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RESUMO 
 
Por intermédio deste procurou-se identificar nexos que evidenciassem adesão ao 
tratamento da hipertensão arterial nos modos de vida dos usuários portadores de 
hipertensão arterial; compreender as relações dialéticas da assistência prestada pela 
Unidade de Saúde da Família expressa por contradições e congruências no modo de 
vida destes e elaborar um programa educativo segundo pedagogia emancipatória 
fundada nos pressupostos teóricos de Paulo Freire, com temas referentes às 
necessidades evidenciadas pelos usuários portadores de hipertensão arterial. O 
fenômeno modo de vida foi apreendido sob o referencial teórico-metodológico do 
materialismo histórico e dialético. As entrevistas realizadas com 11 usuários 
portadores de hipertensão arterial foram submetidas ao procedimento de análise de 
discurso, que revelou o modo de vida destes usuários representado pelos temas: 
crenças, sentimentos, para além do individual, controle pressórico, descontrole 
pressórico e causa da hipertensão arterial. Estes temas foram analisados frente às 
categorias dialéticas o subjetivo e o objetivo e processo saúde-doença-cuidado. Para 
estes usuários portadores de hipertensão arterial a vida cotidiana se apresenta com 
inúmeras contradições referentes ao tratamento necessário e a doença que não é 
assumida como doença; necessidade de modificações em hábitos e valores humanos 
que se contrapõem às essas modificações; impossibilidade concreta de controle dos 
níveis pressóricos decorrente de situações do modo de vida como o nervosismo, 
problemas familiares e financeiros. Ao identificar contradições do modo de vida 
destes usuários, este estudo apresenta uma proposta de melhoria da adesão ao 
tratamento da hipertensão arterial por meio da educação emancipatória nos 
pressupostos de Paulo Freire. É necessário que a Enfermagem reconheça e se 
aproxime desta realidade e de modo ético transforme sua prática profissional no 
sentido de propiciar caminhos de maior autonomia aos usuários portadores de 
hipertensão arterial assistidos pelas enfermeiras. 
 
Descritores: Hipertensão; Medidas, Métodos e Teorias; Educação em Saúde; Saúde 
do Adulto.    
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ABSTRACT 

 

This study intended to identify, in the way of life of hypertensive patients, 
connections which could clarify their compliance of hypertension treatment, to 
understand dialectical relationship of the assistance offered by a Family Healthcare 
Program expressed through contradictions and coincidences in the patients’ way of 
life, and to create an educative program according to the emancipatory pedagogy 
based on Paulo Freire’s conception of emancipatory education, with themes related 
to hypertensive patients’ required needs. The phenomenon “way of life” was grasped 
on the grounds of the theoretical and methodological aspects of the historical and 
dialectical materialism. The interviews, held with 11 hypertensive patients, were 
submitted to the analysis of the speech procedures, which showed the way of life of 
these patients. It can be represented by the following: beliefs, feelings, beyond-
individual, under-control pressure, out-of-control pressure and hypertension causes 
These categories were analyzed according to dialectical categories – the subjective 
and the objective – and the health-illness-care process. Hypertensive patients’ daily 
life shows many contradictions related to the treatment needed and the illness not 
assumed as it is; the need of changing habits and human values which oppose to 
these changes; the real impossibility of controlling pressure levels due to daily life 
conditions such as nervousness and financial and familiar problems. Once many 
contradictions in these patients’ way of life have been identified, this study sugests 
the improvement of the acceptance of hypertension treatment by means of 
emancipatory education, according to Paulo Freire’s theory. Nursing has to accept 
this reality, approach to it, and ethically change its own practice in order to show 
hypertensive patients under the care of nurses a better way towards their autonomy. 
 

Keywords: Hypertension; Nursing; Measurements, Methods and Theories; Health 

Education, Adult Health. 
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RESUMEN 

Por intermédio de este estúdio, se buscó identificar los vínculos de continuidad en el 
tratamiento de hipertensión arterial y  los modos de vida de usuarios portadores de 
esta dolencia, comprender las relaciones dialécticas en la asistencia prestada  por una 
Unidad de Salud de la Familia, mostrando contradicciones y congruencias en el 
modo de vida  de estos y elaborar un programa educativo según la pedagogía de 
emancipación, fundamentada en las propuestas de Paulo Freire, con temas referentes 
a necesidades evidenciadas por los usuarios portadores de hipertensión arterial. El 
fenómeno modo de vida  fue aprendido bajo la referencia teórico-metodológica del 
materialismo histórico y dialéctico. Las entrevistas  fueron realizadas con 11 
usuarios  portadores de hipertensión arterial, sometidos al procedimiento de análisis 
del discurso, que reveló el modo de vida de estos usuarios representado por los 
temas: creencias, sentimientos, además de lo individual, control de la presión y la 
causa de hipertensión arterial. Estos temas fueron analisados con las categorias 
dialécticas de lo subjetivo y lo objetivo, en el proceso salud-enfermedad-cuidado, 
para estos usuarios  portadores de  hipertensión arterial, la vida cotidiana se les 
presenta con innumerables contradicciones, referentes al tratamiento y la enfermedad 
que no es aceptada como enfermedad, la necesidad de modificaciones en los hábitos 
y los  valores humanos se contradicen  a estas modificaciones; imposibilidad   
concreta  de controlar los niveles de presión, resultado del modo de vida, situaciones 
como: el nerviosismo, problemas familiares y financieros. Al identificar estas 
diversas contradicciones en el modo de vida, los usuarios de este estudio  presentan 
una propuesta de mejoría al tratamiento  de la hipertensión arterial, al adicionar  la 
educación libertadora  en las propuestas de Paulo Freire. Es necesario  que la 
enfermera reconosca y se  acerque  a esta realidad  y de modo ético transforme su 
práctica profesional, en el sentido de propiciar  caminos de mayor autonomía a los 
usuarios portadores de hipertensión arterial  atendidos por las enfermeras. 

Palabras clave: Hipertensión, Mediciones, Métodos y Teorias, Educación en Salud, 
Salud del Adulto. 
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O campo de assistência à saúde do adulto apresenta-se amplo e complexo 

considerando as transformações do perfil nosológico ocorridas no último século em 

decorrência de um acelerado processo de industrialização e urbanização. A inversão 

das populações rural e urbana favoreceu a exposição a fatores de risco presentes com 

mais freqüência nas regiões urbanizadas (Brasil, 1993). 

Toda essa mudança é compreendida pela epidemiologia como “transição 

epidemiológica” em um conceito que inclui as modificações ocorridas no tempo nos 

padrões de morte, morbidade e, até mesmo, a invalidez, que caracterizam uma dada 

população específica e, em um contexto geral, ocorrem em concomitância a outras 

transformações que podem ser no âmbito social, econômico e demográfico (Omram, 

2001). 

As transformações dadas podem ser evidenciadas pelo aumento da 

expectativa de vida com acréscimo de cerca de 30 a 40 anos nos países em 

desenvolvimento, em decorrência, em parte, dos avanços tecnológicos e científicos, 

como também de uma melhora importante nos parâmetros utilizados pela saúde 

pública para intervenção no decorrer do último século (OMS, 2003a). 

Para Schramm et al. (2004) os aspectos básicos do processo de mudança no 

perfil epidemiológico são três: as doenças transmissíveis são substituídas pelas não 

transmissíveis e causas externas; verifica-se um deslocamento das cargas de doenças 

e mortalidade dos grupos jovens aos mais idosos e, ainda, uma transformação de 

uma situação anterior, na qual havia o predomínio da mortalidade para uma atual 

evidenciada pelo domínio de diferentes processos mórbidos. Desse modo, amplia-se 

o conceito de transição epidemiológica para o de “transição da saúde”, no sentido de 

compreender fenômenos e comportamentos sociais relativos aos aspectos básicos da 
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saúde nas populações humanas. 

Em sua essência, a transição da saúde pode conter dois aspectos principais: 

em um pólo, encontra-se a mudança das condições de saúde, entendidas como 

modificações ocorridas na freqüência, magnitude e distribuição das condições de 

saúde, que se expressam por meio de doenças, incapacidades e, até mesmo, a morte; 

no pólo oposto, “a resposta social organizada a estas condições que se instrumenta 

por meio dos sistemas de atenção à saúde” (modificações/transição do modelo de 

atenção), que é determinada majoritariamente pelo desenvolvimento social, 

econômico e tecnológico que se apresenta (Schramm at al., 2004 p.898).      

As vantagens advindas do crescimento econômico e determinadas pelo 

processo de industrialização são várias e não podem ser negadas; no entanto, a 

população tornou-se vulnerável a vários aspectos nocivos à sua saúde, considerando-

se as modificações no ambiente de trabalho, tipos de atividades laboriosas e 

condições adversas de saúde, permanecendo exposta a estes por períodos mais 

longos da vida. Os agravos crônicos também se tornaram expressivos em 

decorrência de uma diminuição na taxa de mortalidade infantil concomitante ao 

aumento da expectativa de vida, o que possibilitou a exposição ao risco de 

problemas crônicos (OMS, 2003a). 

Para Lessa (1998) as doenças crônicas são definidas em função de seu 

impacto no funcionamento fisiológico, ou seja, uma doença de curso prolongado, na 

qual se evidencia uma multiplicidade de fatores de risco complexos, complexidade 

esta expressa por fatores etiológicos e biológicos conhecidos e desconhecidos, um 

longo período de latência e curso assintomático, um curso clínico, geralmente, 

prolongado e permanente, sintomatologia com episódios de remissão ou exacerbação 
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e de evolução clínica para graus variados de incapacidade e/ou morte. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe a ampliação do conceito 

anterior, desviando o foco das conseqüências aos aspectos fisiológicos e, sem 

desconsiderá-los, inclui uma visão que contempla condições não transmissíveis, 

transmissíveis persistentes, distúrbios mentais de longo prazo e deficiências físicas, 

em função da necessidade de gerenciamento do agravo à saúde por tempo 

prolongado, pelos impactos pessoais, sociais e econômicos decorrentes de 

incapacidades/deficiências físicas, que requisitam demanda de cuidados e/ou 

modificações específicas no modo de conduzir a vida cotidiana (OMS, 2003a).    

Os países denominados “em desenvolvimento” prevêem tendências 

epidemiológicas similares aos “desenvolvidos” contribuindo, sobretudo, para que os 

dados globais constituam-se senão trágicos, no mínimo alarmantes. O Relatório 

Mundial de Doenças Crônicas não Transmissíveis e Saúde Mental da OMS mostra 

que 59% dos óbitos do mundo foram em decorrência de doenças crônicas não 

transmissíveis, incluindo, os distúrbios mentais e, em 2000, constituíram 46% da 

carga global de doenças. Presume-se que, no ano de 2020, esse porcentual 

aumentará para 60% e as maiores incidências serão dos agravos cardiovasculares, 

especificamente, doença cardíaca e acidente vascular cerebral, depressão e câncer 

(OMS, 2003a).     

Em todas as regiões do mundo, é possível diagnosticar transições 

epidemiológicas semelhantes, considerando-se a dinâmica populacional e os 

problemas de saúde. Mudanças contínuas no equilíbrio relativo entre condições 

crônicas e agudas associadas a aumentos progressivos na prevalência de transtornos 

prolongados, constituir-se-ão problemas complexos que serão enfrentados por 
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profissionais de saúde, serviços e governos ao planejarem e estabelecerem políticas 

de assistência à saúde (OMS, 2003a). 

Nessa perspectiva, encontra-se a incidência crescente de doenças crônicas 

nos países em desenvolvimento, que enfrentam, ao mesmo tempo, o impacto destas 

e ainda lidam com agravos característicos de países de renda baixa e média, como as 

doenças infecciosas agudas e desnutrição, entre tantos problemas relacionados à 

saúde materno-infantil (OMS, 2003a). 

A preocupação da Organização Mundial da Saúde com dados alarmantes 

torna-se concreta ao expor de modo detalhado vários aspectos que devem ser 

considerados quando o foco de atenção é o agravo crônico. Entre estes, ressalta-se a 

necessidade de serviços, profissionais e políticas de saúde colocarem-se à disposição 

do indivíduo e sua família, objetivando a melhoria de níveis de saúde e a qualidade 

de vida, propiciando-se meios para que o doente seja produtor de melhorias nas 

condições de sua saúde (OMS, 2003a).  

Este órgão internacional denuncia os sistemas de saúde por entender que os 

mesmos não são desenhados para atender problemas crônicos, visto moldarem-se 

para intervenção e tratamento dos eventos agudos. O modelo não funciona para 

agravos crônicos, produzindo contradições e conflitos entre os limites de atuação 

macro, médio e microestrutural das políticas e dos serviços de saúde instituídos 

(OMS, 2003a). Desse modo, preconizam-se modificações nos sistemas de saúde, 

que estão estruturados para uma assistência efetiva predominantemente às condições 

agudas e passem a se organizar para a assistência que possibilite uma atenção 

continuada às doenças crônicas. 

Os aspectos identificados na microestrutura e que necessitam de urgente 
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reestruturação dizem respeito a problemas de interação terapeuta-paciente, falta de 

autonomia deste nas intervenções e terapêuticas propostas e ainda, a 

desconsideração das políticas, serviços e profissionais de saúde da premissa, pois o 

autogerenciamento da proposta terapêutica melhora os resultados clínicos esperados.   

Problemas relacionados em nível estrutural médio permeiam a organização 

dos serviços de saúde e suas relações com a comunidade, quando emergem nas 

práticas, contradições e conflitos em decorrência da falta de ferramentas e perícia 

dos trabalhadores da saúde na atenção à condição crônica, na inaptidão destes para 

organizar os tratamentos das condições crônicas de modo a criar vínculos com a 

comunidade e identificar necessidades apresentadas, falha nas propostas e 

protocolos de prevenção, sistemas de informação não organizados, falta de conexão 

com a rede intersetorial e, outra vez, uma prática não orientada e que desconsidera 

as evidências científicas (OMS, 2003a).       

Para o nível macroestrutural, os problemas identificados perpassam as 

políticas de saúde estabelecidas, como a inexistência de legislações pertinentes que 

solucionem e amparem o portador de agravo crônico, visto que as existentes são 

arcaicas e não contemplam investimentos de modo inteligente. Estes, geralmente, 

constituem-se de sistemas de financiamento estatal e privado, que são repassados de 

modo fragmentado com padrões e monitoramento insuficientes, redundando em 

incentivos desordenados aos provedores. A educação continuada e os vínculos 

intersetoriais são ignorados neste nível de atenção à saúde (OMS, 2003a).   

A OMS (2003a) propõe mudança de paradigma no modo de organização dos 

serviços de saúde, uma re-significação do doente portador de agravo crônico que 

contemple uma rede de apoios necessários e pertinentes e não apenas intervenções 
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biomédicas, um cuidado planejado capaz de prever necessidades, treinamento para o 

autogerenciamento eficaz do agravo crônico, bem como apoio às famílias destes.   

Para a OMS, diversos estudos com resultados clínicos positivos foram 

obtidos por meio do autogerenciamento dos agravos crônicos de saúde (OMS, 

2003a). A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003a) e Sabaté (2003) dão ênfase 

ao autogerenciamento das condições crônicas de saúde sem explicitar quais são 

todos os quesitos que abarcaram esse conceito. Contudo, ao fazerem a 

recomendação quanto à necessidade dos serviços de saúde se organizarem, de modo 

a oferecer esse autogerenciamento aos seus usuários, os autores utilizam também, 

dos resultados de estudos de Lorig et al (1994) Lorig, Gonzalez, Laurent (1997) e 

Dongbo et al (2003). 

O autogerenciamento na proposta desses autores diz respeito ao Chronic 

Disease Self Management Program (CDSMP), desenvolvido por Lorig e 

colaboradores na Universidade de Stanford, como um programa que proporciona, 

por meio de um processo educativo, uma aprendizagem global de como o portador 

de doença crônica pode estar enfrentando e lidando com seu adoecimento no 

cotidiano. Esta abordagem propicia que o portador de doença crônica entre em 

contato com o conhecimento necessário à sua condição de saúde e de maneira 

compartilhada com o profissional de saúde estabeleça modificações na vida diária, 

que enfoquem as situações que acredita se constituir em um problema para a 

melhora ou controle das condições de saúde (Lorig et al, 1994; Lorig, Gonzalez, 

Laurent, 1997; Dongbo et al, 2003). Esta proposta se constitui uma possibilidade de 

concretização da autonomia do doente em relação ao modo de enfrentar as 

circunstâncias cotidianas do adoecimento. 
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O presente estudo não pretende adotar esse programa, mas a compreensão do 

resultado que o mesmo pode propiciar à pessoa em condições crônicas de saúde é 

importante nos quesitos concernentes à possibilidade de autonomia e de como lidar 

com as condições de saúde no modo de andar a vida. 

É possível identificar que conceito de autogerenciamento para a OMS 

(2003a) e Sabaté (2003) contempla uma participação maior do doente na proposta de 

intervenção terapêutica. Esta se constitui um cuidado planejado e deve proporcionar 

treinamento do doente para um enfrentamento eficaz do processo de adoecimento. A 

partir de então, esta pesquisa utilizará o autogerenciamento com o entendimento da 

habilidade/competência de um indivíduo portador de doença crônica para 

administrar seus problemas de saúde, de promover sua própria saúde e, desse modo, 

autônomo lidar e enfrentar as situações que se apresentarem contrárias no decorrer 

do seu adoecimento. 

Considerando-se o perfil epidemiológico mundial, ao se pensar a assistência 

à saúde do adulto e o caráter crônico do processo de adoecimento, não é possível 

prescindir de urgente modificação nos instrumentos necessários e pertinentes à 

compreensão e intervenção na problemática estabelecida. 

Barata (1990) lembra que, na década de 60 do século passado, algumas 

correntes ideológicas emergiram para a compreensão do processo saúde-doença com 

o propósito de que os conhecimentos epidemiológicos construídos servissem como 

orientadores de novas práticas de intervenção em saúde, as quais fossem ao encontro 

dos interesses populares. 

Várias foram várias as vertentes para a compreensão do processo saúde-

doença como determinado socialmente e, em uma delas, explicado por Laurell 
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(1983), este fenômeno dual é entendido como o modo específico pelo qual ocorre 

nos grupos, um dado desgaste do processo biológico e da reprodução deste emerge, 

em momentos específicos, um funcionamento biológico diferente, que produz 

conseqüências para o desenvolvimento das atividades cotidianas, ou seja, o 

aparecimento da doença. 

Assim, é na perspectiva da determinação social da doença, que este trabalho 

se propõe olhar para o fenômeno do adoecimento crônico, especificamente, para o 

portador de hipertensão arterial, visto comungar com Gonçalves (1990) que a 

compreensão do conceito de doença crônica, considerando-se as condições 

históricas nas quais a medicina atua, pode ser entendida quando se substitui um 

possível agente etiológico pela própria fatalidade da enfermidade da vida. O caráter 

“crônico” emerge nos agravos causados pelo viver do organismo humano, que 

consome tempo enquanto se desgasta. 

Neste contexto, o fundamento da homogeneidade qualitativa entre o normal 

e o patológico atinge limites evidentemente tênues no que tange ao saber médico, a 

concretude da experiência de adoecimento do indivíduo e características peculiares 

da articulação supra-estrutural daquele saber instituído e constituído (Gonçalves, 

1990). 

A questão das doenças crônicas ultrapassa as fronteiras do saber médico e 

das políticas de saúde instituídas, visto ser fenômeno expresso por aumento absoluto 

na incidência de certos agravos à saúde e de um aumento do investimento social no 

combate aos mesmos, sem nenhum sucesso. Isto é, as doenças crônicas são 

provenientes do modo social de organizar a vida; “imperfeições provavelmente 

transitórias que não autorizam senão o aperfeiçoamento da sociedade, ainda, com 
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muitos defeitos, e a hipertrofia dos serviços de saúde que tratam dessas 

imperfeições” (Gonçalves, 1990, p. 73). 

Propostas de intervenção e/ou superação desta realidade devem lançar mão 

de conhecimentos construídos, como o de Canguilhem (2002) quando, então, propõe 

uma concepção dos fenômenos patológicos, oposta ao hegemonicamente construída 

pelo modelo biomédico, isto é, o conceito de “patológico” foge à regra ou 

padronização preestabelecida. Normal e patológico não são fenômenos opostos, 

mas, sim, possibilidades de um mesmo fenômeno em uma dada realidade concreta, 

complexa e dinâmica; por isso em lugar da doença, privilegia-se o doente, entidade 

portadora da doença.    

