65 1,24 1,07 1,28 2,31 1,01 0,03 

Introvertido 7,36 6,12 11,13 7,22 12,27 8,09 13,69 8,13 0,03 

Inibido 6,43 5,95 23,44 6,95 10,07 7,00 10,00 9,02 0,03 

Confiante 6,11 5,75 12,33 5,52 11,13 4,50 11,31 5,63 0,02 

Respeitoso 8,79 4,26 11,18 5,43 12,56 5,17 13,19 5,24 0,00 

Auto-

depreciativo 
7,89 5,01 9,47 5,61 13,27 5,44 12,13 6,20 0,02 

Isolamento 

social 
20,54 3,97 8,38 5,79 25,13 5,68 14,00 6,72 0,01 

Pessimismo 

com o futuro 
9,11 4,49 6,26 7,00 14,40 4,89 24,81 7,11 0,03 

Adesão 

problemática 
8,64 3,35 9,89 4,54 10,80 5,07 10,81 4,64 0,01 

 

No que diz respeito à escolaridade dos participantes, mais uma vez utilizou-se o 

teste Anova, para comparações com os escores brutos das escalas do MBMD. Foi obtida 

significância (p < 0,05) em 22 diferentes escalas. As maiores médias para todos os níveis 

foram identificadas em uma mesma escala, referente ao domínio de Estilo de 

Enfrentamento, e o mesmo pôde ser verificado ao observar-se as menores médias, 

dispostas em uma escala do domínio Padrões de Resposta e outra do domínio de Hábitos 

Negativos de Saúde. 
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Tabela 17  

Comparação das médias quanto à escolaridade 

 

Escalas 

Média             

Não 

escolarizado 

D.P                

Não 

escolarizado 

Média                   

Ensino 

Fundamental 

D.P                        

Ensino 

Fundamental 

Média    

Ensino 

Médio 

D.P              

Ensino 

Médio 

Média 

Ensino 

Superior 

D.P Ensino 

Superior 

Valor de 

p 

 

Validade 0,19 0,40 0,02 0,14 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Depreciação 1,76 1,76 3,30 3,37 2,41 3,085 ,67 1,397 0,01 

Alimentação 0,29 0,46 0,55 0,95 ,46 ,894 1,13 1,407 0,05 

Ansiedade-Tensão 8,10 6,04 12,90 9,97 7,02 8,550 3,73 3,882 0,00 

Depressão 9,05 5,71 12,08 9,66 8,36 7,662 4,60 4,896 0,00 

Disfunção 

Cognitiva 
7,00 4,47 9,13 7,96 5,39 6,298 2,40 3,112 0,00 

Labilidade 

Emocional 
6,90 5,30 10,79 7,58 6,98 6,363 5,07 4,431 0,00 

Introvertido 12,29 5,02 11,58 7,47 11,07 8,162 5,40 3,376 0,02 

Desanimado 2,29 3,00 5,42 5,42 3,77 4,476 2,47 2,386 0,01 

Confiante 15,33 5,26 11,55 5,65 11,54 5,500 10,00 4,598 0,02 

Imprudente 10,33 5,13 13,19 5,13 12,27 5,472 10,07 5,284 0,04 

Respeitoso 24,57 5,15 23,81 5,23 22,77 5,743 19,47 3,137 0,01 

Insatisfeito 16,10 6,43 17,16 7,60 14,80 7,225 11,27 3,369 0,01 

Apreensão com a 

doença 
15,86 6,13 17,89 8,56 13,75 6,540 12,73 4,079 0,00 

Déficits funcionais 13,57 5,07 13,81 6,17 10,43 5,134 9,80 4,178 0,00 

Sensibilidade à dor 18,14 7,86 18,75 9,76 13,82 8,334 8,40 1,595 0,00 

Pessimismo com o 

futuro 
10,00 4,53 10,32 7,69 7,93 5,359 5,47 3,420 0,02 

Abuso de 

Medicação 
5,95 3,37 5,45 3,28 3,73 2,895 2,07 2,520 0,00 

Uso em excesso 15,57 4,13 16,17 4,53 14,23 4,659 12,93 2,604 0,01 

Adesão 

problemática 
5,14 3,50 5,89 4,29 6,75 4,878 11,13 3,137 0,00 

Encaminhamento 

Psicossocial 
5,81 2,87 6,33 3,62 4,89 2,661 4,73 1,438 0,03 
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Para análise do quesito profissão, utilizou-se novamente o teste Anova, para 

estabelecer uma comparação com os escores brutos das escalas do MBMD, de modo que 

obteve-se  resultados significativos (p < 0,05) em 12 escalas, concentrando as maiores 

médias em uma escala de estilo de enfrentamento  e as menores em uma escala do domínio 

Prognóstico de Tratamento, para todos os grupos. 

Tabela 18  

Comparação das médias quanto à profissão 

 

Escalas 

Média    

Especializada 
D.P  

Média                      

Não 

especializada 

D.P                      
Média                      

Aposentadoria 
D.P                     Valor de p 

Validade 0,05 0,21 0,01 0,09 0,09 0,28 0,03 

Desejabilidade 

Social 
9,41 4,07 8,14 4,50 11,15 3,00 0,00 

Defensividade 16,82 6,46 15,73 6,41 18,74 5,64 0,02 

Introvertido 10,68 6,39 9,95 7,58 14,30 6,34 0,00 

Sociável 10,91 5,42 9,47 4,72 11,40 3,52 0,03 

Confiante 12,27 5,98 10,76 5,57 14,60 4,54 0,00 

Respeitoso 23,95 5,10 22,41 5,46 25,34 4,61 0,00 

Sensibilidade x 

Tolerância à dor 
14,73 7,84 15,67 9,12 19,77 9,91 0,02 

Pessimismo x 

Otimismo quanto 

ao futuro 

8,77 4,92 8,58 6,83 11,36 6,72 0,05 

Fragilidade x 

Resiliência 

Intervencionista 

8,32 7,19 7,96 7,82 11,45 7,06 0,03 

Com x Sem 

Adesão 
6,36 5,71 7,04 4,31 4,83 4,16 0,02 

 

 No que diz respeito à renda, considerou-se a disposição em salários mínimos para 

os respondentes. Foi utilizado o teste de Correlação de Pearson, obtendo significância em 

11 escalas, com menores as médias em escalas de moderadores de estresse, bem como 

em escalas concernentes ao Prognóstico de Tratamento, referentes à adesão ao tratamento 

e abuso de medicamentos. 
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Tabela 19 

Correlação da Renda 

 

