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RESUMO 

 
A hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública que no Brasil atinge 
aproximadamente 17 milhões de pessoas.  Por sua elevada prevalência constitui-se em fator 
de risco para doenças cardiovasculares, levando à complicações cardíacas e renais, à redução 
da expectativa de vida e ao elevado o custo econômico e social.  É uma doença que recebe 
influência direta de fatores ambientais, comportamentais e constitucionais, sendo a adesão ao 
tratamento importante fator para seu controle e diminuição da morbimortalidade derivadas das 
doenças cardiovasculares associadas. Este estudo levou à reflexão sobre o tema “adesão ao 
tratamento da HAS”, valorizando a interface com questões relacionadas à educação, saúde e 
qualidade de vida, sinalizando a necessidade da discussão e implementação de práticas 
preventivas, administradas pelo sistema de saúde. Trouxe à discussão o papel da promoção da 
saúde e da participação social enquanto agentes de mudança no estilo de vida e fortalecedores 
das intervenções no controle da HAS. A pesquisa foi realizada no ambulatório de Psicologia 
do Serviço de Nefrologia do Hospital Federal de Bonsucesso, RJ, durante entrevistas de 
avaliação psicológica pré-transplante renal. A população alvo foi composta por 36 pacientes 
portadores de IRC, conseqüente de HAS, candidatos a transplante renal. Foram investigados, 
a partir da percepção dos pacientes, os fatores que interferiram na adesão ao tratamento da 
HAS primária. Foi utilizada a abordagem qualitativa, transversal, observacional, tendo como 
principal instrumento de coleta de dados a entrevista semi-dirigida. A partir da análise de 
conteúdo dos dados verificou-se que a não adesão ao tratamento da HAS, segundo a 
percepção dos pacientes, está diretamente relacionada à falta de informação que pode ser 
interpretada como dificuldade no processo de comunicação. Tal fato aponta para a 
importância da adoção de medidas que contribuam para a capacitação das equipes de saúde, 
no sentido de uma atuação que valorize a singularidade e o contexto do sujeito. A partir da 
implantação dessas ações é possível uma melhoria dos resultados das intervenções, maior 
aderência ao tratamento e favorecimento à qualidade de vida da população.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão Arterial Sistêmica, Adesão ao Tratamento, Comunicação, 
Insuficiência Renal Crônica 



ABSTRACT 

 

Systemic Arterial Hypertension (SAH) is a problem of public health that reaches, in Brazil, 
approximately 17 million people. Because of its elevated predominance, it constitutes a factor 
of risk for the development of cardiovascular diseases, leading to cardiac and renal 
complications, reducing the life expectancy of the population and lifting up the economical 
and social cost. It is a disease that receives straight influence of environmental, behavioral and 
constitutional factors, however the good adhesion to the therapeutic regime can lead to its 
control and consequently to the reduction of the mortality derived from associated 
cardiovascular diseases. This study led to the reflection about the subject “adhesion to the 
treatment of SAH”, valuing the interface with questions related to the education, health and 
quality of life, signaling the necessity of the discussion and implementation of preventive 
practices, administered by the health system. It brought to the discussion the role of the 
promotion of health and of the social participation while agents of change in the lifestyle and 
comforters of the bases for interventions in the control of SAH. The inquiry was carried out in 
the outpatient department of Psychology of the Nephrology Service of Hospital Federal de 
Bonsucesso, Rio de Janeiro, during interviews of psychological evaluation which happens 
before the renal transplant. The target-population was composed by 36 chronic renal 
insufficiency (CRI) patients, consequent of SAH, all of them candidates to renal transplant. It 
was investigated which factors, in the perception of this population, has interfered negatively 
in the adhesion to the treatment of the primary SAH. The study was outlined under a 
qualitative, transversal and observational approach, taking the semi-directed interview as the 
main instrument of data collection. From the analysis of the interviews contents, one checked 
that, in the optics of this population, the non-adhesion to the SAH treatment is straightly 
connected to the lack of information, which can be interpreted as difficulty in the process of 
communication. This fact points to the importance of growth in the context of the public 
health, with adoption of measures that contribute to the training of the health teams, in order 
to act in a way that values the peculiarity and the context of the subject. From the adoption of 
postures, it is possible to enhance the results of interventions and to have greater adherence to 
treatment and the fostering of the population’s quality of life. 
 
Key-words: Systemic Arterial Hypertension, adherence to treatment, chronic renal 
insufficiency 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem a principal causa de mortalidade no 

mundo (OPAS, 2003).  Nas últimas décadas tanto no Brasil como em outros países da 

América Latina, houve uma grande mudança no perfil de mortalidade da população, 

caracterizado pelo aumento de óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), destacando-se nesse cenário as doenças cardiovasculares (DCV) como a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), com uma prevalência de aproximadamente 35% na população com 

mais de 40 anos.  Esse problema representa cada vez mais precocemente, sendo estimado que 

4% das crianças e adolescentes sejam hipertensos no Brasil, o que representa um total de 17 

milhões de hipertensos, entre adultos, crianças e adolescentes (BRASIL, 2004).   

A OMS (2006a) estima cerca de um bilhão de hipertensos no mundo, com previsão 

para 2025.  de 1,5 bilhão. Brandão (2005) classificou o quantitativo de 15 milhões de óbitos 

por DCV, no ano de 1997 como uma pandemia. Com o aumento da expectativa de vida e a 

disseminação da epidemia de obesidade (fator de risco para a HAS), esses números tendem a 

crescer, trazendo um quadro de elevada morbimortalidade1, o que torna a HAS um problema 

mundial de saúde pública (BRASIL, 2006b).  

 A HAS é responsável por elevado ônus social e econômico ao setor saúde trazendo 

repercussões sobre a seguridade social e também sobre as condições financeiras da própria 

população (SBN, 2008).  

O aumento dos casos de hipertensão e de DCV pode ser atribuído a diversas causas, 

estando entre os principais fatores de risco, segundo Benseñor e Lotufo (2004), a obesidade, o 

consumo exagerado de sal e o excesso na ingestão de bebida alcoólica.  Os autores comentam 

ainda que a HAS tem gerado um elevado custo médico-social, pois em virtude do seu caráter 

crônico e incapacitante,  pode  gerar aposentadorias precoces, longos períodos de internação, 

alto custo para o tratamento, alterações na auto-estima, e no auto-conceito do indivíduo.  

Os custos advindos da doença e de suas complicações, como a doença 

cerebrovascular, a doença arterial coronariana, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal 

crônica, a doença vascular das extremidades e a retinopatia se referem não só às questões 

médicas mas também às socioeconômicas, por conta das necessidades especiais pela redução 

da capacidade produtiva de muitos dos pacientes. O diagnóstico precoce e adequado pode 

transformar favoravelmente esse quadro (COELHO, 2007), visto que inúmeros fatores de 

risco para a HAS podem ser modificados, fazendo com que muitas vezes ela possa ser 
                                                
1 Segundo o Ministério da Saúde, impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma população. 



evitada, ou pelo menos controlada, diminuindo a possibilidade de complicações decorrentes 

(PEREIRA, 1995). 

A pessoa hipertensa necessita de monitoramento constante e mudanças de hábitos de 

vida, incluindo uso dos medicamentos, o controle alimentar, a realização de atividades físicas. 

Essas mudanças indicam a importância de ações de prevenção e controle da doença para 

melhoria da qualidade de vida dos hipertensos, diminuição das complicações decorrentes de 

HAS, além da redução do número de óbitos dela decorrentes, constituindo um desafio para 

profissionais de saúde, autoridades públicas e indivíduos hipertensos (PIRES; MUSSI, 2008). 

Castro et al (2005) comentam que o meio social, econômico e cultural em que o 

indivíduo está inserido, exercem influências no seu estado de saúde, determinando o 

surgimento de alterações fisiológicas, como o surgimento da HAS. 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a HAS é uma doença vascular 

que acomete vários órgãos.  Sua etiologia inclui fatores de risco como história familiar, 

diabetes mellitus, tabagismo, obesidade e dislepidemia. Na maior parte dos casos é 

assintomática em seu curso, o que pode propiciar o surgimento de complicações em órgãos 

alvo, podendo-se considerar esse fato como a manifestação de uma doença  que já existia 

silenciosamente há longo tempo. Constitui um risco contínuo e linear para a DCV e para a 

doença renal. O risco aumenta de forma constante a partir de 75mmHg de pressão diastólica e 

de 115mmHg de pressão sistólica usual, dobrando a cada 10 mmHg de diastólica e a cada 20 

mmHg de sistólica (DUNCAN,2004).  

 Segundo a WHO (2002) a HAS pode ser considerada como uma doença com presença 

marcada nos tempos modernos, visto que é uma das morbidades mais frequentes na população 

adulta dos países industrializados e dos países em desenvolvimento. 

A aferição periódica da pressão arterial é a forma mais eficiente para o 

estabelecimento do diagnóstico e início precoce do tratamento (BRANDÃO et al, 2007). A 

terapêutica indicada nos casos de HAS, em geral não apresenta dificuldades para ser 

administrada. Segundo o  Ministério da Saúde (MS), 60 a 80% dos casos podem ser tratados 

na rede básica de saúde, que oferece recursos no sentido da redução da morbidade e da 

mortalidade (BRASIL, 2006c) 

Um fato preocupante é que, em função do curso silencioso da doença hipertensiva, 

muitos indivíduos só descobrem que são hipertensos quando já apresentam complicações 

graves (BRANDÃO, 1993).  Segundo Pierin et al (2005), conhecimento sobre a doença e 

tratamento é uma variável importante no contexto da adesão ao tratamento. Os hipertensos 

possuem a informação sobre o problema, porém não o controlam devidamente. A 



discrepância entre ter informação a respeito da doença e seu tratamento e controle, aponta 

para a diferença essencial entre conhecimento e adesão. Enquanto o conhecimento é racional, 

a adesão é um processo bastante complexo que envolve fatores biológicos, sociais, 

emocionais e dificuldades de ordem prática.  

A adesão ao tratamento da HAS tem se mostrado um problema mundial uma vez que a 

piora dos resultados terapêuticos, em especial de doenças crônicas, aumenta 

consideravelmente os custos dos sistemas de saúde (BRASIL, 2008). De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Hipertensão SBH (2006), nos países desenvolvidos apenas 50% dos 

pacientes portadores de doenças crônicas realizam a manutenção do tratamento a eles 

proposto, sendo o percentual ainda menos significativo nos países em desenvolvimento, onde 

aproximadamente dois terços dos indivíduos portadores de HAS não demonstram ter 

conhecimento da sua condição de hipertenso, embora já tenham recebido essa informação em 

algum momento da sua vida (PIERIN, 2001).  

Visando dar possibilidade à população de tratar adequadamente a hipertensão e o 

diabetes, a Constituição Federal Brasileira, através da Lei 8080/90 (art. 6 º)  garante a 

assistência farmacêutica, com o acesso livre e generalizado aos medicamentos essenciais 

padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Pierrin (2004) entende a adesão ao tratamento da HAS como um processo 

comportamental complexo que sofre grande influência do meio ambiente, dos profissionais de 

saúde e dos cuidados de assistência médica, com interferência também de questões biológicas, 

socioeconômicas, psicológicas e culturais. Nesse sentido, Araújo et.al (2002) comentam sobre 

as crenças em saúde,  afirmando que a prevenção e o controle da doença hipertensiva pouco 

tem sido explorada. Para Botelho (2000), as ações de atenção, controle e tratamento da HAS, 

apesar de terem, por um lado,  a tarefa humanitária de melhorar a saúde da população exposta 

a possíveis graves complicações e minimizar os pesados encargos por ela ocasionados à 

economia do país.  Um grande desafio encontrado no atendimento a pacientes hipertensos 

continua sendo a falta de adesão ao tratamento. Bortolotto (2009) comenta que 50% dos 

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

têm a pressão arterial realmente controlada, concluindo então, que, apesar da eficácia dos 

serviços de saúde, não há ainda um grau satisfatório de efetividade no controle da HAS. 

Aproximadamente 30 a 50% dos hipertensos interrompem o tratamento no primeiro ano e 

75%, depois de cinco anos (PERES, MAGNA & VIANA, 2003). No Brasil o impacto social 

da não-adesão, da inadequação, ou do não-tratamento da hipertensão arterial é bastante forte, 

uma vez que sua prevalência é muito elevada na faixa etária entre 30 e 60 anos de idade, o 



que leva aos os desfechos graves dela decorrentes surgirem em uma faixa etária mais jovem 

do que em outros países (CORREIA et al 2005). 

O trabalho educativo pode alertar para as características da doença e conscientizar 

sobre os cuidados preventivos e sobre a necessidade do tratamento, quando já instalada, sendo 

essa a maneira mais eficaz de lidar com o problema (PINHEIRO, COUTO e SILVA, 2003).  

Este trabalho foi realizado no ambulatório de Psicologia do Serviço de Nefrologia do 

Hospital Federal de Bonsucesso, na cidade do Rio de Janeiro, durante as entrevistas de 

avaliação psicológica pré-transplante renal, tendo como população alvo, 36 pacientes 

portadores de IRC, nos quais a doença renal foi diagnosticada como uma decorrência da HAS, 

candidatos a transplante renal. Surgiu a partir da constatação, ao longo de mais de 20 anos de 

atividade nesse serviço, de que a grande maioria dos pacientes que se candidatam ao 

transplante renal serem portadores de hipertensão arterial primária. Partindo então dessa 

constatação, foi buscada uma fundamentação teórica baseada em ampla revisão de literatura 

sobre adesão ao tratamento, IRC e HAS, tendo como objetivo principal investigar quais os 

fatores, na percepção dessa população, interferiram negativamente na adesão ao tratamento da 

HAS.  

Durante a realização da pesquisa, foi marcante a discussão sobre as práticas 

preventivas no sistema de saúde, com reflexões sobre a conscientização em relação à doença, 

sobre promoção da saúde e participação social como práticas para a modificação do estilo de 

vida e diminuição do índice de morbimortalidade por HAS.  

A pesquisa foi delineada sob uma abordagem qualitativa, sendo considerada um 

estudo de caso que teve como principal instrumento de coleta de dados a entrevista semi-

dirigida.  A partir da análise dos conteúdos das entrevistas, verificou-se que, na ótica da 

população estudada, a não adesão ao tratamento da HAS está diretamente relacionada à falta 

de informação, que pode ser traduzida em muitos casos, como dificuldade no processo de 

comunicação. Tal fato aponta para a necessidade de incremento no contexto da saúde pública, 

de medidas que contribuam para a capacitação das equipes de saúde, no sentido de uma 

abordagem que valorize a singularidade e o contexto do sujeito, visando uma maior aderência 

ao tratamento da HAS, melhorando os resultados das intervenções e contribuído para uma 

melhor qualidade de vida da população. 

 

 

 

 



1.1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  

 

Pensar no tema saúde remete à reflexão sobre questões relacionadas à saúde pública, 

que se traduz em ações multidisciplinares direcionadas à saúde da população, baseadas na 

prevenção de doenças, na promoção da saúde.  

De acordo com a Carta de Ottawa2 (1986), o paradigma que se delineia no que diz 

respeito à promoção da saúde é o de uma perspectiva internacional, envolvendo várias áreas 

do conhecimento, entrando em jogo também os aspectos sociais, políticos, econômicos e 

culturais. É exatamente este paradigma que vai nortear as diretrizes e princípios do SUS, onde 

o processo de humanização na área da saúde é preconizado, visando a superação do enfoque 

biologicista das práticas em saúde, direcionando-as para uma atuação que valorize as questões 

de cunho social que interferem na vida, no adoecimento e na morte das pessoas (BRASIL, 

2001a). 

A atual política de saúde do Brasil nasceu do debate desencadeado pelo movimento da 

Reforma Sanitária na década de 80. Suas principais diretrizes foram discutidas e 

desenvolvidas nesse movimento e foram consagradas pela VIII Conferência Nacional de 

Saúde de 1986, se tornando conquistas sociais. A partir de então são propostas importantes 

alterações no cenário da saúde, como a incorporação do conceito ampliado de saúde 

relacionado com a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.  Passam a ser valorizados 

os fatores determinantes e condicionantes da saúde como o meio físico (alimentação, água, 

habitação, condições geográficas, entre outros), o meio sócio-econômico e cultural (educação, 

ocupação, renda) e os fatores biológicos (sexo, idade, herança genética) (BRASIL, 1988). 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal de 1988 (CF) 

foi regulamentada pela Lei nº 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e pela Lei 

n°8.142/90. Estas leis definem as atribuições dos diferentes níveis de governo com a saúde, 

estabelecendo responsabilidades nas áreas de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do 

trabalhador; regulamentando o financiamento e os espaços de participação popular; 

formalizando o entendimento da saúde como área de "relevância pública" e a relação do poder 

público com as entidades privadas, com base nas normas do direito público; além de outras 

regulamentações fundamentais do SUS (HEIMANN & MENDONÇA, 2005).  

O SUS é destinado a todos os cidadãos.  Todos os serviços que oferece são financiados 

pelos recursos do governo federal, estadual e/ou municipal, advindos do pagamento de 

                                                
2 A Carta de Ottawa é a carta de intenções resultante da 1ª Conferência Internacional sobre a Promoção de Saúde. 



impostos e contribuições sociais pagos pela população em geral. Tem o propósito de 

promover saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando informações para que a 

população tome ciência dos riscos à sua saúde e de seus direitos no que se refere à 

manutenção de sua saúde. Tem também como meta promover a equidade no atendimento das 

necessidades de saúde da população, oferecendo serviços de qualidade, adequados às 

necessidades de todos os cidadãos, independente de questões financeiras necessárias à 

manutenção e promoção da saúde (BRASIL, 1990a). 

O controle da ocorrência de doenças, seu aumento e propagação são algumas das 

responsabilidades de atenção do SUS, assim como o controle da qualidade de remédios, de 

exames, de alimentos, higiene e adequação de instalações que atendem o setor privado do 

SUS de forma complementar, por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao 

Estado – quando as unidades públicas de assistência à saúde não são ao público suficientes 

para garantir o atendimento a toda a população de uma determinada região (BRASIL, 1990a).  

A Lei Orgânica da Saúde estabelece duas formas de participação da população na 

gestão do Sistema Único de Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde onde a 

comunidade, através de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e 

fiscalizar as ações de saúde das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. 

Segundo o relatório da IX Conferência Nacional de Saúde, em 1992, 
“O Controle Social não deve ser traduzido apenas em mecanismos formais e, sim, 

refletir-se no real poder da população em modificar planos, políticas, não só no 

campo da saúde”. (BRASIL, 2001, p.344) 

 

As diretrizes do SUS, que constam na Constituição Federal de 1988, artigo 198, 

organizam as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo um sistema único (BRASIL, 1990b).  

Tais diretrizes regem as ações e os serviços públicos de saúde e os privados 

contratados ou conveniados que integram o SUS, com base nos seguintes princípios: 

Universalidade, o atendimento deve ser para todos de acordo com suas necessidades, sem 

distinção de raça, crença, poder aquisitivo e se contribui ou não para a previdência, equidade, 

igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, Direito 

à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, Divulgação de informações quanto ao 

potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário, Utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática 

(BRASIL, 1990b). 



O SUS traz um novo conceito de saúde: o “conceito ampliado de saúde”, resultado de 

um processo de embates teóricos e políticos, dando espaço ao diagnóstico de dificuldades do 

setor saúde e à busca de sua reversão. Traz uma mudança de paradigma, onde saúde passa a 

ser encarada não apenas como ausência de doenças, mas sim como a possibilidade do 

indivíduo exercer sua cidadania, atuando de forma a produzir a sua própria saúde, quer 

mediante cuidados tradicionalmente conhecidos, quer por ações que influenciem o seu meio – 

ações políticas para a redução de desigualdades, educação, cooperação intersetorial e 

participação da sociedade civil nas decisões que afetam sua existência (BRASIL,1990b).    

O SUS, em conformidade com a CF de 1988, trata da questão saúde como um direito 

de cidadania que deve ser garantido por políticas sociais e econômicas, também incorporando 

o conceito da OMS que entende saúde como bem estar físico, psíquico e social. Suas ações se 

estruturam não apenas no sentido da manutenção da sobrevivência individual e coletiva, mas 

com propostas de ações que incorporam o direito ao bem-estar completo e complexo do 

indivíduo, considerando as condições biológicas, culturais, sociais, psicológicas e ambientais 

(BRASIL, 2006a). 

Os princípios do SUS, fixados na Constituição de 1988 e detalhados nas referidas leis, 

resultaram de um longo processo histórico-social que teve objetivo de interferir nas condições 

de saúde e na assistência prestada à população brasileira (BRASIL, 1990b) .  