Pensar práticas assistenciais em saúde sob essa perspectiva demanda olhares 

que, re-significam a doença por meio da compreensão da experiência do 

adoecimento. Gomes e Mendonça (2002) corroboram com esta concepção ao 

enfatizarem a necessidade de discussões que não desconsiderem os aspectos 

biológicos presentes em qualquer processo de adoecimento. No entanto, recorre-se a 

uma discussão sociocultural de modo a articular aos aspectos biológicos da doença, 

perspectivas interdisciplinares da questão, como o entendimento de que a doença 

emerge em decorrência da combinação de aspectos da experiência dos indivíduos e 

situações socioculturais. 

Minayo (1998) afirma ser a saúde uma problemática compartilhada 

indistintamente por todos os segmentos sociais, uma vez que diz respeito à existência 

humana. As condições de vida e de trabalho determinam de modo diferenciado a 

maneira pela qual as classes sociais e seus segmentos pensam, sentem e agem a 

respeito da mesma, implicando que, para todos os grupos, ainda que, de forma 



                      Introdução 25 

particular, a saúde e a doença envolvem uma complexa interação entre os aspectos 

físicos, psicológicos, sociais e ambientais inerentes ao ser humano. Desse modo, a 

saúde e a doença exprimem uma relação que perpassa o corpo individual e social em 

confronto ao ser humano total. 

 Saúde e doença constituem-se fenômenos clínicos e sociológicos 

experienciados culturalmente, visto que as formas pelas quais a sociedade os 

experimentam, cristalizam e simbolizam as maneiras que ela enfrenta seus medos e 

anseios. Neste aspecto, o fenômeno saúde-doença importa tanto por seus efeitos 

como pelas repercussões no imaginário: ambos são reais em suas conseqüências. 

Incluindo-se os dados operacionalizáveis juntamente com o conhecimento técnico, 

qualquer ação de tratamento, de prevenção ou de planejamento deveria atentar para 

os valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se destina. Nesta 

perspectiva, ampliando suas bases conceituais, as Ciências Sociais e da Saúde 

aproximam-se com maior clareza dos contornos reais dos fenômenos que abrangem 

(Minayo, 1998). 

Pretendendo ampliar essa discussão, Alves e Rabelo (1999) propõem a 

compreensão sobre a experiência do adoecimento como fenômeno, cujas raízes 

evidenciam uma realidade, dotada de significados reconhecidos e legitimada 

socialmente, ou seja, qualquer leitura que se faça a respeito de uma enfermidade 

deve permear a intersubjetividade, a experiência da vida cotidiana e as 

interpretações ou as maneiras pelas quais os indivíduos conseguem expressar, 

interpretar e transmitir suas experiências de aflição. A experiência da doença, diz 

respeito à maneira pela qual as pessoas ou grupos sociais assumem a situação de 

adoecimento ou nela se situam, e, portanto, constroem significados e modos 



                      Introdução 26 

rotineiros de enfrentá-la. 

Este estudo é proposto com intenção de olhar para o indivíduo portador de 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), um agravo crônico, cuja epidemiologia 

descreve graves complicações e seqüelas secundárias, dificuldades no seguimento 

do tratamento prescrito e necessidade de diversas modificações no modo de vida 

para que os valores pressóricos possam ser controlados, estas informações podem 

ser verificadas no apêndice A.   

Os portadores de hipertensão arterial deste estudo são assistidos por uma 

Unidade de Saúde da Família, situada na cidade de Votuporanga- SP. De modo 

concreto, constituem-se em um grupo, cuja complexidade das condições de saúde 

contempla não apenas os aspectos biológicos, mas também aqueles relativos à 

realidade social, uma vez que a mesma onde estão inseridos não propicia 

possibilidades de mudanças significativas que beneficiem também o corpo doente. 

A realidade social referida envolve questões da inserção social desses 

doentes e, também, o reflexo do processo de trabalho em saúde no cotidiano dos 

mesmos. No entanto, essa realidade não difere muito da conhecida pelos 

trabalhadores de saúde deste País, o que significa não apenas afirmar, mas, ao 

encarar a realidade, encontrar esperança para a crise da falta de eficácia e efetividade 

dos serviços públicos na melhoria das condições de saúde da população e das 

condições de cronicidade dos portadores de hipertensão arterial. 

 Ao revisitar a realidade de vida cotidiana desses doentes, é imprescindível 

abarcar a totalidade representada pelo serviço de saúde que os assiste, cuja 

particularidade reproduz o modo de produção de saúde da supra-estrutura 

estabelecida por políticas sociais e de saúde; o modo de vida dos doentes ao 
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vivenciarem a doença crônica, vislumbrar possibilidades de transformação não 

apenas para o cotidiano dos doentes, mas também da conformação dos modos de 

intervenção institucional, uma vez que os mesmos retroalimentam e reforçam a 

reprodução das práticas de saúde ineficazes. 

 Os estudos consultados pela autora a respeito dos portadores de hipertensão 

arterial, abrangeram aspectos relativos e necessários do tratamento, descreveram 

dados epidemiológicos da doença, avaliaram a adesão aos tratamentos, descreveram 

as dificuldades do tratamento e, até mesmo, implementaram atividades assistenciais 

de enfermagem para a melhoria da adesão ao tratamento da hipertensão arterial. 

Contudo, não encontrando estudo, cujo objeto fosse o modo de vida dos portadores 

de hipertensão arterial como um fenômeno concreto, no qual cada um dos elos ou 

aspectos importantes da vida cotidiana se apresentassem como condicionantes 

mútuos para explicitação, ou mesmo, explicação do modo de vida nesse processo de 

adoecimento crônico (Chaves, 1990; Car, Pierin, Aquino, 1991; Barreto et al., 1993; 

Sousa, Jardim, 1994; Shapiro et al., 1997; Castro; Car, 1999; Amodeo, 2000; Berusa, 

2000; Cesarino, 2000; Lessa, 2001; Gomes, Pierin, Mion, 2001; Brandão et al., 2003; 

Peres, Magna, Viana, 2003; Lessa et al., 2004; Moreira; Araújo, 2004; Gomes, 

Pierin, Mion, 2001; Coelho et al, 2005). 

 O materialismo histórico e dialético como método de análise e filosofia 

mostrou-se um caminho possível para a apreensão do fenômeno apresentado. Não 

diferente da construção de um estudo qualitativo, no decorrer da elaboração deste foi 

necessário encontrar diferentes referenciais e conceitos para ancoragem dos dados 

que emergiram. 
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 Um quadro de referência torna-se relevante em um estudo quando importa 

que, metodologicamente, este seja compreendido como uma totalidade abrangente de 

uma certa teoria e metodologias específicas que permitam aproximação e 

explicitação de um dado fenômeno investigado. Neste caso, como propõem Marconi 

e Lakatos (2005, p. 114) teoria deverá ser entendida como [...] 

“toda generalização relativa a fenômenos físicos ou sociais, estabelecida 

com o rigor científico necessário para que possa servir de base segura à 

interpretação da realidade; metodologia, por sua vez, engloba métodos 

de abordagem e de procedimento e técnicas” 

  Desse modo, este estudo apresentará o referencial teórico metodológico, que 

permitiu à autora analisar a dialética do modo de vida dos portadores de hipertensão 

arterial, expressa por contradições e convergências no modo de enfrentamento da 

condição de adoecimento crônico e das práticas assistenciais de saúde recebidas. 
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 Nas últimas quatro décadas o governo brasileiro não apenas identificou a 

hipertensão arterial como um agravo importante para ser combatido e controlado, 

como também procurou utilizar estratégias de atenção a essa população.  

 O conhecimento construído na área da hipertensão arterial evidencia uma 

tentativa não apenas de se conhecer a doença em si, mas também de reconhecer os 

vários aspectos intervenientes e predisponentes ao abandono do tratamento. 

Entretanto, existe uma contradição entre o que os estudos evidenciam a respeito da 

população acometida pela hipertensão arterial e as ações das políticas de saúde 

estabelecidas, fundamentadas nos fatores de risco, cuja concepção ideológica é a 

multicausalidade do processo saúde-doença (Car; Egry, 1996).  

 A população acometida pela doença, segundo o perfil epidemiológico 

apresentado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2002a), é aquela ainda 

economicamente produtiva, portanto, um importante motivo para se pensar em 

estratégias de intervenção. Existe prevalência da hipertensão arterial no sexo 

feminino em relação ao masculino em faixa etária, a qual é possível associação da 

existência dessa prevalência à inserção do gênero feminino no mercado de trabalho, 

bem como de outros agravos no modo de reproduzir a vida, considerando-se o 

movimento de urbanização e o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas 

(Car; Egry 1995; Car; Egry, 1996).  

 O Ministério da Saúde e as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial IV 

demonstram que entre os vários riscos, encontram-se o sedentarismo, o estresse, 

hábitos alimentares inadequados, o consumo de álcool e tabaco que constituem 

manifestações do modo de vida urbanizado e da pós-tecnologia estabelecida (IV 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002; Brasil, 2002a).  



            Finalidade e Objetivos do Estudo 31 

 Do mesmo modo que estes dados são oriundos da epidemiologia clássica, as 

estruturas dos serviços de saúde no País constituem-se, segundo o paradigma 

biologicista da doença, assim, o atendimento ao doente hipertenso fundamenta-se no 

modelo de atendimento clínico individual, modelo de intervenção dominante neste 

último século. 

 A investigação epidemiológica norteia o planejamento de ações, bem como 

dos custos médico-hospitalares relacionados à hipertensão arterial. Todavia, a 

compreensão multicausal desse agravo e as ações estabelecidas pelas políticas de 

saúde têm alcançado parcialmente seus objetivos. 

 O presente estudo baseia-se na concepção do processo saúde-doença-cuidado 

determinado socialmente, visto que o modo de vida e sua reprodução desencadeiam 

nos grupos um certo desgaste biológico, que favorece o aparecimento, em momentos 

particulares, de um funcionamento biológico diferente e identificado como doença, 

bem como a inegável existência de um modo de reprodução de cuidado apreendido 

socialmente (Gonçalves, 1990; Samaja, 2000; Almeida Filho, 2000).    

 Desse modo, urge estudar a hipertensão arterial nesta concepção que 

considera a doença crônico-degenerativa, como originária da maneira pela qual o 

organismo humano vivendo, desgasta-se ao longo do tempo (Gonçalves, 1990). 

A hipertensão arterial como doença crônica é compreendida 

tradicionalmente, como causada por um acúmulo de riscos conhecidos, que 

garantem a probabilidade de um indivíduo isoladamente adoecer e, como doente, 

tornar-se suscetível ao domínio da medicina. Esta se vê à frente de “algo” nem 

sempre passível de domínio e, portanto, é possível inferir que a HAS é considerada, 

como uma doença que se manifesta em decorrência do modo social de organizar a 
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vida (Gonçalves, 1990).  

Ultimamente, os estudos funcionalistas também indicam a genética como 

causa para o desenvolvimento da HAS, na tentativa, possivelmente, de propor 

intervenções focadas na causa identificada (Noblat; Lopes; Lopes, 2004; Brandão et 

al., 2003; WHO, 1999; Jackson, 1997).  

Como responder o porquê do indivíduo comer certo alimento ou respirar 

determinado ar, senão por motivos sociais que determinam o que consegue comprar 

para se alimentar ou o local de moradia que pode pagar para morar, ou ainda, 

quantas horas precisa trabalhar para conseguir sobreviver e manter uma família com 

o salário que ganha? 

É necessário entender que à doença crônico-degenerativa, falta a 

possibilidade de um controle como uma outra doença infecciosa qualquer. Neste 

caso, o controle depende de muitas variáveis que escapam ao poder da medicina e 

passam a pertencer também ao domínio do ser humano que adoece. Adoece, não um 

corpo físico apenas, mas, quem adoece é um ser humano dotado de corpo, de uma 

vida social e laboriosa, participante de uma sociedade e produto desta, que é 

impregnado de crenças e valores a respeito do adoecer (Gonçalves, 1990).  

Alguns autores, ao abordarem a complexidade hipertensão arterial nos 

instigam a refletir sobre o exercício de cidadania em relação às políticas de saúde 

estabelecidas, visto que estas evidenciam uma desigualdade no direito à saúde. 

Quando se questiona a acessibilidade aos serviços de saúde, nosso olhar volta-se à 

qualidade do trabalho desenvolvido, à disponibilidade de recursos em tempo e locais 

específicos e, entre outros, ao descompasso entre a prestação do serviço e a demanda 

da população (Trentini; Tomasi; Polak, 1996; Car, 1998; Sarquis et al., 1998; 
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Castro; Car, 1999).  

Nesta perspectiva, a medicina depara-se desprovida de recursos eficientes na 

eliminação da doença e cria alguns recursos na tentativa de controlar certas variáveis 

que determinam a doença crônico-degenerativa. Fica evidenciado, que indivíduos e 

grupos sociais estão expostos a riscos e prevenção. É de responsabilidade também, 

do enfermeiro atuar nessas áreas com a finalidade de tentar transformar perfis 

epidemiológicos em grupos sociais homogêneos. 

Existe prevalência de hipertensão arterial na população de Votuporanga (SP), 

segundo dados do Hiperdia, semelhante ao perfil epidemiológico brasileiro em 

relação a sexo e faixa etária, entretanto, a seqüela de maior prevalência é o infarto 

agudo do miocárdio, seguido dos acidentes vasculares encefálicos, doença renal, 

coronariopatias e em pequena proporção ao total de casos, pé diabético e amputação 

de pé (DATASUS, 2003). 

A primeira unidade de saúde do município de Votuporanga que se 

transformou em Unidade de Saúde da Família foi a "Dr. Martiniano Salgado - Pró-

Povo" (USF-Pró-Povo). Desde o ano de 2002, os discentes do Curso de Enfermagem 

da UNIFEV, têm tido a oportunidade de realizar atividades práticas e de estágio 

curricular nesse serviço. No cotidiano, os acadêmicos de enfermagem percebem que 

os usuários portadores de agravos crônicos apresentam dificuldades quanto à adesão 

ao tratamento proposto, apesar de serem implementadas visitas domiciliares, 

atendimento de enfermagem individual, orientações de enfermagem pelo serviço e 

também com a colaboração dos discentes, bem como, várias palestras voltadas à 

educação em saúde são implementadas como decorrentes dos projetos de estágio 

supervisionado dos discentes dos 7o. e 8o. períodos do Curso de Enfermagem.   
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Os dados epidemiológicos fundamentam práticas de intervenção, contudo há 

de se interrogar o alcance destas no quesito eficácia. Fica evidente que a informação 

não é suficiente para a mudança de comportamento, o problema é maior que a 

informação, possibilitando a hipótese de uma compreensão e abordagem 

inadequadas por parte dos profissionais de saúde ao problema da adesão do doente 

ao tratamento da hipertensão arterial.  

Os estudos desenvolvidos tradicionalmente em vertentes funcionalistas, 

mostram que as pessoas adquirem maior conhecimento a respeito do risco para 

agravos cardiovasculares; entretanto o conhecimento adquirido tem resolvido 

parcialmente o problema da adesão. 

A vivência profissional da autora deste estudo, no cotidiano de atendimento 

clínico de enfermagem, permite identificar nos portadores de hipertensão arterial 

diversos modos de lidar com o seu adoecimento. Essas diferenças compreendem, 

desde um cumprimento rigoroso de todas as recomendações recebidas até o não 

seguimento das mesmas. Os espectros variantes desses extremos incluem: 

inalteração dos modos de vida e tomada correta e regular das medicações; alteração 

de alguns modos de vida e tomada correta regular ou irregular das medicações. 

Algumas vezes, o usuário refere fazer uso de produtos caseiros em substituição às 

medicações prescritas.  

Ao considerar o cotidiano de docência da autora desta pesquisa e os dados de 

prevalência de portadores de hipertensão arterial no município de Votuporanga; que 

esta doença é importante predisponente aos agravos cardiovasculares; que o controle 

dos níveis pressóricos diminui o risco para estas doenças; que a mudança no modo 

de andar a vida para um mais saudável favorece uma certa estabilidade dos níveis 
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pressóricos; em alguns casos, diminui a utilização da terapia farmacológica e de seus 

efeitos adversos e, de modo geral, aumenta a estimativa de vida com uma melhor 

qualidade percebida na terceira idade, interroga-se: 

1) Qual é o modo de vida adotado pelos usuários do programa de 

hipertensão da USF Pró-Povo para controlar sua pressão? 

2) O que sente e pensa o usuário da USF Pró-Povo com hipertensão 

arterial em relação à sua doença?   

Considerando ainda que o conhecimento, em geral, funcionalista, produzido 

a respeito da adesão ao tratamento da hipertensão arterial atualmente é insuficiente 

em relação à gravidade da doença e presença de riscos cardiovasculares resultantes 

da falta de controle desse agravo e que o modo de produção de saúde pode ser 

reproduzido no modo de vida dos portadores de hipertensão arterial, este estudo tem 

por finalidade e objetivos: 

Finalidade: 

- Contribuir para a melhoria da assistência de saúde prestada pela USF Pró-Povo 

aos usuários portadores de hipertensão arterial. 

Objetivos: 

- Identificar nexos que evidenciem a adesão do doente ao tratamento da 

hipertensão arterial nos modos de vida dos sujeitos portadores de hipertensão 

arterial. 

- Compreender as relações dialéticas da assistência prestada pelo PSF Pró-Povo 

expressas por contradições e congruências no modo de vida dos portadores de 

hipertensão arterial. 

- Elaborar um programa educativo segundo a pedagogia emancipatória fundada 
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nos pressupostos teóricos de Paulo Freire, com temas referentes às necessidades 

evidenciadas pelos usuários portadores de hipertensão arterial, para ser efetivado 

ao grupo de usuários em conjunto com os acadêmicos do Curso de Enfermagem 

da UNIFEV. 
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3.1 Adesão do usuário ao tratamento: um problema para o tratamento da 

hipertensão arterial 

 

 Em decorrência da transição demográfica, países capitalistas periféricos 

como o Brasil estão enfrentando um problema emergente, no que diz respeito à 

desproporção entre contribuintes e beneficiários do sistema previdenciário nacional. 

Considerando-se o alto índice de desemprego, um maior número de contribuintes 

com baixos salários deverá sustentar um menor número de aposentados que recebe 

salários maiores, visto que, atualmente, de modo perverso é o benefício de um 

aposentado a única fonte de renda de toda uma família, de maneira que ocorre 

usurpação do direito do aposentado usufruir, mesmo que daquela irrisória quantia do 

bem adquirido (Achutti; Azambuja, 2004). 

 Para estas autoras, o SUS ainda apresenta deficiências graves quanto à 

capacidade de intervenção/cuidado aos portadores de doenças crônicas e, em 

decorrência disso, os custos da incapacidade física por seqüelas sobrecarrega a 

previdência e assistência social. Além de benefícios por incapacidade, os 

temporários elevam os custos do sistema previdenciário em função do tempo 

prolongado que os doentes afastados do trabalho aguardam exames laboratoriais, 

consultas especializadas e perícias médicas ou, até mesmo, tratamento especializado 

adequado. Desse modo, programas de prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis e de promoção à saúde deveriam levar em conta os resultados de 

estudos relacionados ao impacto no sistema de seguridade social (Achutti; 

Azambuja, 2004). 

 Essa realidade pode ser evidenciada por meio de um estudo descritivo 
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comparativo realizado na cidade de Porto Alegre, que  recuperou do Instituto 

Nacional de Seguro Social todos os benefícios do tipo auxílio-doença, ou seja, 

apenas os auxílios temporários, concedidos no ano de 1998, aos trabalhadores do 

município citado, e os relacionou às doenças estabelecidas no Código de 

Classificação Internacional de Doenças (CID) atribuídas às condições subjacentes à 

incapacidade no momento do exame pericial, os resultados foram alarmantes: 6.898 

benefícios foram concedidos no período citado e destes 4.119 (61%) foram por 

“condições clínicas” e desta porcentagem, 16,2% foram doenças cardiovasculares. 