Escalas Pearson 
Valor 

de p 

Ansiedade-Tensão -0,14 0,05 

Introvertido -0,19 0,04 

Confiante -0,18 0,02 

Respeitoso -0,21 0,02 

Déficits funcionais -0,16 0,00 

Sensibilidade à dor -0,15 0,00 

Pessimismo com o futuro -0,24 0,03 

Fragilidade intervencional -0,16 0,03 

Abuso de medicação -0,16 0,01 

Uso em excesso  -0,17 0,03 

Adesão problemática 0,17 0,01 
 

 

Comparações das médias entre escores brutos das escalas do MBMD com a 

presença de comorbidades foram realizadas utilizando Teste t de Student obtendo-se 

significância (p < 0,05) em 27 escalas. Dentro do grupo dos que possuem comorbidades, 

há maiores médias em escalas de Moderadores de Estresse e menores em escala de 

Prognóstico de Tratamento. Já para os que não possuem comorbidades associadas, temos 

maiores médias em escalas de Estilo de Enfrentamento e menores em escalas de 

Indicadores Psiquiátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Tabela 20 

Comparação das médias quanto às comorbidades 

 

Escalas 

Média 

Sim 
D.P 

Média 

Não 
D.P Valor de p 

Validade 0,05 0,22 0,00 0,00 0,04 

Desejabilidade Social 10,13 3,87 7,43 4,36 0,00 

Depreciação 3,15 3,23 6,33 2,89 0,01 

Sedentarismo 1,49 1,22 12,85 1,27 0,05 

Ansiedade-Tensão 12,70 9,46 2,05 8,02 0,00 

Depressão 12,02 8,91 3,60 7,86 0,00 

Disfunção Cognitiva 9,64 7,45 4,11 5,49 0,00 

Labilidade Emocional 10,58 7,00 6,53 6,62 0,00 

Defensividade 13,46 6,40 3,12 5,84 0,03 

Introvertido 13,34 7,33 11,69 6,12 0,00 

Inibido 11,22 6,99 13,11 7,02 0,01 

Desanimado 5,32 5,16 15,46 4,23 0,00 

Cooperativo 19,26 6,20 10,58 5,81 0,00 

Sociável 17,08 4,16 10,60 4,80 0,00 

Confiante 13,10 5,56 10,11 5,07 0,00 

Respeitoso 24,87 5,08 11,64 4,34 0,00 

Insatisfeito 11,70 7,57 21,22 5,93 0,00 

Apreensão com a 

doença 
14,34 7,85 9,85 6,34 0,00 

Déficits funcionais 14,49 5,96 8,62 4,32 0,00 

Sensibilidade à dor 13,99 9,23 7,85 6,82 0,00 

Pessimismo com o 

futuro 
11,09 6,90 13,69 5,41 0,00 

Fragilidade 

intervencional 
11,00 7,48 5,75 6,91 0,00 

Abuso de medicação 2,61 3,19 7,11 3,10 0,00 

Desconfortável à 

informações 
1,87 2,53 13,33 2,60 0,00 

Uso em excesso 16,60 4,42 8,77 3,73 0,00 

Adesão problemática 4,97 4,13 8,67 4,14 0,00 

Dificuldades na 

Adaptação 
8,08 3,75 5,90 3,36 0,00 

       

         

Já em se tratando do uso de medicação por parte dos pacientes, realizaram-se 

comparações com os escores brutos das escalas do MBMD, através Teste t de Student 

obtendo-se significância (p < 0,05) em 21 escalas. Aqueles que fazem uso de medicação, 

apresentaram maiores médias nas escalas de Moderadores de estresse, e as menores em 
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escalas de Prognóstico de Tratamento e Guias de Gestão, Para os que não fazem, as 

maiores médias estavam em escalas de Estilo de Enfrentamento, e as menores distribuídas 

em escalas de Indicadores Psiquiátricos. 

Tabela 21 

Comparação das médias quanto ao uso de medicação 

 

Escalas 

Média 

Sim 
D.P 

Média 

Não 
D.P Valor de p 

Desejabilidade Social 9,39 4,07 3,92 3,85 0,00 

Sedentarismo 1,58 1,25 16,33 0,79 0,01 

Ansiedade-Tensão 10,58 9,44 2,75 5,26 0,00 

Depressão 10,58 8,83 2,83 4,66 0,02 

Disfunção Cognitiva 8,45 7,26 2,58 4,94 0,02 

Labilidade Emocional 9,25 7,10 
3,50 

 
5,38 0,01 

Introvertido 11,47 7,28 11,42 6,52 0,01 

Inibido 10,43 7,16 5,92 4,38 0,03 

Cooperativo 23,71 6,27 8,33 1,87 0,03 

Sociável 10,42 4,42 5,67 4,64 0,00 

Confiante 17,07 5,51 7,25 4,11 0,00 

Imprudente 12,21 5,17 16,33 5,26 0,01 

Respeitoso 13,25 5,00 10,33 4,19 0,00 

Auto-depreciativo 8,70 5,62 5,08 4,60 0,03 

Apreensão com a 

doença 

 12,43 

 
7,81 10,83 1,75 0,01 

Déficits funcionais 12,75 5,87 8,75 2,53 0,02 

Sensibilidade à dor 17,07 9,34 9,50 3,50 0,01 

Pessimismo com o 

futuro 
9,61 6,75 17,42 2,23 0,01 

Fragilidade 

intervencional 
9,25 7,66 4,42 5,17 0,00 

Adesão problemática 6,18 4,42 11,08 3,32 0,00 

Dificuldades na 

Adaptação 
7,40 3,73 3,92 2,02 0,00 

       

No que diz respeito ao tempo de diagnóstico, foi utilizado o teste de Correlação 

de Pearson. As maiores médias ficaram concentradas em escalas referentes aos estilos de 

enfrentamento. 
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Tabela 22 

Correlação do Tempo de Diagnóstico 

 

Escalas Pearson 
Valor 

de p 

Desejabilidade Social 0,17 0,02 

Sedentarismo -0,24 0,00 

Introvertido -0,17 0,02 

Sociável -0,18 0,01 

Imprudente 0,21 0,00 

Respeitoso -0,17 0,01 

Adesão Problemática -0,14 0,05 

Dificuldades na 

Adaptação 
0,19 0,01 

 

Para avaliar a prática de exercício físico por parte dos respondentes, mais uma vez 

foram realizadas comparações das médias entre escores brutos das escalas do MBMD, 

por meio do Teste t de Student obtendo-se significância (p< 0,05) em 11 escalas. Para os 

que praticam as maiores médias se distribuíram nas escalas de Estilo de Enfrentamento e 

as menores em Hábitos Negativos de Saúde, ao passo que para os que não praticam 

ocorreu exatamente o oposto. 