A Constituição Federal de 1988 é a Lei maior vigente no Brasil, que rege todo o 

ordenamento jurídico do país. Localizados no Título VIII Da Ordem Social Capítulo II Da 

Seguridade Social Seção II Da Saúde, os artigos nº 196 ao 200, ditam as normas básicas de 

criação de um sistema único de saúde para a população brasileira (BRASIL, 1988). 

A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, detalha o que foi dito na Constituição Federal, Seção II Da Saúde, sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes (BRASIL, 1990a). 

A Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990 detalha também o que foi dito na Constituição 

Federal, Seção II Da Saúde, sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 

1990a). 

A Norma Operacional Básica 01/96, criada através da Portaria Nº 2.203, de 05 de 

novembro de 1996, na intenção do avanço na consolidação dos princípios do SUS, redefine o 

modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, promovendo e consolidando o pleno exercício, 

por parte do poder público municipal e do Distrito Federal (DF), da função de gestor da 



atenção à saúde dos seus munícipes, com a consequente redefinição das responsabilidades dos 

Estados, do Distrito Federal e da União (Brasil, 1996).  

As principais diretrizes do SUS, discutidas e desenvolvidas no movimento de reforma 

sanitária, foram consagradas pela VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, sendo hoje 

consideradas conquistas sociais definitivas.   

Barata et al. (2004) comentam que diversos autores como Cunha et al. (2001) e 

(Almeida et al., 2001) propõem uma divisão dos princípios fundamentais do SUS 

fundamentais do SUS em dois grandes grupos: doutrinários (ou éticos) e organizacionais. 
“ Doutrinários (ou éticos), que se referem aos objetivos finalísticos do sistema e 
incluiriam: 
- o direito universal à saúde, entendido não só como a oferta de serviços e ações de 
saúde, mas abrangendo também, em seu conceito, "políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos" (CF), incluindo 
como "fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica do País" (Lei no 8.080/90); 
- a eqüidade, compreendida como o reconhecimento das diferenças existentes nas 
necessidades de saúde, quer regionais ou individuais, com o desenvolvimento de 
ações objetivando a justiça social, isto é, que reduzam a exclusão e beneficiem, 
prioritariamente, aqueles que possuem piores condições de saúde;  
- o atendimento integral à saúde, mediante a articulação de ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, necessários à efetiva melhoria dos 
níveis de saúde da população. 
• Organizacionais (ou operativos), referentes aos processos que permitirão o 
cumprimento das principais diretrizes do SUS: 
- a descentralização de ações e serviços de saúde, com direção única em cada 
esfera de governo e ênfase na municipalização; 
- a regionalização e a hierarquização da rede de serviços assistenciais;  
- a participação da população na formulação e acompanhamento das políticas do 
sistema” (ALMEIDA, 2001, p.13-49). 
 

Segundo Lacerda et Valla (2004), o cuidado está inserido no cotidiano dos indivíduos, 

apresentando estreita ligação com questões ligadas ao respeito e à responsabilidade mútua. 

Implica numa relação interativa, onde o acolhimento e a escuta dos indivíduos são 

valorizados, acreditando que essa postura seja responsável pelo estabelecimento de vínculos 

entre profissionais e usuários dos serviços de saúde.    

Os quadros de DCNT implicam em utilização de medicamentos de uso continuado e 

sofrimento que se prolonga por muito tempo, modificando o cotidiano dos sujeitos e suas 

relações. Visto a dimensão dos esforços necessários para o cuidado integral das DCNT e seus 

fatores de risco no SUS e ratificando sua preocupação em realizar a cooperação técnica 

necessária à consolidação do Pacto Pela Saúde, o MS realizou um processo coletivo de 

construção de diretrizes fundamentadas em conjunto de pressupostos que reconhecem as 

DCNT como um dos principais problemas de saúde pública do país, dando importância à 



efetividade de medidas preventivas e ao fortalecimento de um modelo de atenção integral à 

saúde, que contemple adequadamente o cuidado integral das DCNT. Prevê também a 

ampliação das ações de promoção da saúde realizadas através de parcerias e articulações 

intersetoriais (BRASIL, 1988). 

  
 
1.2. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 

 

A Promoção da Saúde emergiu como marco norteador da Saúde Pública a partir dos 

anos 70 e, desde então, vem evoluindo e consolidando-se como um modelo das ações de 

saúde. Nesse contexto, a atenção primária, com uma identidade própria para este nível de 

atenção à saúde, traz orientação dos princípios da universalidade, acessibilidade, 

continuidade, integralidade, responsabilização, humanização, vínculo, equidade e participação 

social se caracterizando por ações de saúde relacionadas à promoção, proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde individual 

e coletiva (BRASIL, 2006c). 

O Programa Saúde da Família (PSF) teve início em 1994 com o propósito de 

implementar a atenção primária nos municípios.  Foi considerada uma das estratégias 

principais neste nível de assistência tendo como foco a reorganização dos serviços e a 

reorientação das práticas profissionais,  visando promover saúde e previnir doenças. Trouxe 

inúmeros desafios para a consolidação de seus propósitos, no que se refere  à reorganização 

dos serviços de saúde, assim como uma visão da família de forma integrada, considerando os 

princípios do SUS. O PSF foi criado como resposta à crise na saúde pública que levou o MS a 

reorganizar as práticas assistenciais a partir da atenção primária, substituindo o modelo 

curativo, tradicional, que se preocupava fundamentalmente com a cura de doenças por um 

modelo que prioriza a prevenção de doenças e a promoção da saúde (BRASIL, 2004b).  

Os debates e análises relacionados ao processo de mudança de paradigma no qual se 

apoiava o modelo de atenção à saúde vigente dão base ao ponto central da estratégia do PSF, 

que serve como alicerce para o modelo de atenção estabelecido pelo SUS. A partir da década 

de 70, esse modelo passa então a ser repensado, em função das criticas dos sujeitos sociais ao 

modelo vigente que tem como base a valorização da assistência curativa, hospitalocêntrica, 

geradoras de excesso de procedimentos medicamentosos e tecnológicos, fragmentação do 

cuidado em saúde e gasto excessivo (BRASIL, 2006a). 



O PSF passa a ser denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), ao invés de 

programa, uma vez que o termo programa tem uma conotação de atividade com começo, 

desenvolvimento e finalização. A ESF é uma estrátégia que tem como finalidade reorganizar a 

atenção primária, não trazendo em si a determinação de tempo para finalização dessa 

reorganização (BRASIL, 1996b). 

A ESF é a estratégia prioritária do MS e tem como objetivo a organização da Atenção 

Primária. Um dos seus fundamentos é dar possibilidade de acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade, reafirmando os princípios do SUS. Realiza o cadastramento e 

a vinculação dos usuários, considerando os aspectos que possam ter influência na saúde dos 

indivíduos, fora do âmbito hospitalar. As práticas de saúde necessitam ser reorientadas, 

renovando os vínculos de compromisso e de co-responsabilidade que foram estabelecidos 

entre a população e os serviços, favorecendo assim o desenvolvimento de práticas educativas 

em saúde (BRASIL, 1996a). 

O PSF é composto por uma equipe mínima na qual atuam um médico, um enfermeiro, 

um a dois técnicos de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde (ACS), com 

vínculo de 40 horas semanais. Cada Equipe de Saúde da Família (EqSF) é responsável por 

uma população adscrita de até 4.000 pessoas ou cerca de 1.000 famílias  (PAIVA, 2006).  

O PSF prioriza as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, contando com 

o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) que permite registrar todos os dados 

referentes ao trabalho da equipe de saúde, suas atividades e assistência sobre a população 

adscrita, sendo possível obter relatórios finais de avaliação sobre o trabalho realizado. Entre 

as ações desenvolvidas estão aquelas relacionadas aos pacientes hipertensos, definidas como 

uma das ações prioritárias aos grupos de risco, determinadas na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS). É uma ação que requer acompanhamento e assistência 

multiprofissional (BRASIL, 2003).  

A partir de 2001, a Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SMS-

RIO) desenvolveu os objetivos dos programas de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus 

(HiperDia), tendo como diretriz o crescimento organizado e com alta qualidade, ampla 

cobertura, aumento do grau de controle da pressão arterial e dos distúrbios metabólicos e 

incremento da adesão ao tratamento dos pacientes portadores de DCNT. (BRASIL, 2002) 

O propósito do Plano é vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde, 

através do sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos, 

garantindo-lhes acompanhamento e tratamento sistemático, mediante ações de capacitação 

dos profissionais e de reorganização dos serviços, bem como gerando informações para 



aquisição, dispensação e distribuição dos medicamentos de forma regular e sistemática 

(BRASIL, 2002). 

Considerando-se a necessidade de um crescimento organizado e qualitativo dos 

programas de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e as metas à cobertura, adesão e 

controle clínico, os eixos prioritários da atuação da SMS-RIO, passaram então a ser a 

ampliação da oferta de consultas em Clínica Médica; atuação multiprofissional na rede básica; 

disseminação em larga escala do Programa de Saúde da Família (PSF) iniciado em 2003 e 

Projeto Remédio em Casa, implantado progressivamente a partir de janeiro de 2002. Esse 

Projeto, desenvolvido com a parceria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

em cujo prédio central foi montada uma farmácia com estoque estratégico dos medicamentos 

do Programa de Hipertensão Arterial (PHA) e do Programa de Diabetes Mellitus (PDM), 

passou então a assegurar a continuidade do tratamento farmacológico aos pacientes 

hipertensos e diabéticos, aumentando assim a aderência, melhorando os graus de controle e 

desafogando a porta de entrada das unidades, que até então eram sobrecarregadas por um 

número muito grande de pessoas que vinham em busca da revalidação da receita e do 

recebimento  da nova conta de medicamentos (BRASIL, 2004a).  
A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos 
medicamentos e  uso racional. No Ministério da Saúde, tais ações consistem em 
promover a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, 
bem como sua seleção, programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua 
utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da 
qualidade de vida da população (BRASIL, 1998. Disponível em 
http://www.saude.gov.br acesso em 04 nov 2010).  

 

A atuação da EqSF deve se dar de forma integrada na abordagem da avaliação de risco 

cardiovascular, com níveis de competência bem estabelecidos, com medidas preventivas 

primárias e atendimento a HAS (BRASIL, 2006b). 

Segundo o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (2004b): 
O Programa Saúde da Família apresenta os elementos essenciais para a 
reorientação do modelo de atenção à saúde, tem possibilitado a identificação de um 
conjunto de questões relativas às bases conceituais e operacionais do que se tem 
denominado "Atenção Básica à Saúde" no Brasil, e de suas relações com os demais 
níveis do sistema. (p.1) 

 
O PSF traz para a atenção básica, uma proposta de reorganização da atenção à saúde, 

onde são enfatizadas as ações de promoção da saúde e prevenção, levando em consideração os 

riscos das doenças, objetivando resolutividade na assistência e recuperação e tendo como 

meta um atendimento de qualidade, que facilite a aproximação dos serviços à população. É 

uma abordagem que além de servir de base para o trabalho de todos os níveis do sistema de 



saúde, também os determina, visto que está sempre próxima aos problemas comuns da 

comunidade, oferecendo os serviços básicos necessários maximização da saúde e do bem 

estar da população, servindo de  base e determinando o trabalho de todos os outros níveis do 

sistema de saúde (FERNANDES, SECLEN, 2004).    
“Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde que englobam a promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É desenvolvida através do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a 
forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios (território-
processo) bem delimitados, pelas quais assumem responsabilidade. Utiliza 
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde das populações (de maior freqüência e relevância). É o contato 
preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se pelos princípios da 
universalidade, acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, 
humanização, vínculo, eqüidade e participação social” (MS, DOU jun/ 2003).  

 
É frequente a discussão em torno da terminologia que deve ser utilizada para nomear o 

primeiro nível de atenção à saúde. No Brasil a expressão “Atenção Básica” foi oficializada 

pelo Governo Federal, embora, em documentos oficiais brasileiros, identifique-se uma 

crescente utilização de “Atenção Primária à Saúde”, em contraste com a tendência 

internacional (BRASIL, 2006b) 

Em relação à questão de terminologia utilizada para atenção à saúde, Mendes (2005) 

comenta:  
No Brasil, inventou-se algo sem similar na literatura internacional: a atenção 
primária se denomina aqui de atenção básica, o que, para mim, reforça essa 
concepção de algo simples que pode ser banalizado. Em função dessa visão 
ideológica da atenção primária à saúde, interpreta-se primário como primitivo; ao 
contrário, o significante primário quer referir-se ao ‘complexíssimo’ princípio da 
APS, o do primeiro contacto (MENDES, 2005, p.2). 

.  
Mendes (2005) afirma ainda que os termos “Atenção Básica”, “Atenção Primária” e 

“Atenção Primária à Saúde” podem ser utilizados como sinônimos, na maioria das vezes, sem 

que isto se torne um problema conceitual. Porém, em algumas ocasiões, seus referenciais 

variam desde as correntes francamente funcionalistas até aquelas mais progressistas, 

particularmente opondo os conceitos de “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde” ao 

de “Atenção Primária”. 

O termo atenção primária tem sido utilizado no Brasil para se referir à atenção 

primária. Isso se dá em virtude da necessidade de uma identidade. Esta elaboração conceitual 

no país está relacionada à necessidade de construção de uma identidade institucional própria. 

O termo atenção básica deve considerar como proposta da vigilância à saúde: o sujeito em sua 

singularidade, complexidade, inteireza e inserção sócio-cultural; o objeto da atenção que 

apresenta uma dimensão coletiva (problemas de saúde de populações e potencialidades de 

organização social para promoção da saúde), uma dimensão individual (sujeitos portadores de 



problemas, projetos e/ou sofrimentos) O processo de trabalho da atenção básica deve se 

pautar no princípio da integralidade. (BRASIL,1990a).  

Nesse sentido, o PSF destaca-se enquanto estratégia inovadora e reestruturadora das 

ações e serviços de saúde, ao transpor a visão fragmentada do ser humano para uma 

compreensão integral, numa prática generalista com uma compreensão do processo de saúde 

voltada para a realidade local, comunitária e familiar, com reorganização das práticas de 

trabalho e com preceitos e atividades fundamentadas no diagnóstico de saúde da comunidade, 

planejamento, programação, complementariedade e abordagem interprofissional, com 

otimização do processo de referência e contrarreferência (BRASIL, 2004b). 

A Atenção Primária estabelece um vínculo com a população, possibilitando a 

interação e o compromisso entre a equipe, os usuários e a comunidade, desenvolvendo dessa 

forma, uma parceria resolutiva que reforça a proposta de reorganização do SUS. Esse reforço 

da participação da comunidade e o vínculo de responsabilidade entre os serviços de saúde e a 

população são estratégias de avanço na história recente de saúde pública no Brasil (CUNHA, 

2001). No contexto desta estratégia o agente comunitário de saúde (ACS) é considerado o 

principal elo entre a Unidade de Saúde da Família (USF) e a comunidade, um profissional 

fundamental para o melhor desenvolvimento da assistência (SOUZA, 2000).   

Por se tratar de um indivíduo da comunidade, o ACS tem grandes possibilidades de ter 

conhecimento das necessidades locais, facilitando o desenvolvimento de atividades de 

prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de ações educativas individuais e 

coletivas em domicílios e na comunidade, sob supervisão (BRASIL, 2001c). 

A organização do SUS determina ainda que o acesso à rede se dê preferencialmente 

através dos serviços de nível primário de atenção, devendo os níveis de maior complexidade 

(secundário e terciário) ser referenciados. Dessa maneira, a rede de serviços se organizada de 

forma regionalizada e hierarquizada (BRASIL, 1990a). 

 

 

1.3. O ADOECER NO CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL 

 

A sociedade ocidental se compõe de grupos sociais que trazem em si diferenças 

significativas nos modos de trabalhar e viver, e, também, nas formas de adoecer. Não se pode 

considerar os indivíduos apenas por parâmetros biológicos universais.  As necessidades de 

saúde específicas devem ser conhecidas para serem incorporadas aos processos terapêuticos. 

É de fundamental importância que se amplie a consciência crítica dos grupos sociais quanto 



aos potenciais de fortalecimento e de desgastes a que se expõem em suas formas de trabalhar 

e viver. Para isso, é fundamental uma prática da saúde vinculada e pautada a uma proposta 

educacional de transformação social (TOLEDO, 2007). 

O modo de adoecer e morrer nos grupos humanos está diretamente relacionado à 

natureza social da doença, que por vezes pode de forma equivocada ser explicada através do 

caso clínico.  O reconhecimento das formas de produção e consumo de uma sociedade levam 

ao entendimento do processo saúde-doença como socialmente determinado. A sociedade, em 

sua atitude de consumo, estabelece formas de viver que são diretamente influenciadas pelas 

formas de trabalhar, que também apresentam potenciais de fortalecimento e de desgaste à 

saúde. O processo saúde-doença resulta das inúmeras determinações entre os potenciais de 

fortalecimento e desgaste (BACKES,2008). 

Toledo (2007) considera que os usuários de saúde são agentes/co-produtores de um 

processo educativo e não apenas consumidores das orientações, dos grupos educativos. 

Acredita que esses tragam em si uma dupla dimensão no processo, sendo além de objetos de 

trabalho dos agentes educativos, sujeitos de sua própria educação. Dessa forma, a construção 

de um cuidado deve atender às necessidades dos grupos sociais, absorvendo essa dimensão 

educativa emancipatória. Ressalta que a atenção dos órgãos públicos deve se voltar para a 

atenção em relação às doenças crônicas, favorecendo políticas que considerem a compreensão 

de que o processo saúde-doença é socialmente determinado. Ressalta ainda que a vivência dos 

processos de adoecimento e fortalecimento sofre influencia das formas de vida, trabalho e 

saúde (inserção social) e das percepções, crenças e valores dos grupos sociais (subjetividade).  

 

 

1.4. INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE  

 

Pelo que se pode entender através da literatura, a preocupação com a integração dos 

saberes, com finalidade de construção de questões científicas e técnicas, para dar conta das 

necessidades humanas e facilitar a compreensão dos fenômenos sócio-culturais remonta aos 

tempos antigos. O termo "saúde", em latim salus, significa inteiro, são. Em grego, significa 

inteiro, real. Desta forma não existe a possibilidade de se fragmentar a saúde em física, mental 

e social.  Em uma visão holística, a saúde está relacionada a uma diversidade de disciplinas. À 

medida que a atenção à saúde ultrapassa a dimensão individual e atinge a dimensão coletiva 

vai se tornando cada vez mais complexa (NUNES, 1995).   



Para que a saúde seja apreendida de forma ampla, faz-se necessário que sejam 

operacionalizados os diversos saberes, constituindo uma articulação com as dimensões 

sociais, psicológicas e biológicas. O trabalho em saúde deve para isso, ser desenvolvido por 

meio de conhecimentos técnicos e populares, considerando o homem no seu contexto, 

extrapolando assim o setor da saúde e indo de encontro à intersetorialidade (BRASIL, 2006c). 

Segundo Vilela (2008) a interdisciplinaridade traz a possibilidade de uma ação 

conjunta para construção e reconstrução do saber, permitindo maior desenvoltura de 

integração dos especialistas com capacidade de solucionar problemas considerados 

complexos.  Valoriza a inter-relação e interação das disciplinas, com ampliação dos métodos e 

estruturas, visando um objetivo comum e acreditando na interdisciplinaridade como uma 

proposta entre o conhecimento científico e a complexidade do mundo vivido.  Comenta ainda 

sobre o entendimento da dicotomia que permeia a teoria e a prática em certas áreas de 

conhecimento, como por exemplo, a da saúde coletiva.  

A interdisciplinaridade na saúde leva em conta as razões sócio-históricas e culturais 

dos indivíduos e dos grupos, dando valor aos fatores biológicos e sociais. Tem como foco, 

não somente o indivíduo, mas também a comunidade onde ele está inserido, levando em 

consideração a política social e econômica. As trocas de saberes entre os especialistas se dão 

de forma intensa, assim como também a integração real entre as disciplinas que compõem um 

mesmo projeto. O trabalho interdisciplinar compreende o respeito e a confiança mútuos, 

identificação dos limites de cada um, divisão de responsabilidades, utilização e aplicação 

adequada das normas previstas no serviço para garantia da qualidade da assistência prestada 

(FEUERWEKER, 2001). 