Estes dados refletem a necessidade de intervenção adequada, visto que algumas 

doenças configuram fatores predisponentes dos agravos cardiovasculares ou 

constituem morbidade em si mesmas, como é o caso da hipertensão arterial (Boff; 

Leite; Azambuja, 2002). 

As conseqüências da hipertensão arterial não-tratada e/ou não-controlada 

repercutem no âmbito econômico, possivelmente mais experienciado em nível 

individual e/ou familiar, nos estratos sociais mais baixos e em “grupos sociais 

minoritários, como reflexo das iniqüidades sociais” (Lessa, 2001 p.92). 

No âmbito macrossocial, o impacto dos prejuízos econômicos da hipertensão 

não-tratada e/ou não-controlada tem repercussão direta nos índices de morbi-

mortalidade, visto o elevado índice de óbito, hospitalizações e os diversos graus de 

seqüelas evidenciados por meio das incapacidades, invalidez e complicações das 

condições clínicas dos indivíduos hipertensos (Lessa, 2001). 

A morbidade da hipertensão arterial é também expressada por urgências 

cardiovasculares decorrentes de hipertensão assintomática até então ou quando a 

doença é conhecida, mas não tratada e/ou controlada. A qualidade de vida é afetada, 
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com ônus individual percebido pelos estratos sociais mais abastados e perdas 

“avassaladoras” nos mais baixos. Lessa (2001, p.95) justifica essa questão 

afirmando a “impossibilidade para esses grupos de enfrentar, suprir e atenuar 

‘aquisições’ indesejáveis, como as incapacidades, a invalidez e perdas econômicas” 

oriundas de níveis pressóricos alterados. Nessa realidade, a parcela economicamente 

ativa da sociedade arca com o ônus total do agravo, em parte, por meio da 

seguridade social. 

Considerando que 75% da população brasileira encontram-se dependente dos 

serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e este se constitui no único recurso em 

saúde para cerca de 93% da população de baixa renda. Torna-se imprescindível 

compreender que a mensuração de níveis pressóricos na prática assistencial e 

propostas de intervenção para controle e tratamento da hipertensão arterial são 

necessários na tentativa de redução dos custos sociais individuais e os sistemas de 

saúde e previdenciários, poderão possibilitar melhores níveis de qualidade de vida 

(IBGE, 2004; Lessa, 1999). 

É na tentativa de compreender e identificar os aspectos que contribuem para 

o abandono ou a não-adesão ao tratamento da hipertensão arterial, que estudos são 

realizados. Vários termos têm sido utilizados para expressar variações do mesmo 

conceito de adesão como observância ao tratamento, conforme proposto pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), obediência, fidelidade, complacência e 

entre outros, adesão (Car, 1998; Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000, p.140).                           

Ao realizar uma análise a respeito da importância da adesão ao tratamento da 

hipertensão, Car (1998) comenta que adesão deriva dos termos ingleses adherence, 

compliance que podem caracterizar a filosofia de abordagem terapêutica em relação 
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ao processo saúde-doença. Quando se opta por termos obediência ou fidelidade, 

estes mesmos sugerem que o sucesso ou não do tratamento passa a ser 

responsabilidade exclusiva do usuário, ou seja, ele passa a ser “culpado” pelo 

resultado do tratamento (Car, 1998). 

Esta visão é, portanto, reducionista e omite outros importantes aspectos que 

intervêm no sucesso do tratamento, como a acessibilidade aos serviços de saúde, as 

reações medicamentosas adversas, a falta de conhecimento do usuário sobre a 

gravidade da doença e, entre outros, a necessidade de mudança nos hábitos de vida 

(Car, 1998; Castro; Car, 1999; Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000). 

Por outro lado, o termo complacência sugere passividade por parte do doente 

e aderência pode ter a conotação de que eles seguem a prescrição fielmente e que 

dela não se desvinculam; este comportamento nem sempre é desejável no manejo de 

doenças crônicas (Car, 1998; Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000). 

O termo compliance pode conotar uma adesão à proposta diagnóstico-

terapêutica, resultante da compreensão da situação de saúde, da necessidade de 

adaptação e/ou mudança nos hábitos de vida à situação de doença e da participação 

do doente nas decisões terapêuticas (Car, 1998; Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000).  

A OMS discute a questão da adesão ao tratamento afirmando serem 

inegáveis as dificuldades enfrentadas por portadores de agravos crônicos e que o 

índice de adesão aos tratamentos propostos para doenças crônicas em países em 

desenvolvimento, encontra-se em torno de 50% mas, que têm sido diminuído nos 

países desenvolvidos (Sabaté, 2003).  

Nessa discussão, o conceito de adesão tal qual está o grau/ alcance/ extensão 

do seguimento das prescrições/instruções médicas pelo paciente, questiona-se o 
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termo médico como insuficiente para descrever o rol de intervenções propostas e 

utilizadas nos tratamentos crônicos pelos diversos profissionais da área da saúde.  

Outro aspecto diz respeito ao termo “prescrições/instruções”, sugerindo o portador 

do agravo um agente passivo, aquiescente, receptáculo das prescrições e não um 

possível agente ativo e colaborador do processo de tratamento (Sabaté, 2003). 

Quando a OMS propõe um relatório de evidências para agir na adesão em 

terapias prolongadas ou crônicas, reconhece-se que a adesão à proposta terapêutica 

reflete um comportamento de um tipo ou outro, portanto, tomar medicamentos 

segundo prescrição médica, largar hábitos relacionados ao tabaco e ingestão de 

bebidas alcoólicas, iniciar atividades físicas programadas e modificar hábitos como 

os alimentares constituem-se exemplos de comportamentos terapêuticos que 

evidenciam níveis de adesão (Sabaté, 2003). 

A qualidade do relacionamento entre doente e terapeuta é um importante 

determinante da adesão, assim, um relacionamento efetivo é caracterizado por uma 

atmosfera na qual alternativas terapêuticas significativas são exploradas, o regime é 

negociado, a adesão discutida e o seguimento desta é planejado (Sabaté, 2003). Estes 

aspectos nem sempre são considerados e, até mesmo, servem de padrão a ser 

seguido, nos moldes nos quais os serviços de saúde brasileiros e a ações 

programáticas em saúde são constituídos. 

Muito mais que discutir melhor ou adequada utilização dos termos 

adherence ou compliance, a OMS afirma que o conceito de adesão a nortear as 

propostas terapêuticas deve ser o grau/extensão no qual o comportamento 

individual/pessoal como tomar medicamentos, seguir a dieta e/ou executar 

modificações no estilo de vida - corresponde com acordo/em concordância, às 
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recomendações vindas do “provedor de cuidados em saúde” (qualquer profissional 

da área da saúde como identificados pela OMS - médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos) (Sabaté, 2003). Este estudo pautará seu olhar nesse 

entendimento para a adesão ao tratamento da hipertensão arterial.     

Deve-se salientar que existe uma grande dificuldade no equacionamento da 

questão adesão ao tratamento, pois na análise dos estudos estes evidenciam que, em 

relação ao doente, os aspectos intervenientes dizem respeito a gênero, à idade, à 

etnia, ao estado civil e escolaridade, além das crenças, hábitos de vida e cultura 

estarem intimamente relacionados à percepção da gravidade do problema, 

desconhecimento, experiência com a doença, contexto familiar, conceito saúde-

doença e auto-estima; em relação à doença, à cronicidade, à ausência de sintomas e 

às conseqüências tardias que comprometem a adesão (Pierin; Mion Jr.; Nobre, 

2000). 

Em relação ao tratamento, ao custo, aos efeitos colaterais, os esquemas 

terapêuticos complexos e a qualidade de vida corroboram para a não-adesão. Quanto 

à instituição de saúde, à política de saúde, a acessibilidade ao serviço de saúde, a 

distância, ao tempo de espera e de atendimento é os aspectos mais enfatizados pelos 

estudos que procuram identificar causas da falta de adesão. São citados também 

como aspectos considerados relevantes no grau de adesão ao tratamento, o 

envolvimento da equipe de saúde e o vínculo terapeuta-usuário (Car, 1998; Castro; 

Car, 1999; Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000).             

 Na tentativa de se mensurar a adesão do doente ao tratamento 

medicamentoso da hipertensão, alguns métodos indiretos já foram utilizados e suas 

vantagens e desvantagens evidenciadas. Entre eles, pode-se citar o relatório do 
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doente que é vantajoso por ser fácil sua implementação e evidenciar possíveis 

barreiras à adesão, contudo, limitada por superestimar a real taxa de adesão. O diário 

do doente é vantajoso por permitir correlação simples com eventos externos e/ou 

efeitos medicamentosos intervenientes e favorecedores da não adesão; no entanto, 

sua desvantagem reside no aspecto de nem sempre contar com a colaboração do 

doente em descrições completas e consistentes (Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000). 

Outro método de analisar a adesão é a contagem dos medicamentos. Os 

oferecidos o doente são de fácil manipulação, caso seja este o intuito. Ainda, o 

reabastecimento de comprimidos é um método eficaz e fornece a taxa média de 

adesão, embora seja trabalhoso por necessitar de um banco de dados dos registros e 

das farmácias. A resposta clínica também é um método fácil e barato, mas não pode 

ser analisado apenas como resultado da adesão (Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000). 

Outros métodos como o de análise biológica para determinação da 

concentração dos níveis séricos do medicamento, demonstram evidências de 

inviabilidade em sua implementação, em razão do alto custo ou necessidade de 

amostras de fluidos orgânicos, o que impossibilita sua aplicabilidade em rotinas dos 

serviços públicos de saúde (Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000).  

Embora sejam conhecidos tantos aspectos que interferem na adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial, o número de estudos específicos a respeito de 

adesão ainda é insignificante em relação à produção científica sobre hipertensão. 

Uma revisão de literatura realizada, no período de 1995 a 2000, encontrou 19.001 

(100%) publicações sobre hipertensão e, destas, apenas 606 (3,1%) sobre a adesão 

ao tratamento, ou seja, existe necessidade de se produzir conhecimento nessa área 

(Sarquis et al.; 1998;  Pierin; Mion Jr.; Nobre, 2000). 
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 Outro aspecto relevante para o controle da hipertensão arterial é o trabalho da 

enfermeira, apontado como aquela que provoca menor reação emocional no 

momento da medida da pressão arterial, além de ser a profissional que mais realiza 

aferições por encontrar-se presente nos locais de triagem para diversas consultas e 

ser a responsável pela realização de atividades educativas de promoção à saúde e 

prevenção de doenças e, ainda, é a responsável por outros profissionais que atuam 

diretamente com a população, tais como os técnicos e auxiliares de enfermagem e 

atualmente, os agentes comunitários (Dell’Acqua et al., 1997; Castro; Car, 1999; IV 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002; Brasil, 2002a). 

 Considerando os altos índices de morbi-mortalidade por doenças 

cardiovasculares associadas à hipertensão arterial, o Ministério da Saúde e as 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial IV propõem também, que o controle 

dos níveis pressóricos nos portadores de hipertensão seja feito por meio de 

abordagens que valorizam o tratamento não farmacológico quando possível e que 

sejam estimulados hábitos de vida saudáveis nessa população (Brasil, 2002a; IV 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002).  

 Um aumento da adesão ao tratamento da hipertensão arterial foi verificado 

por meio de uma pesquisa convergente-assistencial, que privilegiou o cuidado de 

enfermagem e as relações interpessoais enfermeira/doente/família, cujos resultados 

finais revelaram necessidade de um cuidado integral, sistêmico enfatizando as 

interações e os vínculos estabelecidos, como tem sido proposto por outros estudos 

que corroboram este tipo de abordagem com vistas à melhoria da adesão ao 

tratamento da hipertensão (Moreira; Araújo, 2004). 
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A população dos estudos relacionados à hipertensão arterial, geralmente, é 

constitui-se de indivíduos adultos e, portanto, com uma construção empírica prévia 

sobre saúde e doença, Cesarino (2000) lançou mão do modelo da educação 

emancipatória de Paulo Freire (Freire, 2001a), que objetiva o desenvolvimento do 

indivíduo como um todo, de modo a torná-lo agente de sua própria transformação, a 

partir de suas experiências de vida. Esta autora conseguiu resultados positivos 

consideráveis em um estudo, utilizando grupo controle para aumentar o grau de 

adesão ao tratamento em um grupo de portadores de hipertensão arterial.   

 Entretanto, Lessa (2001) comenta que é percebida, mesmo que de maneira 

menos evidente, a dificuldade na manutenção de um tratamento prolongado em 

outros setores assistenciais não vinculados ao SUS. Apesar dessa clientela 

diferenciar-se em razão de seus melhores níveis sociais e educacionais e, mesmo 

quando a pessoa hipertensa é conhecedora das conseqüências dos níveis pressóricos 

não controlados, seu conhecimento não é o bastante para garantir sua adesão ao 

tratamento.  E neste sentido, Pierin; Mion Jr; Nobre (2000) comentam que estudos 

evidenciam abandono em torno de 11% a 15% no primeiro ano de tratamento e entre 

16% e 25% no segundo ano. 

 A OMS informa que a não adesão ao tratamento da hipertensão relacionada 

aos aspectos socioeconômicos diz respeito ao baixo poder aquisitivo, analfabetismo, 

desemprego, fornecimento de medicamentos limitado e o alto custo dos mesmos. 

Nestes aspectos, as intervenções deveriam abarcar suporte previdenciário ou seguro-

saúde aos hipertensos, não interrupção do suprimento medicamentoso e poder 

aquisitivo individual suficiente capaz de arcar com um sistema de suprimento seguro 

das diversas necessidades apresentadas no decorrer do tratamento (Sabaté, 2003). 
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O Ministério da Saúde por intermédio do Plano de Reorganização da 

Atenção à hipertensão arterial e ao Diabetes mellitus lançado em 2000, teve como 

meta alcançar um maior número possível de pessoas portadoras dos respectivos 

agravos, por meio de campanhas para diagnóstico e encaminhamento para posterior 

tratamento. Objetivou também, reorganizar o serviço de saúde no sentido de se 

voltar às ações de prevenção e promoção da saúde, estimulando hábitos saudáveis na 

população acometida ou não. Nesse plano, um pacote de medicamentos básicos ao 

tratamento desses agravos contemplou o protocolo de assistência oferecido pelo 

Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2001).  

Apesar da relevância da proposta e da perspectiva que a mesma traz no 

sentido de se vislumbrar políticas que procurem sanar ou cuidar de algum modo da 

problemática do adoecimento crônico, decorrente da hipertensão arterial e do 

Diabetes mellitus, a efetividade da cobertura desse plano ainda não pôde ser 

verificada pela ausência de estudos epidemiológicos posteriores, que comprovassem 

o alcance das metas estabelecidas (Toscano, 2004).  

 A OMS comenta que em relação os serviços de saúde, de modo geral, o que 

inclui o brasileiro, devem implementar uma assistência que contemple o treinamento 

dos profissionais de saúde para cuidarem de pessoas com adoecimento crônico, bem 

como efetivar um relacionamento entre profissionais de saúde e portador de doença 

crônica. Uma assistência adequada e com a finalidade de aumentar a adesão do 

doente crônico ao tratamento proposto deve contar com tempo suficiente para as 

consultas, visto ser o vínculo profissional-usuário, um aspecto importante para 

adesão ou não ao tratamento proposto (Sabaté, 2003). 

 Intervenções na melhoria da adesão ao tratamento da hipertensão, que são 
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relacionadas aos aspectos anteriormente citados, também, abrangem educação para 

treinamento do doente no uso dos medicamentos, bom relacionamento médico-

doente, contínua monitorização e reavaliação do tratamento, monitorização da 

adesão, atitude de não julgamento e assistência, seleção racional das drogas 

escolhidas, treinamento para melhoria da habilidade de comunicação e, entre outros, 

a participação do doente em programas de educação e desenvolvimento de 

instrumentos para mensuração da adesão aos mesmos (Sabaté, 2003). 

 O grau de adesão ao tratamento da hipertensão, também, pode ser 

influenciado por aspectos relacionados ao doente como o conhecimento e a 

habilidade inadequados dos sinais e sintomas do tratamento, incompreensão dos 

benefícios do tratamento e, ainda, a não aceitação de monitorização do tratamento. 

Percepção dos riscos relacionados à doença e participação ativa na monitorização e 

manejo da doença constituem-se determinantes do grau de adesão, o qual deve ser 

melhorado por meio de intervenções comportamentais, motivacionais e manejo da 

doença e tratamento pelo doente (Sabaté, 2003). 

 A proposta da OMS para a melhoria da adesão ao tratamento da hipertensão 

contempla, também, intervenções e/ou atividades em grupo e programas 

educacionais, com ênfase à proposta terapêutica e cita exemplos de melhoria da 

adesão advindos de intervenções de enfermagem em atividades educativas e grupais 

(Sabaté, 2003). Portanto, este perfil nosológico representa uma necessidade 

emergente de intervenções possíveis cujo resultado seja o controle dos níveis 

pressóricos nos portadores de hipertensão arterial sistêmica e que hábitos saudáveis 

de vida sejam estimulados e apreendidos com finalidade última de propiciar 

mudanças no modo de vida desses doentes. 
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 Algumas publicações que enfatizam a importância da atividade educativa do 

enfermeiro no desenvolvimento de programas que corroboram com essa proposta ao 

orientar pessoas hipertensas e revelaram que o uso de estratégias educativas pode 

aumentar o grau de adesão ao tratamento. Estes estudos não deixam claro o tipo de 

proposta educativa utilizada nem explicitam algum referencial teórico da educação 

para a implementação dessa atividade (Car; Pierin; Aquino, 1991; Trentini; Tomasi; 

Polak, 1996; Dell’Acqua et al., 1997; IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial, 2002; Brasil, 2002a).  

  Considerando-se a necessidade de uma atuação mais efetiva do profissional 

enfermeiro, com vistas à melhoria da adesão ao tratamento de agravos e condições 

de saúde, alguns estudos qualitativos lançaram mão de uma proposta de educação 

emancipatória em saúde, sob o referencial teórico metodológico de Paulo Freire. Os 

estudos evidenciaram o envolvimento dos sujeitos pesquisados nas atividades 

propostas, observando-se melhoria da adesão às informações e, conseqüentemente, 

das condições de saúde ou atitudes em relação à saúde dos mesmos. Tais estudos 

utilizaram uma metodologia não focada na doença e sim, no indivíduo, de modo que 

as experiências da vida cotidiana dos doentes foram consideradas além dos agravos 

biológicos que apresentavam (Zago 1990; Benedine, 1993; Mendes, 1993; Cesarino, 

1995; Cesarino, 2000). 

Já que a população dos estudos anteriormente mencionados é adulta, 

portanto, com uma construção empírica prévia sobre saúde e doença, alguns autores 

lançaram mão do modelo da educação emancipatória de Paulo Freire (Freire, 

2001b), que objetiva o desenvolvimento do indivíduo como um todo, de modo a 

torná-lo agente de sua própria transformação, com base em suas experiências de vida 
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(Benedine, 1993; Mendes, 1993; Cesarino, 1995; Cesarino, 2000). 

Na mudança de hábitos, Benedine conseguiu resultados positivos relevantes 

ao educar pacientes ostomizados e seus familiares. Mendes utilizou-se do mesmo 

método, obteve mudança no comportamento em relação à prevenção de acidentes 

em trabalhadores de galerias de águas pluviais. Cesarino, por sua vez, conseguiu 

elevar o grau de adesão ao tratamento hemodialítico por meio da educação 

conscientizadora (Benedine, 1993; Mendes, 1993; Cesarino, 1995). Resultados 

positivos consideráveis foram obtidos, também, para aumentar o grau de adesão ao 

tratamento em um grupo de portadores de hipertensão arterial (Cesarino, 2000). 

 

3.2 Programa de Saúde da Família: uma estratégia para melhoria da 

assistência/cuidado 

 

 Em razão das mudanças no perfil epidemiológico, econômico e político no 

Brasil na década de 70 e 80 do século passado, quando da desarticulação do Estado 

autoritário, no qual políticas econômicas estruturam e reforçam uma sociedade 

estratificada e hierarquizada, surgiram movimentos de massa para que o Estado se 

democratizasse e implementasse políticas sociais emergenciais e a busca de 

sedimentação do Movimento da Reforma Sanitária. Visto ser este um  

País capitalista periférico, os avanços importantes foram conquistados em relação à 

cidadania em seu sentido ontológico, quando da promulgação da Constituição 

Brasileira no ano de 1988 (Brasil, 1988). 