Tabela 23  

Comparação das médias quanto a prática de exercício físico 

 

Escalas 

Média 

pratica 
D.P 

Média não 

pratica 
D.P 

Valor de 

p 

Descritividade 3,71 3,46 4,93 3,11 0,01 

Alimentação 0,77 1,16 11,99 0,77 0,01 

Sedentarismo 1,10 1,34 14,80 1,06 0,00 

Defensividade 11,40 7,25 9,38 5,30 0,00 

Inibido 10,96 8,49 11,62 5,98 0,05 

Sociável 14,90 4,12 9,61 4,76 0,04 

Confiante 16,35 5,64 3,65 5,38 0,01 

Enérgico 18,26 6,45 1,98 5,78 0,00 

Uso em excesso 13,10 5,24 5,43 3,66 0,01 

Encaminhamento 

Psicossocial 
6,34 3,72 6,76 2,81 0,05 
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  Para analisar o controle da dieta realizado pelos pacientes em comparações com 

os escores brutos das escalas do MBMD foi usado o Teste t de Student, obtendo-se 

significância  (p< 0,05) em 19 escalas. Com relação à adoção de uma dieta diferenciada, 

os que adotam tiveram maiores médias em escalas de Estilo de Enfrentamento, e as 

menores em Padrões de Resposta e Prognóstico de Tratamento; já os que não adotam 

uma dieta controlada tiveram suas maiores médias em escalas de Moderadores de 

Estresse e Indicadores Psiquiátricos e as menores em Estilos de Enfrentamento e 

Prognóstico de Tratamento. 

Tabela 24 

Comparação de média quanto à dieta 

Escalas 

Média 

Controle 
D.P 

Média       

Não controle 
D.P 

  Valor de 

p 

Descritividade 6,03 3,25 6,32 2,63 0,00 

Desejabilidade Social 9,43 4,06 8,02 4,68 0,04 

Depreciação 2,97 3,26 12,05 2,70 0,05 

Disfunção Cognitiva 8,17 7,81 5,41 5,03 0,02 

Defensividade 10,60 6,06 21,84 5,20 0,00 

Introvertido 12,21 7,68 8,29 5,59 0,00 

Desanimado 2,75 2,33 2,95 2,22 0,01 

Sociável 18,06 4,39 8,95 4,82 0,02 

Confiante 23,99 5,49 9,64 5,10 0,00 

Imprudente 13,26 5,05 10,43 5,27 0,00 

Enérgico 16,78 6,15 11,18 5,95 0,01 

Respeitoso 17,62 4,77 7,71 5,65 0,01 

Insatisfeito 5,01 4,88 13,04 4,72 0,02 

Sensibilidade à dor 13,87 9,87 7,61 6,93 0,01 

Pessimismo com o futuro 12,76 7,26 14,09 4,61 0,04 

Ausência espiritualidade 11,67 4,80 5,42 1,29 0,00 

Abuso de medicação 5,34 3,30 4,41 2,90 0,00 

Desconfortável à 

informações 
5,13 2,29 4,34 3,27 0,00 

Adesão problemática 3,73 3,21 14,05 5,05 0,03 
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Comparações das médias entre escores brutos das escalas do MBMD foram 

realizadas também com o quesito concernente ao suporte social, com uso do Teste t de 

Student obtendo-se significância  (p< 0,05) em 3 escalas. Os que afirmaram ter uma rede 

de apoio tiveram as maiores médias na escala auto-depreciativo e as menores na escala 

Isolamento X Apoio Social, enquanto as médias para os que referem não ter nenhum tipo 

de apoio social foram justamente o contrário. 

Tabela 25  

Comparação de média quanto ao suporte social 

 

Escalas 

Média 

Sim 
D.P 

Média 

Não 
D.P 

Valor de 

p 

Álcool 0,04 0,19 0,50 0,71 0,00 

Auto-depreciativo 8,39 5,57 17,50 3,54 0,02 

Isolamento social 11,25 5,66 20,50 4,95 0,02 

       

E na análise dos critérios de adesão adotados para esse estudo, realizou-se por 

meio do teste Anova comparação entre os grupos de classificação de adesão com os 

escores brutos das escalas do MBMD.  Foi obtida significância (p < 0,05) em 32 escalas. 
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Tabela 26 

Comparação de média quanto aos critérios de adesão 

Escalas 

Média 

Não 

aderente 

D.P   

Não 

aderente 

Média    

Aderente 

D.P         

Aderente 

Média    

Muito 

aderente 

D.P              

Muito 

aderente 

Valor de p 

Descritividade 6,86 3,02 4,81 3,12 3,29 3,42 0,00 

Desejabilidade Social 0,86 0,38 9,07 4,16 9,75 3,96 0,00 

Depreciação 0,00 0,00 2,45 2,68 3,56 3,93 0,00 

Alimentação 2,57 0,00 0,83 0,81 0,44 1,21 0,01 

Sedentarismo 12,57 1,13 1,79 1,11 1,15 1,42 0,00 

Ansiedade-Tensão 0,00 0,00 10,04 8,20 11,29 11,70 0,01 

Depressão 1,71 0,76 9,83 7,69 11,92 10,77 0,01 

Disfunção Cognitiva 0,00 0,00 7,25 6,69 8,46 8,32 0,01 

Labilidade Emocional 0,86 0,38 9,12 6,03 9,31 9,10 0,01 

Defensividade 14,29 4,54 9,54 5,52 7,63 7,01 0,00 

Introvertido 0,86 0,38 10,81 6,17 12,81 9,16 0,00 

Inibido 4,29 1,89 9,45 5,85 12,31 9,22 0,00 

Desanimado 5,00 0,00 5,19 4,35 5,41 5,98 0,01 

Cooperativo 6,00 2,65 12,61 5,75 11,73 7,12 0,02 

Sociável 3,57 1,13 13,91 4,63 11,37 3,85 0,00 

Confiante 3,43 1,51 11,27 5,29 14,08 5,37 0,00 

Imprudente 16,29 7,18 11,48 5,06 10,03 5,15 0,00 

Enérgico 10,57 6,43 11,49 5,81 16,41 5,91 0,00 

Respeitoso 10,29 6,43 23,31 5,22 24,20 4,66 0,00 

Insatisfeito 11,29 4,54 11,36 5,48 13,95 10,15 0,01 

Auto-depreciativo 3,86 0,38 8,34 5,05 9,58 6,51 0,00 

Apreensão com a 

doença 
9,43 4,16 15,75 6,94 17,78 9,29 0,02 

Sensibilidade à dor 8,57 3,78 15,73 8,58 19,29 10,52 0,00 

Isolamento social 6,00 2,65 8,07 5,32 12,39 6,61 0,02 

Pessimismo com o 

futuro 
14,57 1,13 3,93 6,08 3,78 7,81 0,01 

Ausência 

espiritualidade 
0,00 0,00 1,19 2,97 3,86 5,92 0,00 

Fragilidade 

intervencional 
4,00 0,00 8,99 6,86 9,49 9,22 0,01 

Abuso de medicação 4,71 0,76 3,70 3,60 5,29 2,52 0,02 

Desconfortável à 

informações 
11,86 0,38 2,84 2,93 1,76 1,81 0,01 

Uso em excesso 10,00 5,29 12,83 4,03 16,83 5,06 0,00 

Dificuldades na 

Adaptação 
13,43 1,51 4,99 3,42 3,97 4,38 0,01 

Encaminhamento 

Psicossocial 
3,43 1,51 5,49 2,83 6,63 3,96 0,01 
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6. Discussão   

 A avaliação do instrumento MBMD revelou que a organização dos itens, obtida 

após a análise fatorial, se assemelha ao proposto inicialmente por Millon, uma vez que os 

sete domínios se apresentaram unidimensionais, compostos pelo mesmo conjunto de 

variáveis; em decorrência disto não se atribuiu nova nomenclatura aos fatores que serão 

descritos a seguir.  