Peduzzi (1998) afirma que na área da saúde em geral são identificadas duas 

modalidades de trabalho em equipe, que são a “equipe agrupamento”, onde acontece a 

justaposição de ações e o mero agrupamento entre agentes, e a “equipe integração”, onde há 

uma articulação das ações e interação dos agentes com o objetivo de construir um projeto 

assistencial comum. A segunda modalidade tem sido vista como mais valiosa para o alcance 

da inter e transdiciplinaridade. Essa articulação diz respeito à recomposição dos diferentes 

processos de trabalho e considera as conexões e interfaces existentes entre as intervenções 

técnicas de cada categoria profissional, com a manutenção das respectivas especificidades. 

Vários modelos pedagógicos para formação profissional têm surgido como estratégia 

de ação para melhoria da saúde.  A integração do conhecimento partilhado, onde há o 

compartilhamento de vários saberes tem o objetivo de oferecer à população não somente uma 

maior quantidade de serviços de saúde, mas uma melhor qualidade desses serviços, onde são 



inseridas inclusive, inovações tecnológicas.  Essas estratégias resultam da combinação de três 

grandes tipos de ações: a promoção da saúde, a prevenção das doenças e acidentes e a atenção 

curativa. As mudanças percebidas no campo da saúde devem gerar transformações na área da 

educação, trazendo também novas perspectivas na formação básica dos profissionais dessas 

áreas (MEIRELES, 1999).  

Segundo Mazon (2001), existem situações importantes na área de educação no que diz 

respeito à educação dos profissionais da saúde que devem ser sinalizadas. Cita a rotina dos 

docentes, suas experiências anteriores, sua formação e a tendência à privatização, como sendo 

alguns dos fatores intervenientes nessa questão, que afetam o princípio da responsabilidade 

social, bem como os conceitos de equidade, o acesso universal aos conhecimentos e a 

qualidade do atendimento à comunidade. Comenta que as mudanças que vem acontecendo na 

área da saúde ainda esbarram em várias dificuldades, ressaltando a da adoção da 

interdisciplinaridade.  Acredita, contudo, que à medida que os problemas vão se resolvendo, a 

interação entre os profissionais também vai ganhando um exercício de diálogo, gerando, 

assim, um benefício coletivo a partir dessa integração. 

Alves (2005) comenta sobre a importância da integração das ações preventivas, 

promocionais e assistenciais, da integração dos profissionais em equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais, proporcionando uma compreensão mais abrangente dos problemas de 

saúde e intervenções mais efetivas. 

No que diz respeito à HAS, a SBH (2006) comenta que: 
“A abordagem da hipertensão por uma equipe interdisciplinar contribui para 
oferecer ao paciente e/ou comunidade uma visão ampla do problema, dando-lhes 
motivação para adotar mudanças nos hábitos de vida e adesão ao tratamento.” 
(Rev.Bras. Card. vol.09, n.04, p.85) 

 

  Alves (2005) salienta ainda sobre a necessidade de integração da visão de ser 

humano, colocando abaixo o olhar reducionista da biomedicina e reconhecendo o sujeito 

como semelhante a si, ressaltando, assim, o princípio da integralidade em prol da 

reorientação do modelo assistencial. Afirma que equipes interdisciplinares bem estruturadas 

conseguem melhores resultados no controle da hipertensão por conseguirem maior adesão 

ao tratamento.  

 



2.  JUSTIFICATIVA   

 

O caráter crônico e incapacitante da HAS que com freqüência leva à invalidez parcial 

ou total do indivíduo, trazendo graves repercussões para ele, sua família e para a sociedade, 

torna importante que, a partir dos fatores clássicos de risco, sejam implantadas, nos diferentes 

níveis de atendimento à saúde, ações básicas de diagnóstico e controle da doença que, uma 

vez diagnosticada precocemente, oferece um bom prognóstico (SBH, 2004). 

Atuando como psicóloga, por mais de 20 anos no Hospital Federal de Bonsucesso 

(HFB), hospital de grande porte da rede SUS, situado na cidade do Rio de Janeiro, e 

trabalhando diretamente com pacientes renais crônicos, percebi na prática diária das entrevistas 

pré-transplante renal que um número significativo de pacientes renais crônicos tinham como 

doença de base a HAS. Durante as entrevistas de avaliação psicológica pré-transplante renal, 

realizadas no ambulatório de Psicologia do Serviço de Nefrologia do referido hospital, no 

período entre 1987 e 2008, com pacientes portadores de IRC candidatos a transplante renal com 

doador vivo, verifiquei que um considerável número de pacientes que tiveram o diagnóstico de 

HAS primária não aderiram ao tratamento, segundo eles próprios. 

Essa constatação me levou a buscar compreender, a partir da percepção dos próprios 

pacientes, que fatores levam a não adesão ao tratamento da hipertensão primária. Os 

resultados desta pesquisa poderão oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações e 

políticas de promoção de saúde e prevenção de agravos, mais especificamente relacionados à 

IRC, nos serviços de Atenção primária à saúde. 



3. QUESTÃO NORTEADORA   

 

Que fatores, segundo a percepção dos pacientes com IRC, interferiram na não adesão 

ao tratamento da HAS? 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a percepção de pacientes portadores de IRC com HAS primária de base, sobre os 

fatores intervenientes na adesão ao tratamento. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a relação entre Insuficiência Renal Crônica e padrões de adesão ao tratamento 

da Hipertensão Arterial Sistêmica primária; 

 

 Pesquisar a compreensão do paciente renal crônico sobre a Hipertensão Arterial 

Sistêmica quando do recebimento do diagnóstico dessa doença. 

  

 



5 . REVISÃO DE LITERATURA 

 

5.1. DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

 

As doenças crônicas são agravos que apresentam pelo menos uma das seguintes 

características: são permanentes, produzem incapacidade / deficiências residuais, são 

causadas por alterações patológicas irreversíveis, exigem preparo especial do doente para a 

reabilitação, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação ou cuidados 

(OMS, 1972).  

O grupo das doenças crônicas compreende principalmente o das doenças 

cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Muitas doenças deste 

grupo têm fatores de risco comuns, e demandam por assistência continuada de serviços e 

ônus progressivo, acompanhando a razão direta do envelhecimento dos indivíduos e da 

população (Achutti et al, 2004).  

As doenças crônicas atingem pessoas de todas as faixas etárias e podem acarretar 

efeitos danosos, além de complicações e prejuízos multidimensionais na vida do paciente 

prejudicando sua qualidade de vida podendo também, trazer implicações econômicas no seu 

controle e tratamento (Aguiar, 2008). 

No decorrer dos séculos, acompanhando a evolução do ser humano, vêm ocorrendo 

naturalmente alterações que são características de cada período por ele vivido. No século XX 

aconteceram enormes mudanças que modificaram o comportamento dos indivíduos. A essas 

alterações foi então dada a designação de processos de transição. Esses processos envolveram 

principalmente modificações demográficas, nutricionais e epidemiológicas alterando a 

configuração epidemiológica (PINHEIRO,2004). Acontece então um aumento da prevalência 

de casos de DCNT (DOLL,1998). 

As DCNT são um grupo de doenças que se caracterizam por serem permanentes e 

geralmente não terem etiologia bem esclarecida. Trazem como consequência complicações 

que implicam em incapacidade residual de graus variáveis ou até mesmo óbito. Os períodos 

de latência e de evolução são longos, requerem treinamento especial do paciente para 

reabilitação e apresentam fatores de risco em comum, necessitando de observação ou cuidado 

prolongado. Há necessidade de atenção continuada e a tendência é, na medida em que não são 

tratadas adequadamente, levarem a um ônus progressivo principalmente com o 

envelhecimento da população. As doenças do aparelho cardiovascular, onde se inclui a HAS, 



o diabetes, as doenças respiratórias crônicas, o câncer e a insuficiência renal crônica, formam 

o grupo majoritário das DCNT (BRASIL, 2006).   

De acordo com dados fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

as DCNT em 2004 foram responsáveis por 60% dos óbitos mundiais, havendo uma projeção 

de aumento desta taxa para 73% em 2020. Nesse mesmo ano, as DCNT ocasionaram no 

Brasil 62% das mortes e 39% das internações do SUS (BRASIL, 2006). 

Segundo Carvalho (2006) nos últimos anos as DCNT passaram a tomar vulto nos países em 

desenvolvimento, o que anteriormente já ocorria nos países industrializados. Isso pode ser 

entendido a partir da observação dos perfis demográficos das populações.  No Brasil, nota-se 

que uma redução das taxas de fertilidade, de mortalidade infantil e de óbitos por doenças 

infecciosas. Esse fato, associado ao aumento da expectativa de vida e da longevidade, e a não 

adoção de hábitos saudáveis, propiciaram o aumento da taxa de DCNT no perfil de 

morbimortalidade da população brasileira. 

Os fatores de risco para as DCNT estão muitas vezes relacionados a hábitos culturais, 

sendo resultado direto do estilo de vida da população. A prevenção das DCNT é complexa e 

exige intervenções que vão além dos serviços de saúde, embora estes desempenhem um papel 

fundamental podendo resultar em redução da morbidade e mortalidade por essas causas. As 

DCNT têm um papel importante nos gastos com saúde e previdência e influenciam 

diretamente a qualidade de vida dos indivíduos e de suas famílias, podendo afetar de forma 

significativa a economia do país, visto que ocasionam diminuição dos anos de vida produtiva 

e horas de trabalho, acarretando também gastos com aposentadorias precoces e utilização 

crescente, e muitas vezes sem critérios, de métodos diagnósticos e terapêuticos de alta 

tecnologia. (BRASIL, 2009).  

A partir de um estudo de Murray & Lopez, publicado em 1996, surge a ideia de um 

possível deslocamento da epidemia de doenças crônicas das economias industrializadas em 

direção aos países menos desenvolvidos, passando então a ocorrer mudanças nos sistemas 

nacionais de saúde que passaram a voltar uma maior atenção para a as doenças crônicas, no 

lugar de cuidarem predominantemente de condições agudas (WHELAN, 2002). 

 

 

 

 

 

 



O gráfico a seguir mostra comparativamente os fatores de risco para as DCNT. 

Gráfico 1: Fatores de risco para DCNT na população adulta das capitais dos estados 
brasileiros e Distrito Federal, 2006 a 2009 

 
Fonte: Min. Saúde, SVS e SGEP, 2009, Vigitel 2006-2009 

 

Os dados apresentados no gráfico acima mostram a obesidade e a alimentação como os 

principais fatores de risco para DCNT. 

O gráfico 2 informa os dados relativos às internações por AVC. 
Gráfico 2: Evolução da Taxa de Internações por AVC na população entre 30 e 59 anos, no 

Brasil - 2000 / 2009 

 
Fonte: Min. Saúde / SIH e IBGE (2009) 

 

O gráfico acima mostra um declínio suave, porém constante das taxas de internação 

por AVC do ano de 2000 ate o ano de 2008, quando então pode-se perceber uma elevação na 

taxa, o que pode ser conseqüência de algum fator de risco agravado, como também podem 

estar relacionados a dificuldades na coleta de dados. 



O gráfico 3 demonstra a magnitude da incidência de doenças do aparelho circulatório 

na população brasileira, o que confirma os dados anteriormente relatados, podendo ser 

também uma demonstração das conseqüências da HAS, como veremos mais adiante. 

 
 

5.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

 

5.2.1. Breve Histórico 

 

A história da hipertensão surgiu no Brasil em 1945 com o lançamento do livro 

Hipertensão Arterial, patologia, clínica e terapêutica, de Genival Londres, no Rio de Janeiro, 

que abordava questões relacionadas aos distúrbios da pressão arterial. Antes de 1950 não 

havia um tratamento medicamentoso efetivo para a HAS, levando a óbito 50% dos 

hipertensos graves por insuficiência cardíaca congestiva, 15% por coronariopatia, 15% por 

insuficiência renal e 15% por hemorragia cerebral (RIBEIRO, 1996). 

Até a década de 50, contudo, ainda havia por parte dos médicos a ideia de que abaixar 

a pressão dos hipertensos traria prejuízos à saúde, visto que levaria à diminuição do aporte de 

sangue aos tecidos, levando a um aumento do risco de ataques cardíacos, derrames cerebrais, 

insuficiência renal e outras doenças graves. Um dos primeiros a contradizer esse dogma foi 

Walter Kempner, em Boston, que prescrevia para os pacientes hipertensos uma dieta a base 

principalmente de arroz e frutas, com baixos teores de gordura, proteína, calorias e sal. 

Embora difícil de seguir, esse regime alimentar provocava perda de peso e queda da pressão 

(RIBEIRO, 1996). 

 Apesar dos bons resultados obtidos nos casos de hipertensão grave associada à 

insuficiência renal, o trabalho do grupo de Kempner, publicado em 1948, foi ignorado pela 

comunidade acadêmica. Nessa mesma década surgiram as primeiras drogas com propriedade 

de reduzir a pressão arterial, tendo sido Robert Wilkins um dos pioneiros na área 

introduzindo, na Universidade de Boston, a conduta de combinar diversos medicamentos 

hipotensores com mecanismos de ação diferentes sempre que houvesse uma resposta 

insatisfatória a um único agente.  A visão de Wilkins, em 1952, considera que os casos de 

hipertensão associados à alteração da função renal devem ser estudados, não descartando a 

princípio uma possibilidade de tratamento. Com base nesses conhecimentos o número de 

pessoas medicadas aumentou muito, especialmente depois que os diuréticos do grupo da 

Tiazida, no fim da década de 50, se tornaram disponíveis. Em 1958 foi publicado o primeiro 



ensaio clínico que demonstrou os benefícios do tratamento nos casos de hipertensão maligna. 

Cerca de dez anos mais tarde dois estudos de grande impacto mostraram que a diminuição da 

pressão mínima (diastólica) causava enormes reduções no número de eventos 

cardiovasculares (MORRIS & COLLINS, 1992).  

Os quadros de hipertensão maligna e de acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos 

passaram a se tornar raros em pessoas tratadas adequadamente com drogas anti-hipertensivas. 

Surgiram na indústria farmacêutica diversas classes de medicamentos eficazes, dotados de 

poucos efeitos colaterais.  Apesar disso, o número de hipertensos que não se tratam, ou que o 

fazem de forma irregular, é muito elevado (BRASIL,2004). Metade dos hipertensos 

desconhecem sua condição; metade dos que estão cientes dela não realizam o tratamento e 

dos que estão cientes e recebem o tratamento; metade não toma a medicação com 

regularidade. Dessa forma, apenas 12,5% dos pacientes manteriam a PA controlada (BRASIL, 

2005). 

 

 

5.2.2. Conceituação 

 

Para Oigman (1987) e Silva (1980) pressão arterial (PA) se define como a pressão do 

sangue no interior das artérias, comunicada às suas paredes, sendo seu cálculo realizado 

através do produto da resistência vascular periférica total pelo débito cardíaco. Esses valores, 

segundo os autores, podem variar entre um valor máximo durante a sístole (pressão arterial 

sistólica – PAS) e um mínimo na diástole (pressão arterial diastólica – PAD). Comentam 

ainda que as medidas de PA podem ter variações intraindividuais e que os estímulos 

ambientais ou fisiológicos, assim como os erros de medida devem ser levados em 

consideração quando da situação de diagnóstico da HAS.  

A OMS (1958) definiu a HAS como uma elevação crônica da pressão arterial, sistólica 

e/ou diastóllica, sem detalhamento de idade e de cronicidade.  Nesse mesmo ano colocou em 

prática critérios para definir a normotensão e hipertensão.  Naquela época era considerada 

hipertensão 160 mmHg para sistólica e 95 mmHg para diastólica. Em 1997 foi definido pelo 

Sixty Report of Joint National Committe of Hight Treatment of High Bood Plessure (JNC IV) 

como HAS, a diastólica acima de 140 mmHg e a sistólica maior do que 90 mm Hg durante o 

período sustentado, tomando como base a média entre duas ou mais mensurações. A 

classificação foi construída a partir do possível impacto de risco para indivíduos com mais de 

18 anos, tendo sido aceita pela Europa e por uma considerável parte do mundo. O Plano de 



Reorganização da Atenção à HA e ao Diabetes Mellitus de 2001 e as IV Diretrizes Brasileiras 

de Hipertensão seguem esse parâmetro (SBN, 2006).  

A HAS é a segunda doença em grau de prevalência no mundo todo, sendo antecedida 

apenas pela obesidade (LUNA, 2002). A herança familiar, o peso corporal elevado, os hábitos 

alimentares, o tabagismo, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a ansiedade são 

os fatores de risco mais importantes para o surgimento e manutenção da hipertensão 

(BARROSO, 2002). Ela é responsável por um grande número de nefropatias e de lesões 

extra-renais, estando aproximadamente 10% dos óbitos dos pacientes hipertensos 

relacionados à IRC (BRASIL, 2006).  

O gráfico 3 informa dados relativos ao diagnóstico médico de hipertensão 

Gráfico 3 Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial no 

conjunto da população adulta das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo / 

idade (2009).  

 
Fonte: SVS, SGEP e Vigitel/2009 

 

Os dados que o gráfico mostra confirmam os dados apresentados pela literatura.   

Mostra uma estreita relação entre HAS e aumento de idade. 

 

 

5.2.3. Classificação   

 

A pressão arterial, geralmente medida em centímetros ou milímetros de mercúrio 

(cmHg ou mmHg em kP), é uma variável continua (PICKERING, 1972), verificando-se 

(exceto nas populações primitivas) que com o decorrer da idade, ocorre uma elevação da PA 

(PATTERSON, 1984). Para a definição de hipertensão arterial pode ser feita uma correlação 

com um padrão de normalidade. Em muitos estudos de prevalência a pressão arterial sistólica 



(PAS) eleva-se continuamente com a idade, tendendo a se estabilizar nos grupos etários mais 

velhos. Por sua vez, a pressão arterial diastólica (PAD) também se eleva com a idade até 

aproximadamente os 50 anos, quando tende a atingir um máximo para depois se estabilizar ou 

declinar (ROBERTS, 1981).   

Segundo a WHO (1996) as dificuldades para a operacionalização de uma definição 

que contemple a HAS com precisão, estão relacionadas a uma tendência à arbitrariedade, e 

são também dependentes do conhecimento em relação ao risco de morbimortalidade derivado 

de suas complicações. O indivíduos considerados hipertensos, entretanto, são aqueles que 

apresentam, valores de PA sistólica maior ou igual a 140 mmHg e/ou diastólica maior ou 

igual a 90mmHg  As medições devem ser refeitas pelo menos em duas visitas, em momentos 

diferentes.  As visitas devem ser no mínimo de duas, realizadas em uma ou mais semanas, 

sempre sob condições padronizadas.     

Para Frases (1986), qualquer que seja o conceito que tenha como objetivo definir 

“normalidade” ou “anormalidade, terá sempre um caráter arbitrário e se utilizará de critérios 

ligados ao conhecimento do risco de morbimortalidade por complicações da doença (através 

de estudos longitudinais), e por investigações da eficácia das intervenções (medicamentosas 

ou não) sobre o prognóstico. Coelho (2007) comenta que pelo fato da pressão arterial ter 

relação direta com os índices de mortalidade e morbidade, e por não haver um limite bem 

estabelecido de normalidade, é importante que se considere quando da avaliação dos 

pacientes, a presença de fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e associação de outras 

doenças. 

Os valores que permitem classificar os indivíduos adultos acima de 18 anos, de acordo 

com os níveis de PA têm apresentado controvérsias. Abaixo estão descritas as classificações 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (Quadro 1) e pelos Cadernos de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde (Quadro 2). 

Quadro 1. Classificação da PA em adultos – VI Diretrizes Bras. de HAS 

CLASSIFICAÇÃO DA PA PARA ADULTOS > 18 ANOS PRESSAO SISTÓLICA PRESSÁO DIASTÓLICA 

ÓTIMA < 120 < 80 

NORMAL  < 130  < 85  

LIMÍTROFE 130-139   86-89 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1  140-159 90-99  

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2  160-179 100-109  
HIPERTENSÃO ESTÁGIO 3  >=180 >=110  
HIPERTENSÃO SISTÓLICA ISOLADA  >=140  <90 

Fonte: SBC (2010), Arq.Bras.Cadiol., V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 
 
 
 



Quadro 2. Classificação da PA em adultos – Atenção Básica 
CLASSIFICAÇÃO DA PA PARA ADULTOS > 18 ANOS PRESSAO SISTÓLICA PRESSÁO DIASTÓLICA 

NORMAL < 120 < 80  

PRÉ-HIPERTENSÃO 120-139   80-89 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1  140-159 90-99  

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2  >=160 >=100  

– O valor mais alto de sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. 
– Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 
classificação do estágio. 

Fonte: Min.Saúde (2009), Caderno de Atenção Básica 

 

A mortalidade por DCV aumenta progressivamente com a elevação dos níveis 

pressóricos, de forma linear, contínua e independente, a partir de 115/75 mmHg, (SBC, 2006). 