Com esta Carta Magna, a área da saúde adquire uma dimensão ideológica,  

tornando-se um hercúleo desafio a ser enfrentado na implementação de diversas 
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ações, com vistas à melhoria da qualidade da saúde da população brasileira, uma vez 

que a mesma passa a ser qualificada como direito de todos os brasileiros e dever do 

Estado,  que deverá ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

tenham por finalidade a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como 

o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação (Brasil, 1991; Heimann et al., 1992). 

A mesma lei institui um serviço público de saúde, que deve compor uma rede 

regionalizada e hierarquizada de modo a contemplar princípios norteadores, que 

devem ser efetivados pelo então instituído Sistema Único de Saúde (SUS), 

sustentado ideologicamente em três importantes eixos: descentralização, com uma 

única direção em cada uma das esferas governamentais para garantir autonomia nas 

ações a serem implementadas. Essa diretriz favorece a resolução de problemas 

diversos e específicos, visto que estes passam a ser identificados e sanados 

regionalmente; atendimento integral, priorizando-se as ações de prevenção, sem 

haver prejuízo na assistência prestada nos diversos níveis de atenção à saúde e, 

finalmente, participação da comunidade , com vistas a garantir o controle social no 

sistema instituído (Brasil, 1991). 

 Até o momento da criação do SUS, os serviços de saúde eram norteados pela 

lógica da programação em saúde, de modo a constituir um conjunto de práticas, que 

um referencial epidemiológico, tomam como seu objeto de intervenção a saúde e a 

doença no âmbito do coletivo, sendo utilizados diversos instrumentos de intervenção 

que, articulados, devem propiciar que um dado resultado seja alcançado no setor da 

saúde da coletividade objetivada (Campos, C., 2003). 

O SUS foi idealizado para que houvesse uma reestruturação no modelo de 
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assistência até então efetivado, de modo que fosse extinta a avassaladora dicotomia 

entre práticas curativas e preventivas. A mudança deveria contemplar uma 

reestruturação organizacional das equipes e serviços de saúde com o objetivo de 

maior aproximação com a clientela, aproximação essa mais humana, solidária e com 

capacidade de resolução dos problemas apresentados (Campos, C., 2003). Por isso, o 

eixo da integralidade concebe os indivíduos como sujeitos do processo de atenção à 

saúde, e esta de maneira totalizada deve levar em conta as dimensões 

biopsicossociais dos sujeitos atendidos pelos serviços de saúde.  

No ano de 1991, alguns municípios brasileiros implantaram o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o qual se norteava pela figura central do 

programa o Agente Comunitário de Saúde (ACS). Essas pessoas deveriam, 

contratadas por um salário mínimo, pertencer à própria comunidade onde o serviço 

estivesse lotado. Mas a expectativa era que, ao conhecerem a comunidade local, 

tivessem maior oportunidade de acesso às famílias e seus problemas, possibilitando 

que estes chegassem até o serviço de saúde (Sousa, 2001). 

Após a troca de várias experiências com o PACS, percebeu-se a necessidade 

de uma política de saúde que considerasse a família e seu contexto, com ações 

convergentes às propostas da OMS de saúde para todos até o ano 2000. Observando-

se um engajamento de políticas e ações sociais voltadas à família, surgiram reflexões 

quanto à oferta de cuidados destinados à saúde da família, entendendo-se que esta 

lógica fortaleceria a descentralização proposta pelo SUS, elevaria o envolvimento 

com a comunidade local, fortalecendo os vínculos e o controle social esperado. Por 

meio da implementação do Programa de Saúde da Família (PSF), criado pela 

Portaria n. 692 de 25 de março de 1994, uma nova estratégia de atenção à saúde foi 
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idealizada (Sousa, 2001).      

Pela nova política estratégica adotada, existem muitos aspectos a serem 

esclarecidos, como explicita a semântica ESTRATÉGIA; não mais uma nova ação 

programática, não uma estratégia de médico da família como em muitos países em 

cujas políticas de saúde este modelo é eficiente, não uma saúde pobre para os 

pobres, não uma estratégia para atendimento de famílias em comunidades pobres e 

excluídas, não um projeto-piloto se bem-sucedido a ser implementado em outras 

regiões, posteriormente, não é um divórcio do PACS (Sousa, 2001).  

O Programa de Saúde da Família é um modelo substitutivo, um projeto 

estruturante para efetivação universal do SUS e seus princípios de universalização, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade com o compromisso 

emergente de superação das ineqüidades sociais estabelecidas e garantia que uma 

dada família esteja inserida em uma região com acesso aos serviços de saúde, os 

quais estão integrados aos demais conveniados ao SUS nos diferentes níveis de 

atenção, garantindo, também, a referência e contra-referência, quando houver 

necessidade de maior complexidade tecnológica para a solução dos problemas 

identificados na Atenção Básica (Sousa, 2001). 

O objetivo principal do PSF na reorganização da assistência médico-

hospitalocêntrica é viabilizar a priorização das ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos indivíduos durante todo seu ciclo vital e, da família, de 

modo integral e contínuo. Espera-se que as equipes de saúde tenham a percepção do 

processo saúde-doença que se manifesta na coletividade assistida e, assim, elaborem 

ações interventivas pertinentes (Brasil, 2001; Campos, C., 2003).       

 A lógica norteadora de atuação do PSF, no sentido de substituição das 
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práticas convencionais existentes nos serviços da rede básica de saúde, é a da 

implementação de um processo de trabalho centrado na vigilância à saúde (Brasil, 

2001), que deve ser compreendida, como um novo modo de agir em saúde. Portanto, 

de acordo com Campos, C. (2003), os problemas que emergirem, no individual ou 

coletivo, deverão ser compreendidos como, possivelmente, determinados por 

aspectos sociais, ambientais, epidemiológicos e/ou sanitários encontrados associados 

ou a algum desdobramento mediante doença concreta. Desse modo, deve haver um 

envolvimento dos serviços de saúde com a realidade apresentada, re-significando o 

indivíduo e a comunidade como sujeitos do processo de ação em saúde. 

 Para que esse novo modelo de agir em saúde, seja implementado é necessária 

a introdução de algumas premissas como a territorialidade, que é caracterizada como 

um processo de trabalho em saúde que contempla um determinado território físico-

geográfico, possibilitando a busca e a resolução dos problemas oriundos no próprio 

território. Segundo Campos, C. (2003, p.578) o território é compreendido. 

como espaço onde vivem grupos sociais, suas relações e condições de 

subsistência, de trabalho, de renda, de habitação, de acesso à educação e 

o seu saber preexistente, como parte do meio ambiente, possuidor de 

uma cultura, de concepções sobre saúde e doença, de família, de 

sociedade[...]     

  

Nessa perspectiva, o indivíduo deve fazer parte do processo de definição e 

proposição/encaminhamento de soluções, sendo esse indivíduo a finalidade última 

da vigilância à saúde. Quaisquer ações que se pretendam instituir, devem recair 

sobre a totalidade dessa individualidade: o ser biopsicossocial (Campos, C., 2003).  

 A equipe de Saúde da Família é composta por um médico generalista ou de 

família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes 
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comunitários de saúde, que obedecerão a uma proporção de um agente para cada 

grupo de 550 pessoas. A adscrição da clientela, realizando o cadastramento e 

acompanhamento da população, será da responsabilidade dessa equipe (Brasil, 

2001).  

  No ano de 2002, existiam 14 mil equipes de saúde da família, que contavam 

com 180 mil agentes comunitários. Para o Ministério da Saúde, as características 

inerentes da estratégia política do Programa de Saúde da Família (PSF) guardam em 

sua essência um potencial para a ruptura da lógica hegemônica do cuidado 

individual e desvinculada, torna-se um importante espaço para o desenvolvimento 

de ações de promoção da saúde (Brasil, 2002b). 

 Para Campos, C. (2003) atualmente, está posto atualmente um grande desafio 

para o SUS, que é a concretização do princípio da integralidade na assistência, no 

cotidiano da vida dos cidadãos, visto que os serviços deveriam privilegiar as ações 

de promoção e prevenção, garantir a atenção nos três níveis de complexidade da 

assistência médica e, sobretudo, conseguir articular ações de promoção, prevenção, 

cura e recuperação em uma abordagem integral do indivíduo e da família. 

 Com vistas a alcançar esse objetivo complexo, o autor propõe uma atuação 

nos determinantes do processo saúde-doença, nos diversos riscos e danos. Em 

relação aos determinantes do processo saúde-doença, urge realizar articulações dos 

variados setores além da saúde, educação e informação à saúde. É necessário 

entender o risco, segundo a inserção dos grupos sociais em seus respectivos 

territórios, isto seria decorrente de uma reestruturação do atual modo de 

implementar a abordagem/tratamento/cuidado, que se  fundamenta na lógica das 

ações programáticas, priorizando abordagens focadas nas especialidades médicas. 
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Para tanto, os profissionais necessitam mudar o modo individualizado da assistência 

para uma centrada no sujeito do cuidado, que tenha sido planejada por uma equipe 

multiprofissional (Campos, C., 2003). 

 Em relação à assistência propriamente dita, Campos, C. (2003, p.580) 

interroga “que modelo assistencial poderia atender satisfatoriamente ao conjunto de 

pressupostos e desafios colocados pela integralidade?”. Atualmente, a existência de 

muitas Unidades Básicas de Saúde não garante uma atuação transformadora do 

modo de assistência nem das relações de trabalho. Não é necessário domínio 

especializado de todo conhecimento científico para a intervenção, mas, sim, uma 

atenção das equipes de saúde na relação existente entre adoecimento e vida cotidiana 

dos cidadãos atendidos por elas.  

 Talvez o grande enigma desta problemática resida justamente na 

compreensão dos eventos ou intercorrências no modo de vida da coletividade. 

Minayo (2002) comenta que o princípio fundante das Ciências Humanas e Sociais é 

a compreensão do processo de intersubjetividade e objetivação humana. Neste caso, 

a compreensão decorre do caráter de intencionalidade de um sujeito para com o 

fenômeno analisado, não de uma atitude burocrática ou automatizada. 

 Para a autora, essa compreensão ultrapassa a dimensão semântica e torna-se 

uma tarefa, quando se percebe a existência de algum transtorno nesse entendimento. 

Ressalta que nada do que se interpreta, pode ser entendido de uma só vez, nem de 

uma vez por todas. Este pressuposto fundamenta a existência da compreensão como 

atitude intencional, uma tarefa, na qual haja empenho, instrumentos, recursos e/ou 

procedimentos sistematizados e, neste caso, o limite da compreensão é o modo como 

e onde a realidade se apresenta (Minayo, 2002). 
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 Nessa perspectiva, Campos, G. (2003) e Merhy (1998) concordam com a 

existência de uma prática assistencial em saúde que desconsidere o significado da 

compreensão dos nexos intrínsecos entre modo de vida e saúde, bem como de que a 

concepção de saúde moderna ainda é influenciada pelo discurso médico, cuja prática 

se concretiza por meio da investigação de doenças e distúrbios biológicos nas 

coletividades, ou seja, uma prática doença-centrada, de modo que estes autores ao 

questionarem os atuais modelos de práticas em saúde, façam sempre uma proposta 

diferente.  

 Para Merhy (1998) a proposta de reforma do modo de se produzir saúde no 

País deve ter início no reconhecimento de que os modelos atuais que procuram 

organizar as práticas clínicas e sanitárias já perderam seu maior objetivo, que é 

justamente defender radicalmente a vida individual e coletiva. Conforme este autor, o 

usuário dos serviços de saúde reclama da falta de interesse e de responsabilidade 

destes, em relação à sua pessoa e a seu problema em particular, sendo, então, 

premente a construção de novas maneiras de agir em saúde. 

 Um agir diferente em saúde pressupõe a princípio uma compreensão do 

significado de saúde que se constitui, em última instância, em diferentes graus de 

autonomia no modo do usuário andar na sua vida. A ausência dessa compreensão 

produz profunda crise no paradigma existente e norteador das práticas assistenciais, 

que decorrem de um importante distanciamento do médico dos interesses das pessoas 

que procuram os serviços de saúde, de um isolamento na relação deste com os outros 

trabalhadores de saúde, do desconhecimento da importância das práticas de saúde de 

outros profissionais, de um predomínio das modalidades de intervenção, que 

privilegiam as tecnologias duras (que, para o autor, são definidas pela utilização de 



                                                                                   Referencial Teórico-metodológico 58 

recursos tecnológicos) e reduzem o saber médico à produção de procedimentos 

(Merhy, 1998).     

 O conceito de saúde também envolve condições não apenas para que o 

indivíduo consiga sobreviver, mas sim, nas quais a saúde é entendida como vida, ou 

seja, um processo ininterrupto de continuar vivendo. Mas, para isso, são necessárias 

condições sociais e individuais. Implica uma relação intrínseca entre desejo e 

interesse pela vida; neste caso o desejo tem a conotação de intensidade e, portanto, 

pode ser entendido como o processo de consumir-se ou o modo como se gasta a 

própria vida nas diferentes possibilidades de gozo, prazer e felicidade. No outro 

extremo dessa relação, encontra-se o interesse sendo entendido como a possibilidade 

de longevidade implícita em cada individualidade, neste caso, o interesse implica a 

preservação da própria humanidade ou o quanto se ganha em anos de sobrevivência 

(Campos, G., 2003). 

 Em uma mesma perspectiva, Merhy (1998) e Campos, G. (2003) afirmam a 

necessidade de modificações no modo de agir em saúde e para isso é necessário 

atuação, conforme as finalidades estruturadas no sentido e o significado existente na 

própria ação, ou seja, uma ação sobre o mundo de maneira reflexiva, a verdadeira 

práxis, aquela capaz de alterar o agente concomitantemente à reestruturação do 

contexto dado, norteada pelo pressuposto maior, que é o sentido e significado de 

saúde. Impossível prescindir de pressupostos teóricos que entendam que hipertensões 

arteriais análogas, conforme julgamentos clínicos tradicionais, teriam conseqüências 

e gravidades diferentes, dependendo do sujeito e do contexto em questão (Campos, 

G., 2003). 
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 No intuito de se compreender o modelo assistencial de saúde atual, Campos, 

G., (2003) propõe a existência de três diferentes tipos de clínica. A clínica-clínica, 

aquela clássica e oficial com um modos operandi que não se responsabiliza pelo 

doente, mas sim, pela enfermidade, fragmentando-se em inúmeras especialidades, 

uma outra clínica denominada, Clínica degradada, que tem sua degradação 

determinada por limites impostos ao potencial da clínica-clínica, ou seja, esses 

limites são exercidos pelos diferentes tipos de contextos econômicos e sociais 

específicos e diferentes exercícios de poder institucional; e, por último, encontra-se a 

Clínica do sujeito ou Clínica ampliada, que o autor entende se constituir em uma 

possibilidade de enfrentamento dos nós críticos em que as outras clínicas falharam.  

 Segundo Campos, W. (2003) a Clínica do sujeito contempla a doença, o 

contexto e o próprio indivíduo, é capaz de reconhecer os próprios limites 

pertencentes a qualquer saber estruturado. Esta se propõe escutar de modo singular as 

queixas dos indivíduos que a procuram; dessa maneira, faz-se opção por agir assim, 

decide-se escutar outros profissionais, compartilhar dúvidas, incertezas. Um 

verdadeiro trabalho em equipe; um agir que considera e compartilha os saberes. 

Neste sentido, para o autor, é necessário quebrar a arrogância pétrea da medicina 

com seus doutores e com seus protocolos, que seriam bem-vindos desde que 

houvesse espaço para dúvidas. 

 Segundo a Clínica do sujeito, agir em saúde é compreender que esta é 

efetivada por todo profissional de saúde que atenda ou cuide das pessoas. É 

compreender a existência, de diversas Clínicas: do enfermeiro, do psicólogo, do 

médico e tantos quantos se propuserem a fazê-lo. Portanto, a redefinição do objeto, 

dos objetivos e dos modos de trabalho da assistência individual, familiar e/ou 
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coletiva são necessários. Esta proposta pressupõe o desafio de tornar concreto o 

trabalho em equipe interdisciplinar, que não pode ser efetivada por um profissional 

isoladamente como o é no modelo vigente de assistência à saúde do indivíduo e/ou 

coletividade (Campos, W., 2003). 

  De maneira contundente, Franco e Merhy (2003) questionam o modelo de 

assistência efetivado pelo PSF, por entenderem que este deveria estar dando conta de 

uma assistência que se concretiza por meio do acolhimento; do vínculo entre serviço 

e indivíduos e vice-versa, de maneira que haja responsabilização pelas atitudes e, 

intervenções realizadas e ainda, que proporcione autonomização dos usuários em 

relação ao modo de andar a sua vida, bem como, os serviços de saúde.  

No entanto, o PSF ao se apresentar como uma proposta de substituição do 

modelo assistencial vigente, reconhece que o problema reside no processo de 

trabalho, mas não o interpreta, ou seja, concretamente deveria organizar um saber 

crítico sobre a realidade dada; no entanto, continua a desenvolver uma assistência 

médico-centrada, operando majoritariamente na produção de procedimentos e não na 

produção de cuidados.  

 O acolhimento deve possibilitar a universalidade do acesso de forma que 

todos aqueles que procurarem o serviço, tenham suas necessidades escutadas. Esta 

escuta não é como outra qualquer, deverá ser uma escuta profissional, qualificada, 

cujo compromisso seja de oferecer a resposta mais adequada, ou seja, a resolução do 

problema apresentado, quer por meio de encaminhamentos, agendamentos futuros, 

ou mesmo, solução imediata. Um verdadeiro acolhimento se traduz na 

responsabilização do serviço pela necessidade apresentada pelo indivíduo (Malta et 

al., 1998; Franco; Merhy, 2003). 
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 O vínculo constitui-se no estabelecimento de referências que os indivíduos 

fazem em relação a uma determinada equipe de trabalhadores, em decorrência do 

cuidado implementado, existe o fortalecimento do sujeito, isto é, há concretização da 

autonomia do sujeito (Campos, W. 2003). 

A construção de vínculos é efetivada por meio da capacidade que uma 

determinada equipe possui, em se responsabilizar pela atenção integral à saúde dos 

que vivem em um dado território. Pela competência dessa equipe encarregar-se de 

todos os casos que exigem um atendimento especial, quer em função de doenças ou 

outros aspectos que possam aumentar a vulnerabilidade desses indivíduos, 

decorrentes de idade, gestação, drogadição, dificuldades existenciais e sociais ou 

qualquer outro aspecto relevante que venha interferir no modo de vida das pessoas 

(Campos, W. 2003).  

Além da responsabilização de uma equipe por um determinado território, esta 

deve conseguir identificar de forma evidenciada aqueles casos, dentre tantos outros, 

que necessitam de atenção individual, encaminhando-se para um atendimento 

eventual ou sistemático (Campos, W. 2003). 

 Não é fácil o estabelecimento de critérios que sejam práticos e 

operacionalizáveis em relação ao vínculo e sua responsabilização. Contudo, a Clínica 

do sujeito só será possível se conseguir avaliar riscos e conseqüentemente, envidar 

esforços a pessoas ou famílias com maior vulnerabilidade. Os graus de conquista em 

relação à capacidade do indivíduo autocuidar-se, do envolvimento das famílias na 

produção de sua saúde, da apreensão do conhecimento em saúde e do exercício de 

posturas e atitudes saudáveis de uma coletividade, guardam relação proporcional ao 

vínculo estabelecido “[...] quando alguém se sente apoiado é que se mostra seguro 
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para arriscar alguns passos por conta própria”. Um serviço de atenção primária que 

atende todo mundo que o demanda e que não consegue distinguir entre os doentes, 

não consegue fazer uma clínica de qualidade (Campos, W., 2003 p. 72). 

 Franco e Merhy (2003) acreditam que a autonomização é efetivada quando se 

alcançam os resultados esperados decorrentes da implementação do cuidado 

proposto, de maneira que o indivíduo consiga viver sua vida. Entretanto, o 

engessamento do PSF concretiza-se, mediante elevados graus de normatividade para 

sua implementação por meio do formato das equipes, delineamento das funções, 

estrutura, cadastramento das famílias, levantamento dos problemas do território. As 

regras que devem ser cumpridas, sob rigorosa pena de que sejam descredenciadas do 

sistema de financiamento das equipes de PSF, são tantas que impossibilitam o agir 

criativo e os modelos alternativos, cujas especificidades, talvez dessem conta da 

imensa diversidade social e econômica do País.  