Tendo início pelo domínio Padrão de Respostas, as cargas mais altas 

relacionaram-se aos itens cujos temas envolvem comportamentos defensivos, com 

desconfiança em relação a terceiros, e reserva em expor pensamentos e sentimentos, além 

de uma atratividade social do respondente, buscando passar a impressão de uma postura 

atrativa socialmente. Alguns exemplos são “Fico desconfortável quando as outras pessoas 

sabem dos meus problemas”, “Ninguém precisa conhecer meus negócios”, “Eu estou me 

contendo ao responder muitas destas perguntas” “Eu pareço me encaixar em qualquer 

grupo de pessoas que eu encontre” e “Eu acho que eu sou uma pessoa muito sociável e 

extrovertida”. 

Para o Domínio Maus Hábitos de Saúde, as maiores cargas estavam concentradas 

nos itens referentes a uso de cigarro, drogas e bebida alcoólica, além de sedentarismo. 

Como ilustração: “Eu já menti para minha família para esconder o uso de drogas”, “É 

difícil para eu suportar o dia sem uma bebida”, “Eu já tentei parar de fumar muitas vezes, 

mas eu sempre recomeço” e “Eu raramente encontro tempo para me exercitar”. 

Para o domínio Indicadores Psiquiátricos, as maiores cargas foram observadas nas 

questões que descrevem comportamentos e pensamentos relacionados, principalmente, a 

humor deprimido e ansiedade, como por exemplo “Eu me sinto muito deprimido(a)”, 

“Meu futuro parece que vai estar cheio de problemas e dores”, “Eu sei pelo meu passado 

que as coisas boas não duram”  e “Eu frequentemente me sinto triste e mal amado”. 
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Já no tocante ao Domínio Estilos de Enfrentamento, as maiores cargas foram 

verificadas em itens cujas temáticas sugeriam dificuldades em seguir rotinas, atitudes 

temerosas no enfrentamento de adversidades, caracterizados fortemente por sentimentos 

de tristeza, abandono e ansiedade, além de tentativa de se manter no controle das 

situações, podendo indicar dificuldades de relacionamento interpessoal e/ou problemas 

com autoridades.  “Eu sempre tenho sentido que a maior parte das pessoas pensa mal de 

mim”, “Sinto-me culpado a maior parte do tempo”.  “Eu sou considerado uma pessoa 

dura e insensível”, “Eu vou impedir qualquer um que tente mandar em mim” e “Não gosto 

de seguir instruções e fazer o que os outros esperam de mim” são alguns dos exemplos 

para este domínio. 

Em relação ao Domínio Moderadores de Estresse, a análise sugeriu maiores cargas 

em itens que remetem a sentimentos de tristeza e solidão, desconfiança em relação ao 

próprio desempenho, pessimismo, principalmente em relação ao futuro, além de uma 

ideação de religiosidade. Isto pode ser exemplificado com as seguintes sentenças: “Eu 

tenho me sentido muito sozinho por um longo tempo”, “Eu me sinto muito deprimido”, 

“Eu não consigo cuidar de mim tão bem quanto conseguia”, “Eu não acho que viverei 

tanto quanto eu deveria”, “Fé e oração sempre me ajudam a passar pelos meus 

problemas”. 

Para o Domínio Prognóstico de Tratamento, as maiores cargas fazem referência a 

um construto relacionado à má adaptação de um modo geral, sugerindo certa dificuldade 

na adequação aos protocolos hospitalares, dependência dos serviços de saúde e temor em 

relação ao ambiente hospitalar, exemplificados por “Minha dor está sempre em minha 

mente”, “Eu estou muito no limite ultimamente”, “Instrumentos médicos realmente me 

apavoram”, e “Eu tenho tido pesadelos sobre procedimentos médicos dos quais eu tenho 

que suportar”. Foram identificadas também cargas elevadas em itens que sugerem 
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comportamentos indicadores de participação ativa no tratamento e responsabilidade 

frente ao seguimento do mesmo, exemplificados pelos itens: “Eu gosto que meus médicos 

sejam muito detalhistas em me falar sobre os meus problemas de saúde”, “Não importa 

para quê, ir ao médico é tranquilizador”, “Eu mudaria meu estilo de vida se meu médico 

aconselhasse” e “É bom seguir uma rotina para não cometer erros”.  

Por fim, o domínio Gestão de Guias indicou como tema central das maiores cargas 

a dificuldade por parte do paciente no ajuste à sua condição clínica, seja pelo desconforto 

ocasionado pelos sintomas, ou pela ideia de que não há muitas possibilidades de 

reestabelecimento da condição. Podemos exemplificar com os itens “A dor que eu estou 

passando na vida tem me feito sentir muito desesperado” e “Minha vida sempre tem ido 

de mal a pior”. 

Na pesquisa ora desenvolvida encontram-se resultados e dados que se aproximam 

dos achados do estudo original desenvolvido por Millon, especialmente no que diz 

respeito à distribuição dos itens em se tratando de escalas e domínio. Em contrapartida, 

deve ser ressaltado que o mesmo não fez uso da análise fatorial enquanto ferramenta 

estatística, e que no processo de análise do instrumento não estavam inclusas as escalas 

dos domínios Padrões de Resposta e Hábitos Negativos de Saúde. 

 Tendo isto em perspectiva, levando em consideração as cargas fatoriais 

concernentes aos domínios do instrumento, no estudo original encontram-se índices 

elevados nas escalas Ansiedade-Tensão, Labilidade emocional e Defensividade, do 

domínio Indicadores Psiquiátricos. Para o domínio Estilos de Enfrentamento as cargas 

fatoriais elevadas só não são encontradas nas escalas Introvertido e Cooperativo. Para o 

domínio Moderadores de Estresse apenas a escala Ausência de espiritualidade não traz 

cargas fatoriais elevadas. Para o domínio Prognóstico de Tratamento tem-se cargas 

fatoriais elevadas nas escalas Fragilidade intervencional e Aderência problemática, e por 
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fim, também nas duas escalas correspondentes ao domínio Gestão de Guias de 

Tratamento. 