Em 2001, aproximadamente 7,6 milhões de mortes no mundo foram derivadas da elevação da 

PA (54% por acidente vascular encefálico (AVE) e 47% por doença isquêmica do coração 

(DIC) (WILLIAN, 2010), sendo que a maioria em países de baixo e médio desenvolvimento 

econômico e mais da metade em indivíduos com faixa etária maior que 45 anos. No Brasil, as 

DCV tem sido a principal causa de morte. 

 O número de óbitos por doenças do aparelho circulatório em 2007 foi de 308.466. 

Entre 1990 e 2006, observou-se uma tendência lenta e constante de redução das taxas de 

mortalidade cardiovascular (MALTA  et al, 2009). 

O gráfico 4  mostra um comparativo entre as taxas de mortalidade por DCV e outras 

causas 

Gráfico 4. Taxas de mortalidade por DCV por diferentes causas no Brasil – 2007 

 
Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, Arq Bras Cardiol (2010) 

Legenda: 

AVE – acidente vascular encefálico 

DC -    doença coronariana 

HAS – hipertensão arterial sistêmica 

 



  O gráfico 4 demonstra a magnitude da incidência de doenças do aparelho circulatório 

na população brasileira. 

Obs: Existe um erro no quantitativo apresentado nesse gráfico, tal fato entretanto, não 

modifica a percepção do quadro epidemiológico.   

 O gráfico 5 oferece uma visão comparativa das taxas de mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório. 

Gráfico 5 .Taxas ajustadas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório nas regiões 

brasileiras, de 1990 a 2006 

 
Fonte: Dasis/SVS/Min. Saúde (2010) in VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, Arq Bras Cardiol (2010) 

 

 Pode-se notar nesse gráfico que as regiões mais desenvolvidas do país tiveram um 

decréscimo nas taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório no período de 1990 

a 2006, se refletindo na taxa geral do país. A região Nordeste, entretanto, se sobressai pelo 

aumento dessa taxa no mesmo período. 

 

 

5.2.4. HAS no contexto da saúde pública 

 

A HAS é uma doença que se caracteriza pela elevação da pressão sanguínea, com 

etiologia multifatorial, e atinge as todas as camadas sociais no Brasil, sendo frequentemente 

associada a alterações metabólicas e hormonais e fenômenos tróficos (hipertrofias cardíacas e 

vasculares) (BRASIL, 2002).  Necessita ser diagnosticada e monitorada. Entretanto, apesar de 

grandes esforços, ainda é grande o número de portadores de hipertensão arterial que 

desconhecem sua condição e que mantêm a pressão descontrolada (BRASIL, 2006). 

Segundo o Manual de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus do MS (2002): 
A hipertensão arterial acomete um grande número de pessoas, cerca de 15 a 20 % 
da população adulta (maior ou igual à 20 anos), chegando a 50% nos idosos e 



atinge mais pessoas do sexo masculino até 45-50 anos e a partir desta faixa a 
prevalência é maior nas mulheres. Tende a ser mais prevalente entre negros e 
também naqueles com história familiar para hipertensão. (p.10) 

 
 

Para Pierin, Gusmão & Carvalho (2004): 
O fator de risco inclui características constitucionais, como sexo, idade, etnia e 
antecedentes pessoais, fatores esses não modificáveis. Os aspectos socioeconômicos 
e culturais também merecem consideração, pois variáveis como escolaridade, renda 
e ocupação, exercem influencia direta no perfil das doenças crônicas não-
transmissiveis. (p.100) 

 
Coelho (2007) afirma que o nível socioeconômico mais baixo está associado à maior 

prevalência de HAS e de fatores de risco para elevação da PA. Uma série de fatores 

ambientais está implicada no desenvolvimento da hipertensão, incluindo o excesso no 

consumo de sal, alimentação não balanceada gerando obesidade, tipo de ocupação, ingestão 

de álcool, estresse psicossocial, descuido com a manutenção da saúde e baixo nível 

educacional. Outros fatores que modificam a evolução da HAS são: idade, raça, sexo, 

tabagismo, colesterol sérico, e intolerância à glicose (FICHER, 2006).  

A característica da população atingida pela hipertensão arterial no Brasil reflete 

pessoas adultas em plena fase produtiva. Considerando o caráter crônico e incapacitante dessa 

patologia os dados do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (2002), demonstram 

que 40 % das aposentadorias precoces são decorrentes dessa doença e que as doenças 

cardiovasculares foram responsáveis por 14% da totalidade de internações (BRASIL, 2006). 

Segundo a SBH estima que 5% da população com até 18 anos tenham hipertensão – 

são 3,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros. A hipertensão infantil, entretanto, já é 

uma realidade no Brasil, assim como na Inglaterra e nos Estados Unidos.  O avanço da doença 

nessa população está diretamente relacionado ao aumento da obesidade, em função de hábitos 

alimentares errados e do sedentarismo. As Diretrizes recomendam que a PA seja medida a 

partir dos três anos de idade (SBC, 2004).  

A HAS quando diagnosticada precocemente, oferece múltiplas chances de evitar 

complicações; quando não, retarda a progressão das já existentes e as perdas dela resultantes. 

Diante deste relato, o caminho a ser seguido é prevenir, visto que cerca de 60 a 80% dos casos 

podem ser tratados na rede básica. Torna-se urgente implementar ações básicas de diagnóstico 

e controle desta doença, nos diferentes níveis de atendimento da rede do SUS, especialmente 

no nível primário de atenção. 

Para abordagem dos fatores ligados aos hábitos e estilos de vida saudáveis, se faz 

necessária a implementação de medidas estratégicas de saúde pública, baseadas nas 

evidencias científicas atuais, economicamente sustentáveis, com a finalidade de reduzir o 



risco de exposição à doença e produzir benefícios em nível individual e coletivo (BRASIL, 

2006). 

 

 

5.2.5. Tratamentos da HAS  

 

O tratamento da HAS não visa apenas o controle de sintomas, já que se trata de uma 

doença que normalmente é assintomática. Tem como objetivo principal a prevenção primária 

da doença cardiovascular e renal, propiciando assim a redução da morbidade e da mortalidade 

delas decorrentes. (DUNCAN, 2004).   

Considerando como importante a informação e avaliação das modalidades de 

tratamento da HAS, as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial apresentaram um 

manual com intuito de servir de referência à prática médica. Esse material visa orientar em 

relação às questões ligadas à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento (medicamentoso e não 

medicamentoso) e ao controle da HAS. As diferentes comunidades médicas poderão a partir 

dele, ter orientações sobre as modalidades de tratamentos farmacológicos, para uma possível 

comparação com o tratamento nas diferentes comunidades médicas, com o objetivo de 

orientar e difundir os tipos de tratamento farmacológico empregados, comparando com o 

tratamento de referência descrito nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (5ª edição 

de 2006) e também para se ter parâmetros locais dos índices de morbidade e mortalidade 

consequentes dos riscos desta doença (SBH, 2002). 

A decisão terapêutica deve levar em consideração as possíveis lesões em órgãos-alvo e 

os fatores de risco cardiovascular a elas associados, como exposto nos quadros 3 e 4 abaixo: 



Quadro 3 . Avaliação diagnóstica e decisão terapêutica na hipertensão arterial 

 

 
Fonte: Min. Saúde (2009), Cadernos de Atenção Básica – nº 15, Hipertensão Arterial Sistêmica 

 
 
 



Quadro 4: Componentes para a estratificação do risco individual dos pacientes em função da 

presença de fatores de risco e de lesão em órgãos-alvo. 

 
Fonte: SBH,1997,  III Consenso Bras. de HAS 

 

A figura 1 apresenta uma proposta do Ministério da Saúde para diagnóstico da HAS, 

levando em consideração a classificação dos valores pressóricos. 

Figura 1. Proposta de fluxo para diagnóstico da Hipertensão Arterial 

 
Fonte: Min.Saúde (2001), in Atenção à saúde do adulto: hipertensão e diabetes, MG (2006) 

 

 



5.2.5.1.Terapêutica não medicamentosa da HAS 

 

Ducan (2004) entende que o tratamento não medicamentoso começa pela aquisição de 

hábitos saudáveis, principalmente pela redução da quantidade de sal ingerida. Comenta que a 

relação entre o aumento da PA e avanço da idade é maior em populações com alta ingestão de 

sal e que se os alimentos não fossem conservados em sais de sódio e não se adicionasse 

cloreto de sódio em seu preparo, a pressão arterial provavelmente não se elevaria.  Conta que 

esse fato é evidenciado em populações não aculturadas. Coelho (2007) confirma essa ideia, 

quando fala sobre a ausência de casos de hipertensão arterial entre os índios Yanomami, que 

não tem como hábito alimentar o consumo do sal, acrescentando o valor das práticas 

educativas no controle da HAS.  

Por se tratar de uma doença crônica, a HAS necessita que ocorram mudanças 

comportamentais permanentes. Portanto a capacidade de adaptação do indivíduo a um novo 

estilo de vida terá influência direta no processo de adesão ao tratamento (SMELTZER & 

BARE, 2005). Dieta, exercícios físicos, abolição do tabagismo e do consumo de bebidas 

alcoólicas são fundamentais nesse processo (FIGUEIREDO, 2005).  
A eficácia do tratamento não-medicamentoso, incluindo o seguimento da dieta 
DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension), a redução na ingestão de sal, a 
perda de peso e a redução no consumo de bebidas alcoólicas, tem sido amplamente 
demonstrada. O resultados dessas intervenções, expressas sob a forma de 
recomendações, fazem parte das diretrizes de tratamento dos pacientes hipertensos. 
A efetividade das recomendações sobre mudanças no estilo de vida freqüentemente 
não é demonstrada ou apresenta resultados modestos, ou seja, os efeitos detectados 
em condições os efeitos detectados em condições experimentais dos ensaios clínicos 
não se reproduzem nas condições da vida diária (SBC, ARQ. BRAS. CARD., 2010, 
p. 95. supl.1: 41). 

 
A dieta DASH tem como propósito usar abordagens dietéticas que venham a controlar 

a PA. Surgiu de um estudo multicêntrico randomizado realizado, por cientistas norte-

americanos, com o apoio do National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), que mostrou 

a eficiência na redução dos níveis pressóricos, o peso, e também biomarcadores de risco 

cardiovascular, através de um plano alimentar com teor de gordura total e saturada reduzido, 

assim como também de colesterol. Nessa dieta, a ênfase é sobre o consumo de legumes, 

verduras e frutas, assim como também de produtos lácteos livres ou com baixo teor de 

gordura. Nela também estão incluídos o peixe, as aves e os grãos integrais, sendo prescrita a 

diminuição do consumo de carne vermelha, dos doces e derivados do açúcar.  É rica em 

cálcio, magnésio e potássio (ABC.MED.BR, 2011). 



As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão oferecem orientações para adoção da dieta 

DASH, como mostra o quadro abaixo: 

Quadro 5. Como adotar uma dieta ao estilo DASH, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão 

 
Fonte:  www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/new_dash.pdf16 acesso em 18 mar 2011 

 
 

5.2.5.2. Terapêutica farmacológica da HAS 
 

A terapêutica farmacológica tem grande importância no tratamento anti-hipertensivo e 

a forma como ela é sugerida ao paciente pode assumir um caráter facilitador no que diz 

respeito à adesão ao tratamento. A simplificação é um dos pontos fundamentais para o 

sucesso do tratamento. A diminuição do número de medicamentos utilizados e a diminuição 

da frequência das dosagens, de preferência uma única dose diária, contribuem para uma 

adesão satisfatória. O horário da tomada dos medicamentos tem sido também considerado 

como fator interveniente na adesão, pois correlacionando-se o horário das dosagens com 

atividades da rotina diária do paciente, que sirvam de lembretes, há melhora no nível de 

adesão.  É de grande importância, portanto, que uma prescrição medicamentosa seja 

individualizada, elaborada de acordo com o estilo de vida de cada paciente.  Mion e Nobre 



(1997) constataram que os pacientes preferem medicamentos administrados em dose única 

diária, com o horário de administração associado a atividades que rotineiramente exerçam 

pela manhã, e que dão preferência a adotar formas que conciliem suas atividades cotidianas 

com o tratamento proposto. Comentam sobre a importância de se levar em conta as 

necessidades e preferências pessoais por ocasião da prescrição. 

A figura 2 apresenta esquema terapêutico medicamentoso para HAS. 

Figura 2 . Esquema de tratamento medicamentoso para Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

 



 
 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadernos de Atenção Básica – nº 15, Hipertensão Arterial Sistêmica (2009) 
 
A figura 3 e o quadro 6 mostram  esquema para avaliação diagnóstica e decisão 

terapêutica na HAS, levando em consideração a possibilidade de inclusão do tratamento não 
medicamentoso. 

Figura 3. Avaliação diagnóstica e decisão terapêutica na hipertensão 

arterial

 



 
Fonte: Ministério da Saúde - Cadernos de Atenção Básica – nº 15, Hipertensão Arterial Sistêmica (2009) 

 

Quadro 6. Fluxograma – Tratamento da Hipertensão 

 
Fonte: Min.Saúde (2001), in Atenção à saúde do adulto: hipertensão e diabetes, MG (2006) 

 



5.3. ADESÃO AO TRATAMENTO  

 

A adesão é entendida como o processo vivenciado pelo paciente onde ele segue de 

forma correta as instruções do médico, o que é expresso pela palavra compliance, em língua 

inglesa. Mais recentemente surgiu uma definição alternativa, que define adesão como a 

extensão a qual o comportamento do paciente coincide com a recomendação médica, ou 

aconselhamento por outros profissionais de saúde, seja seguindo a prescrição medicamentosa, 

ou às recomendações sobre dieta, mudança de hábitos de vida e frequência de consultas. Isso 

expressa o sentido de adherence, em língua inglesa (MÉTRY & MEYER, 1999). 

Estas definições enfatizam a necessidade de diferenciar compliance de adherence, 

sendo que o termo adherence implica na concordância do paciente com as recomendações. 

Implicitamente pressupõe-se que o paciente conheça as alternativas terapêuticas, participe das 

decisões sobre seu tratamento e que a adesão às instruções aplique-se também àquelas 

recomendações feitas por outros profissionais de saúde (RAMALHINHO, 1994; WHO, 

2003). 

Uma das primeiras descrições na literatura sobre o tema adesão ao tratamento data de 

muito tempo. Há citações de Hipócrates em relação à importância da observação às falhas do 

paciente na forma como interpretava e operacionalizava o que havia sido prescrito 

(RAMALHINHO, 1994). 

Silveira e Ribeiro (2005) ao abordarem o tema adesão, buscam seu significado no 

latim, do latim, encontrando o termo adhaesione, que, do ponto de vista etimológico, tem a 

conotação de união, junção, acordo, aprovação, apoio, manifestação de solidariedade; 

pressupõe relação e vínculo.  Martinez (2004) define adesão ao tratamento como um processo 

multifatorial que tem base na parceria do sujeito que cuida com o sujeito que é cuidado; está 

relacionada à constância, à frequência, e à perseverança na relação com o cuidado da saúde. A 

ligação entre o profissional e o paciente é fator que estrutura e consolida o processo, devendo, 

portanto, ser considerada para que seja efetivada.  

A adesão ao tratamento como sendo pode, segundo Pierin (2004), ser entendida como 

uma recurso que o indivíduo utiliza, no sentido de alcançar um objetivo, uma forma de fazer a 

melhora ou a manutenção de sua saúde, estando para isso, atento a sinais e sintomas de uma 

determinada doença.  
“(...) devemos conceber adesão ao tratamento como um processo com três 
componentes principais: a noção de doença que possui o paciente, a idéia de cura, 
ou de melhora que se forma em sua mente, o lugar do médico no imaginário do 
doente" (BOTEGA, 2001, p.49). 
 



O adoecimento traz para o ser humano uma sensação de apreensão e ameaça podendo 

levar ao desequilíbrio e desconforto, fazendo com que perceba sua vulnerabilidade, sua 

finitude e a imprevisibilidade inerentes ao fato de estar vivo. Uma vez resolvida a situação de 

adoecimento o indivíduo volta ao seu estado de equilíbrio e restabelece seu sentimento de 

invulnerabilidade que faz com que se sinta novamente forte para lidar com as dificuldades da 

vida.  Na situação de uma doença crônica, de duração prolongada, porém, o equilíbrio passa 

por um processo de convivência com essa condição.  O tratamento deve, então, favorecer a 

adaptação a esta condição, dando ao paciente instrumentos para que, com recursos internos, 

desenvolva mecanismos que o levem a conhecer seu processo saúde/doença de forma que 

identifique, evite e previna complicações, agravos e principalmente que não antecipe sua 

morte. A adesão ao tratamento é, nesse contexto, um fator de grande significância, 

apresentando-se, também, como um grande desafio para os atores desse contexto (MELLO 

FILHO, 2000). 

A adesão ao tratamento mostra-se um grande desafio para a saúde pública.  A 

condução da abordagem à pessoa hipertensa deve levar em consideração múltiplos fatores, 

relacionados não apenas à doença, mas também ao sujeito doente, aos serviços de saúde, aos 

profissionais de saúde, à terapêutica (medicamentosa ou não) e aos fatores socioeconômicos. 

Exige dos profissionais envolvidos nessa tarefa habilidade para trazer possibilidade de 

mudanças de atitudes necessárias, trazendo com isso um impacto favorável na prevenção e 

controle da hipertensão arterial.  O fator informação torna-se ampliado a partir da soma de 

esforços dos profissionais gerando um aumento da possibilidade de incorporação dos 

conhecimentos transmitidos, importantes para as alterações nos hábitos de vida (SABATÉ, 

2003).  

Quando se pensa em facilitar o processo de adesão é interessante que se entenda a 

maneira como o paciente utiliza a medicação, como segue as orientações médicas, como 

convive com as restrições relativas ao processo de tratamento e às modificações necessárias 

ao equilíbrio de sua saúde. Os profissionais de saúde devem se preocupar com que as 

orientações sejam adequadas de forma que promovam bons resultados para a saúde do 

paciente.  Para isso devem utilizar métodos de comprovação da adesão como, por exemplo, a 

contagem dos comprimidos (comportamental), o inquérito com o paciente, os relatos dos 

familiares, a revisão dos exames clínicos e laboratoriais etc. Essa maneira de avaliar, onde a 

maior parte dos indicadores tem relação com a questão da medicação, mostra claramente uma 

preocupação com a adesão aos medicamentos, em vez da adesão ao tratamento, como se 

fossem dissociados. Esta visão é norteada por um modelo de atenção à saúde que não põe em 



primeiro plano as características e o contexto de vida do paciente, dando pouco valor ao 

significado que a doença possa ter para ele. Desconsidera também a importância das relações 

do paciente com a instituição de saúde à qual ele está vinculado (BRASIL, 2006). 

A adesão ao tratamento deve incluir fatores terapêuticos e educativos relacionados ao 

paciente, englobando questões relacionadas ao reconhecimento da aceitação das reais 

condições de saúde, a uma adaptação ativa a estas condições, à identificação de fatores de 

risco na maneira de viver, ao cultivo de hábitos saudáveis e ao desenvolvimento de uma 

consciência que propicie o auto cuidado. Considera, também, fatores que dizem respeito aos 

profissionais, implementando ações de saúde centradas na pessoa e não apenas nos 

procedimentos.  Tais ações estão associadas a um processo de orientação, informação, 

adequação dos esquemas terapêuticos ao estilo de vida do paciente, esclarecimentos, suporte 

social e emocional.  A adesão ao tratamento é fundamental para o gerenciamento de uma 

doença crônica. Isso significa que para o efetivo controle de uma doença crônica é preciso 

seguir todas as orientações médicas. Essas muitas vezes incluem, além de tomar a medicação 

prescrita de forma contínua, adotar algumas mudanças no estilo de vida (SBN, 2008). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2004): 
A ausência de sintomas e o fato da hipertensão ser uma doença crônica são dois 
aspectos que contribuem fortemente para a baixa adesão ao tratamento. Outro 
aspecto sobre o abandono do tratamento envolve a falta de informações sobre a 
necessidade de tratamento continuado, efeitos adversos, interação com álcool e 
outras drogas, manutenção da conduta terapêutica ao normalizar a pressão e 
ao esquecer de tomar das doses. (p.91) 

 

Machado (2008) refere-se à adesão como fenômeno multidimensional, apontando para 

cinco fatores como sendo os responsáveis pela baixa aderência ao tratamento anti-

hipertensivo: fatores relacionados ao próprio paciente, sócio-econômicos, relacionados ao 

sistema de saúde e às equipes de saúde; relacionados à própria doença; e fatores relacionados 

à terapêutica.  