 Em relação à proposta do PSF de escolher a família como espaço estratégico 

de atuação, isto só será possível somente nas famílias cujas relações contemplem 

dinâmicas tradicionais, o que não é verdade absoluta naquelas cujas relações 

contemplam outras dinâmicas, ou mesmo, as que não se constituem determinantes do 

modo de andar a vida de seus integrantes (Franco; Merhy, 2003).  

Franco e Merhy (2003, p.116) lançam mão do pressuposto teórico das 

tecnologias de trabalho, como uma possibilidade para a efetivação na produção da 

saúde individual, familiar ou coletiva, sobretudo, segundo Merhy et al. (1997, p.121) 

na utilização das tecnologias leves “território onde se inscreve o trabalho vivo em 

ato”, que não pertencem ao campo específico de nenhum profissional, mas se 

constituem como base para atuação de todas, visto se concretizarem por meio do 
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vínculo, autonomização, do acolhimento, bem como da gestão do processo de 

trabalho em saúde.  

Mehry (1997; 2002) acredita que o trabalho em saúde é produzido por 

intermédio de diferentes tecnologias, que são classificadas, como: leves quando 

utilizadas na produção do cuidado vivo em ato, como é o caso das tecnologias de 

relações do tipo produção vínculos entre o serviço de saúde e a coletividade, 

produção de autonomia no modo de andar a vida do usuário, bem como na gestão 

dos serviços de saúde, como maneira de gerenciar os processos de trabalho. 

As tecnologias leve-duras dizem respeito aos saberes bem estruturados, como 

aqueles que operam nos processos de trabalho em saúde e configuram os diversos 

saberes profissionais. O autor afirma que são saberes das diversas clínicas e teorias 

utilizadas para implementação desses saberes. As tecnologias duras são relativas aos 

diversos equipamentos tecnológicos, como as máquinas, as normas e as estruturas 

organizacionais (Mehry 1997; 2002).  

Objetivando uma reestruturação do modelo assistencial, uma que dê conta de 

concretizar as propostas importantes do PSF, Merhy et al. (1997) apostam na 

possibilidade de desconstrução dos comportamentos estereotipados e rigorosamente 

estruturados e finalmente, na construção de um campo de cuidado, cuja essência 

contemple a interação entre os diferentes saberes e práticas de saúde dos 

profissionais que atuam no PSF, bem como na abertura para efetivação do potencial 

criativo e criador de cada um deles, em suas relações com aqueles que demandam 

seus serviços, ou seja, um modelo usuário-centrado e na defesa da vida. Desse modo, 

talvez, seja possível a produção do cuidado compartilhado, no qual as tecnologias 

leves e as duras sejam mediadas pelas leve-duras na produção desse cuidado.  
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Especificamente, em relação à atuação da enfermagem, Fracolli (2005) 

comenta que a mesma tem implementado uma assistência individual, reproduzida no 

modelo clínico biologicista vigente, embora utilize ferramentas tradicionais da saúde 

pública, como a consulta de enfermagem e a visita domiciliária. No entanto, para a 

autora, as enfermeiras devem, também, lançar mão de instrumentos de vigilância à 

saúde, de modo a conformarem uma práxis assistencial que considere a 

cotidianidade, delineando, assim, um cuidado que privilegie a integralidade do 

indivíduo, porque compreende que o mesmo reflete uma dada necessidade de saúde e 

simboliza um dado perfil de saúde-doença da coletividade na qual se insere. 

Nessa perspectiva, Fracolli (2005) entende que o indivíduo deve ser o objeto 

do cuidado; o cuidado de enfermagem prestado deve contemplar aspectos que 

possibilitem autonomia no modo de andar a vida dos indivíduos, como também deve 

haver capacidade dos profissionais de saúde para reestruturação do processo de 

trabalho, sem os quais a implementação do PSF torna-se inviável.  

Nascimento (2004a; 2004b) comunga com os pressupostos teóricos de Merhy 

(1997; 1998); Campos, G. (2003); Franco e Merhy (2003) e instiga uma reflexão a 

respeito da utilização dos mesmos para uma assistência de enfermagem de qualidade. 

Nesse sentido, a autora propõe a possibilidade de produção da saúde em uma 

associação entre sonho e ciência, racionalidade e intuição, virtualidade e realidade, 

entre outros opostos constituintes da subjetividade humana, sem os quais ninguém 

consegue concretizar seu projeto vital. 

Na realidade, para Nascimento (2004a; 2004b) o uso do arcabouço teórico 

oferecido pela Clínica do sujeito na Saúde Coletiva possibilita o enfrentamento da 

realidade na qual o PSF é o protagonista, sobretudo na efetivação dos princípios 
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norteadores e fundantes desse modelo assistencial. O emprego da clínica do sujeito 

possibilita ainda a visualização de uma prática profissional de enfermagem, cuja ação 

transformadora transcende os procedimentos e tecnologias estruturadas e concretiza-

se na humanidade de cada um dos indivíduos que compartilha o trabalho em saúde.             

Em concordância com Merhy (1998) e já explicitado anteriormente que a 

assistência à saúde do usuário deve contemplar as várias dimensões de sua 

humanidade e que, em última instância, a saúde pode ser entendida como variados 

graus de autonomia no modo de andar a vida. Franco e Merhy (2003) afirmam que a 

autonomização é efetivada quando se alcançam os resultados esperados decorrentes 

da implementação do cuidado proposto, de maneira que o indivíduo consiga viver 

sua vida, é necessário interrogar de que modo efetivo essa autonomia poderia ser 

oferecida/fornecida/propiciada do ponto de vista de uma tecnologia levedura, ou 

mesmo, leve, visto que a autonomia como princípio ético não tem sido 

completamente respeitada tão pouco usufruída pelos indivíduos, como imanência do 

caráter humano.  

Sem desconsiderar os vários conceitos, técnicas ou procedimentos que 

possam existir para apropriação do indivíduo de sua autonomia, este estudo adotou o 

conceito de autonomia proposto por Mehry (1998) e acredita ser possível sua 

efetivação por meio da educação emancipatória proposta por Paulo Freire. 
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 3.3 Categorias de análise 

 

 Este estudo adotou como categorias de análise, a categoria dialética objetivo e 

subjetivo priorizando-as e o processo saúde-doença-cuidado, socialmente, 

determinado. 

 
3.3.1 A Dialética Materialista: o objetivo e o subjetivo 
 

O ser humano vive em diferentes mundos, porém, cada um deles tem um 

dispositivo, melhor entendido como uma chave, sem a qual fica impossibilitado de 

perceber e quiçá modificar a realidade dada. Esse dispositivo é a intencionalidade 

que permite uma correspondente aproximação dessa dada realidade (Kosik, 1986). 

O conhecimento constitui-se em um dos modos de apropriação de um dado 

mundo pelo homem, e ao aproximar-se da realidade escolhida, ele se depara com a 

totalidade, que diferente do significado do vocábulo não representa todos os fatos 

dessa realidade, mas, sim, a realidade como um todo estruturado, articulado e 

dialético, no qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente entendido. Nessa 

perspectiva, todo fato só é compreendido em seu contexto histórico e social (Kosik, 

1986).  

 Minayo (1998) concorda com o conceito apresentado por Kosik (1986) e 

explicita que o materialismo dialético ancora-se no modo de produção e na formação 

social. Estes conceitos conferem um significado de totalidade na compreensão da 

sociedade como estrutura total ou macroestrutura. Esta visão de mundo compreende 

a prática social, entendendo que o mesmo está em constante transformação, o 

momento histórico é provisório, porque os atores sociais são capazes de mudá-lo, 
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bem como são influenciados e podem ser modificados pela estrutura social. Na 

lógica dialética, a realidade é compreendida por meio do princípio de admissão da 

existência de conflitos e contradições em sua essência, os quais explicam e se 

constituem eventos/ fenômenos em permanente estado de luta, disto decorrem as 

possíveis e futuras transformações de uma realidade em outra.  

Na proposta marxista, como sociologia do conhecimento, o processo de 

desenvolvimento social ancora-se no materialismo histórico e dialético, visto que o 

primeiro mostra o complexo e real movimento de uma dada sociedade e o segundo 

diz respeito ao método de abordagem desse movimento social. O modo de produção 

constitui-se em um conceito abstrato formal que, na realidade não existe, serve de 

arcabouço teórico para apreensão de uma dada realidade, por isso pode ser entendida 

como uma estrutura global, geral, composta de outras estruturas regionais, as quais 

podem ser representadas pelas instâncias sociais instituídas como a estrutura 

econômica, jurídica e política, de modo que existe sempre o domínio de uma 

instância em relação à outra, e isso é um fenômeno historicamente determinado 

(Minayo, 1998). 

A formação social relaciona-se ao modo de produção e pode ser entendida 

como as dinâmicas e complexas dimensões das relações sociais, concretamente 

estabelecidas no cotidiano. Este conceito compreende ainda, uma dada realidade 

social que se vai configurando historicamente por meio de eventos macro ou 

microssociais, que se verificam de modo organizado ou institucionalizado, destes 

decorrem transformações que podem ser permanentes ou provisórias nas formas 

estruturais. Tendo este complexo e dinâmico conceito teórico como plano 

secundário, é possível analisar as diversas relações sociais de produção que ocorrem 
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freqüentemente, como a divisão social do trabalho; as formas de produção, 

circulação e consumo de bens; as relações de produção e dominação, as formas de 

consciência real e possível do diversos grupos existentes em uma sociedade, bem 

como o modo de vida de uma sociedade ou grupo (Minayo, 1998).    

 Gadotti (1983) explica detalhadamente que a produção social verifica-se 

durante a vida do ser humano, quando este estabelece algumas relações 

independentes e necessárias à sua vontade nas diversas fases da vida social quando, 

então, produz bens. Ao estabelecer relações com seus pares em associação à sua 

produção material, nesses momentos históricos a estrutura econômica da sociedade é 

conformada, assim, o modo de produção da vida material determina todo o processo 

da vida social do indivíduo nos seus diversos contextos sociais, políticos e 

emocionais. Para o autor, a consciência é determinada pelo ser social. 

 Ao explicitar o conceito anterior Lowy (1995) afirma que para a perspectiva 

dialética marxista, o acontecimento histórico se constitui todos os aspectos que 

ultrapassam um indivíduo para atingir a vida social. Nessa visão de mundo, uma 

dada realidade é analisada em sua limitação histórica, que deve ser confrontada com 

a totalidade social, isto significa o contexto da vida econômica, social e política, as 

quais produzirão uma macroestrutura que permite uma possível compreensão dos 

significados das informações e das mudanças que vão ocorrendo na dada realidade 

histórico-social.  Sob estes conceitos compreende-se o sentido da humanidade do 

homem, nas formas históricas diferentes de viver em comum.  

Em concordância com o entendimento de Gadotti (1983), Lowy (1995) 

afirma que a consciência do ser humano é concebida desde sua origem, como 

produto social determinado, visto a existência da necessidade do ser humano agir, 
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atuar nas diversas dimensões da vida, ou seja, ambiental, emocional, social sempre 

em inter-relação com seus pares, que ocorrem em razão das condições de produção. 

 Não é possível compreender uma dada realidade por simples contemplação. A 

compreensão decorre da capacidade cognitiva do ser humano, articular de modo 

concreto o planejamento e a consecução de alguma idéia. Desse modo, comporta-se 

como ser prático cuja racionalidade é capaz de captar e apreender a realidade 

desejada. O materialismo dialético, como método investigativo afirma a necessidade 

de iniciar qualquer investigação baseada na realidade concreta, que produzirá 

conhecimentos por meio da busca de conexões de um dado fenômeno com a 

totalidade que o torna concreto (Andery et al., 1988). 

 Os fenômenos da realidade encontram-se em constante estado de 

interdependência universal, porque as formações materiais no mundo objetivo 

simplesmente existem e, nesse processo dinâmico e inter-relacional manifestam as 

suas características e propriedades, de modo que o ser humano ao fazer reflexões a 

respeito da realidade concreta, também, faz correlações com a finalidade de 

apreender a situação real das coisas. O materialismo dialético estuda os aspectos e as 

relações universais da realidade objetiva, que não são semelhantes pelo fato de existir 

entre elas alguns que desempenham um papel fundamental e outros que são 

subordinados e determinados. (Cheptulin, 1982). 

 O conhecimento inicia-se na atividade prática e, por isso, constitui-se em um 

processo histórico, cujo desenvolvimento permite ao homem penetrar profundamente 

no mundo dos fenômenos. Esse mundo e o mundo em si são momentos desse 

processo cognoscível e experienciado pelo homem por meio de modificações ou 

aprofundamentos de uma dada realidade. Em tese, a matéria representa uma dada 
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realidade objetiva, existente fora e independente da consciência refletindo-se nela, 

mas percebida pelo homem por meio de suas sensações, que progressivamente toma 

consciência de algumas ligações; dessa maneira, o conteúdo do processo 

cognoscitivo modifica-se constantemente (Cheptulin, 1982). 

 A concepção científica de mundo no materialismo dialético correlaciona-se à 

transformação dos conhecimentos científicos em convicções internas, que 

possibilitam uma atitude consciente na conduta humana, para com a natureza que 

está fora dele em relação à sociedade e a seu lugar no mundo. Nesse construto, 

determina-se a essência social e a importância dos juízos de valores que conformam 

o ser humano como personalidade, isto é, sua conduta cotidiana, princípios para agir, 

atitudes para com outras pessoas de modo amplo sua orientação no modo de conduzir 

a vida (Krapívine, 1984).  

 Para Kosik (1986) o pensamento dialético, parte de uma realidade concreta 

abstrata e relativa, é processado em um movimento espiral visto ser um processo de 

concretização que se inicia no todo e está em constante movimento do todo para as 

partes e destas para o todo, um constante ir, vir e devir do fenômeno para a essência. 

Neste dinâmico e complexo devir, a essência vai se aclarando e os conceitos vão 

sendo elucidados. 

O conhecimento final a respeito de um fenômeno é sempre mais amplo que 

em seu início. Impossível haver conhecimento final, sem que a essência seja de certo 

modo revelada, conhecida e, possivelmente, haja uma transformação concreta desse 

fenômeno. O movimento em espiral propicia um caminho, cujo final resulta em 

revelação do que era desconhecido inicialmente, mas ao concluir seu movimento 

cognitivo, o resultado difere daquele quando iniciado; é concreto e há transformação 
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(Kosik, 1986). Complementando essa concepção, Krapívine (1984) comenta que o 

aspecto relevante à análise dialético-materialista é a necessidade de examinar os 

objetos e fenômenos da realidade, que estão em constante processo de mudança e 

desenvolvimentos ininterruptos. 

 A análise dialético-materialista de um dado fenômeno inicia-se com uma 

etapa concreta acerca do desenvolvimento social da realidade observada e permite 

não apenas avaliar concretamente a prática anterior e o estado atual do fenômeno 

observado, como também de modo científico, identificar possíveis tendências do 

futuro, de modo a construir alguns rumos fundamentais para o avanço desse 

fenômeno. Ao observar um fenômeno social qualquer em seu processo de 

desenvolvimento, é possível identificar aspectos que representam o passado, 

fundamentos do presente e rudimentos do futuro (Krapívne, 1984).  

 Diferente de outras vertentes científicas de compreensão das questões sociais, 

o processo de análise dialético-materialista deve se constituir em análise histórico-

social, cuja finalidade última permita a explicitação coerente da força criadora dos 

indivíduos e da relação entre as consciências individuais e a realidade concreta, 

objetiva. A essa premissa marxista, une-se outra, a da totalidade do caráter da 

existência humana, decorrente de sua indissolúvel ligação entre a história 

determinada pelos fatos econômico-sociais e as idéias (Goldmann, 1980). 

 Nesse entendimento, a análise dialético-materialista orienta-se por leis e 

categorias analíticas. A primeira lei é da unidade e luta dos contrários, esta manifesta 

as correlações entre os diversos aspectos objetivos observados de um fenômeno, de 

modo que a essência se manifesta e ao expor o fenômeno a uma análise dos diversos 

aspectos que podem condicioná-lo, é possível identificar traços e tendências 
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contrárias em sua essência, que permitem compreender as respectivas causas. Isto 

explica as fontes internas do movimento e desenvolvimento da matéria e permite 

também, compreender as dificuldades que vão surgindo durante esse processo. Para 

isso, importa que existam crítica e autocrítica, como importantes meios de superação 

das dificuldades, bem como de revelação das contradições internas do objeto 

analisado. A superação das dificuldades produz melhores condições cognitivas para o 

enfrentamento e superação das contradições (Krapívine, 1984).  

 A segunda lei desempenha um papel importante na articulação cognitiva, é a 

lei da passagem das mudanças quantitativas às qualitativas, pois explica o caráter e 

as formas do processo de desenvolvimento do fenômeno observado, permitindo 

explicitar as diversas possibilidades de aparecimento do novo e a substituição do 

velho por este. O conhecimento de um dado objeto significa revelar sua natureza, isto 

é, sua essência, revelar as peculiaridades qualitativas, o que permite de certo modo 

obter o controle desse processo. Ao conhecer a essência, é possível perceber os 

limites, aos quais esse fenômeno está condicionado e, sob o rigor metodológico, 

toma-se o cuidado de não reduzir as qualidades do fenômeno às suas características 

quantitativas ou qualitativas ingenuamente compreendidas (Krapívine, 1984). 

 A terceira e última lei é a negação da negação, isto significa o 

reconhecimento de renovação constante nos processos de desenvolvimento dos 

fenômenos observados; é o nascimento de novas etapas e estágios desse 

desenvolvimento na transformação do estado qualitativo observado. No decorrer do 

desenvolvimento de uma dada contradição, os contrários assumem manifestações 

diversas, de modo a condicionar a resolução da contradição e, ao mesmo tempo, 

permitir o aparecimento do novo estado, ou seja, esse novo decorre da negação do 
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antigo estado qualitativo que já está anulado, como um momento necessário ao 

desenvolvimento (Krapívine, 1984; Cheptulin, 1982). 

 Não significa a modificação de estado de um desenvolvimento inferior a 

estados superiores, ou mesmo, de formas imperfeitas a perfeitas; isto pode acontecer, 

mas não necessariamente, o inverso também é possível, contudo deve-se ter em conta 

o critério de que a negação dialética significa que a mesma é conseqüência da luta 

das forças e tendências contrárias internas da realidade observada. Uma característica 

interessante da negação dialética é que esta desempenha um papel fundamental como 

elo de ligação entre os estados anteriores e os atuais, isso acontece porque ela se 

constitui em conseqüência da evolução e resolução das contradições inerentes ao 

processo de desenvolvimento do fenômeno analisado, por isso não se constitui em 

simples destruição do determinismo qualitativo, sobretudo representa uma negação 

no curso do qual tudo o que existia de importante e positivo no estado negado, 

encontra-se retido e transportado ao novo estado qualitativo (Cheptulin, 1982).  

 As categorias dialéticas desempenham um importante papel no processo 

cognitivo como parte do arcabouço teórico dessa vertente analítica, já que atuam 

como princípios metodológicos. Manifestam propriedades, ligações e as correlações 

universais às quais os fenômenos encontram-se continuamente expostos, possibilitam 

uma adequada reflexão dos processos contraditórios do desenvolvimento de um 

fenômeno no mundo material e espiritual, pois reflete de modo profundo um 

determinado aspecto das ligações e relações gerais e objetivas no mundo material e 

da cognição, como leis universais do processo de desenvolvimento (Krapívine, 

1984). 
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 As categorias dialéticas são várias e estas são nominadas, segundo a 

compreensão dos autores que apresentam o método materialista dialético. Para 

Krapívine (1984) elas são o singular, o particular e o geral; ligações e relações entre 

causas e efeitos; necessidade e casualidade; possibilidade e realidade; conteúdo e 

forma e essência e fenômeno. 

 Na descrição de Cheptulin (1982) as categorias dialéticas são o singular, o 

particular e o geral; causa e efeito; necessário e contingente; conteúdo e forma; 

essência e fenômeno; possibilidade e realidade. 