 No estudo aqui desenvolvido, verificou-se certa semelhança com os dados 

dispostos por Millon, além do fato de todos os domínios apresentarem itens com cargas 

elevadas. As escalas dos domínios Padrões de Resposta e Hábitos Negativos de Saúde, 

que não entraram na avaliação de Millon, estavam representadas, com exceção da escala 

de Alimentação pertencente a esta última.  

Em consonância com dados encontrados por ele, as duas escalas pertencentes ao 

domínio Gestão de Guias também estavam representadas. Além disso, ainda em 

convergência com o mesmo, para o domínio Estilos de Enfrentamento, assim como ele 

verificou em seu estudo, para esta pesquisa as escalas Sociável, Confiante e Respeitoso 

não foram representadas. Também em acordo com seus achados, para o domínio 

Prognóstico de Tratamento, a escala Desconfortável a informações não revelou cargas 

fatoriais elevadas, ao passo que, como no estudo original, a escala Aderência 

problemática revelou cargas fatoriais elevadas. Porém, em divergência, para o domínio 

Indicadores Psiquiátricos todas as escalas foram dispostas com cargas fatoriais elevadas  

 Acerca da avaliação da consistência interna a partir do Alpha de Cronbach, 

verificou-se que quatro dos sete domínios apresentaram índices excelentes (acima de 0,9), 

sendo eles Indicadores Psiquiátricos, Estilos de Enfrentamento, Moderadores de Estresse 

e Prognóstico de Tratamento. Os domínios Padrões de Respostas e Gestão de Guias 

apresentaram índices classificados enquanto bons (α > 0,8), e por fim, o domínio Hábitos 

Negativos de Saúde apresentou um índice classificado como pobre (α > 0,5). Além disso, 

em termos de índice de consistência interna para as escalas, apenas três delas obtiveram 

valores considerados questionáveis (α > 0,6) e quatro pobres (α > 0,5), com as demais 

indicando Alpha de Cronbach aceitáveis. Desta forma, podemos afirmar que o parâmetro 
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da fidedignidade do MBMD mostrou-se satisfatório, uma vez que indica a constância dos 

resultados para avaliações realizadas com o referido instrumento. 

 No que concerne às correlações traçadas entre as escalas, pôde-se verificar 

associações tanto entre as que correspondem a um mesmo domínio, quanto as que 

pertencem a domínios diferentes, indicando que há também relação significativa entre 

domínios distintos. Ainda assim, tem-se que o domínio Guias de Gestão é o que 

estabelece menos relações com os demais, correlacionando-se apenas com o domínio 

Indicadores Psiquiátricos e Moderadores de Estresse. Os resultados também apontaram 

que apenas o domínio Hábitos Negativos de Saúde não estabelece conexão com nenhum 

outro.  

No que diz respeito à população investigada, quanto ao sexo, o público feminino 

apresentou maiores médias nas escalas que avaliam Indicadores Psiquiátricos e menores 

médias em escalas que avaliam os estilos de enfrentamento diante do processo de 

adoecimento, sugerindo indicativos de um baixo nível de confiança, além de desanimação 

e insatisfação diante do quadro em questão. Em contrapartida, no público masculino 

observam-se médias elevadas nas escalas que versam sobre os estilos de enfrentamento 

da doença, indicando uma postura confiante, segura e dominadora no sentido de tomar o 

controle do tratamento, e menores médias em escalas que se propõe a avaliar indicadores 

psiquiátricos. 

 Nesse sentido, verificamos na literatura em geral uma maior associação das 

mulheres com questões referentes a indicadores psiquiátricos, tais como depressão e 

ansiedade. Estudos como o de Ludwig, Bortolon, Feoli, Macagnan e Oliveira (2012) 

apontam nesse sentido, corroborando com dados da literatura que relacionam a 

prevalência maior de depressão e ansiedade nas mulheres. Além disso, há evidências 

crescentes relacionando os transtornos de ansiedade ao desenvolvimento de eventos 



78 
 

 

cardíacos na população em geral, especialmente nas mulheres (Furuya et al., 2013), e de 

que a exposição crônica a estressores interpessoais em mulheres e o estilo de 

enfrentamento estão associados a elevado risco de doenças cardiovasculares e depressão 

(Moller-Leimkuhler, 2008). 

Aspectos psicológicos positivos com relação ao estilo de enfrentamento são 

identificados na população feminina, tais como percepção acurada do estado de saúde, 

aceitação, manutenção da rotina normal de atividades diárias e possibilidade de controle 

da doença. Entretanto, ao contrário do verificado com os homens, estas possuem mais 

características de efeitos psicológicos negativos, explicitadas sobretudo pelas sensações 

de medo e preocupação advindas de possíveis consequências da doença e ainda por 

sentimentos de tristeza e revolta, relacionados à cronicidade da HAS (Veras e Oliveira, 

2009; Ribeiro, Cotta, Ribeiro, Dias e Araújo, 2011).  

Os homens, socialmente definidos como os seres fortes, podem ser aprisionados 

em amarras culturais fortalecidas pelo ideário de virilidade, invulnerabilidade e fortaleza, 

o que dificulta a adoção de práticas de autocuidado (Dantas, Oliveira, Farias & Paes, 

2013). Por outro lado, tem maior expressividade para o enfrentamento de situações 

adversas, com melhores estratégias cognitivas, comportamentais e interpessoais para 

adquirir recompensas e para evitar o desconforto, não apenas em ambientes médicos, mas 

em outras esferas das suas vidas também. (Ribeiro, Cotta, Ribeiro, Dias e Araújo, 2011).  

 Os resultados do MBMD para a variável idade indicaram que os mais velhos da 

população investigada apresentam maiores médias em escalas que tratavam de aspectos 

positivos especialmente em relação ao estilo de enfrentamento diante do quadro de 

adoecimento e tratamento, com aspectos comportamentais que podem aumentar a eficácia 

deste. Por outro lado, os mais novos apresentam maiores índices de sedentarismo, além 

de uma postura mais imprudente quanto a forma de conduzir o tratamento.  
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A média de idade 52,9 anos não difere da maioria dos estudos encontrados na 

literatura, que fica na faixa dos 50-55 anos de idade.  Além disso, em diversos estudos, a 

idade avançada está consistentemente associada ao aumento de adesão, o que também 

pôde ser constatado no estudo. As possíveis razões que sugerem esse achado são que 

pessoas idosas são mais preocupadas com a morte e têm uma vida mais estruturada, na 

qual podem acomodar as demandas de um regime terapêutico. Os pacientes adultos 

jovens podem ter uma maior dificuldade em aceitar uma condição crônica ou 

simplesmente são mais propensos a relatar a não aderência quando comparados com os 

pacientes idosos (Sganaolin e Figueiredo, 2011). Além disso, sendo a HAS uma doença 

silenciosa, acarreta certa despreocupação nos mais jovens quanto ao controle da doença, 

que só passam a dar importância ao tratamento adequado quando há agravamento dos 

sintomas, aumentando riscos de complicações graves e mortalidade (Demoner, Ramos e 

Pereira, 2012). 