Segundo a OMS (2008): 
“não há como negar que pacientes têm dificuldade em seguir o tratamento 

recomendado. A baixa adesão (ao tratamento de doenças crônicas) é um problema 
mundial de magnitude impressionante. A adesão ao tratamento de longo prazo em 
países desenvolvidos é em torno de 50%. Em países em desenvolvimento as taxas 
são ainda menores” (BRASIL, 2009. Disponível em http://www.who.int, acesso 
em16 jan 2010). 
 

Muitos pacientes interrompem o tratamento de longo prazo da sua doença na medida 

em que ela é controlada, podendo acarretar risco à saúde como o retorno dos sintomas, o 

aparecimento de complicações e, em alguns casos, o surgimento de resistência ao 



medicamento (SBN, 2008).  Segundo Barbosa & Lima (2006), 50% dos pacientes que não 

têm controle adequado da pressão arterial não aderem às prescrições e recomendações 

médicas. 

Para Toscano-Barbosa (2000), a solução para o problema "hipertensão arterial" tem 

basicamente dois objetivos: salvar a população exposta às graves complicações e minimizar 

os encargos delas decorrentes. Comenta que o controle da HAS está relacionado às famílias, 

aos profissionais da área de saúde e também aos empregadores, afirmando que deles depende 

o sucesso para o controle da PA a longo prazo que resultarão em redução da morbidade e da 

mortalidade.  O autor relaciona o sucesso no alcance desse objetivo ao envolvimento dos 

profissionais de saúde, família e cliente, afirmando que o tratamento não farmacológico deve 

ser enfatizado como medida primária e prioritária para o controle da HAS. Afirma a 

importância do comprometimento considerando-o como um dos pontos mais importantes no 

tratamento, sinalizando como fundamental o desenvolvimento de abordagens que o estimulem 

e o facilitem. Chama a atenção, ainda, para a necessidade de se conhecer e aplicar as teorias 

do comportamento para o alcance dos objetivos. 

De acordo com Pierin (2004) e Nobre (2001), nem sempre é fácil identificar e 

qualificar os problemas relacionados à adesão ao tratamento. Os autores acreditam que a 

identificação dos pacientes não aderentes ao tratamento assim como dos que desconhecem o 

diagnóstico, pode contribuir para o êxito dessas tarefas. Ressaltam ainda a importância do 

conhecimento integrado dos diversos saberes ao trabalho em equipe.  

A forma como o profissional de saúde conduz o atendimento ao paciente hipertenso 

serve como reforçador (ou não) para o processo de adesão, influenciando diretamente na 

satisfação do paciente com o atendimento e facilitando o estabelecimento de vínculos 

positivos (WILLIIS, 2002 & SVENSSON, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 



A Tabela 1 mostra os principais fatores que podem influenciar na adesão dos pacientes 

ao tratamento (PIERIN et al, 2004) 

Tabela 1: Principais fatores que podem influenciar na adesão 

Paciente 

Sexo 
Idade 
Etnia 

Estado civil 
Escolaridade 

Nível socioeconômico 

Aspectos psicossociais 

Auto-eficiência 
Auto-motivação 

Auto-estima 
Personalidade 

Depressão 
Ansiedade 

Suporte social 
Percepção dos benefícios do tratamento 

Doença 
Cronicidade 

Ausência de sintomas 
Consequências tardias 
Hipertensão secundária 

Crenças, hábitos de vida 
e culturais 

Percepção da seriedade do problema 
Desconhecimento 

Experiência com a doença 
Contexto familiar 

Conceito saúde/doença 
Auto-estima 

Tratamento 
Custo 

Efeitos indesejáveis 
Esquemas complexos 

Qualidade de vida 
Seleção indesejada das drogas 

Instituição 
Política de saúde 

Acesso ao serviço de saúde 
Distância 

Tempo de espera/tempo de atendimento 
Relacionados com a equipe 

de saúde 
Envolvimento 

Relacionamento inadequado 
Condições concomitantes Insuficiência renal 

Obesidade 
Fonte: Pierin A. et al, 2004 
 
 
 



A figura 4 apresenta um fluxograma que demonstra o processo de adesão ao 

tratamento da HAS. 

Figura 4 Modelo teórico do processo de adesão ao tratamento anti-hipertensivo 
 

 
 

Fonte: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a11.htm acesso em 20 fev 2011 
 

 

5.3.1. Estratégias para melhorar a adesão 
 

A adesão ao tratamento tem se mostrado um grande desafio no campo da saúde 

pública. O entendimento das questões relacionadas à pessoa hipertensa depende de 

conhecimentos que vão além da doença propriamente dita. Conhecer a pessoa doente, os 

profissionais e serviços de saúde, a terapêutica (medicamentosa ou não) e as questões 

socioeconômicas envolvidas nessa situação, propiciam uma maior eficiência e eficácia na 

implementação de ações voltadas para a melhoria da adesão ao tratamento da HAS. Os 

profissionais envolvidos nesse contexto devem desenvolver habilidades que venham a 

facilitar mudanças de atitudes nos portadores de HAS, possibilitando consequentemente, a 

incorporação dos conhecimentos transmitidos e alterações nos hábitos de vida (SABATÉ, 

2003).  É fundamental que não se perca de vista a perspectiva de vida, para que não sejam 

adotadas medidas que conduzam a “ações insensíveis, culpabilizantes, limitantes e, conforme 

o caso, de afetividade restrita” (CASTEL, 1999).  



Para a OMS (2008), as ações direcionadas à melhoria da adesão são o melhor 

investimento para a administração das doenças crônicas como a HAS, o que vem a favorecer 

os indivíduos, os sistemas de saúde e a economia dos países. O paciente, tendo sua condição de 

saúde controlada pode, na maior parte dos casos, levar uma vida normal e economicamente 

ativa. A família pode deixar o papel de cuidadora, dedicando-se a outras atividades. O sistema 

de saúde reduz os gastos com internações emergenciais e intervenções cirúrgicas. A economia 

ganha com o aumento da produtividade.  Dar qualificação à assistência ao paciente portador de 

HAS acresce ao modelo clínico vigente projetos de atuação que valorizam a subjetividade das 

experiências de vida (BRASIL, 2008). 

A Tabela 2 mostra os recursos que podem ser adotados para facilitar o controle da 

hipertensão e promover a adesão ao tratamento (PIERIN et al, 2004). 

Tabela 2 – Recursos para Facilitar e Promover Adesão 

 
Fonte: Pierin A. et al, 2004 

 

O modelo educacional, segundo Fava et al (2004), é uma estratégia que leva em 

consideração o desconhecimento dos pacientes sobre sua doença e tratamento, acreditando 

que isso prejudique o comprometimento com o tratamento. Nele, destaca-se a teoria da auto-

regulação, ou seja, o papel do sujeito e seu comportamento frente a um problema de saúde. 

Nessa teoria, o sujeito é considerado como a soma total de suas experiências, e suas ações são 



reguladas pela integração de suas experiências pregressas com suas circunstâncias de vida 

atuais. Uma teoria também valorizada no modelo educacional é a teoria do aprendizado 

comportamental que acredita ser possível ensinar sem recompensas, mas sim através da 

observação do outro executando o comportamento desejado. Um profissional de saúde que se 

identifique com a população dos pacientes, crenças, valores e culturas, amplia as 

possibilidades de obter o comprometimento dos sujeitos com o tratamento proposto. 

Fava et al (2004) acrescentam que algumas variáveis como a sócio-demográfica, a 

idade, o gênero, a religião e a renda interferem no grau de comprometimento, assim como as 

percepções, motivações e crenças. Consideram importante que os profissionais de saúde 

conheçam os estilos de vida do paciente e da família, identificando assim prioridades e 

estabelecendo uma relação de confiança, dando apoio e ressaltando os progressos do paciente 

no processo de tratamento. Sinaliza também como fatores intervenientes na questão da adesão 

ao tratamento os efeitos colaterais dos hipotensores, o acesso ao tratamento médico, a 

dificuldade para marcação de consultas e a disponibilidade da medicação, levando a uma 

reflexão a respeito da necessidade de cumprimento dos princípios doutrinários do SUS 

(universalidade, equidade e integralidade) para facilitação do processo de comprometimento 

dos pacientes nos tratamentos clínicos propostos (BRASIL, 1990). 

Para uma avaliação dos programas de controle da hipertensão arterial, mostra-se 

importante traçar um panorama em relação aos resultados apresentados pelas ações já 

apreendidas, observando as dificuldades encontradas.  A informação em saúde é necessária, 

porém parece ser insuficiente no que diz respeito às mudanças de hábitos e atitudes.  Existe 

um conjunto de crenças em relação à saúde e à doença que pode constituir um obstáculo à sua 

prevenção.  A ausência de sintomas pode levar a uma ideia de saúde perfeita, principalmente 

quando em uma família não há casos já diagnosticados de uma determinada doença, como por 

exemplo a hipertensão arterial. Em geral, nesses casos, o indivíduo descarta as informações e 

não realiza cuidados preventivos, considerando-se imune à doença (PAEZ et al, 1991).  

Benett Plum (1997) destaca que a variedade crescente de fármacos disponíveis e a 

rápida expansão do conhecimento sobre a fisiopatologia da HAS e de seus efeitos adversos 

em grupos específicos de indivíduos, oferecem cada vez mais a possibilidade de 

individualização do tratamento anti-hipertensivo. As medidas higiênico-dietéticas devem ser 

enfatizadas a todos os hipertensos e aos indivíduos normotensos porém com alto risco 

cardiovascular. As razões para adoção destas medidas devem-se ao baixo custo e riscos 

mínimos, redução da pressão arterial favorecendo o controle de outros fatores de risco, 

aumento da eficácia do tratamento medicamentoso e redução do risco cardiovascular.   



O quadro 7 apresenta estratégias para melhores resultados nos atendimentos às 

doenças crônicas. 

Quadro 7 . Estratégias da OMS para melhorar o atendimento e os desfechos das doenças 

crônicas (2003): 

 
Fonte: OMS,2003 in Rev Bras Hipertens vol.13(1): 52, 2006. 

 

A tabela 3  mostra as recomendações práticas para se evitar o abandono do tratamento 

anti-hipertensivo 

Tabela 3 Medidas práticas utilizadas para o aumento da adesão  

ao tratamento da hipertensão arterial. 

 
Fonte: Coelho EB et al,2005 in Rev Bras Hipertens vol.13(1): 54, 2006 

 

 

 

 

 



5.3.2. Modelos para entendimento e intervenção em saúde  

 

5.3.2.1. Modelo de Crenças em Saúde 

 

 No início da década de 50, psicólogos do Serviço de Saúde Pública dos Estados 

Unidos desenvolveram o “Modelo de Crenças em Saúde” como uma tentativa de explicar o 

porquê das pessoas não adotarem um comportamento preventivo em relação a certas doenças. 

Para explicar a ação preventiva o modelo foi publicado por Rosenstock em 1966 e aplicado a 

comportamentos que estavam relacionados à manutenção da saúde de uma maneira geral, 

tendo como premissa que a forma como o indivíduo percebe o mundo determina o seu 

comportamento e não o ambiente propriamente dito (SOUZA, 1999). 

 Souza (1999) comenta que o “Modelo de Crenças em Saúde” traz reflexões que levam 

a possíveis conclusões sobre os mecanismos subjetivos que regulam os comportamentos de 

não adesão ao tratamento da HAS. Ele faz uma relação com o comportamento preventivo que 

serve como referencial para avaliar percepções ligadas ao processo do adoecer e cita as quatro 

dimensões (ou variáveis) pelas quais esse modelo foi demonstrado: 

a) Susceptibilidade percebida – relaciona-se à maneira como o indivíduo percebe 

subjetivamente o risco de contrair certa condição ou doença. 

b) Severidade percebida – relaciona-se ao grau de estimulação emocional criado ao redor da 

doença, pelas consequências biológicas, emocionais, sociais e financeiras, avaliando as 

consequências que a doença poderá acarretar; 

c) Benefícios percebidos – relaciona-se à crença na efetividade das ações relacionadas à 

doença, com a percepção de resultados positivos; 

d) Barreiras percebidas – refere-se à avaliação dos aspectos negativos das ações 

empreendidas, com análise do tipo custo-benefício, levando em consideração os esforços 

empreendidos e os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O potencial para ação é 

resultado da combinação da susceptibilidade e severidade percebidas na doença, enquanto a 

ação propriamente dita é escolhida em função da percepção dos benefícios. 

Coelho (2007) analisa que o nível socioeconômico mais baixo está associado à maior 

prevalência de HAS e de fatores de risco para elevação da PA. Uma série de fatores 

ambientais está implicada no desenvolvimento da hipertensão, incluindo o excesso no 

consumo de sal, alimentação não balanceada gerando obesidade, tipo de ocupação, ingestão 

de álcool, estresse psicossocial, descuido com a manutenção da saúde e baixo nível 



educacional. Outros fatores que modificam a evolução da HAS são: idade, raça, sexo, 

tabagismo, colesterol sérico, e intolerância à glicose (FICHER, 2006).  

Para abordagem desses fatores ligados aos hábitos e estilos de vida saudáveis, se faz 

necessária a criação e execução de medidas estratégicas de saúde pública, baseadas nas 

evidencias científicas atuais, economicamente sustentáveis, com a finalidade de reduzir o 

risco de exposição à doença e produzir benefícios em nível individual e coletivo (BRASIL, 

2006). 

 

 

5.3.2.2. Modelo Monológico X Modelo Dialógico 

 

Segundo Hernáez (2006), mesmo se entendendo a relação médico/paciente como uma 

interação desigual no que se refere ao conhecimento sobre as doenças, onde supostamente o 

médico detém um saber maior, é importante que nessa relação haja a verificação das 

concepções e ideias dos doentes e de seus familiares de uma maneira livre de preconceitos. O 

profissional deve se despojar de uma atitude etnocêntrica do saber facilitando, assim, uma 

visão das percepções populares. O autor cita que o modelo monológico se baseia na simples 

transmissão de informação ao paciente sobre seu padecimento tendo isso como suficiente para 

uma boa comunicação clínica, tomando como base algumas premissas como: os pacientes não 

sabem sobre sua doença, ou têm ideias erradas; informações médicas sobre o que deverá ser 

feito, bastam para que o paciente seja aderente ao tratamento;não é necessário falar de forma 

que o paciente compreenda o discurso médico; não é necessário considerar as diferenças 

sociais e culturais do paciente; não é necessário o profissional avaliar a sua “cultura 

profissional”, considerando-a não preconceituosa.  

Hernáez (2006) ressalta a possibilidade de uma prática inadequada em decorrência da 

falta de atenção às percepções dos pacientes. Mesmo na situação em que, aparentemente, os 

profissionais e os pacientes utilizam a mesma linguagem, podem entender de forma diferente 

o que está sendo dito. Em um trabalho realizado em 1990, por Blumhagen, sobre a HAS nos 

Estados Unidos, observou que apesar dos pacientes utilizarem a palavra “hipertensão” para se 

referirem à sua doença, muitos deles a consideravam uma disfunção episódica que passaria 

tão logo os problemas de suas vidas cotidianas não lhes provocassem mais uma “tensão 

emocional” importante. A HAS era percebida como emocional, não possuindo características 

de cronicidade e em consequência disso, abandonavam o tratamento pouco tempo depois de 

iniciá-lo.  Segundo o autor, em muitos contextos populares, o diabetes é tido como uma 



doença que é solucionada apenas deixando-se de ingerir alimentos doces. Conclui então que 

os exemplos da hipertensão e do diabetes indicam que o modelo monológico, que não valoriza 

as percepções e comportamentos dos pacientes, pode levar a uma prática clínica inadequada e 

prejudicar a adesão ao tratamento. Sugere então, para evitar tais problemas de comunicação 

clínica, que seja adotado um modelo dialógico, com as seguintes características: entender que 

o paciente tem ideias prévias sobre sua doença, que mesmo erradas podem facilitar a 

negociação do tratamento; procurar uma “aliança terapêutica” com o paciente; adotar uma 

linguagem simples, que seja de fácil compreensão do paciente; considerar as características 

dos pacientes (culturais, sociais, linguísticas, religiosas, econômicas e étnicas); considerar a 

própria “cultura profissional” (HERMÁEZ, 2006).  

O autor traz ainda para discussão um instrumento para a aplicação do modelo 

dialógico de comunicação clínica. Trata-se da contribuição de Arthur Kleinman conhecida 

como “Explanatory Models” (EMS) ou, em português, “Modelos Explicativos” (MES). As 

noções sobre a doença são apreendidas pelos diversos participantes da relação clínica – 

profissionais, pacientes e familiares, que desenvolvem MES sobre aquilo que está 

acontecendo, podendo ser distinguidos neles principalmente cinco aspectos: diagnóstico da 

doença; etiologia da doença; maneira como surgem os diferentes sinais e sintomas e a 

fisiopatologia; evolução e o prognóstico da doença; possibilidades terapêuticas mais 

apropriadas. 

O modelo dialógico vai ao encontro do conceito da integralidade, favorecendo o 

reconhecimento dos usuários na sua singularidade, possuidores de saberes sobre o processo 

saúde-doença-cuidado.  Este modelo propicia um olhar humanizado na ação educativa em 

saúde (ALVES, 2005) 
 “Não podemos aceitar que um médico responda apenas ao sofrimento manifesto do 
paciente (...) A atitude do médico que, diante de um encontro com o paciente 
motivado por algum sofrimento, aproveita o encontro para apreciar fatores de risco 
de outras doenças que não as envolvidas no sofrimento concreto daquele paciente, 
e/ou investigar a presença de doenças que ainda não se expressaram em sofrimento, 
ilustra um dos sentidos de integralidade” (Mattos, 2001, p.48-9). 

 

 

5.3.2.3. Aprendizado comportamental e controle da HAS 

 

Para Alves (2005), os indivíduos com HAS limítrofe devem ser o alvo principal da 

prevenção primária da HAS, ou seja, aquela dirigida para indivíduos com PA normal, visto 

que há evidencias de que estes teriam maior risco de se tornarem hipertensos.  O autor 



considera como fundamental para a redução da morbimortalidade resultante da HAS não 

controlada que haja o envolvimento de todos os atores desse contexto. Acrescenta ainda que 

deva ser dada ênfase ao tratamento não farmacológico como medida primária e prioritária 

para o controle da HAS, considerando, porém, esse compromisso com o tratamento uma 

tarefa complicada para pacientes e familiares, assim como para os profissionais de saúde. 

Afirma que para o êxito de qualquer planejamento é fundamental que se utilize abordagens 

que estimulem e facilitem o comprometimento dos pacientes, com base no conhecimento e 

aplicação de teorias do comportamento.  

Botelho (2004) afirma no que se refere à prevenção e controle da HAS que: 
Dentre as teorias, o modelo educacional crê que os pacientes conhecem pouco 
sobre sua doença e o tratamento, prejudicando o comprometimento. Portanto as 
estratégias educacionais resultarão em maior compromisso. Também se destaca a 
teoria da auto-regulação, ou seja, o papel do sujeito e seu comportamento frente a 
um problema de saúde.” (p.197). 
   

O indivíduo é constituído pelo somatório de suas experiências. Suas ações são 

reguladas por uma associação que se dá entre as experiências pregressas e as atuais. A teoria 

do aprendizado comportamental oferece a possibilidade do ensino sem recompensas, baseado 

na observação do outro na execução do comportamento desejado (BOTELHO, 2004).   

O profissional de saúde que compreenda as crenças, valores e cultura da população 

atendida tem maior possibilidade de obter o comprometimento dos sujeitos com o tratamento.  

Algumas variáveis, entretanto, podem interferir no grau de comprometimento, dentre elas as 

sócio-demográficas como a renda, idade, sexo e religião.  Visto isso é importante ressaltar 

prioridades, percepções e motivações como fatores que afetam o comprometimento 

(BOTELHO, 2004). A compreensão desses fatores e a operacionalização de ações reveste-se 

de maior eficiência e eficácia quando se realiza um trabalho interdisciplinar,  preconizando a 

reciprocidade do respeito e da confiança, identificando limites, dividindo responsabilidades, 

utilizando e aplicando de forma adequada as normas previstas no serviço e em consequência 

aumentando significativamente a garantia de qualidade da assistência prestada (KOCHAR & 

WOODS, 1999)  

 

 

 

 

 

 



5.4. A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LEVES  NO CAMPO DA SAÚDE 

 

Segundo King (2000), os seres humanos são constituídos por sistemas abertos que 

interagem com o meio ambiente. Pode-se dizer que são sistemas pessoais que se tornam 

interpessoais e sociais quando acontecem os encontros. Os sistemas pessoais entram em 

contato entre si e formam os sistemas interpessoais, onde estão presentes a interação, a 

comunicação e a transação. Para o autor, a interação está ligada ao relacionamento entre duas 

pessoas e o ambiente, e entre duas ou mais pessoas entre si. Acredita que a comunicação 

verbal e não-verbal acontece entre os indivíduos e o meio com a finalidade de alcançar metas 

anteriormente estabelecidas. 