Para Minayo (1998) as categorias dialéticas são fenômeno e essência; 

singular, particular e universal; imaginação e razão; base material e consciência; 

teoria e prática; objetivo e subjetivo; indução e dedução; saúde e doença ultimamente 

entendida como categoria para análise dos fenômenos a eles relacionados.  As 

categorias teoria e prática; objetivo e subjetivo; qualidade e quantidade; linear e não-

linear são ressaltadas por Demo (2000) quando a finalidade é a realização de uma 

análise histórico-dialética e o referencial metodológico escolhido.  

 Segundo Minayo (1998) o materialismo dialético considera o objeto e o 

subjeto elementos intrínsecos de uma dada totalidade, visto estarem em constante 

tensão dialética e constituírem-se em parte integrante de uma realidade concreta. O 

objetivo e subjetivo como inerentes à consciência humana permitem que o homem 

seja capaz de apreender a realidade por meio de sensações, estas são entendidas por 

Cheptulin (1982), como imagem subjetiva do mundo objetivo, ou seja, o subjetivo 

existe na consciência humana como formações ideais. 

 Para o autor, a forma de existência da subjetividade se dá por intermédio das 

sensações, que contêm em seu conteúdo momentos que de um modo específico para 
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o indivíduo (sob a forma de imagens ideais conscientes) refletem os aspectos 

correspondentes ao agente provocador dos órgãos dos sentidos humanos de tal 

maneira a garantir verdadeiramente que a experiência sensível propicia o 

conhecimento definido e verdadeiro do mundo exterior, daquela referida realidade 

objetiva (Cheptulin, 1982).   

 Ao descrever esta categoria dialética, Demo (2000) comenta que toda história 

tem um sujeito, não importa o nível de consciência que este tenha de sua intervenção 

na realidade, de certo modo, o sujeito faz a história e é, ao mesmo tempo 

historicamente condicionado pelas estruturas existentes. Contudo, não faz a história 

toda à revelia, como obra artística individual, uma vez que o ser humano é incapaz de 

se fazer por si mesmo e completamente. É a dimensão subjetiva que revela o caráter 

de complexidade existencial humana; uma dinâmica e contínua tensão dialética entre 

emoção e razão, não necessariamente aquela que denota o caráter racional do 

homem, mas é o aspecto da razão que evidencia sua capacidade sensível e criativa.  

 Nesta concepção dialética, o subjetivo permite a aproximação da realidade e o 

objetivo, na medida que existe independente da consciência humana assume um 

caráter mais absoluto, concreto. Objetivo e subjetivo devem ser entendidos como 

unidade dialética, não uma simples oposição entre mundo material e espiritual, ou 

mesmo, uma superestimação das sensações específicas do caráter humano sobre o 

objetivo concreto. É a relatividade intrínseca da unidade dialética objetivo-subjetivo 

em qualquer processo de produção de conhecimento que deve ser priorizada na 

análise materialista dialética (Minayo, 1998).  
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3.3.2 Processo saúde-doença-cuidado: um fenômeno determinado socialmente  

 

 No decorrer dos dois últimos séculos, acumulou-se conhecimento a respeito 

das implicações dos níveis de pobreza na saúde da população dependendo do 

contexto social no qual esses indivíduos pobres estivessem inseridos (Barata, 2005). 

 A epidemiologia foi fortemente influenciada por descobrimentos da época, 

por meio de investigação de ocorrências vitais, como dados de óbitos e nascimentos. 

Os dados observados eram úteis na tentativa de compreensão dos diferentes 

processos de adoecimento, sugerindo, assim, possíveis causas ou determinação dos 

eventos analisados.  No ano de 1826, Villermé relacionou as taxas de mortalidade 

geral dos bairros da cidade de Paris, segundo a proporção de rendas que não haviam 

sido taxadas da população, dado este analisado pelo investigador como um indicador 

de graus diversos de pobreza ou riqueza dos respectivos bairros. Em 1884, Engels já 

alertava para as altas taxas de mortalidade entre os pobres, relacionando-as às 

condições de vida precária dos trabalhadores operários ingleses, bem como inferindo 

possíveis influências danosas das condições de vida no período da infância sobre a 

vida adulta (Barata, 2005).    

Desse modo, a epidemiologia foi construída como disciplina galgando 

degraus rumo ao tecnicismo por meio de abordagem quantitativa, já que se apropria 

de conhecimentos da aritmética no século XVII, articulando-se em estudos para 

evidência de dados de incidência e prevalência de determinadas doenças e 

estatísticas médicas na construção de registros anuais de informações a respeito de 

morbi-mortalidade, como as já comentadas anteriormente, bem como dos países de 

Gales e Inglaterra em 1839.  Fica evidente uma relação entre a Epidemiologia e as 
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Ciências Sociais na busca de explicações plausíveis aos diversos padrões de 

distribuição das doenças na população. No entanto, a epidemiologia passa a ser 

ensinada de modo institucionalizado como disciplina em universidades a partir do 

século XX (Almeida Filho, 1989; Barata, 2005). 

 Para Almeida Filho (1989) um importante professor inglês, no período de 

1888 a 1949, foi o responsável por impregnar na disciplina epidemiologia o 

raciocínio estatístico, abandonando o caráter compreensivo das investigações 

epidemiológicas, de modo que, ao estar esta disciplina sendo construída em paralelo 

ao conhecimento bacteriológico, se torna altamente estruturada na cientificidade 

positivista. Considerando-se a magnitude do desenvolvimento bacteriológico ao 

final do século XIX e início do século XX, a medicina é forjada no âmago do 

positivismo científico da época e desconsidera as tentativas de se identificar relações 

entre o aparecimento de determinadas doenças e aspectos sociais da chamada 

medicina social e política na mesma época. Desse modo, a epidemiologia de cunho 

quantitativo destaca-se da saúde pública como conhecimento, que evidencia o 

diagnóstico médico ontológico e nosológico da história natural dos agravos que se 

propõe estudar. 

 Para Barata (2005) a teoria do germe ao final do século XIX, representa o 

primeiro passo dicotomizante entre aqueles que defendiam as teorias do contágio e 

as miasmáticas, que também podem ser compreendidas, como processos opostos 

entre os conceitos de multicausalidade e constituição. Para a autora, a teoria do 

germe não favoreceu o conceito de unicausalidade como muitos imaginam, mas, 

sim, de substituição de concepções totalizantes fundadas na ideologia de 

constituição epidêmica e estrutura epidemiológica, por modelos mais ou menos 
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simplificados de multicausalidade. 

 Na vertente tecnicista, a epidemiologia distingue-se da que era efetivada 

pelos tropicalistas nas décadas de 30 e 40 do século passado, visto abordarem a 

doença de forma coletiva, situando-a em espaço endêmico. Esta perspectiva 

epidemiológica desaparece após 1960, sendo substituída pelo denominado modelo 

de vigilância epidemiológica (Minayo, 2003). 

Na percepção de Barata (2005) as teorias da multicausalidade, fundadas nas 

implicações tributárias são evidenciadas por meio da inclusão de aspectos 

relacionados ao modo de organização sociocultural que produzem doença, sem, que 

sejam reconhecidos, como determinantes de tais processos. Os das diversas áreas do 

conhecimento, como os demográficos, sociais, culturais e até mesmo, econômicos 

são pensados como fragmentos de uma totalidade maior, que também contempla os 

fatores do ambiente físico e biológico denominado meio-ambiente.       

 Por meio da adoção do modelo da tríade ecológica, a epidemiologia procura 

explicar a causalidade dos diversos agravos, favorecendo dessa forma um 

distanciamento entre Epidemiologia e Ciências Sociais. Essa mesma concepção de 

causa, decorrente de uma sucessão de eventos se fortalece na epidemiologia, sendo 

chamada de fatores de risco, que são identificados como causa, não obstante, 

observe-se a ausência de um modelo cuja coerência demonstre factual relação entre 

risco e o evento/doença concreta (Barata, 2005). 

 Para Barata (2005, p.9) a utilização de algumas variáveis mensuráveis do 

processo saúde-doença e evidenciadas por meio de estudos de casos individuais, 

propiciou um afastamento do conceito de adoecimento determinado socialmente, em 

decorrência, uma supervalorização dos denominados “estilos de vida” e “propostas 
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de promoção de saúde fundamentados, geralmente, na educação e responsabilização 

dos indivíduos”, como as abordagens privilegiadas pela epidemiologia moderna.  

 Os movimentos de enfraquecimento do vínculo entre Epidemiologia e as 

Ciências Sociais obscureceram os aspectos coletivos e sociais da epidemiologia, 

cuja essência inclui também esses aspectos. Barata (2005) citando Castellanos 

comenta que a epidemiologia tem se dedicado a pesquisar problemas de saúde 

individual, enfatizando as doenças e os possíveis riscos das populações estudadas, 

quando deveria se dedicar a pesquisas que respondessem por que determinadas 

populações apresentam certo perfil de saúde e não por que os indivíduos adoecem. 

 Desse modo, alguns epidemiologistas foram motivados a buscar explicações 

que privilegiassem o caráter social do processo saúde-doença, em um contexto de 

mudanças nas estruturas político-econômicas de diversos países na América Latina 

e, na década de 70 do século passado, surge uma corrente de pensamento, cujo 

propósito era pensar o processo saúde-doença por meio de sua história social, 

fundamentando sua lógica no materialismo-histórico-dialético, que ao propor seus 

modelos de explicação enfatiza determinantes políticos, econômicos e sociais na 

distribuição da saúde. Estes propiciam a identificação dos aspectos que interferem 

de modo a proteger ou causar danos à saúde, resultando desta interação 

determinados perfis epidemiológicos (Minayo, 2003; Barata, 2005). 

 Falar em epidemiologia social pode soar absurda redundância, visto ser 

objeto de análise epidemiológica variáveis que também dizem respeito à sociedade e 

à maneira como se organiza, bem como os resultados das análises realizadas 

interferem ou deveriam fazê-lo de modo positivo nas proposições de políticas 

públicas. Entretanto, embora os fenômenos estudados pela epidemiologia sejam 
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constituintes do âmbito coletivo, e referirem-se ao fenômeno social e, portanto, 

explicitarem fenômenos relacionados aos indivíduos inseridos em dado contexto 

formador do espaço social e coletivo. Para Barata (2005) nem toda epidemiologia é, 

em si mesma social. Esta se diferencia pela insistência em investigar os 

determinantes sociais do processo saúde-doença, essa diferenciação é dada por meio 

da explicação de um dado processo saúde-doença fundamentado em proposições 

conceituais estruturadas. 

  Em uma investigação epidemiológica fundada no conceito de causa e cujo 

objetivo diz respeito a processos uni ou multicausais, torna-se necessário identificar 

eventos independentes relacionados por meio de ligação unidirecional, necessária, 

específica e com a capacidade de gerar o desfecho final de interesse. Estas 

características são raras nos processos biológicos e sociais, portanto, buscar causas 

relacionadas aos aspectos fisiopatológicos e seus mecanismos de causalidade estão 

fadados ao fracasso e isto se deve porque os aspectos da vida social não podem ser 

desvinculados, correndo-se o risco de serem destituídos de significação e nexo fora 

de seu contexto de produção (Barata, 2005). 

 Em relação à determinação social de um dado evento investigado, sua 

adequação relaciona-se à compreensão de processos sociais complexos, visto não 

necessitar que as variáveis e suas interdependências sejam isoladas. Ainda, este 

conceito não se funda na premissa de identificação de nexos necessários, específicos 

e genéticos. Neste pressuposto ideológico de diferentes determinantes, existentes no 

mundo concreto, os limites nem sempre são claros, não há vínculos unidirecionais e 

as relações, em sua maioria, são contingentes, portanto, não necessárias, tão pouco 

suficientes em si mesmas (Barata, 2005).     
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 Para Almeida Filho (2000; 2004) historicamente, a Epidemiologia abarcou 

três épocas distintas, as quais em concordância com Barata (2005) dizem respeito à 

época das estatísticas sanitárias, com o paradigma dos miasmas; da Epidemiologia 

das doenças infecciosas, com o paradigma dos germes e, atualmente, a época da 

Epidemiologia das doenças crônicas.  

Em oposição à vertente da epidemiologia clínica, surge uma outra proposta 

voltada para o âmbito social e de elaboração teórico-conceitual marxista. Dentre 

elas, na análise de Almeida Filho (2000; 2004), encontra-se a do grupo de Quito 

representada por Breilh e Granda, cuja teoria ao fundamentar-se no marxismo, 

pretende evidenciar o aspecto da reprodução social. Seus autores, assim, afirmam 

que os processos epidemiológicos se expressam de modo concreto em uma 

determinada classe social específica, por meio de um fenômeno que denominam 

perfil epidemiológico de classe, o qual é constituído por elementos de aparência, ou 

seja, o perfil de saúde/enfermidade e outro de essência, o perfil reprodutivo. Em uma 

relação dialética entre esses dois elementos, manifesta-se o processo saúde-doença 

(Almeida Filho, 2000). 

 Para Almeida Filho (2000) uma outra proposta teórica que privilegia o 

aspecto da produção no processo saúde-doença como determinado socialmente, 

pertence à autora Asa Cristina Laurell. Esta teoria é também pautada no marco 

teórico marxista e deve ser compreendida por meio do conceito do processo de 

produção com seus dois elementos constituintes, a saber: o processo de valorização, 

produção de mais-valia e o processo laboral que se configura na produção de bens. 

Um avanço desta teoria é a introdução da expressão modos de andar a vida. 

 Segundo análise de Almeida Filho (2000) apesar das limitações teóricas 
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quanto a seu caráter de impossibilidade de substituição do conceito risco, importante 

para a abordagem epidemiológica e por constituírem-se importantes opositores do 

monocausalismo, ainda se encontram presas a duas formas diferentes de 

monodeterminismo: a categoria de classe social de Breilh e o processo de trabalho 

de Laurell sem, avançar suas proposições, uma vez que recorre à noção de “perfil 

patológico individual” (Almeida Filho, 2000 p.107). No entendimento de Almeida 

Filho (2000; 2004) ultimamente, Breilh tem avançado suas investigações com 

proposições teóricas que contemplam problemas de desigualdades de gênero e etnia, 

como categorias analíticas; Granda tem procurado focalizar de modo enfático os 

movimentos sociais em saúde utilizando-se dos construtos teóricos de Habermas. 

 Almeida Filho (2000; 2004) afirma que não se pode prescindir dos 

conhecimentos construídos pelos autores anteriormente citados; no entanto, quando 

se trata da complexidade do fenômeno “vida social”, torna-se necessário avançar em 

elementos teóricos, que possam complementar de modo adequado teorias tão bem 

elaboradas. Para o autor, uma possibilidade de avanço encontra-se nos domínios do 

simbólico e da cotidianidade, domínios estes inseparáveis da vida social. 

 Ao analisar o termo modo de vida Almeida Filho (2000; 2004) comenta que 

o mesmo é utilizado para designar condições naturais de existência ou modo 

objetivo de existência, os quais foram utilizados por Marx e Engels, como elemento 

intrínseco para análise de fenômenos sociais pré-capitalitas, no sentido de identificar 

a reprodução social. Acrescenta ainda, que Marx conceituou essas proposições como 

pré-condições correspondentes à individualidade. No entendimento de Almeida 

Filho (2000; 2004) nos anos 20 do século passado, Gramsci, retoma a reflexão a 

respeito de algo transcendente nas relações sociais no decorrer da vida cotidiana.  
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Por meio da construção conceitual dos pensamentos de Lukács, Heller 

desenvolve uma teoria do cotidiano e possibilita estabelecer a cotidianidade como 

categoria analítica de teoria microssocial marxista, de maneira a analisar a 

determinação do modo de vida e seus nexos com outras áreas do conhecimento, 

como a econômica (Almeida Filho, 2000; 2004; Heller, 1970; Netto, 1992).  

 Na atualidade, o conceito modo de vida vem galgando destaque como 

construto teórico para a saúde coletiva, mais precisamente para a compreensão da 

determinação de processos saúde-doença, mediados por duas dimensões 

intervenientes, a saber: estilo de vida e condições de vida. Para Samaja (2000) e 

Almeida Filho (2000; 2004) nessa dialética saúde-enfermidade é necessário 

contemplar a dimensão simbólica, ou seja, um dado sistema de signos e significados, 

os quais se correlacionam à distribuição e percepção dos riscos e seus fatores. 

A questão fundamental da Epidemiologia do modo de vida pode ser, 

portanto explicitada: trata-se de problematizar a incorporação de 

significado e sentido ao risco, seus fatores e seus efeitos. Isto implica abrir 

a Epidemiologia ao estudo não só das situações de saúde, mas também das 

representações da saúde e suas determinações, no mundo da vida, na 

cotidianidade, nos modos de vida, mediante conceito particular de ‘práticas 

de saúde’ (Almeida Filho, 2000, p.165).  

 

 Uma dada relação entre consciência histórica e ideologia estabelecida, se 

constitui-se em um fundamento permanente das práticas, estas, entendidas como 

comportamentos sociais na vida cotidiana, que contemplam tudo aquilo que diz 

respeito à chamada cultura técnica, ou seja, o modo com que uma dada comunidade 

ganha a vida e a também denominada cultura sem apelido, referindo-se àquilo que se 

faz com a vida que se ganha (Almeida Filho, 2000). 

 Apropriando-se desse constructo, Almeida Filho (2000; 2004 p.880) 
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conceitua o “modo de vida”, como um “conjunto articulado das práticas da vida 

cotidiana” e fundamentado nesse conceito, o autor propõe um arcabouço teórico 

para a compreensão da determinação das doenças crônicas não transmissíveis, a 

partir do que o próprio autor denomina de “circuito dialético fundamental”, a saber: 

o trabalho, a reprodução social e o modo de vida/vida cotidiana (grifo do autor). 

Analisa a relação do modo de vida e saúde, o que significa necessariamente 

contemplar os sinais descritivos e os instrumentos de ação efetivos pertinentes que 

permeiam os processos saúde-enfermidade-cuidado. 

 A complexidade do fenômeno saúde-enfermidade-cuidado vem ser mais 

esclarecida quanto à sua dimensão cuidado, quando Samaja (2000) faz uma 

descrição do ser humano e seu percurso histórico em direção à sua autonomia e esta 

é claro, como sinônimo de liberdade relativa, na realidade da concretude existencial 

ocorre de modo limitado (determinado) pelo mundo real. Nessa perspectiva, a 

maneira como o ser humano enfrenta os problemas na sua existência, entendidos 

pelo autor como noções de saúde e doença, ou ainda, como problemas de saúde, 

estes pertencem a uma dimensão psíquica estrutural que se configura na realidade 

nas diversas possibilidades e matizes do que se entende por normal por meio de 

sinais, uma vez que os seres humanos são os únicos a experienciarem essa realidade, 

portanto, manifestam biopsiquicamente mecanismos reguladores (“mediadores 

simbólicos”, p.40). 

 Apesar dos indivíduos apresentarem mecanismos reguladores individuais, é 

do meio social que emanam ações dirigidas à modificação desses contextos 

individuais; nessa dimensão, a saúde-doença deixa de ser um fenômeno biológico 

individual, para manifestar-se concretamente por meio da ação e da consciência de 



                                                                                   Referencial Teórico-metodológico 85 

todos os membros da coletividade, a qual o indivíduo que está experimentando 

alterações biológicas pertence (Samaja, 2000).    

 Neste caso, o cuidado manifesta-se por meio de ações intencionais, no 

sentido de neutralizar aquilo que é percebido como a-normal; “[...] a consciência e o 

cuidado da saúde dependem da produção, em cada sujeito particular, de um modelo 

descritivo dos contextos em termos de ordenado-desordenado” (Samaja, 2000, p.42). 

Conforme o próprio autor comenta, duas pessoas que pertencem a um mesmo grupo 

social, comungam de modo compartido, ao menos no essencial, de um mesmo 

modelo de saúde-doença-cuidado. Nesta perspectiva, a realidade sempre ultrapassa 

os modelos culturais, de maneira a produzir em conjunto com suas classificações e 

simbologia, medidas para enfrentar fatos que, ao emanarem no coletivo, ameaçam os 

padrões classificatórios e significativos àquela dada cultura. 