No tocante ao estado civil, para os solteiros, divorciados e viúvos, as maiores 

médias se apresentaram em escalas que tratavam de aspectos negativos, principalmente 

em relação a isolamento social e pessimismo diante do futuro, e com menores médias em 

escalas que referem estilos de enfrentamento, indicando uma postura mais confiante e 

menos inibida. Para o grupo de casados e/ou União Estável, as maiores médias indicavam 

uma postura mais confiante e desinibida, enquanto as menores indicavam menor 

preocupação quanto ao futuro, com mais otimismo e com presença de suporte social.  

Essas informações são respaldadas por outros achados distintos na literatura, 

tendo estudos comprovado que os hipertensos casados quando comparados com os 

solteiros apresentaram chances duas vezes maiores de aderir ao tratamento proposto 

(Veras e Oliveira, 2009). Resultados semelhantes são verificados em outros estudos que 

apontam melhor ajuste psicológico, maior percepção de apoio social e menos sintomas 
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de depressão para os que possuem um companheiro (Sirri, Magelli & Grandi, 2011; 

White-Williams et al., 2013). A presença de um companheiro auxilia não só em termos 

de assistência física, mas também de suporte emocional, além de influenciar na adaptação 

e gestão da doença, favorecendo a recuperação clínica e a consequente sensação de bem 

estar (Fuksa, Micuda, Grim, Ryska e Hornychova, 2012). 

No quesito escolaridade, o que podemos destacar é que, para este estudo, não 

parece haver maior diferenciação entre grupos de acordo com o nível de escolaridade, de 

modo que as maiores médias para todos os níveis foram identificadas em uma mesma 

escala, referente ao domínio de Estilo de Enfrentamento, e o mesmo pôde ser verificado 

ao observar-se as menores médias, dispostas em uma escala do domínio Padrões de 

Resposta e outra do domínio de Hábitos Negativos de Saúde.  

Embora este estudo não evidencie uma relação entre o grau de escolaridade e a 

não adesão à terapia, esta relação foi encontrada em diversos estudos (Demoner, Ramos 

e Pereira, 2012). Mesmo o conhecimento sendo um pré-requisito para o autocuidado, este 

pode não ser o único e principal fator envolvido no processo educativo, de modo que este 

conhecimento combinado com a tomada de decisão compartilhada com o próprio 

paciente, de acordo com seus valores, somado à percepção de barreiras para o 

autocuidado, a motivação e as metas propostas, podem levar também à adoção de atitudes 

positivas frente ao tratamento (Rodrigues, Santos, Teixeira, Gonella e Zanetti, 2012). Em 

contrapartida, quanto mais baixo o nível de escolaridade maior a probabilidade de 

abandono ao tratamento, pois a complexidade terapêutica exige dos doentes habilidades 

cognitivas, muitas vezes não alcançadas por eles (Sganaolin e Figueiredo, 2011). 

 Já em relação ao nível profissional,  identificamos o mesmo padrão disposto no 

nível de escolaridade, concentrando as maiores médias em escalas que avaliam o estilo 

de enfrentamento em relação ao processo de adoecimento, e as menores em escalas 
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referentes ao prognóstico de tratamento. Podemos associar isso com o nível de 

escolaridade, referente ao nível de profissionalização disposto nos grupos em estudo 

(Sganaolin e Figueiredo, 2011). 

 Em termos de renda, foi possível verificar que quanto maior o poder aquisitivo, 

maiores são as chances de uma adequada adesão ao tratamento. Entretanto, quanto menor 

a renda, menores os níveis de ansiedade, e há uma maior positividade diante do 

enfrentamento da doença, porém com um maior pessimismo em relação ao futuro. 

Estudos corroboram uma prevalência de não aderência à terapia anti-hipertensiva 

relacionadas a menor poder aquisitivo, pois quanto maior o poder aquisitivo, maior é o 

acesso aos medicamentos; portanto, pacientes com renda mensal baixa tem mais 

probabilidade de não aderir ao tratamento medicamentoso da hipertensão. Há também a 

crença popular de que quanto menos informação sobre determinada doença, melhor se 

convive com ela, o que explicaria a relação entre baixa renda e otimismo em relação ao 

futuro. (Demoner, Ramos e Pereira, 2012; Mendonça, Lima e Oliveira, 2012).  

No que diz respeito ao tempo de diagnóstico, verificou-se que quanto mais anos 

de diagnóstico da doença, menos aspectos positivos em relação ao estilo de enfrentamento 

apresentam os pacientes. Além disso, quanto mais antigo o diagnóstico, maiores as taxas 

de sedentarismo e mais dificuldades na adaptação ao quadro e ao tratamento, com mais 

comportamentos imprudentes.  

Assim, dados da literatura apontam que um maior tempo de diagnóstico da 

hipertensão pode ser garantia de habituar-se a uma condição patológica, e aquilo que a 

princípio era temido, passa a ser identificado como controlado e, assim, não são mais 

necessários tantos cuidados, pois a vivência posiciona o portador da doença como seu 

manipulador, e as diversas situações cotidianas levam o indivíduo a desafiar a doença e 

analisar seu resultado (Baldissera, Carvalho e Pelloso, 2009). 
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 Segundo Pierin et al. (2010), um dos fatores que podem influenciar no tratamento 

é justamente um maior tempo de diagnóstico, convívio e tratamento com a doença, 

associados a pouco conhecimento, como não saber que o tratamento pode evitar 

problemas renais e que pessoas jovens podem ter hipertensão arterial. O conhecimento 

sobre a doença e sobre o tratamento também é uma variável a ser considerada no contexto 

da adesão ao tratamento. 

 Além disso, no que diz respeito à questão do sedentarismo, as evidências 

científicas da importância da atividade física são cada vez mais frequentes. No tocante ao 

tempo de diagnóstico, para este estudo, quanto maior este, maior o nível de sedentarismo. 

A importância do conhecimento da população sobre o papel da atividade física na 

prevenção à hipertensão arterial é um dos possíveis caminhos para a adoção de um estilo 

de vida mais ativo, no intuito de promoção da qualidade de vida. E mesmo nos casos de 

indivíduos já doentes, sabe-se que o controle da pressão arterial é capaz de reduzir as 

complicações futuras com o curso natural dessas doenças (Borges, Knuth e Hallal, 2009). 