King (2000) afirma que, uma vez que o trabalho humano só se faz viável através das 

tecnologias por ele criadas, surge a reflexão sobre a interrelação entre as tecnologias, o mundo 

da ciência e o homem, em todos os sentidos e espaços. O autor comenta que as tecnologias em 

saúde são classificadas em três categorias: tecnologia dura, relacionada a equipamentos 

tecnológicos, normas, rotinas e estruturas organizacionais; leve-dura, que compreende todos 

os saberes bem estruturados no processo de saúde; e a leve, que se refere às tecnologias de 

relações, de produção de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização. 

King (2000) afirma que embora essas três categorias se interrelacionem, o ser humano 

necessita, em especial, das tecnologias de relações, definidas como “leves”. No que se refere à 

situação de assistência à saúde, elas são capazes de propiciar o acolhimento necessário para 

que o paciente e profissional de saúde possam se beneficiar deste momento, considerando a 

complexidade do ser humano. Na produção dessas relações, o paciente pode resgatar a sua 

singularidade, autonomia e cidadania.  O cuidado “compõe-se de tentativas intersubjetivas e 

transpessoais no sentido de proteção, melhoria e preservação da humanidade, contribuindo 

para que a pessoa encontre sentido na doença, sofrimento, na dor e na existência. O processo 

de interação ocorre através do diálogo e da escuta sensível, ocorrendo a partir de então a 

identificação dos problemas e das necessidades do paciente e o estabelecimento de vínculos 

fundamentais no âmbito do cuidado em saúde (WATSON, 1997).  

 

 

5.5. POLÍTICAS PÚBLICAS E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

O Ministério da Saúde, após as definições constitucionais da legislação que 

regulamenta o SUS, das deliberações das Conferências Nacionais de Saúde e do Plano 



Nacional de Saúde (2004 / 2007), estabeleceu em 2006 a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, que trouxe como objetivo principal produzir saúde e não apenas evitar ou curar 

doenças. Isso, entretanto constituiu-se um enorme desafio, visto as amplas exigências 

provenientes do complexo cenário sócio-histórico que exige reflexão e qualificação do 

sistema de saúde e das práticas sanitárias (BRASIL, 2004).    

A transição demográfica mundial encontra-se em diferentes fases, resultando no 

principal fenômeno demográfico do século 20, conhecido como envelhecimento populacional. 

A transição demográfica acarreta a transição epidemiológica, o que significa que o perfil de 

doenças da população muda de modo radical. Este fenômeno gera a necessidade de cuidados 

com a população, em função das doenças crônicas e das disfunções que apresenta nos últimos 

anos de vida, o que exige uma reorganização do sistema de saúde (CARVALHO & GARCIA, 

2003).  

O envelhecimento populacional é uma característica dos países europeus, norte-

americanos e do Japão. O Brasil tem sido considerado um país jovem, mas terá, assim como o 

México, o Paquistão, a Indonésia e a Nigéria nos próximos 30 anos um maior contingente 

populacional idoso. As autoridades governamentais devem então, em função do quadro 

previsto, favorecer políticas que valorizem os determinantes sociais do processo saúde-doença 

(BRASIL, 2005).  

A figura 5 explica a interrelação entre os processos de transição demográfica e 

epidemiológica. 

Figura 5: Processo de transição demográfica e transição epidemiológica 

 
Fonte: http://www.fm.usp.br/dim/populacoes/index.php , acesso em 09 mar 2011 

 



Os gráfico 6 e 7  demostram o envelhecimento populacional. 
Gráfico  6 .  Proporção dos grupos etários de 0 a 14 anos e de 60 anos ou mais no total da 

população. Brasil - 1940 a 2008 

 
Fonte: RIPSA/MS (2009) 

 
 

Gráfico  7.  Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade, segundo as Unidades  da 
Federação - 1998 a 2008 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1998/2008. 

Nota: 1998 Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraina,Pará e Amapá 

 

O gráfico a seguir mostra uma previsão de envelhecimento populacional de 1980 a 

2050. 

 

 

 



Gráfico 8 .Proporção de grupo etário de 0 a 14 anos e de 65 anos ou mais 

 
Fonte: RIPSA/MS (2009) 

 

 

A tabela 4 apresenta as principais causas de mortalidade dos idosos. 

Tabela 4 . Principais causas de mortalidade em idosos (60 anos / +) CID-10 – 2007 

 
Fonte: DATASUS/MS (2007) 

 

Pode-se ver claramente a dimensão das doenças do aparelho circulatório população 

brasileira. 

O envelhecimento traz para a maioria dos idosos, a premissa de conviver com uma ou 

mais doenças crônicas. Veras (2006), entretanto, comenta sobre um conceito que traz uma 

mudança no paradigma de saúde no que diz respeito ao envelhecimento. O autor comenta 



sobre um envelhecimento ativo, onde se fazem presentes a capacidade funcional e a 

independência. 

O SUS, em suas três esferas de gestão tem investido na construção de uma política 

pública que vise uma saúde integral, atuando na atenção, promoção, proteção e recuperação 

da saúde.  A Política Nacional de Promoção da Saúde determina ações para promover a 

qualidade de vida, assim como também diminuir a vulnerabilidade e os riscos à saúde 

relacionados a fatores determinantes e condicionantes, como a educação, as condições de 

trabalho, lazer, o ambiente, a cultura e serviços essenciais (BRASIL, 2006).  

A atenção à saúde no Brasil tem, ao longo dos anos, investido na formulação, 

implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com grande esforço para a construção de um modelo de atenção à saúde que valorize a 

qualidade de vida das pessoas e da coletividade. Visando esse propósito, em setembro de 

2005, o MS definiu a Agenda de Compromisso pela Saúde que agrega três eixos:  
“O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), O Pacto em Defesa da Vida 
e o Pacto de Gestão. Destaca-se aqui o Pacto pela Vida que constitui um conjunto 
de compromissos sanitários que deverão se tornar prioridades inequívocas dos três 
entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um” (BRASIL, 2006, 
84p.). 

 

O programa Pacto pela Vida, criado em 22 de fevereiro de 2006 pelo SUS, é um 

conjunto de medidas que tem o propósito de:  
“... avaliar e analisar resultados e derivados da análise da situação de saúde do 
País, sendo umas das prioridades e objetivos da Portaria N°399/GM que rege o 
pacto são: a saúde, promoção da saúde e atenção básica a saúde do idoso, sendo o 
controle da Hipertensão Arterial um de seus principais focos” (BRASIL, 2006, p. 
156) 

 

O Plano de Reorganização da Atenção aos portadores de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), foi implantado pelo MS em 2001, com ênfase na 

rede de Atenção Primária à Saúde (APS). Em função do aumento do número de agravos em 

pacientes portadores de doenças cardiovasculares, em 2002 foi criado um Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, denominado HiperDia, 

que tem como propósito o acompanhamento constante dos pacientes hipertensos, diabéticos e 

da terceira idade, realizado com os usuários das Unidades de Saúde do Município, cadastrados 

nesse Programa, que são atendidos através de trabalhos voltados para atividades físicas e 

controle da PA. Através do estabelecimento de metas e diretrizes e da reformulação das 

unidades da rede básica dos Serviços de Saúde, o Programa HiperDia torna mais amplas as 

ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, controle das doenças e redução de agravos 



(BRASIL, 2003). Para que essas medidas sejam eficazes, fazem-se necessárias ações de 

revisão de condutas no sistema de cadastro e nas Unidades Básicas de Saúde, promovendo 

treinamento específico às equipes para uma real efetivação do Plano de Reorganização da 

Atenção aos portadores de HAS e DM (BOING & BOING, 2007). 

A educação está incluída como peça fundamental nos programas de promoção e 

prevenção das DCNT, visto que é considerada pelas políticas públicas também como uma 

maneira de se estimular a adesão ao tratamento. Como mencionado anteriormente, para que 

haja eficácia, é necessário que se tenha conhecimento em relação às atitudes do paciente no 

que diz respeito à sua doença. Os costumes, valores e percepções do paciente em relação à 

doença e ao tratamento em geral são distintos da forma como os profissionais da saúde a 

percebem, uma vez que geralmente pertencem a grupos socioculturais, psicológicos e 

linguísticos diferentes, o que leva à necessidade de conhecimento das práticas populares de 

saúde, considerando suas peculiaridades, para que dessa forma haja uma maior efetividade no 

atendimento oferecido (BRASIL, 2006). 

 

 

5.6. INSUFICIÊNCIA RENAL  

 

O ser humano, salvo algumas exceções, nasce com dois rins, que originalmente têm 

cor vermelho-escura e forma de grão de feijão.  Na idade adulta sua medida fica em torno de 

10 cm. Localizam-se na parte posterior do abdome, um de cada lado da coluna, onde estão 

protegidos pelas últimas costelas. Têm funções e constituição complexas. São responsáveis 

pela filtração do sangue, removendo os resíduos tóxicos que são depositados nos tecidos, sais, 

líquidos e outras substâncias que estejam presentes em quantidades excessivas, que são 

eliminadas pela urina. O sangue chega aos rins através das artérias renais que, no seu interior, 

dividem-se em vasos que vão diminuindo de tamanho, até formarem enovelados de vasos 

muito finos, que são os glomérulos. Os rins são responsáveis também pela produção de 

hormônios que realizam o controle da PA. Nessa estrutura pode, em algum momento da vida, 

por motivos vários, haver uma falha importante, instaurando-se então a doença renal (SBN, 

2008). 

Doenças como a HAS mal controlada e diabetes de longa duração têm grande 

possibilidade de trazer consequências ocasionando a insuficiência renal. Essas patologias são 

consideradas as principais “doenças de base” da disfunção renal. Tratar adequadamente 

algumas doenças que podem afetar os rins, principalmente a HAS e o diabetes, são formas de 



evitar a doença renal. A falta de adesão ao tratamento da “doença de base”, por parte do 

paciente, é um desafio clínico importante para o controle da incidência de casos de 

insuficiência renal crônica (SBN, 2006). A prática clínica tem demonstrado que os indivíduos 

assintomáticos que apresentam nível pressórico elevado ao longo do tempo têm como 

consequência alto grau de morbidade e de mortalidade. De acordo com Paige et al. (2009) na 

atenção básica é importante que a equipe saiba reconhecer a doença renal em seus estágios 

iniciais, de forma a adotar medidas que previnam a progressão da doença e suas 

complicações, além de facilitar a decisão de encaminhamento para o nefrologista.  

No nível secundário da assistência encontra-se o tratamento conservador que é 

sugerido quando a função renal ainda não atingiu o grau terminal.  No nível terciário estão a 

hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal (BRASIL,1996).  

A diálise é uma terapia renal substitutiva com considerável custo humano e para o 

Sistema de Saúde. O transplante renal é o implante de órgão humano para substituição das 

funções naturais dos rins, com utilização de tecnologia complexa, acarretando elevado custo 

para o SUS. O ônus da doença renal não se limita ao âmbito do sistema de saúde. O paciente 

em geral sofre uma enorme desestruturação em nível pessoal, familiar, social e de trabalho. O 

indivíduo acometido pela IRC tem enormes alterações no que se refere a vida social e 

familiar, derivados de questões clínicas e emocionais (SBN,2008).  

O gráfico a seguir apresenta o número de dialisados no período de 2000 a 2008, 

mostrando um aumento significativo de casos nesse período. 

Gráfico 9 – Total de pacientes em tratamento dialítico por ano – 2000 a 2008 no Brasil. 

 
Fonte: Censo SBN – 2008 

Disponível em http://www.nefrologiaonline.com.br/Censo/2008/censoSBN2008.pdf. acesso em fev 2010 



Não podemos, apenas pela observação do gráfico acima, afirmar que a curva 

ascendente relativa ao quantitativo de pacientes em diálise represente um aumento real do 

número de indivíduos doentes, uma vez que ela pode refletir maior acesso ao tratamento 

dialítico.  De toda forma, os números absolutos apenas, já justificariam a necessidade de 

implementação de ações efetivas no sentido do controle e prevenção da doença renal crônica.  

O gráfico 5 acrescenta aos dados apresentado no gráfico 4, o quantitativo de pacientes 

renais em diálise no ano de 2009 no Brasil. 

Gráfico 10 – Total de pacientes em tratamento dialítico por ano – 2000 a 2009 

 
Fonte: Censo SBN – 2009 (parcial) 

Disponível em http://www.sbn.org.br/pdf/censo_SBN_2009_final.pdf  acesso em 10 mar 2011 

 

Como pode ser observado no gráfico 5, o  Censo da SBN de 2009 mostra um declínio 

no número absoluto de pacientes em relação ao ano de 2008. Isso pode estar relacionado a 

uma diminuição do número de pacientes em diálise no ano de 2009, o que provavelmente não 

é uma realidade, visto que a literatura internacional aponta para um aumento contínuo da taxa 

de prevalência da IRC no mundo todo.  A explicação mais plausível para o fenômeno 

apresentado é uma imprevisão na estimativa de 2008 em função do percentual de respostas 

dos Centros de Diálise ter ficado abaixo dos 50% (SBN, 2011).  

O gráfico a seguir demonstra a prevalência da HAS como doença de base da IRC 

(35%), ficando o diabetes mellitus, em grau comparativo, em segunda posição (25,7%), 



Gráfico 11 - Doença de Base dos Pacientes em Diálise – 2008 

 
Fonte: Censo SBN-2008 

Disponível em http://www.nefrologiaonline.com.br/Censo/2008/censoSBN2008.pdf acesso em 10 fev 2010 
 
Legenda: 
HAS – Hipertensão arterial sistêmica - 35,8% 
DM  - Diabetes Mellitus – 25,7% 
GN  - Glomérulonefrite – 15,7 % 
Outras/Indet .– Outras doenças /Causas ideterminadas – 22.8% 

 

Os dados apresentados no gráfico acima confirmam a predominância da IRC entre as 

doenças de base dos pacientes em diálise. 

 

 

5.6.1. Classificação da Doença Renal 

 

5.6.1.1. Doença Renal Aguda (DRA)  

 

A doença renal aguda se caracteriza pela parada súbita e temporária dos rins. As 

causas são variadas e, na maioria das vezes, existe, desde que feito o tratamento de forma 

adequada, cura completa. Há enfermidades que comprometem agudamente a função renal e 

em pouco tempo. Dentre as causas mais frequentes entre os adultos estão: pós-operatórios de 

cirurgia cardíaca, queimaduras, uso de determinados medicamentos, picadas de cobras 

venenosas, abelhas etc. O tratamento da doença renal aguda é conservador e realizado 

mediante o uso de medicamentos que visam a recuperação completa da função renal (SBN, 

2006). 



5.6.1.2. Doença Renal Crônica (DRC) 

 

A doença renal crônica se dá quando diferentes estruturas dos rins são definitivamente 

lesadas por problemas como diabetes e HAS. Algumas doenças levam anos ou até mesmo 

décadas para apresentar seus sintomas, ou seja, são assintomáticas em seus estágios iniciais. 

As falhas no tratamento da doença aguda pode ser também um fator que ocasiona a 

cronicidade da patologia renal. A DRC pode ser tratada com terapia renal de substituição: 

diálise ou transplante renal (SBN, 2006).  

 

 

5.6.2. Terapias Renais Substitutivas – TRS 

 

5.6.2.1. Diálise 

 

A diálise é um tipo de tratamento que tem como finalidade a reposição das funções 

dos rins. Retira as substâncias tóxicas e o excesso de água e sais minerais do organismo, 

restabelecendo o equilíbrio e dessa forma trazendo a possibilidade de reversão da situação de 

risco de morte imposto pela doença renal. Pode ser realizada de diferentes formas, variando 

de acordo com a indicação clínica (SBN, 2008). 

 

5.6.2.2. Hemodiálise 

 

É um tipo de TRS que promove a retirada de substâncias tóxicas, água e sais minerais 

do organismo através da passagem do sangue por um filtro dialisador que fica conectado a 

uma máquina. Durante o tratamento o sangue flui por tubos para o dialisador que retira os 

resíduos e o excesso de líquido. O sangue, já limpo, flui através de outro tubo retornando para 

o corpo. A periodicidade desse tratamento é, em geral, de três vezes por semana, com sessões 

de 4 horas cada, realizadas em clínicas especializadas (públicas ou conveniadas ao SUS). Para 

que o sangue passe pela máquina é necessária uma via de acesso que se dá através da 

colocação de um catéter (provisório), ou de uma fístula (procedimento realizado mais 

comumente no braço, unindo uma artéria a uma veia, para permitir o fluxo de sangue 

adequado à filtração) (SBN, 2006).  

Considerando que um trabalhador semanalmente tenha em média uma jornada de 

trabalho de 40 horas, o paciente que permanece na máquina por aproximadamente 4 horas, 



três vezes por semana, perfazendo um total de 12 horas, sem considerar o tempo de 

deslocamento e os eventuais atrasos para o início das sessões, além do desgaste físico e 

emocional relacionado a esse tempo de espera, traz gastos para os cofres públicos, visto que 

além de não mais produzir (ou reduzir sua carga de trabalho), em geral passa a receber o 

benefício de Auxílio-Doença. Os que não contribuem para a Previdência passam a depender 

da ajuda de terceiros ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), garantido pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que corresponde ao valor de um salário mínimo 

mensal (BRASIL, 2006). 

A figura 6 ilustra o processo de filtração do sangue em uma sessão de hemodiálise. 

Figura 6 . Hemodiálise 

 
Fonte: Manual Merck – 2009 disponível em www.manualmerck.net  acesso em 10 fev 2010 

 
 
5.6.2.3. Diálise Peritoneal  

 

É o processo de filtração do sangue onde há transferência de solutos e líquidos através 

do peritônio, que separa a cavidade abdominal onde está contida a solução de diálise, do 

capilar peritoneal onde se encontra o sangue saturado pelo excesso de escórias nitrogenadas, 

potássio e outras substâncias. O peritônio age como um filtro, possibilitando a transferência 

de massa entre os dois compartimentos. É uma membrana semipermeável, heterogênea e com 

poros de diferentes tamanhos. O principal problema da diálise peritoneal é a possibilidade de 

infecção, visto que o cateter é uma via aberta para o ambiente externo (SBN, 2006), como 

demonstra a figura 6. 

 

 

 

 

 



Figura 7. Diálise Peritoneal 

 
Fonte: Manual Merck – 2009 disponível em www.manualmerck.net. Acesso em 10 fev 2010. 

 

 

5.6.2.4.Transplante Renal 

 

O desenvolvimento dos transplantes enquanto terapia substitutiva e suas aplicações no 

tratamento de doenças crônicas tornou-se um importante capítulo na história da medicina. O 

transplante é caracterizado por ser uma terapia única, o que é considerado desvantajoso para 

alguns, em virtude de ser necessária a doação de um órgão ou tecido, proveniente de um 

doador vivo ou falecido, procedimento que dificulta a sua realização (GARCIA, 2000).  

Em aproximadamente três décadas, a partir de 1983, o transplante evoluiu de uma 

experiência de alto risco para uma terapia eficaz em pacientes com doenças crônicas. Tal 

evolução está diretamente associada ao aprimoramento das técnicas cirúrgicas e dos recentes 

avanços no manejo imunológico através da introdução de drogas imunossupressoras mais 

modernas, ou seja, dentre outros fatores, o sucesso do transplante depende da 

imunossupressão, fundamental no controle da rejeição, marcando a transição da era dos 

transplantes como terapêutica experimental para a era da transplantação como terapêutica de 

rotina (LAMB, 2000). 

O transplante é a TRS que oferece melhor qualidade de vida e substitui plenamente a 

função renal. É uma opção terapêutica que tem trazido enormes benefícios para o paciente 

com IRC, tanto do ponto de vista médico, quanto social e econômico. É indicado na situação 

de IRC onde o paciente já realiza o tratamento dialítico, ou mesmo em fase pré-dialítica 

(transplante pré-emptivo), quando mesmo já tendo sido diagnosticada a cronicidade do 

problema, os rins ainda preservam um mínimo de função que garante por curto período de 

tempo uma possibilidade de não ter que entrar em tratamento dialítico, podendo transplantar 

pulando essa etapa (CARVALHO, 1998). 