 Este tipo de proposição fortalece o princípio de que a autonomia contempla 

uma determinada limitação, portanto, constitui-se relativa, em conseqüência disso, 

compreende-se que distintos níveis de integração da coletividade e/ou 

individualidade no que tange à dimensão cura ou cuidado à saúde configuram-se 

respostas sociais na tentativa de reparar alguma desordem. Sabiamente Samaja 

(2000) complementa seus pressupostos, concluindo que os modelos de saúde-

doença-cuidado são formas preestabelecidas e herdadas culturalmente, de modo 

análogo à nossa estrutura biológica que é herdada geneticamente e enfrenta uma 

dada sociedade, lutando para sobreviver e manter-se como tal.  

São resultantes dos pressupostos desse autor que os 

modelos/padrões/estruturas culturais manifestados sempre dizem mais ou menos, que 

o demonstrado individualmente pela experiência singular/particular. Logo, “esse plus 
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de sentido que possuem os conceitos (por isso também chamados “termos teóricos”) 

nunca poderão se reduzir à experiência individual”, mesmo que sua manifestação 

seja individual, “não são criações individuais nem emergem de experiências 

individuais, porém resultam da sedimentação da milenária história social” (Samaja, 

2000 p.51). 

 

3.4 Educação emancipatória de Paulo Freire  

 

Paulo Freire utilizou diversos pressupostos teóricos para elaborar sua 

proposta pedagógica, esta tem sido questionada quanto a seu caráter ideológico, não 

existindo clareza se a mesma deve ser entendida e/ou denominada como um método, 

uma filosofia da educação, ou ainda, uma teoria do conhecimento (Gadotti, 1989). 

Neste estudo, esta proposta pedagógica será utilizada como pressuposto teórico-

filosófico e como metodologia a ser implementada na prática educativa (Freire, 

2001a).  

Paulo Freire utiliza dois conceitos fundamentais, que norteiam sua filosofia 

educacional, a conscientização e o diálogo. Para o autor, a conscientização não se 

resume na tomada do conhecimento acerca de uma dada realidade, vai além, a 

conscientização significa a passagem da imersão na realidade para um 

distanciamento desta. Este movimento cognoscitivo ultrapassa o nível da tomada de 

consciência por meio da análise crítica, isto é, do deslocamento das razões de ser da 

situação dada para constituir-se em ação transformadora desta realidade (Freire, 

2001a; Freire, 2001b). 

O diálogo constitui-se em uma relação horizontal e não vertical, entre as 
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pessoas implicadas, pessoas em constante e complexa relação com o mundo, pois, as 

relações do homem com o homem, mulher com mulher, pai com mãe, mãe com 

filho, seja qual for, são complexamente indissociáveis do mundo. Esta filosofia 

educacional erige estruturas para um processo de educação que valoriza o saber de 

todos (Gadotti, 1996a).  

No entendimento de Freire, sendo o ser humano um ser de relações, a relação 

que o homem estabelece com o mundo, verifica-se de modo concreto em uma dada 

realidade. Assim, os homens se relacionam a partir da e na realidade concreta 

(Freire, 2001a; Freire, 2001b; Freire, 1996). 

Partindo deste princípio, o ser humano tende a se abrir a essa realidade, e na 

medida que responde à ampla variedade de desafios da realidade concreta, tende a 

testar e encontrar respostas. Organiza-se e reage aos desafios, humanizando e 

dominando essa dada realidade. Ao criar e recriar atos decorrentes das relações do 

homem com o mundo, Freire entende que basta ao homem conseguir captar dados 

da realidade para saber e, nesta percepção, não existe conhecimento nem ignorância 

absoluta (Freire, 2001a; Freire, 2001b; Freire, 1996). 

Ao realizar a captação dos dados da realidade, o homem também capta nexos 

causais, criando, assim, uma maneira de lidar, agir com a realidade. A compreensão 

que resulta da captação da realidade feita pelo homem, depende da capacidade de 

apreensão da causalidade (Freire, 2001a). 

Paulo Freire apropria-se do conhecimento divulgado por Álvaro Vieira Pinto 

(1960), para o qual existem três tipos de consciência que determinam a qualidade da 

apreensão de uma realidade e, conseqüentemente, a qualidade da ação/reação que o 

homem possa vir a desenvolver em uma realidade qualquer. Estes são descritos em 
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algumas obras de Paulo Freire, de modo a esclarecer a relação entre a habilidade 

cognitiva de apreensão da realidade pelo ser humano e seu modo de agir na mesma. 

A saber:  

- A “consciência intransitiva”, tomando-se por conceito a “noção gramatical do 

verbo intransitivo: aquele que não deixa passar sua ação a outro”, de modo a 

existir quase um compromisso com a realidade resultante de um poder de 

captação da realidade de modo estrito, estreitado, sendo impossível ver além da 

“órbita vegetativa do homem” aproximando-se de uma “realidade” mágica e 

supersticiosa. A consciência mágica, simplesmente, vê os fatos e por não 

enxergar a possibilidade de dominá-los, submete-se passiva e docilmente àqueles 

(Freire, 2001 b p.39). 

- A consciência ingênua discerne os desafios de modo simplista, sem aprofundar 

os nexos causais, sendo impermeável à investigação. A conclusão resultante 

desta avaliação é superficial, chegando a ser frágil em discussões e causar 

polêmica por acreditar que tudo sabe, tudo domina, visto que a realidade para 

este estado de consciência é estática, imutável, portanto, as explicações são 

mágicas. No processo de educação, quando a consciência ingênua não é 

estimulada para evoluir para a crítica, pode tornar-se fanática (Freire, 2001a; 

Freire, 2001b; Freire, 1996). 

- A consciência crítica integra-se à realidade de maneira a analisá-la 

aprofundadamente, busca mais, pergunta-se mais, não se cansa de interrogar, é 

“curiosa”, não se satisfazendo com as aparências. Reconhece a possibilidade de 

transformação da realidade, substituindo as explicações mágicas por outras 

fundamentadas nos nexos causais, dispondo-se a rever sempre; propõe-se um 
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constante diálogo, amando-o e nutrindo-se dele. Ama o novo sem repelir o 

velho, pois dele aproveita aquilo que concebe ser bom, não por ser novo ou 

velho, mas, por acreditar que são válidos (Freire, 2001 a; Freire, 2001b).  

O princípio da educação emancipatória é a transformação do estado de 

consciência intransitiva ou ingênua para uma crítica. Este processo deve ser feito por 

meio de dados da própria realidade do homem, para que ao identificar as causas de 

determinada realidade possa entendê-la, analisá-la e enfrentá-la a fim de que 

aconteça uma transformação (Freire, 2001a; Freire, 1996). 

A conscientização nasce de um determinado contexto pedagógico, o qual 

contempla características originais, utiliza novas técnicas e aprende-se uma nova 

visão do mundo. Esta visão comporta uma crítica da realidade concreta e a relativa 

busca de superação de uma situação na concretude existencial. Nesse pressuposto 

teórico-filosófico, os caminhos não são impostos, eles são deixados à capacidade 

criadora da consciência; não se conscientiza um indivíduo isolado, mas, uma 

coletividade, uma comunidade, um grupo. Quando o ser humano é totalmente 

solidário a respeito de uma situação-limite-comum (Gadotti, 1996). 

A participação do sujeito no processo de construção do conhecimento não é 

apenas algo mais democrático, mas demonstrou ser mais eficaz. Nesta concepção 

educacional, parte-se de um contexto comum para responder a esse contexto, essa 

construção é uma importante articulação histórica e dialética do modo de pensar, 

visto que o educador deve executar as urgências e opções dos educandos. Paulo 

Freire propõe o método, a teoria e a prática como um todo articulado, nutrido por 

estreita relação entre conhecimento e conhecedor, este é um processo, no qual o ser 

humano é capaz de ao apropriar-se da realidade e superá-la, ir se humanizando, um 
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verdadeiro processo de humanização (Gadotti, 1996). 

Os problemas devem incluir as experiências cotidianas de quem está 

aprendendo, para que por meio do diálogo participativo, um determinado conteúdo a 

ser aprendido possa ser sistematizado e que, após a reflexão, o homem possa agir na 

realidade que lhe foi apresentada/ problematizada. O método deve ser empregado 

em reuniões ou grupos de até 20 pessoas e foi denominado por Freire como círculos 

de cultura (Freire, 2001a; Freire, 1996). 

Na proposta deste autor, a metodologia cumpre várias etapas, sendo a 

primeira denominada de levantamento do universo temático, o qual é realizado 

por meio de  uma entrevista coletiva (ou conversa informal com o grupo) com o 

objetivo de identificar anseios, frustrações, descrenças, esperanças, ou seja, um 

universo singular e específico àquelas pessoas e seus modos de vida (Freire, 2001a). 

Na segunda etapa do método, é necessário escolher entre os diversos temas, 

aqueles convergentes para comporem um determinado agrupamento (assunto a 

ser trabalhado/problematizado, posteriormente, durante os círculos de cultura) 

(Freire, 2001a).   

A terceira etapa “consiste na criação de situações existenciais típicas do 

grupo”, com quem os temas serão discutidos. Nesta fase, o coordenador do grupo 

deverá construir uma situação da vida cotidiana do mesmo e apresentar ao grupo 

como estímulo de discussões sobre a temática, de modo que os participantes possam 

refletir a respeito do tema, fazer novas proposições, estabelecer correlações e se 

apropriar do assunto, este é o momento do processo de conscientização (Freire, 

2001a). 
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Para a quarta fase deste método, o autor propõe a elaboração de fichas-

roteiro/planos de ensino, que têm o objetivo de auxiliar os coordenadores do 

debate na realização de sua tarefa. As mesmas deverão servir apenas de “guia” e não 

ser seguidas como se seguem prescrições ou de modo rígido. A última fase deste 

método se constitui na elaboração de um rol dos conhecimentos ou significados 

apreendidos naquele encontro, os quais são apresentados imediatamente aos 

integrantes do círculo de cultura. Isto tem por objetivo reafirmar os pontos 

discutidos congruentes aos objetivos estabelecidos no plano de ensino. 

Como este estudo trata da aplicação do método para aprendizagem de um 

modo diferente de vida, da apropriação de conhecimento diferente sobre saúde e não 

é a alfabetização, como no caso de Freire (2001a), esta deverá ser a fase de 

elaboração de um rol dos conhecimentos ou significados apreendidos, acerca das 

questões que permearam a discussão. 

Cesarino (2000) aplicou esta metodologia com muita propriedade para um 

grupo de pessoas hipertensas, obtendo resultados satisfatórios. 

Este estudo utilizará os temas encontrados por meio da análise de discurso, 

considerando a fundamentação filosófica que norteia este tipo de análise, 

substituindo, desse modo, a primeira fase da metodologia de Freire e, a partir de 

então, cumprir as fases posteriores. É necessário esclarecer que dos estudos 

analisados pela autora, os quais utilizaram o recurso metodológico de Paulo Freire, 

nenhum fez esse tipo de substituição de análise na primeira etapa do método. 
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Este é um estudo com fundamentação teórico-metodológica no materialismo 

histórico e dialético, que priorizou as categorias analítico-dialéticas, o subjetivo e o 

objetivo e o processo saúde-doença-cuidado.   

 

4.1 Local do estudo 
 

A cidade de Votuporanga situa-se na região noroeste do Estado de São 

Paulo, pertence à Diretoria Regional de Saúde DIR-XXII - São José do Rio Preto. 

Dista aproximadamente, 520 Km da capital paulista e possui população estimada 

segundo o censo IBGE, do ano 2000, de 77.979 habitantes. Constitui-se como 

referência no setor saúde para micro região composta pelos municípios de 

Macaubal, Pontes Gestal, Cardoso, Valentim Gentil, Nhandeara, Paulo de Faria, 

Parise, Américo de Campos, Riolândia, Cosmorama, Magda, Alvares Florence, 

Sebastianópolis do Sul, Monções, General Salgado e Floreal (Votuporanga, 2005).  

A cidade também é referência no setor de educação. Dispõe de uma 

Instituição de Ensino Superior, Centro Universitário do Votuporanga-UNIFEV, 

mantida pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). Esta entidade teve 

origem na integração da Faculdade de Ciências e Letras e Faculdade de Ciências 

Contábeis e Administrativas que resultou na criação das Faculdades Integradas de 

Votuporanga, posteriormente, credenciadas em Centro Universitário de Votuporanga 

pelo Decreto Federal de 02 de dezembro de 1997, DOU de 03.12.97 (UNIFEV, 

2002).  

      Em 1998/1999, foram implantados os cursos de Turismo, Direito, Farmácia e 

Bioquímica, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Engenharia da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Tecnologia 
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em Produção Moveleira e a Habilitação em Física, no curso de Ciências. O 

reconhecimento do Curso de Enfermagem deu-se ao final do ano de 2001 (UNIFEV, 

2002).  

No início das atividades letivas do ano de 2000, a Fundação Educacional de 

Votuporanga mantenedora da UNIFEV firmou convênio com a Secretaria Municipal 

da Saúde de Votuporanga com a finalidade de instituir uma parceria para o alcance 

de dois objetivos principais: 

- Utilização das Unidades de Saúde como campo de atividades práticas e estágios 

pelos alunos dos cursos de Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e 

Bioquímica e Fonoaudiologia; 

- Utilização e/ou construção e/ou reforma de alguns espaços físicos municipais 

para o funcionamento de laboratórios da UNIFEV e atendimento da população 

votuporanguense.  

O Curso de Enfermagem, além do convênio firmado com a Secretaria 

Municipal de Saúde para a utilização dos equipamentos de saúde como campo de 

aulas práticas e estágio supervisionado, estabeleceu uma parceria informal no 

mesmo ano visando a cooperação dos alunos nas diversas campanhas de 

imunização, na delimitação, reconhecimento e diagnóstico de área para a formação 

das Unidades de Saúde da Família e implementação de atividades educativas nos 

diversos programas de saúde desenvolvidos nas Unidades de Saúde.  

As atividades práticas e o estágio supervisionado são desenvolvidos por 

alunos a partir do quarto período têm por objetivo proporcionar vivência das 

atividades cotidianas e rotineiras, na dinâmica da Unidade de Saúde da Família e 

demais programas desenvolvidos em Unidades de Saúdes, bem como o 
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desenvolvimento de atividades educativas à população atendida, especialmente, aos 

portadores de diabetes, hipertensão arterial e às gestantes. 

Uma das Unidades de Saúde, que tem sido utilizada há três anos pelos alunos 

do Curso de Graduação em Enfermagem do 7o. e 8o. períodos, é a Unidade de Saúde 

da Família "Dr. Martiniano Salgado - Pró-Povo" (USF-Pró-Povo), que iniciou suas 

atividades como Unidade de Saúde da Família em agosto de 2001 e, até então, 

desenvolvia atividades pertinentes de uma Unidade Básica de Saúde.   

A USF Pró-Povo tem como área de abrangência os bairros Pró-Povo, 

Jabuticabeiras, Vila Ana, Vila Vicentina, Santa Amélia, parte da COHAB- Brisa 

Suave e Pozzobon, totalizando 1.050 famílias, com média de 3,5  pessoas por 

família, um total de 3.622 pessoas e cada bairro forma uma microárea.  

 A USF-Pró-Povo conta com uma equipe constituída por uma médica 

generalista, uma enfermeira e oito Agentes Comunitários de Saúde. As atividades 

desenvolvidas são:  

- Triagem de pessoas que procuram a unidade nos primeiros minutos de todas 

manhãs realizadas pela Enfermeira; 

- Visita Domiciliar (VD) pela enfermeira às segundas e quintas no período da 

manhã; e também da médica às quartas e sextas no mesmo período; 

- Consultas de Enfermagem na segunda-feira à tarde; 

- Atividade para estabelecimento de grupo de adolescentes às terças-feiras de 

manhã 

- Controle de portadores de diabetes às quartas-feiras no período da manhã; 

- Controle de portadores de hipertensão às segundas, terças, quintas e sextas-feiras 

nos períodos da manhã ou tarde para consulta de enfermagem ou controles 
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pressóricos e dados correlatos ou consulta médica e/ou entrega de 

medicamentos; 

- Atividades de orientação relativas ao planejamento familiar com as mulheres 

previamente agendadas às quartas-feiras no período da tarde; 

- Atividades de orientação relativas ao aleitamento materno às quintas-feiras no 

período da tarde; 

-  Todas terças e quinta-feiras a unidade permanece aberta até às 19:00hs com o 

objetivo de atender os trabalhadores; desse modo, todos que não conseguirem 

comparecer às atividades programadas poderão receber atendimento nesse 

horário; 

Além dessas atividades previamente agendadas, a USF Pró-Povo realiza 

procedimentos específicos de programas de saúde, como imunização, exames de 

prevenção de câncer de colo uterino e mamas, curativos, retiradas de pontos, 

nebulização e atendimento odontológico, entre outros. 

  Atualmente, existem 406 portadores de hipertensão arterial incluindo os 

hipertensos diabéticos cadastrados na USF Pró-Povo, além dos 89 portadores apenas 

de diabetes, que mensalmente freqüentam a unidade para consultas médicas, 

recebimento de medicamentos, algumas consultas de enfermagem e reuniões em 

grupo para informações pertinentes ao tratamento anti-hipertensivo ou apenas 

recebem o medicamento e fazem acompanhamento, geralmente, com algum 

cardiologista de outra Unidade Básica de Saúde ou Ambulatório Regional de 

Especialidades. 

 Os portadores de hipertensão arterial e hipertensos portadores de diabetes são 

classificados em hipertensão leve, moderada e grave e divididos em 22 grupos de 
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quase 20 pessoas. Do grupo 01 ao 13- hipertensos leves, do grupo 14 ao 18- 

hipertensos moderados e do grupo 19 ao 22- hipertensos graves. Esta distribuição foi 

feita com o objetivo de atender todas as pessoas com esses tipos de morbidades e 

possibilitar que as mesmas fossem atendidas mensalmente e o controle do agravo 

efetivado. O agendamento e a convocação desses indivíduos é de responsabilidade 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no entanto, nem todos comparecem no 

dia agendado; aqueles que recebem medicamento e não fazem controle na unidade, 

às vezes, solicitam que alguém pegue o medicamento em seu nome, não 

comparecendo a USF. 

 Em razão de dificuldades de acesso à USF Pró-Povo, localizada em rua não 

pavimentada, houve algumas invasões e problemas na estrutura física da unidade, a 

qual era grande o suficiente para abarcar todas as atividades desenvolvidas, há um 

ano e meio as atividades estão sendo realizadas em uma casa locada pela Prefeitura 

Municipal de modo provisório até que se reforme ou construa outro local para os 

atendimentos. Desse modo, a unidade conta com cômodos pequenos e sem espaço 

suficiente para reuniões com grupos de pessoas. As atividades ainda desenvolvidas 

que necessitam de espaço, são realizadas na área da frente da unidade, ou seja, na 

recepção e são previamente agendadas para que nenhuma outra atividade esteja 

sendo realizada ao mesmo tempo de maneira que as pessoas da atividade específica 

não fiquem misturadas com aquelas que aguardam algum tipo de atendimento. 
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4.2 Sujeitos da pesquisa 

  

Esta pesquisa cumpriu com a exigência de alguns aspectos éticos e necessários à 

implementação de qualquer pesquisa, considerando, os espaços institucionais, nos 

quais as mesmas ocorreram, bem como a utilização de seres humanos, que 

possibilitaram compreender os dados aqui encontrados.   Foram providenciados os 

seguintes itens: 

- Solicitação formal de autorização para a pesquisa à Secretaria Municipal de 

Saúde e à Gerência de Enfermagem da Unidade de Saúde da Família Pró-Povo.  

- Encaminhamento do Projeto de Pesquisa à Comissão de Ética do INCOR- São 

José do Rio Preto por indicação do CONEP (ANEXO A).  

- Obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de cada um dos 

sujeitos do estudo, após a leitura do mesmo pela pesquisadora (ANEXO B).  

O grupo de estudo foi constituído por 11 usuários portadores apenas de 

hipertensão arterial segundo diagnóstico médico, que concordaram, formalmente, 

em participar da pesquisa. A composição do grupo foi intencionalmente definida 

pela pesquisadora, conforme Minayo (1998) orienta que, em uma abordagem 

qualitativa não existe a preocupação com a generalização, mas, sim, esta procura um 

aprofundamento e abrangência na compreensão de um dado fenômeno investigado, 

por isso uma amostra ideal é aquela “capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas 

dimensões”(p.102).   