Para este estudo, quanto ao uso de medicamentos, aqueles que o fazem apresentam 

menores índices de sedentarismo, além de uma maior condição de adesão, com maiores 

médias em aspectos positivos nas escalas que avaliam o estilo de enfrentamento da 

doença. Em contrapartida, os que não fazem uso de medicação, tem menores médias em 

escalas que avaliam indicadores psiquiátricos, além de adotarem comportamentos mais 

imprudentes em relação ao tratamento, com uma postura mais introvertida e menos 

confiante.  

Muitos usuários com hipertensão só fazem uso da medicação quando apresentam 

sintomas de uma elevação pressórica. Logo, não aderem ao tratamento de maneira 

satisfatória, visto que o medicamento anti-hipertensivo deve ser tomado de maneira 

contínua, independentemente do aparecimento de sintomas. Para aqueles com hipertensão 
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que apresentam satisfatório nível de adesão ao tratamento, o medicamento é ingerido 

diariamente sem nenhuma associação com o aparecimento de sintomas (Leão e Silva, 

Soares, Oliveira, Rodrigues, Machado & Dias 2013; Rodrigues, Moreira e Andrade, 

2014). 

No estudo em questão, a maioria dos pacientes utilizavam de 2 a 3 medicamentos 

por dia para o tratamento da HAS, e a maioria (64%), referiam não sofrer com efeitos 

colaterais associados. Estudos apontam que a quantidade de medicamentos utilizados 

pode interferir na adesão do paciente ao tratamento, pois, quanto maior o número de 

medicações utilizadas por dia, maior a probabilidade de o paciente não aderir ao 

tratamento medicamentoso. Além disso, a identificação de efeitos colaterais ao 

tratamento farmacológico instituído representa uma causa de abandono ao tratamento 

(Veras e Oliveira, 2009; Mendonça, Lima e Oliveira, 2012). 

 Em relação aos resultados do MBMD para a variável prática de exercício físico, 

os que afirmaram praticar tiveram menores médias nas escalas que avaliam hábitos 

negativos de saúde, alimentando-se melhor e revelando-se menos sedentários do que os 

não praticantes de exercício físico. Além disso, os participantes que realizam atividade 

física apresentam maiores médias em aspectos positivos referentes ao estilo de 

enfrentamento da doença, mostrando-se cooperativos, autoconfiantes e seguros, ao 

contrário dos que tem uma postura sedentária.  

 A realização de exercícios promove reduções de PA e são indicados para a 

prevenção e o tratamento da HAS. A recomendação é habituar-se à prática regular de 

atividade física aeróbica, como caminhadas por pelo menos 30 minutos por dia, três vezes 

por semana para prevenção e, diariamente, para tratamento (Rodrigues, Moreira e 

Andrade, 2014). 



84 
 

 

Já no tocante a adoção de uma dieta diferenciada, os que tem uma melhor 

alimentação apresentam resultados que indicam que são mais aderentes a um plano de 

tratamento, com estilos de enfrentamento do processo de adoecimento que refletem uma 

atitude de autoconfiança, segurança e responsabilidade. Em contrapartida, os que não 

adotam uma dieta controlada tem mais dificuldade em aderir ao tratamento, com uma 

visão mais pessimista e desanimada em relação ao futuro. 

Em relação a isso, para o estudo em questão, a maioria dos respondentes relaciona 

ter uma dieta diferenciada, além da redução do consumo dos alimentos de risco, como o 

sal, assim como observado em alguns outros estudos com hipertensos. Deste modo, 

presume-se que os indivíduos associam o controle da hipertensão à diminuição desses 

produtos e não ao consumo de alimentos protetores, como frutas, verduras e legumes. As 

recomendações médicas mais frequentes sobre mudanças alimentares são a redução da 

ingestão de sal e gorduras, sugerindo que medidas não farmacológicas ainda não estão 

totalmente incorporadas nas práticas educativas dos serviços e profissionais de saúde 

(Sturmer et al.2006; Girotto, Andrade, Cabrera e Matsuo, 2013). 

 Em relação ao suporte social, os que afirmaram ter uma rede de apoio tiveram as 

maiores médias na escala auto-depreciativo e as menores na escala Isolamento X Apoio 

Social, enquanto as médias para os que referem não ter nenhum tipo de apoio social foram 

justamente o contrário. Estudos apontam que os familiares representam a principal fonte 

de apoio aos usuários, corroborando com outros estudos realizados com adultos 

portadores de doenças crônicas, em que os membros da família são considerados 

fundamentais para a promoção da saúde, exercendo função protetora frente às 

adversidades cotidianas. A rede social de doentes crônicos favorece a realização de 

atividades pessoais que se associam positivamente com a sobrevida das pessoas tais como 
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dieta, exercícios, adesão a regimes medicamentosos e cuidados com a saúde em geral 

(Maciel et al., 2012). 

O apoio emocional na forma de disponibilidade para conversar e dividir 

problemas, estabelecendo uma relação de confiança, foi mencionada pelos hipertensos 

como importante, expressas através da atenção e manifestações de afeto que recebem dos 

familiares. Este se configurou como um fator facilitador que auxiliou no enfrentamento 

da situação de adoecimento e das dificuldades enfrentadas na vida (Norman & Lima, 

2005; Moraes & Dantas, 2007). 

 Já para os critérios de adesão, os dados do MBMD apontam que os pacientes não 

aderentes têm menores médias em escalas que avaliam indicadores psiquiátricos. Além 

disso, no que tange aos estilos de enfrentamento da enfermidade, apresentam 

características mais concentradas em aspectos negativos, com mais comportamentos 

imprudentes em relação ao tratamento e uma postura de defensividade, bem como 

mostram-se mais pessimistas em relação ao futuro e menos receptivos às informações 

sobre o tratamento, com dificuldades de adaptação a este. 

 Ainda nesse sentido, os pacientes aderentes e muito aderentes, tiveram médias e 

perfis bem semelhantes, com médias menores em escalas que avaliam hábitos negativos 

de saúde, revelando-se menos sedentários e com uma melhor dieta. Apresentam traços de 

uma postura menos defensiva, e com aspectos mais positivos em relação ao tratamento, 

com atitudes cooperativas, responsáveis e que demonstram auto segurança. Destaca-se 

também uma melhor aceitação do processo de adoecer e adaptação ao tratamento. 