 



A figura abaixo mostra esquematicamente o processo de transplante renal. 

Figura 8 . Transplante Renal 

 
Fonte: Manual Merck disponível em http://www.manualmerck.net acesso em 10 fev 2010 



6.  METODOLOGIA 

 

6.1. TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho foi um estudo de caso, transversal, observacional, delineado a 

partir de uma abordagem qualitativa, que segundo Bogdan e Biklen (1994) envolve a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada.   

São características da pesquisa qualitativa descritiva, de acordo com Bogdan e Biklen 

(1994, p.48) que, “na busca de conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as 

muitas páginas contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos” e procuram analisar 

os dados respeitando a forma como estes foram registrados ou transcritos. Estes autores 

ressaltam que a descrição é um bom método de coleta de dados, quando se pretende que 

nenhum detalhe escape. 

O estudo de caso é visto por uma estratégia de pesquisa que focaliza o entendimento 

dos acontecimentos dentro de um único ambiente. Essa estratégia envolve um ou mais casos 

para criar constructos teóricos, proposições e teoria de alcance médio, a partir de evidências 

empíricas, baseadas em situações reais. Essa escolha justificou-se pela necessidade de se 

compreender a dinâmica e a complexidade inerentes à percepção dos pacientes renais 

crônicos em relação a não adesão ao tratamento da HAS. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semi-dirigida,  que segundo 

Trivinos (1987) é 
[...] em geral, aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 
principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa (p.145). 

 

Segundo Trivinos (1987) as perguntas fundamentais que constituem, em parte, a 

entrevista semi-estruturada, no enfoque qualitativo são resultados não só da teoria que 

alimenta a ação do investigador, mas também de toda a informação que ele já recolheu sobre 

o fenômeno social que interessa. 

 Minayo (1999) considera como fundamental para a operacionalização da abordagem 

qualitativa a compreensão da lógica que permeia a prática, não pretendendo o alcance da 



verdade, com o que é certo ou errado, trabalhando com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, atitudes e com as transformações efetuadas pelos sujeitos.  

Nesse sentido, Minayo (1994) acredita que as Ciências Sociais 
[...] possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação da 
suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedades, ainda que de forma 
incompleta, imperfeita e insatisfatória [e] aborda o conjunto de expressões 
humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e 
nas representações (p. 15). 

 
 Os conceitos encontrados na obra de Minayo (1994), foram complementados e 

ratificados com por Goldenberf e Gonzalez Rey (1998) que afirmam: 
 [...]as abordagens qualitativas enfatizam as particularidades de um fenômeno em 
termos de seu significado para o grupo pesquisado ... Os dados qualitativos 
consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo de compreender os 
indivíduos em seus próprios termos... obrigando o pesquisador a ter flexibilidade e 
criatividade no momento de coletá-los e analisá-los (GOLDENBERF, 1998, p.49-
53). 

  

 Para Gonzalez Rey (1998): 
A investigação qualitativa que defendemos substitui a resposta pela construção, a 
verificação pela elaboração e a neutralidade pela participação. O investigador 
entra no campo com o que lhe interessa investigar, no qual não supõe o 
encerramento no desenho metodológico de somente aquelas informações 
diretamente relacionadas com o problema explícito a priori no projeto, pois a 
investigação implica a emergência do novo nas idéias do investigador, processo em 
que o marco teórico e a realidade se integram e se contradizem de formas diversas 
no curso da produção teórica (p.32).  

 
 Krepner (2001) descreve o estudo transversal como sendo apropriado para descrever 

características das populações no que diz respeito a determinadas variáveis e os seus padrões 

de distribuição. Todas as avaliações são feitas num único "momento", não existindo, portanto, 

período de seguimento dos indivíduos. Para levar a cabo um estudo transversal o investigador 

tem que, primeiro, definir a questão a responder, depois, definir a população a estudar e um 

método de escolha da amostra e, por último, definir os fenômenos a estudar e os métodos de 

medição das variáveis de interesse. São também estudos adequados à análise de redes de 

causalidade. 

Pellegrinni (1996) entende que os estudos observacionais fundamentam a 

possibilidade de descrição e compreensão do funcionamento do espaço natural, além da 

identificação de comportamentos que podem ser categorizados, revelando detalhes da 

interação pessoa-ambiente Fundamentam a possibilidade de descrição e compreensão do 

funcionamento do espaço natural, além da identificação de comportamentos que podem ser 

categorizados, revelando detalhes da interação pessoa-ambiente.  

 



6.2. CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), situado na cidade 

do Rio de Janeiro, RJ, Serviço de Nefrologia, Ambulatório de Psicologia.   

Esse hospital está localizado na AP 3.1 assistindo a uma população de cerca de 6 

milhões de habitantes, servindo como Unidade de Referência para os serviços de alta 

complexidade, entre eles o transplante renal, para todos os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro.  

Figura 9: Vista panorâmica do Hospital Federal de Bonsucesso 

 
Fonte: http://albertomarques.blogspot.com/2009_09_13_archive.html 

Acesso em 21/1/2011 

 

Figura 10.  Fotografia da entrada principal do Hospital Federal de Bonsucesso  

 
Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/22/315839153.asp. Acesso em 21/1/2011 

 



O Serviço de Nefrologia é composto por uma equipe multiprofissional que atende a 

todos os casos da clientela relacionados às patologias renais, abrangendo desde o atendimento 

nos leitos da emergência, todos os tipos de diálises até o transplante renal.  

A equipe que atua no Setor de Psicologia do Serviço de Nefrologia do HFB é 

composta por uma psicóloga e duas estagiárias de Psicologia que realizam, entre outras 

atividades técnicas, entrevistas psicológicas com receptores e candidatos a doadores para 

transplante renal para avaliar as condições emocionais com vistas à inserção no processo de 

transplante renal com doador vivo. A freqüência de atendimentos psicológicos para avaliação 

pré-transplante renal é de aproximadamente 40 casos/mês.  

 

 

6.3. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Foram selecionados trinta e seis pacientes em tratamento dialítico nas diversas 

unidades do SUS, ou por ele credenciadas, que buscaram o Serviço de Nefrologia do HFB 

para iniciar o processo de transplante renal com doador vivo. Após reunião com o Serviço 

Social, esses pacientes são encaminhados para o Setor de Psicologia do Serviço de Nefrologia 

para serem entrevistados, assim como os candidatos a doador, para avaliação pré-transplante 

renal.  

Foram determinados como critérios de inclusão, pacientes com o diagnóstico prévio de 

HAS primária e idade entre 40 a 60 anos, excluindo-se pacientes com qualquer outra doença 

de base.  Foi utilizado o critério de saturação, definido como a suspensão de inclusão de 

novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar redundância (POPE & 

MAYS, 2005). 

Pacientes portadores de síndromes mentais orgânicas, transtorno mental ou doenças 

neurodegenerativas foram excluídos da pesquisa visando o não comprometimento da 

compreensão das questões formuladas. 

 Os sujeitos foram entrevistados pela pesquisadora após a entrevista de avaliação 

psicológica pré-transplante renal, para avaliação dos pacientes que poderiam ser incluídos na 

população alvo da pesquisa, por atenderem os critérios de inclusão. As entrevistas ocorreram 

após a assinatura do TCLE. 

 

 

 



6.4. PROCEDIMENTOS 

 

Foi realizada entrevista individual, anotada em folha impressa, com roteiro semi-

estruturado, constituído em duas partes. A primeira, contendo questões relativas a dados 

sociodemográficos, com o objetivo de caracterizar a população, uma vez que a pesquisa é de 

caráter qualitativo, e a segunda constou de aspectos específicos sobre o objeto de estudo 

(apêndice I).  

Optou-se por não gravar a entrevista, uma vez que a realização da mesma se daria no 

decorrer da avaliação psicológica pré-transplante renal, que além de ter caráter de 

investigação em relação às questões pertinentes ao processo de transplante especificamente, 

muitas vezes assume um caráter terapêutico imediato. A gravação poderia nesse contexto, 

causar alguma interferência negativa no referido processo. Todas as repostas porém, foram 

anotadas de forma fidedigna. 

Segundo Rossi e Freeman (1993) a entrevista semi-estruturada caracteriza-se pela 

existência de um roteiro previamente elaborado, que serve como eixo para o desenvolvimento 

da entrevista. Procura garantir que os entrevistados respondam às mesmas perguntas, sem que 

haja obrigatoriamente uma ordem rígida das questões. O desenvolvimento da entrevista vai-se 

adaptando ao entrevistado e é mantido um elevado grau de flexibilidade nas questões.  

Alguns pontos favoráveis relacionados à entrevista semi-estruturada podem ser 

sinalizados, como a possibilidade de otimização do tempo disponível, a sistematização do 

tratamento dos dados coletados, permite selecionar temáticas para aprofundamento assim 

como introduzir novas questões.  

Após a realização das entrevistas, as respostas foram separadas em categorias e o 

material foi analisado. No decorrer dessa análise, pode-se perceber que os questionários 

atendiam aos objetivos propostos. 

Os dados foram classificados em categorias de análise, estudadas a partir da análise de 

conteúdo (Bardin, 2002), que consiste em: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/ recepção destas mensagens (p.38). 

 

Utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin, por se tratar de um método onde existe 

uma descoberta dos resultados, e não a construção de uma análise propriamente dita. Nele, a 

subjetividade do pesquisador não toma espaço, permitindo a produção das (pretensas) bases 



da legitimidade das investigações em análise de conteúdo, baseadas nas noções de 

objetividade e de neutralidade. Os resultados da investigação mostram-se como a descoberta 

de algo que existe de forma independente e anterior ao projeto de pesquisa. “O que se 

supostamente descobre, valida a cientificidade do aparato teórico-metodológico utilizado, 

visto que o resultado obtido, a saber, o “desvendamento” de uma realidade dada a priori, 

legitima-o como tal.” (ROCHA, DAHER,SANT`ANNA, 2004) 

O tratamento qualitativo dos dados, teve como base uma construção baseada em uma 

análise temática, com construção de categorias de análise. As respostas dos sujeitos foram 

transcritas e divididas nas respectivas categorias, e então utilizada a análise temática, que 

enfoca os temas recorrentes nas falas dos entrevistados, à luz das referências teóricas 

consultadas.   
“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção / recepção destas mensagens” (BARDIN, 2002, p.38). 

 

De acordo com Bardin (2003, p.77) a análise temática é a “contagem de um ou vários 

temas ou itens de significação numa unidade de codificação de que se torna fácil escolhermos, 

neste discurso a frase (limitada por dois sinais de pontuação) como unidade de codificação”. 

Neste estudo, a análise do conteúdo foi elaborada baseada nos três pólos cronológicos, assim 

definidos por Bardin (2003): (a) pré-análise; (b) exploração do material e (c) tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação.  

Na pré-análise realizamos a seleção e a preparação do material de acordo com os 

objetivos desse estudo. Foi feita uma leitura exaustiva dos dados coletados, visando 

estabelecer as relações entre os temas encontrados.   

Na fase da exploração do material, codificamos e enumeramos os temas que 

emergiram da pré-análise dos dados. Bardin (2003, p. 101) afirma que no tratamento e 

interpretação dos dados “os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos 

(falantes) e válidos” e a análise desses dados nos “permitem estabelecer quadros de resultados 

e diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 

fornecidas pelas análises”. 

Segundo Bardin (2003) é necessário codificar o material coletado para tratá-lo, assim: 
[...] a codificação corresponde a uma transformação – efetuada  
segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por 
recorte, agregação e  enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, 
ou da sua expressão, susceptível de esclarecer o analista acerca das características 
do texto, que podem servir de índices (p.103) .  

 



O material foi codificado obedecendo à organização sugerida por Bardin (2003): 

recorte; enumeração; classificação e agregação. Os temas retirados dos dados coletados se 

constituíram em unidades de registro, que permitiram estudar as motivações, opiniões, 

atitudes, valores e tendências dos participante, por meio da freqüência de aparição e da 

presença de alguns temas.  

A análise do conteúdo dessas falas possibilitou a identificação e descrição da 

percepção pacientes portadores de HA primária, sobre a doença e suas medidas de controle. 

Dessa forma, foram definidas as categorias e subcategorias, conforme pode ser visto a seguir: 

- Situações em que o diagnóstico foi recebido 
Esta categoria demonstra que os indivíduos recebem o diagnóstico em situação 

específica, como se pode observar nas subcategorias abaixo citadas: 

- atendimento médico por ter se sentido mal, sem causa determinada. 
Senti falta de ar, dor no peito [...] assim fui ao médico [...](Paciente H) 

- atendimento médico relacionado à gravidez 
Na primeira vez que engravidei, há 25 anos atrás, eu tive eclampsia [...](Paciente 
M) 

- consulta médica por outros motivos não associados à HAS 
Estava jogando bola e uma colega mediu a pressão de todos. A  minha estava alta. 
Fui ao Posto. [...] (Paciente J) 

 

Estava com problema de tireóide e fui ao médico [...](Paciente P) 
 

- exame periódico do trabalho 
Fui fazer o Periodico  no serviço e ela estava ocupada. [...] (Paciente Y) 

 

- recebeu o diagnostico de hipertensão junto com o diagnóstico de IRC 
Passei mal e já comecei a dialisar [...](Paciente B) 

 

Conhecimento em relação à HAS na ocasião do diagnóstico. 

Esta categoria refere-se ao que os indivíduos sabiam em relação à hipertensão arterial 

quando receberam o diagnóstico. 

 
- não tinha conhecimento sobre HAS 

Niguém falou nada [...]Paciente G 
 

- pouquíssimo conhecimento sobre HAS 
Só que quem tem toma remédio diariamente [...](Paciente E) 

 
 



Orientações sobre HAS 

 Esta categoria diz respeito a como os indivíduos percebem o fato de terem sido 

orientados em relação à hipertensão arterial. 

 
- nenhuma orientação 

  Nunca me explicaram nada sobre o problema da pressão alta […] Paciente L 

 

- receberam orientação 
Falaram que tinha que tomar os remédios e procurar um cardiologista [...] (Paciente K) 

 
Motivos para não adesão ao tratamento da HAS de acordo com o paciente: 

 Esta categoria mostra o que os indivíduos consideraram como importante para a não 

aderisão ao tratamento da hipertensão arterial. 

 

- ausência de informação sobre a doença 
Eu não tinha noção do que era pressão alta [...] (Paciente P) 

 

- não sabiam que eram hipertensos 
  Não tratei porque não sabia que estava doente. Ninguém me falou isso [...] (Paciente S) 

 

- dificuldades  em obter as medicações 
Tinha dificuldade de dinheiro pra comprar os remédios. Meu dinheiro dava só pra comida e 

olhe lá! Como eu ia tirar das crianças pra comprar remédio pra pressão? Ainda mais que eu 

não sentia nada! [...] (Paciente C) 

  

- descrença no diagnóstico de hipertensão 
Depois que melhorei, larguei de mão. Achei que não ia precisar mais cuidar de nada. Eu não 

achava que estava doente de verdade [...] (Paciente N) 

 

Acesso às medicações 

 Esta categoria mostra como os indivíduos perceberam o acesso às medicações para a 

hipertensão. 

- fácil acesso 
  Pegava os remédios na farmácia do Posto de Saúde que eu me tratava […] (Paciente U) 

 

- difícil acesso 
Eu não conseguia pegar de graça e não tinha dinheiro pra comprar [...] (Paciente D) 



Fatores facilitadores do tratamento da HAS 

 Esta categoria diz respeito aos fatores que, segundo os sujeitos da pesquisa, poderiam 

ter facilitado o tratamento da hipertensão arterial. 

 

- necessidade de informação  
Eu não fazia idéia do que realmente era pressão alta, não tinha idéia do que ela podia ser capaz de 

fazer comigo [...] (Paciente S) 

 

- maior comprometimento em relação ao seu próprio tratamento 
Eu devia ter ido mais vezes ao médico e fazer o tratamento direito [...] (Paciente U) 

 

- maior atenção dos médicos 
Se o próprio cardiologista tivesse falado comigo que eu tinha que fazer um acompanhamento, eu teria 

feito. Mas ele só passava o remédio e mais nada [...] (Paciente I) 

 

- apoio familiar 
Faltou suporte da minha família. Ninguém tinha informação que no futuro a hipertensão poderia me 

prejudicar, então não ligavam porque não sabiam que eu ia ficar com essa encrenca toda agora […] 

(Paciente U) 

 

 

6.4.1. Procedimentos éticos 

 

O projeto dessa pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Federal de Bonsucesso, conforme Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e 

suas diretrizes reguladoras da pesquisa envolvendo seres humanos, tendo sido por ele 

aprovado para execução.  

Após convite verbal aos possíveis sujeitos da pesquisa, foi feita a apresentação dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa aos pacientes selecionados a participar do estudo. Os 

participantes foram convidados a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (apêndice II). 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nas 36 entrevistas estão representados nas tabelas e gráficos 

abaixo, que dão uma visão das características sócio-demográficas da população estudada: 

Tabela 5 – Características sócio-demograficas dos informantes  

 
Fonte: Gráfico construído pela pesquisadora, com os dados obtidos na pesquisa -  HFB /2010 

 

Os dados da Tabela 5 mostram percentuais com diferenças significativas que 

caracterizam o perfil predominante da população estudada. A maioria dos pacientes é do sexo 

feminino (61%), estado civil casado (56%), em benefício pelo INSS (89%), religião católica 

(50%), nível de escolaridade fundamental (50%), tempo de diálise entre 5 e 10 anos (46%) e 

tipo de diálise, hemodiálise (89%). 

 



Tabela 6 – Relação entre tempo de diagnóstico da HAS e de diálise  –  n=36 

 
Fonte: Tabela construída pela pesquisadora, com os dados obtidos na pesquisa – HFB / 2010 

 

A maioria dos pacientes, 28 (77,8%) já tinha o diagnóstico de HAS antes de realizar o 

tratamento dialítico, entretanto os outros 8 (22,2%) referiram não ter conhecimento da doença 

hipertensiva anteriormente. 

O gráfico 12 apresenta as situações em que o diagnóstico de hipertensão foi recebido 

segundo relato do paciente. 

18 (50%) - atendimento médico por ter se sentido mal, sem causa determinada 

09 (25%) - atendimento médico relacionado  à gravidez 

05 (14%) - consulta médica por outros motivos não associados à HAS 

02 ( 5%) - exame periódico do trabalho 

02 ( 5%) - recebeu o diagnostico de hipertensão junto com o diagnóstico de IRC 

Gráfico 12. Situações em que o diagnóstico foi recebido 

 
 

Pode-se observar que não houve sequer um relato onde o atendimento médico fosse 

buscado para atendimento preventivo em relação à pressão arterial.   

 

O gráfico 13 representa a fala dos pacientes  demonstrando desconhecimento em 

relação à doença hipertensiva na ocasião do diagnóstico. 



32 (86%) - não tinha conhecimento sobre HAS 

04 (14%) - pouquíssimo conhecimento sobre HAS 

Gráfico  13. Conhecimento em relação à HAS na ocasião do diagnóstico. 

 
O gráfico seguinte mostra que a maioria dos indivíduos que procuraram os serviços de 

saúde referiram não ter sido orientados em relação à HAS. Não podemos, contudo dizer que 

essa orientação não foi efetivamente oferecida, mas inferir que não tenha sido eficiente em 

seu propósito. 

O gráfico 14 apresenta as respostas dos pacientes em relação às orientações sobre a 

HAS. 

24 (67%) - nenhuma orientação 

12 (33%) - receberam orientação 

Gráfico 14 . Orientações sobre HAS 

 
A falta de orientação relatada em relação à doença hipertensiva, demonstrada no 

gráfico anterior indica uma relação com os fatores que interferem na adesão ao tratamento da 

HAS, como veremos no gráfico a seguir.  

O gráfico15 refere-se aos motivos para não adesão ao tratamento da HAS 

70% - ausência de informação sobre a doença 

11% - não sabiam que eram hipertensos 



 5% - dificuldades  em obter as medicações 

 5% - descrença no diagnóstico de hipertensão 

 3%- diagnóstico errado 

 3% - medo de ir ao médico 

 3% - tratamento feito corretamente 

Gráfico 15 . Motivos para não adesão ao tratamento da HAS de acordo com o paciente 

 
O gráfico 16 apresenta o acesso às medicações prescritas: 

22 (61%) - fácil acesso 

14 (39%) - difícil acesso 

Gráfico 16 – Acesso às medicações 

 
 

No gráfico 16, nota-se que a facilidade para obtenção da medicação predominou sobre 

a dificuldade, o que indica não ter sido esse um fator relevante para a não adesão ao 

tratamento da HAS para a maioria dos entrevistados, dado também confirmado no gráfico 

anterior. 

O gráfico abaixo confirma os dados apresentados nos gráficos anteriores, apontando a 

informação como fator de grande influência na não adesão ao tratamento da HAS. 

Gráfico 17 – facilitadores da adesão ao tratamento: 

28 (80%) - necessidade de informação  



04 (11%) - maior comprometimento em relação ao seu próprio tratamento 

02 ( 6%) - maior atenção dos médicos 

01 ( 3%) - apoio familiar 

Gráfico 17. Fatores facilitadores do tratamento da HAS 

 
 

Os dados apontam para a informação como fator mais valorizado pelos entrevistados 

em relação à adesão ao tratamento da HAS. 



8  DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, objetivou-se identificar os fatores que na percepção dos pacientes renais 

crônicos foram responsáveis pela não adesão ao tratamento da hipertensão primária. O estudo 

realizado teve um propósito importante, uma vez que suas conclusões podem servir de 

subsídios não só para outras pesquisas como também para servir como mais um ponto de 

apoio para os que se preocupam em estudar e entender as questões relacionadas à saúde, com 

a preocupação voltada para questões da prevenção, que são por certo consonantes aos 

propósitos do Programa de Saúde da Família, que busca uma atuação onde é valorizado o 

atendimento estruturado, ambulatorial contínuo e integral, com estreita interação com a 

comunidade, que traz a possibilidade de efetivamente haver uma verdadeira promoção de 

saúde e consequentemente uma diminuição no número de indivíduos acometidos por agravos 

relacionados a doenças como a HAS.  

Analisando os dados retirados dos formulários preenchidos durante as entrevistas que 

nortearam esse trabalho e considerando o perfil sociodemográfico (Tabela 5), nota-se uma 

amostra composta por mais mulheres (61%). O estado civil que predomina é o casado (56%) e 

a maioria dos entrevistados encontra-se recebendo benefício pelo INSS (89%). Percebe-se  na 

população estudada uma tendência à religiosidade, uma vez que 50% são católicos e 30% 

evangélicos. Dos restante apenas 5,5% relatam não ter religião, o que traz à tona a idéia de se 

pensar na realização de uma futura de investigação no que se refere à questão da religiosidade 

em relação ao enfrentamento da doença renal. 

No decorrer das entrevistas, o termo “falta de informação” apareceu nos depoimentos 

de maneira representativa. O termo assume significado importante em decorrência da 

compreensão de saúde/doença. Sendo assim, nesta categoria, os entrevistados expressam e 

reconhecem seu autocuidado reduzido, porém nota-se uma associação entre essa categoria e a 

que trata do conhecimento sobre a hipertensão arterial, levando a se considerar de relevância 

uma reflexão em relação a como os indivíduos lidam internamente com as informações que 

recebem. 

A população estudada é composta de 50% de indivíduos com nível fundamental de 

ensino, entretanto a outra parcela (metade da amostra) é constituída por indivíduos com nível 

médio (39%) e superior incompleto (11%), o que, embora não tenha sido objeto desse estudo, 

a princípio descarta a relação direta entre nível de escolaridade e adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial. 



A partir do que se pode constatar nesse trabalho, pelas falas dos entrevistados, pode-se 

perceber a relevância que sabidamente a informação tem no contexto dos cuidados com a 

saúde. Nesse sentido, Charon (1989) apresenta uma possibilidade interessante para o 

entendimento dessa dinâmica. Trata-se da correlação do conceito de Interacionismo 

Simbólico, que enfoca a natureza da interação e a dinâmica das atividades sociais como causa 

do comportamento, onde o indivíduo é um ator dinâmico em constante processo 

desocialização e interação com o meio e com os outros, e não uma personalidade estruturada e 

imutável. Segundo Dupas (1997) esse conceito reitera a importância de ações dos serviços de 

saúde que venham a influenciar os indivíduos, de forma que as informações por eles recebidas 

se tornem significativas e que possam trazer benefícios em relação aos cuidados com a saúde. 

Pelos depoimentos dos entrevistados, nota-se claramente que além da pouca iniciativa 

em relação às ações de cuidado, existe também uma resistência em reconhecer e procurar 

cuidados para sua saúde. 
Não me preocupava nem um pouco com minha saúde. Eu achava que não tinha 

nada e tudo bem, ia levando a vida na boa, trabalhando e coisa e tal [...] (Paciente 

U) 

 

Eu queria mais era saber de ganhar dinheiro e achava que era desnecessário 

perder tempo indo ao médico [...] (Paciente X) 

 

  A partir das falas dos participantes do estudo, fica também patente a concepção dos 

dos mesmos quanto à necessidade de cuidados com a sua saúde, apenas na vigência da 

doença. Isso pode ser afirmado, visto que não foi observado no grupo entrevistado, situações 

em que os indivíduos procurassem os serviços de saúde por medida preventiva. 
Porque eu me via como um super-homem. Eu estava me sentindo bem, não sentia 

nada [...] (Paciente S) 

 

Cabe então, em função do que pode ser percebido nessa pesquisa, valorizar a 

necessidade de uma atenção especial em relação aos aspectos culturais e sociais que se 

entremeiam no mundo empírico dos homens e constituem obstáculos para sua adesão às ações 

de prevenção. Visto isso, salta aos olhos a necessidade de se promover educação e assistência, 

na perspectiva de mudança de quanto aos cuidados com a saúde e aos propósitos da ESF. 

Parece importante ressaltar que a própria organização das políticas de saúde necessita 

de uma reorientação, no sentido de desenvolver programas e capacitar profissionais para 

atuarem na ESF, o que pode-se perceber como uma iniciativa que ainda se dá de maneira 



incipiente, porém se mostra como um grande desafio para todos os atores envolvidos com a 

assistência à saúde na atenção básica. 

O estudo realizado leva à idéia de haver necessidade cada vez maior, por parte de 

todos os atores envolvidos nesse contexto, de entendimento da saúde e da doença enquanto 

processo, para que se possa contextualizá-las como algo multicausal, entrando assim em 

consonância com o modelo predominante na atualidade, que atribui a origem da doença a 

múltiplos fatores inter-relacionados (OLIVEIRA, 2000).  

 



Considerações Finais 

 

Estamos vivenciando um tempo onde saúde tende cada vez mais a ser interpretada a 

partir dos conceitos da saúde pública. Saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas 

sim um “bem-estar” mais amplo. Levando-se em consideração esse conceito, pode-se então 

entender o sofrimento humano como algo não passível de detecção através de exames 

diagnósticos. Parece, contudo, que apesar de inúmeras mudanças na forma de entender saúde, 

a subjetividade ainda não está sendo muito valorizada, o que se mostra claro pela 

generalização do atendimento e banalização dos sentimentos do paciente.   

O cenário da saúde no Brasil está povoado por uma grande preocupação com as 

questões relacionadas às DCNT, em especial à HAS, visto que ela é uma “porta de entrada” 

para uma série de outras doenças do aparelho circulatório. O que se tem tido como resposta 

aos esforços empreendidos, entretanto, ainda é o grande desconhecimento e/ou descontrole 

em relação à HAS.   

Colocar em prática uma atenção integral e uma expressão da subjetividade numa 

sociedade como a nossa, marcada pelo individualismo e pelo domínio do neoliberarismo, 

constitui-se num grande desafio. É justamente esse desafio que deve nortear o trabalho dos 

profissionais da saúde, principalmente dos que atuam na Atenção Primária.  Nem sempre, 

porém tem existido a capacitação necessária por parte dos profissionais que atuam no sistema 

de saúde para lidar com a complexidade humana, com uma percepção integral do processo 

saúde-doença e de seus determinantes. A incorporação desse novo conceito de saúde e a 

operacionalização desse novo olhar, por certo levará à modificação desse quadro reducionista, 

minimizando falhas de diagnóstico e tratamento.  

Com a criação do SUS desencadeou-se um processo de ampliação da oferta de 

serviços de saúde para que um maior número de pessoas tivesse acesso e também cresceu o 

nível de qualidade dos atendimentos obedecendo ao principio da integralidade das ações e dos 

serviços de saúde, onde o atendimento é para o indivíduo, e não para parte dele, em 

contraposição ao modelo até então vigente.  

 Uma prática entretanto, que se comungue com o princípio da integralidade, necessita 

de um exercício efetivo do trabalho em equipe que engloba a formação do profissional de 

saúde. Faz-se necessário o estabelecimento de estratégias de aprendizagem que tragam o 

diálogo, a troca, a transdisciplinaridade entre as diferentes áreas do saber formais e não 

formais, que contribuam para as ações de promoção de saúde individual e ou coletiva, e que 

permitam a incorporação, pelo  paciente, de um olhar sobre a hipertensão  



Aderir ao tratamento mostra-se um fator fundamental para o controle adequado de 

qualquer doença. Particularmente em relação à HAS, essa atitude tem um caráter 

multidimensional, visto que além de se refletir na qualidade de vida do indivíduo, abrangendo 

diversos aspectos, traz também prejuízos para a economia do sistema de saúde, em função do 

aumento dos índices de morbimortalidade por essa causa. 

Pelo fato da adesão não depender unicamente do paciente, mas sim de vários 

elementos, torna-se  importante que não se  reduza a complexidade desse processo ao âmbito 

individual. Uma ação conjunta onde haja a participação do paciente, família e equipe de saúde 

pode levar a mudanças de hábitos e atitudes, e é necessária. Essa multiplicidade de fatores 

pode, entretanto, ser desconsiderada pelos pacientes, que tendem a acreditar que apenas os 

medicamentos anti-hipertensivos sejam suficientes para o controle da PA. Tal atitude 

provavelmente tem ligação com a dificuldade de ruptura com estilos de vida já incorporados 

anteriormente o que seve como fato impeditivo para aquisição de novos hábitos e mudanças 

no estilo de vida.  

A questão da adesão ao tratamento traz em si uma ligação direta com a situação de 

aceitação e convivência com a doença. O fato de a HA ser, na maioria das vezes, 

assintomática, facilita com que os indivíduos não se percebam como hipertensos. Em função 

disso, aceitar a doença é mais difícil e consequentemente tornam-se mais improváveis as 

modificações no estilo de vida, com aquisição de novos hábitos, necessários para excluir, 

minimizar ou retardar as consequências da HAS. A adesão ao tratamento anti-hipertensivo é, 

portanto, um fenômeno que se evidencia pela participação ativa do paciente no plano 

terapêutico. 

Conhecer as crenças em saúde sobre as medidas de controle da hipertensão arterial 

possibilita conhecer indicadores de adesão ao tratamento, identificar grupos de risco e 

reavaliar formas de cuidado à saúde. A crença em saúde é, por si só, um forte preditor do 

comportamento. Parece constituir-se em um importante indicador para a adesão, visto que o 

indivíduo para mudar comportamentos de saúde, necessita primeiramente valorizar os 

benefícios das mudanças de estilo de vida, acreditando que é possível reduzir a suscetibilidade 

ou severidade da doença com a mudança de atitude. 

Os profissionais de saúde devem estar atentos à essa questão para que possam pensar 

numa maior eficácia das estratégias educativas, pois, sem compreender a maneira de pensar, 

de agir e de sentir das pessoas diante de seus problemas de saúde, não se pode pensar em um 

trabalho eficaz de promoção e prevenção em saúde, nem mesmo dar seguimento a um 



processo educativo que tenha como objetivo a mudança e a adequação a um estilo de vida 

saudável. 

A população entrevistada nessa pesquisa trouxe relatos que denotam o 

desconhecimento sobre a HAS. Observou-se, através da análise dos resultados, que 

independente de fatores de qualquer ordem, a percepção a população em relação a não adesão 

ao tratamento da HAS está pautada na justificativa da falta de informação, o que, pelo 

conteúdo das respostas dados, pode ser interpretado como dificuldade no processo de 

comunicação.  

Possivelmente os entrevistados receberam algum tipo de orientação médica sobre o 

tratamento da hipertensão, visto que pelos dados observados, apenas 5% da população 

estudada relata ter recebido o diagnóstico da HAS junto com o da IRC, o que leva à dedução 

lógica de que as informações foram dadas, porém, não foram devidamente decodificadas e 

efetivamente compreendidas e introjetadas. 

Pode-se observar na população estudada que em perguntas de conteúdo diferente, 

surgem percentuais significativos de classes de respostas que denotam como percepção sobre 

os motivos da não adesão ao tratamento da HAS, a falta de informação: 86% dos pacientes 

responderam que nada sabiam sobre a HAS quando receberam esse diagnóstico, 67% 

relataram nunca terem tido nenhuma orientação sobre a HAS;  52% disseram que não fizeram 

o tratamento adequado por não terem informações sobre a doença, e 78% respondem que seria 

necessário que tivessem recebido informação sobre a doença para terem aderido ao 

tratamento. 

Os resultados obtidos nesse trabalho conduzem a se pensar na necessidade de um 

debate amplo nos serviços de saúde, buscando mudanças no modelo assistencial, visando 

contribuir para a reflexão crítica dos modelos e ações em saúde. Traz a ideia de uma 

necessária consciência das diferenças existentes entre os valores dos profissionais e dos 

pacientes, para que, a partir do conhecimento sobre práticas de saúde, valores e percepções 

em relação à doença e ao tratamento, características socioculturais, linguísiticas e 

psicológicas, para uma conexão mais adequada entre a assistência e o assistido.  

A partir dessa conclusão, dois pontos, dentre os muitos possíveis, sugerem ser 

merecedores de uma reflexão especial: o primeiro diz respeito à necessidade de uma leitura do 

ser humano onde haja a construção de um olhar ampliado sobre a produção do cuidado em 

saúde, incluindo as “tecnologias leves” no arsenal dos saberes e competências de saúde. O 

segundo diz respeito especialmente a uma proposta no sentido de melhoria na comunicação, 

como ponto fundamental para uma assistência humanizada à saúde.  



A problemática da adesão ao tratamento anti-hipertensivo consiste em um grande 

desafio a ser enfrentado por todos: paciente, familiares, profissionais da área de saúde, 

instituições e comunidade.  A partir da efetivação das propostas do SUS, ressaltando na 

atuação da ESF uma postura efetivamente humanizada, com ações baseadas na interrelação 

verdadeira e integral do sistema de saúde com o paciente, com subsídios das teorias da 

Educação e da Psicologia, espera-se observar mudanças favoráveis no cenário da saúde, que 

até então, pelos informam as fontes oficiais, ainda se mostra desastroso, no que tange a HAS.  

A mudança de paradigma que vem ocorrendo no sistema de saúde brasileiro, deve 

servir como alicerce para avaliações que gerem sistemas de produção de cuidados de saúde 

cada vez mais eficientes, com a construção de um sistema de saúde democrático, que traga 

possibilidade de posturas positivas do sujeito em relação à sua saúde, caminhando de forma 

harmônica com os princípios e diretrizes do SUS e tendo como ponto fundamental a adesão 

ao tratamento das DCNT, visando alcançar uma melhor qualidade de vida, e 

consequentemente favorecendo a economia do sistema de saúde. 

Os principais fatores atribuídos aos pacientes, que interferem na adesão ao tratamento 

da HAS, estão relacionados à percepção da hipertensão arterial como uma doença, à atitude 

do paciente em relação ao fato de ser hipertenso e à motivação pessoal por um favorecimento 

de seu estado de saúde.  Isso tudo associado às questões de ordem financeira, relativas ao 

custo do tratamento assim como também impacto do papel das medidas higieno-dietéticas no 

contexto do padrão sociocultural vigente. 

Em virtude do grande número de pacientes que descobriram ser hipertensos em 

consultas de rotina ou durante a triagem nos serviços, visto o caráter assintomático da HA, a 

mensuração da pressão arterial deveria ser uma atitude estimulada nas pessoas e estar presente 

de forma efetiva e frequente em todos os serviços de saúde. 

O quadro apresentado neste trabalho sugere a necessidade de aumentar o 

conhecimento da população em relação ao controle da PA, mas para tal faz-se necessário a 

implementação de medidas que ofereçam aos serviços básicos de saúde a possibilidade de 

atuar de forma resolutiva, com incentivo às políticas e programas comunitários.  Uma atuação 

onde as ações educativas sejam desenvolvidas com os pacientes, familiares e a comunidade, 

por meio de diversos recursos, que podem ir desde o contato individual até a utilização de 

fontes de informação coletiva, como folhetos, reuniões, palestras, simpósios, peças teatrais, 

vídeos e músicas educativas. Para que se adote essa postura, contudo, existe a necessidade de 

se repensar maneiras de reestruturação dos processos de formação dos profissionais de saúde, 



com conteúdos e práticas pedagógicas, acreditando na premissa de que saúde se constitui em 

espaços que incorporam a ética e o diálogo e onde estejam presentes a escuta e o acolhimento.  

Espera-se que se legitimem formulações de políticas públicas de saúde nas quais o 

interlocutor seja o próprio sujeito a quem elas se destinam, para que se produza uma saúde 

pública mais comprometida com as possibilidades de saúde integral e qualidade de vida. 

Os pontos comentados nesse trabalho trazem mais do que conclusões, visto que não 

oferecem um caráter estático de informações. Oferecem dados que, em conjunto com os 

fornecidos pelas inúmeras pesquisas sobre o tema, e com conceitos previamente 

estabelecidos, baseados nas confirmações científicas, promovem indagações que levam a se 

repensar nas posturas profissionais, políticas e humanas, no sentido de gerar nos diversos 

contextos, maiores possibilidades de saúde integral e qualidade de vida para a população, com 

o incessante desafio da busca por novas soluções para cada situação e para cada tempo. 
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ANEXO I 
 

Propaganda do Programa de Distribuição de Medicamentos Saúde não tem preço, 

veiculado na mídia – 2011 

 
Fonte: Min. Saúde - Portal da Saúde – 2011 (adaptado pela pesquisadora) 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1000 

acesso em 09 fev 2011 



ANEXO II 

 

Imagens exibidas na Campanha Saúde Não tem Preço - MS - 2011 

 
Fonte: Min. Saúde - Portal da Saúde – 2011 (adaptado pela pesquisadora) 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
NOME ______________________________________________________________________ 

SEXO _______________    IDADE __________  ESCOLARIDADE ________________       ESTADO CIVIL 

_________________________RELIGIÃO ______________________       PROFISSÃO ________________             

OCUPAÇÃO _________________________ 

HÁQUANTOTEMPOFAZDIÁLISE?__________________________________________ 

HÁ QUANTO TEMPO TEVE O DIAGNÓSTICO DAHIPERTENSÃO?______________ 

QUE TIPO DE DIÁLISE REALIZAATUALMENTE?_____________________________ 

POR QUANTO TEMPO FEZ O TRATAMENTO DA _____________________ 

EM QUE SITUAÇÃO LHE FOI DADO O DIAGNÓSTICO DE HAS? _______________________________ 

 

O QUE LHE FOI DITO QUANDO LHE DERAM O DIAGNÓSTICO DE HAS? ________________________ 

 

O QUE VOCÊ SABIA NESSA ÉPOCA SOBRE HAS? _____________________________________________ 

 

VOCÊ RECEBEU ORIENTAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE TRATAR A HAS? __________________ 

 

PORQUE NÃO FEZ O TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO DE FORMA ADEQUADA? _______________ 

 

VOCÊ TINHA FACILIDADE EM OBTER AS MEDICAÇÕES PRESCRITAS? _________________________ 

 

O QUE TERIA SIDO BOM NAQUELA ÉPOCA, PARA QUE VOCÊ ADERISSE AO TRATAMENTO 

RECOMENDADO?  



     APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

Idade: _______       RG: __________ 

Projeto: FATORES INTERVENIENTES NA ADESÃO AO TRATAMENTO DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL PRIMÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA AVALIAÇÃO 

EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 

 

Eu,__________________________________________________________________, abaixo 

assinado, declaro ter pleno conhecimento do que se segue: 

1. Objetivo da Pesquisa: Estudar o processo de adesão ao tratamento da hipertensão arterial. 

2. Benefícios que possam ser obtidos: 

Subsídios para implementação de ações na Atenção Básica que facilitem a adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial. 

3. Receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos relacionados 

com o objeto da pesquisa. 

4. Tenho a liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo. 

5. Obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar minha 

vontade de continuar dele participando. 

6. A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha 

privacidade. 

7. Em caso de dúvidas, poderei esclarecê-las através de contato telefônico com o (a) 

pesquisadora pelos telefones 21- 3977-9881 – 21-914996617. 

 

Rio de Janeiro, _____de ___________________de 20 ____ 

 

__________________________________                  _______________________________ 

Assinatura do Participante ou Responsável                          Assinatura da Pesquisadora 