 Isso posto, podemos inferir que a baixa adesão ao tratamento está relacionada a 

fatores como problemas socioeconômicos, distúrbios psicológicos e prejuízos cognitivos 

somados às características da doença e complexidade do tratamento, além do custo, 
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quantidade e efeitos das medicações e do relacionamento entre profissional e paciente. O 

fato de não se considerar doente tendo hipertensão e não conceber essa condição como 

doença pode levar o indivíduo a não realizar os cuidados e não entendê-los como 

necessários para si, o que pode repercutir no tratamento da condição crônica. Aderir ao 

tratamento medicamentoso da HAS também não é fácil, pois é um processo complexo 

que inclui a administração correta da medicação, no horário certo e na quantidade certa 

(Lopes e Marcon, 2009; Mendonça, Lima e Oliveira, 2012; Reiners e Nogueira, 2009). 
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7. Considerações finais 

  De um modo geral, pode-se destacar que para o instrumento avaliado, os sete 

domínios representados pelo MBMD revelaram-se unidimensionais, com índices de 

consistência interna aceitáveis  tanto para o âmbito dos domínios quanto para as escalas, 

indicando também um nível de precisão das escalas do instrumento em questão. Assim, 

a Análise Fatorial permitiu a organização dos itens do instrumento de acordo com as 

características da população, obtendo índices aceitáveis de ajuste, corroborando o 

objetivo geral do trabalho, e indicando as evidências de validade do MBMD para o 

público de pacientes com hipertensão. 

 Foi possível também verificar que a utilização do MBMD no contexto 

ambulatorial com hipertensão permitiu um mapeamento de características psicológicas e 

definição de manifestações e indicadores comportamentais concernentes à adesão e não 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo.  

Verificou-se que possuem uma melhor adesão ao tratamento pacientes do sexo 

feminino, com uma idade mais avançada, que refere ter um companheiro e um maior 

poder aquisitivo, não interferindo os níveis de escolaridade e profissional. Dentro dos 

aspectos de referência ao tratamento, a saber, adoção de dieta hipossódica, prática de 

exercício físico e uso de medicação, a maioria dos pacientes atende a pelo menos dois 

desses critérios. Os participantes afirmam que a hipertensão acarretou mudanças em seu 

cotidiano, e que o mais dificultoso de ajustar foi a adoção de uma dieta regrada, não 

revelando maiores dificuldades para o uso de medicação. 

 Assim, as diferenciações entre grupos foram utilizadas tanto para verificar a 

precisão do instrumento como também como contribuição para entendimento das 

características psicológicas dessa população. Percebeu-se que há de fato a possibilidade 
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do uso do MBMD enquanto instrumento de auxílio na identificação e caracterização de 

adesão em pacientes com hipertensão. 

  Esse estudo ampara-se na necessidade e na importância de fornecer elementos de 

decisão aos profissionais que trabalham com avaliação psicológica em um contexto 

hospitalar, envolvendo doenças crônicas, especialmente a hipertensão, uma vez que traz 

contribuições para o emprego de instrumentos atuais como o MBMD. Cabe destacar 

ainda a crítica observada na literatura e a possibilidade de limitações, referidas na 

literatura em geral.  

Outro ponto a destacar é a utilização deste instrumento para esta população 

específica, configurando-se como mais uma possibilidade de avaliação, uma vez que há 

uma necessidade de aprofundar estudos acerca de instrumentos administrados para avaliar 

as especificidades da hipertensão. Espera-se que o desenvolvimento desse estudo fomente 

e sirva de estímulo para que outros pesquisadores sigam nessa linha de investigações, 

dando continuidade e aperfeiçoando o campo da avaliação psicológica no contexto da 

saúde. 

Contudo, tendo em vista o cenário nacional junto a psicologia da saúde e a área 

de avaliação psicológica, entendemos que as limitações poderão guiar o leitor no sentido 

de ultrapassar estes aspectos sem no entanto deixar de lado as contribuições apresentadas. 

Quanto às limitações deste estudo, estas versam sobre a maioria das informações 

obtidas quase que exclusivamente do relato dos pacientes. Uma vez que não foi possível 

obter dados e marcadores fisiológicos quanto a pressão arterial em cada entrevista, e que 

não havia um acompanhamento acerca do tratamento, especialmente o medicamentoso, 

as informações concernentes à adesão ao tratamento eram baseadas principalmente na 

auto referência e percepção do participante. Além disso, as dificuldades enfrentadas pela 
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cidade de Natal no quesito saúde, com várias greves e inclusive o fechamento de algumas 

unidades de saúde durante o período de realização desta pesquisa, limitou o acesso a 

pacientes com hipertensão, restringindo-o apenas ao âmbito do Hospital Universitário. 
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                                                       APÊNDICE A 
 

    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “Evidências de validade do 

Millon Behavioral Medicine Diagnostic: Avaliação de indicadores de adesão ao 

tratamento em pacientes com hipertensão”, coordenada pelo professor Dr. João Carlos 

Alchieri.  

As informações que estão sendo apresentadas abaixo estão sendo dadas para que 

seja possível decidir se aceita ou não participar. Sua participação é voluntária, o que 

significa que poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura traçar indicadores relacionados à adesão ou não ao 

tratamento de pacientes hipertensos, através de evidências de validade do instrumento 

“Millon Behavioral Medicine Diagnostic” –MBMD- em pessoas com hipertensão, uma 

vez que este consta como instrumento de avaliação psicológica concebido para um 

público portador de alguma doença e fornece uma avaliação ampla do ajustamento do 

paciente à situação de enfermidade.  

 Nesta pesquisa será administrado um protocolo de entrevista aos pacientes 

voluntários, a fim de obter maiores informações. Posteriormente será realizada a 

aplicação do MBMD, com vistas à investigação de indicadores que influenciam na adesão 

e não adesão dos pacientes ao tratamento. Tal aplicação se dará de forma presencial, bem 

como também serão utilizadas mídias eletrônicas para um alcance de maior amplitude.  

Além da produção científica, esta pesquisa irá beneficiar os pacientes portadores 

de hipertensão, favorecendo o melhor esclarecimento das condições relacionadas à 

hipertensão. Esta pesquisa não traz nenhum risco físico para os participantes. 

Caso surjam dúvidas no decorrer do processo da pesquisa vocês podem entrar em 

contato conosco. E se por algum motivo quiserem desistir vocês também podem, sem 

nenhum problema. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Você não terá nenhuma 

despesa para participar da pesquisa, mas também não irá receber dinheiro para participar. 
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Os pesquisadores responsáveis por esta pesquisa chamam-se Dr. João Carlos 

Alchieri e Brenda Luanna Fernandes Cortes Dantas. Eles podem ser encontrados na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no prédio do Laboratório de Psicologia, 

na Cidade Universitária. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e se tiver alguma pergunta que queira 

fazer sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Evidências 

de validade do Millon Behavioral Medicine Diagnostic: Avaliação de indicadores de 

adesão ao tratamento em pacientes com hipertensão” 

 

Participante da pesquisa: 

Nome _________________________________________________________________ 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável: 

Nome _________________________________________________________________ 

Assinatura _____________________________________________________________ 

 

 

Data ____/_____/_____ 
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