Para Gil (1999) uma amostra por acessibilidade ou conveniência é destituída 

de rigor estatístico, uma vez que o pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso; neste estudo foram os indivíduos portadores de hipertensão arterial, pois 
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representaram o universo do fenômeno investigado. 

Foram utilizados como critérios de inclusão os usuários maiores de 18 anos 

de idade, com no mínimo um ano de tratamento para hipertensão arterial, que não 

apresentassem diabetes, cardiopatias ou outro agravo associado e, também, aqueles 

que concordassem em participar do estudo após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O primeiro contato era feito no saguão da 

Unidade de Saúde independente do gênero e a entrevista era realizada em uma sala 

utilizada para curativos. 

 A amostragem qualitativa, conforme proposto por Minayo (1998), além de 

privilegiar os sujeitos que o investigador pretende conhecer em seu contexto social, 

deverá ser constituída de um determinado número de sujeitos ou dados colhidos, 

considerados suficientes, quando houver reincidência das informações sem, contudo, 

desprezar as possíveis idiossincrasias que emergirem. 

 

4.3 Coleta dos dados 

 

 Este estudo utilizou como procedimento de coleta de dados a entrevista, já 

que a mesma, segundo Minayo (1998), constitui-se em uma metodologia pertinente 

para abordagem da realidade, isto é, caminho e instrumental adequados. Dessa 

maneira, a entrevista torna-se ferramenta hábil à pesquisa qualitativa. Para esta 

autora a entrevista é uma conversa com finalidade, nesse sentido, deve possibilitar a 

apreensão do ponto de vista dos participantes, conter poucas questões para um 

aprofundamento e ampliação da comunicação sem nenhum cerceamento. 

 



                                                                                                            Percurso Metodológico 100 

 Nesse sentido, cada questão deve relacionar-se à realidade empírica, fazer 

parte do delineamento do objeto com o propósito de lhe conferir forma e conteúdo, 

ainda contribuir para que a visão de mundo, os juízos de valores e as relevâncias a 

respeito do objeto estudado possam emergir naturalmente. A entrevista possibilita a 

apreensão de dados primários relativos a idéias, crenças, modos de pensar, 

sentimentos, condutas, razões conscientes ou inconscientes de diversas crenças, 

culturas e valores morais (Minayo, 1998). 

Este estudo coletou dados em dois momentos diferentes. O primeiro se deu 

em um único encontro com os sujeitos para aplicação do instrumento de 

caracterização da inserção social (Anexo C) e realização das entrevistas. Estas foram 

realizadas na UFS Pró-Povo, após a explicação da pesquisadora sobre o estudo a ser 

realizado e o consentimento livre e esclarecido ter sido assinado pelo sujeito do 

estudo, no período de fevereiro a março de 2005.  

Naquele encontro, o instrumento de caracterização da inserção social dos 

sujeitos foi preenchido pela pesquisadora e logo, a seguir, a entrevista iniciava-se 

norteada por duas perguntas, que foram gravadas e transcritas posteriormente de 

modo literal. A gravação foi realizada por um equipamento portátil e manual. As 

questões que nortearam a entrevista foram: 

- Me conte, com o máximo de detalhes que o Sr.(a) puder, como tem sido a sua 

vida (o seu dia-a-dia) para controlar a pressão arterial; 

- O que o Sr.(a) pensa e sente sobre a sua situação de vida. 

O segundo momento da coleta de dados ocorreu no mês de dezembro de 2005, 

quando a pesquisadora, pessoalmente, consultou os prontuários dos usuários. Dos 11 

sujeitos da pesquisa, dois encontravam-se assistidos por outra unidade de saúde, a 
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USF Pozzobon, porque os mesmos mudaram de residência.  

Os dados coletados dos prontuários foram referentes ao número de 

comparecimento dos usuários às consultas agendadas mensalmente, valores 

pressóricos e de peso corporal aferidos; quanto aos medicamentos utilizados foi 

observado o acréscimo ou a retirada de algum e quando da ausência do usuário à 

consulta se o mesmo havia, de algum modo, recebido o medicamento e, finalmente, 

anotações médicas e da equipe de enfermagem. 

 

4.4 Análise dos dados empíricos 

 

4.4.1 Caracterização social dos sujeitos do estudo 

A caracterização da inserção social dos doentes foi realizada por meio da 

aplicação de um instrumento contendo um rol de indicadores que permitiram 

identificar perfis de reprodução social, ou seja, indicadores que identificassem as 

formas de trabalhar (FT) e de viver (FV) seguindo a proposta de Helene (1999), que 

utilizou e obteve importantes resultados para identificação do perfil de reprodução 

social de um grupo de portadores de hanseníase em sua tese de doutorado, bem 

como foi por Machado (2001), o qual propiciou um relevante conhecimento do 

perfil de reprodução social de um grupo de doentes renais crônicos em tratamento 

hemodialítico. Cada um desses indicadores incluiu três variáveis, que serão 

consideradas como critérios de análise: 

1 Formas de trabalhar (FT): renda familiar per capita; usufruto de benefícios e 

registro de carteira profissional; 

2 Formas de viver (FV): posse de habitação, grau de agregação social e 
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exposição a riscos das formas de viver. Esta última foi substituída neste 

estudo, pela variável que expressa a riqueza e o patrimônio familiar, ou seja, 

pelo registro da taxa de pagamento do IPTU pela família do doente em 

questão. Este estudo seguiu os critérios segundo Queiroz, Salum ([1990] 

apud Helene 1999). Helene (1990) fez a mesma substituição, com resultados 

positivos para expressar concretamente a possibilidade do risco do modo de 

viver do doente hanseniano. Machado (2001) também utilizou os mesmos 

critérios quando analisou a inserção social dos doentes com insuficiência 

renal crônica em tratamento hemodialítico. 

Quanto às formas de trabalhar foram investigadas; 

- Renda familiar per capita: informações que identifiquem a renda familiar total 

provinda de aposentadoria pela Previdência Social, pensões previdenciária ou 

alimentícia, trabalho atual e rendimentos financeiros provenientes de aluguéis 

e/ou aplicações financeiras; 

- Usufruto de benefícios: cesta básica, vale-refeição ou assistência médica; 

- Registro formal de trabalho: quantos e quais são os trabalhadores incluindo o 

doente; 

Quanto às formas de viver foram investigadas; 

- Posse da habitação: informações que possam identificar se o domicílio é próprio, 

alugado ou cedido; 

- Grau de agregação social: participação de algum membro da família em 

atividades caracterizadas sociais, tais como: associações de bairro, igreja, grupos 

de atividades filantrópicas (atividades voluntárias em entidades filantrópicas), 

escola e outro tipo que emergir. 
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4.4.2 Os dados qualitativos: a análise do discurso 

 

 As entrevistas proporcionam informações capazes de revelar condições 

estruturais, valores, normas, símbolos que transmitem as representações de grupos 

sociais determinados, suas condições históricas, culturais e socioeconômicas 

particulares (Fiorin; Savioli, 1991). 

 Nas entrevistas, os discursos obtidos foram analisados de acordo com a 

proposta de análise de discurso de Fiorin; Savioli (1991) por meio de uma adaptação 

de Car (1993). A análise de discurso permitiu a identificação de frases temáticas que 

foram reordenadas, conforme suas convergências e congruências em cada discurso 

individual. Desta maneira, identificaram-se as categorias empíricas controle 

pressórico, descontrole pressórico, crenças, sentimentos, causa da hipertensão e 

para além do individual, que foram discutidas frente às categorias analíticas 

processo saúde-doença-cuidado socialmente aceito, categoria dialética objetivo-

subjetivo. 

 Minayo (1998) comenta que os pesquisadores costumam enfrentar algumas 

dificuldades quando se deparam com dados obtidos no campo de pesquisa por meio 

de documentos, entrevistas, biografias, anotações de observações realizadas de modo 

estruturado ou não, seja como for, a etapa de análise dos dados obtidos constitui 

fonte de preocupação para o pesquisador. 

 Para que esta etapa transcorra de modo coerente e resulte em dados finais, 

cuja fidedignidade não seja duvidosa, são necessários critérios. O pesquisador 

despreparado pode incorrer no erro de se iludir pela transparência do dado obtido e, 

espontânea e ingenuamente, compreender a realidade dada como se a mesma se 
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mostrasse nitidamente, sobretudo quando o pesquisador possui afinidade com o 

objeto e o contexto da pesquisa, de maneira que acredita encontrar significações 

naquilo que concretamente é apenas projeção de sua própria subjetividade. Outro 

equívoco é recorrer a diversas técnicas ou métodos, cuja concretude macule ou 

impossibilite a revelação do essencial de uma dada realidade. Por último, é possível 

haver muita dificuldade ao tentar articular referenciais teóricos mais abstratos aos 

dados empíricos obtidos no campo de pesquisa (Minayo, 1998).   

 A autora comenta que a análise de discurso como um conceito de apreensão 

de uma realidade na interseção entre Ciências Sociais e a Lingüística é 

historicamente recente e tem como seu idealizador o filósofo francês Michel 

Pêcheux, que na década de 60 do século passado, fundou a Escola Francesa de 

Análise de Discurso, como nova perspectiva de substituição da tradicional Análise de 

Conteúdo. Esta proposta desenvolveu um quadro epistemológico fundado em três 

regiões do conhecimento, o Materialismo Histórico como arcabouço teórico das 

formações sociais e as transformações decorrentes destas, incluindo-se, a ideologia; a 

Lingüística compondo o referencial teórico dos mecanismos sintáticos e dos 

processos de enunciação; e finalmente, a Teoria do Discurso, como determinada 

historicamente pelos processos semânticos (Minayo, 1998).  

 O princípio fundante da análise de discurso constitui-se na apreensão dos 

significados dos textos, de modo a articulá-los às possíveis condições de sua 

produção e, para isso, é imprescindível a identificação dos diferentes campos do 

conhecimento, no qual é produzido, isto é, no campo teológico, filosófico, jurídico, 

econômico e entre outros, cultural. Efetivamente, o discurso concretiza-se por meio 

da linguagem e esta última, constitui-se em fenômeno complexo que pode ser 
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investigado sob as perspectivas individuais, sociais, físicas entre tantas outras, o que 

significa afirmar que a linguagem sofre determinações sociais, para isso é necessário 

rigor para não a considerar totalmente desvinculada da vida social, tão pouco perder 

sua especificidade a ponto de reduzi-la ao nível ideológico (Minayo, 1998; Fiorin, 

2004a). 

 Para Fiorin (2004a) a linguagem constitui-se em um importante recurso na 

tarefa de investigação sistemática e, para isso, é necessário compreender o modo 

como a linguagem se processa. Existe uma diferença entre a língua e sua realização 

concreta. O sistema lingüístico é social no que concerne ser comum a todos os 

indivíduos que falam em uma dada comunidade lingüística. Este sistema lingüístico 

constitui-se um todo articulado que inclui os elementos lingüísticos, gramaticais e 

obedece uma organização interna e possui várias regras combinatórias. A linguagem 

deve ser constituída de diferentes elementos lingüísticos para haver distintos valores, 

assim, esses elementos combinados de maneira organizada originam a fala e o 

discurso. 

 A fala se distingue do discurso por ser rigorosamente individual de modo a 

exteriorizar o próprio discurso. Este último é o somatório de muitas combinações de 

frases; é utilizado com o objetivo de exprimir o pensamento de quem está falando. 

Da mesma maneira que a fala não é um amontoado de palavras nem de frases, 

obedece certas regras com a finalidade de se estruturar; o discurso abrange o campo 

da manipulação consciente e o da determinação inconsciente. Por meio dos 

elementos lingüísticos, o discurso cumpre com o propósito de possibilitar ao falante 

exprimir seus pensamentos sobre o mundo exterior ou de seu mundo interior; 

possibilita agir sobre o mundo (Fiorin, 2004a). 
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 A sintaxe é uma parte da gramática que estuda a disposição das palavras na 

frase e destas no discurso, entendido como o campo da manipulação consciente e, 

neste, o falante utiliza argumentos, que constroem uma dada verdade com a 

finalidade de convencer seu ouvinte a mudar de opinião. Por sua vez, a semântica 

estuda as mudanças que a significação das palavras, sofre porque este é o campo das 

determinações inconscientes, pois utiliza elementos semânticos habitualmente 

utilizados em dada época, que se constituem em um modo de ver o mundo em 

determinada formação social (Fiorin, 2004a).  

Os elementos semânticos permanecem historicamente em discursos já 

destruídos ou cristalizados e, até mesmo, em condições de produção que já foram 

apagadas; no entanto, foram assimilados individualmente pelo homem no decorrer de 

sua formação social, por isso constituem a consciência, portanto, sua maneira de 

pensar o mundo. Dois discursos também podem ser construídos com os mesmos 

elementos semânticos e mostrar duas visões de mundo diferentes, conforme os 

falantes os utilizarem. Desse modo, é possível explicitar uma formação ideológica de 

uma dada classe social, visto que a mesma não existe sem a linguagem. Cada 

formação ideológica possui uma correspondente formação discursiva, que é formada 

por um conjunto de temas e figuras que tornam concreta sua visão de mundo (Fiorin, 

2004a). 

Na construção do discurso, as figuras são elementos semânticos que se 

referem ao mundo natural, concreto e objetivo (planta, pedra, casa, madeira, 

homem). Os temas são elementos semânticos relativos aos elementos não observados 

na realidade concreta, mas exercem a função de organizar os fatos observados como 

a alegria, liberdade, tristeza, felicidade e amor (Fiorin, 2004a). 
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É possível observar a existência de dois níveis de realidade em uma formação 

social: um de essência, profundo e não visível e outro de aparência, superficial e 

fenomênico. Do nível fenomênico (aparência) da realidade, são construídas as idéias 

dominantes em uma formação social. Essas idéias, de modo racional, explicam e 

justificam essa realidade, o conjunto de idéias que explicam a ordem social, as 

relações que os seres humanos mantêm uns com os outros, as condições de vida do 

homem são denominada ideologia. Esta é formada com fundamento no nível 

fenomênico da realidade e, pois ao ocultar a essência da realidade observada, é 

possível afirmar que ideologia é a falsa ideologia, assim entendido, a ideologia não 

apenas é constituinte da realidade, como também é formada pela mesma (Fiorin, 

2004a). 

A ideologia não é um amontoado de idéias, surgidas do nada e muito menos 

da mente privilegiada de pensadores; por isso, é possível inferir que a ideologia, em 

última instância, é determinada socialmente pelo nível econômico, assim, a formação 

ideológica ao ser entendida como visão de mundo da categoria social revelará a 

compreensão de seu mundo. As idéias não existem fora da linguagem, são entendidas 

neste momento como ferramentas de comunicação, por isso, a ideologia não pode ser 

desvinculada da linguagem, uma vez que cada formação ideológica corresponde a 

uma formação discursiva que, por sua vez, é o conjunto de temas e figuras, que 

materializam dada visão de mundo. Disso, decorre afirmar que os discursos são 

expressão da vida real e a realidade é expressa por meio deles (Fiorin, 2004a). 

Acredita-se ser possível que a análise de discurso traduza a posição 

ideológica de seu autor, não para refuta-lo ou reprimi-lo, mas, compreender a visão 
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de mundo do falante, e dessa maneira, reconhecer, interpretar e reinterpretar as 

concepções a respeito de um determinado objeto (Fiorin, 2004a).  

Para Fiorin (2004a) quando o indivíduo interioriza um dado discurso ao longo 

da vida e ao aprender a ver o mundo sob a perspectiva desse discurso, torna-se 

reprodutor do mesmo em sua fala. Assim, o texto é individual e o discurso social. As 

formas de dizer o discurso são apreendidas, segundo as tradições culturais e, por isso, 

o discurso aparenta ser individual para ocultar o que é social. É possível afirmar que 

o sujeito não fala o que deseja, mas aquilo que a sociedade impõe que ele pense e 

fale. 

A análise dos discursos coletados dever ser realizada de modo que exista uma 

confrontação com as demais partes desse discurso, para que não se pratiquem 

incoerências ou sejam conferidos significados opostos ao que de fato ele tem. Apesar 

das idéias serem produzidas em dado momento histórico, por isso provisório, 

revelam a visão de mundo de uma sociedade, que não produz uma única maneira de 

ver a realidade, mas, produz idéias contrárias entre si, segundo os interesses 

antagônicos dos diversos grupos sociais. Ao processar a análise de discurso, importa 

encontrar a estrutura fundamental do texto, pois esta permite organizar os elementos 

superficiais que, em primeiro momento, parecem desorganizados, dispersos e 

caóticos (Fiorin; Savioli, 1991). 

Para Fiorin e Savioli (1991) a estrutura narrativa contém elementos concretos 

e abstratos e, desse modo, a estrutura fundamental de um texto é construída. Os 

elementos concretos do texto são representados pelas figuras e os abstratos 

correspondem àquilo que inexiste na realidade concreta. Conforme vai ocorrendo o 

encadeamento das figuras e dos temas de modo coerente, é possível apreender o tema 
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mais geral que organiza e integra, funcionalmente, os subtemas estabelecidos. Os 

temas evidenciam os sentidos e os significados de cada ação contida no discurso. No 

estabelecimento da definição dos conteúdos, existe um constante transitar entre a 

realidade e a teoria, um contínuo processo de interpretação sobre a significação dos 

dados e a quais conclusões o pesquisador pode chegar. 

Neste estudo o procedimento de análise de discurso utilizado neste estudo é 

resultado da técnica proposta por Fiorian; Savioli (1991), que foi adaptada por Car 

(1993) e fundamenta-se na Teoria de Greimas ou Teoria de Sentido do Texto descrita 

por Fiorin (2004b). Conforme este autor, a Teoria de Greimas tem como princípio a 

semântica, não apenas como estudo do significado ou teoria da significação. A 

semântica para Greimas é mais abrangente porque deve ser capaz de apreender os 

diversos elementos existentes do nível de superfície ou mais profundo de um texto e 

a não invariância do sentido, de tal modo que sejam reconhecidos em textos 

diferentes, porém os significados serão os mesmos. O autor cita, como exemplo, a 

aprovação de um estudante no vestibular e a arca da aliança na produção 

cinematográfica sob o título ‘os caçadores da arca perdida’; neste exemplo, existe um 

significado comum que é o poder fazer, no primeiro caso fazer um curso superior e, 

no segundo, vencer os inimigos. 

Fiorin (2004b, p.14) continua descrevendo a teoria, pois esta também deve 

permitir explicar não as unidades lexicais encontradas na elaboração de uma frase, 

mas a produção e a interpretação de um discurso analisado; ainda, o conceito de 

semântica para Greimas deve ter como princípio  

a unicidade do sentido, que pode ser manifestado por diferentes planos de 

expressão (por um de cada vez ou por vários deles ao mesmo tempo: por 

exemplo, o conteúdo/ negação/ pode ser manifestado por um plano de 

expressão verbal “não”ou por um gesto como “repetidos movimentos 
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horizontais da cabeça; o conteúdo de uma telenovela é manifestado, ao 

mesmo tempo, por um plano de expressão verbal, por um visual [...]      

 Além de uma leitura que se paute no conceito de semântica anteriormente 

descrito, a análise deverá mostrar a qual formação discursiva pertence um dado 

discurso e, desse modo, apreender que o sujeito que produziu o discurso, é produto 

de uma determinada conformação ideológica, daí decorre que o encadeamento dos 

temas e figuras no discurso pode revelar a visão de mundo do falante (Fiorin, 2004a). 

 Após a transcrição literal do discurso, são necessárias várias leituras do 

mesmo, com a finalidade de apreender os temas subjacentes aos discursos. A leitura 

tem o objetivo de identificar temas e figuras, que poderão ser grifados no próprio 

texto ou agrupados em rol anexo. O próximo passo é buscar um encadeamento/ 

articulação entre os temas e as figuras, de modo que permitam uma explicitação das 

congruências ou ambigüidades da fala de seus enunciadores, procedendo-se 

imediatamente a recomposição dos significados por meio da elaboração de frases 

temáticas, que, de modo claro, procuram sintetizar os temas e subtemas do discurso 

em sua totalidade. As frases temáticas permitem identificar elementos qualificativos 

comuns ou não às diversas frases temáticas e seu posterior agrupamento, quando, 

então, é classificado ou categorizado o material empírico obtido (Car; Bertolozzi, 

1999). 

 Após transcrição literal de cada um dos discursos dos usuários entrevistados, 

os mesmos foram analisados. Em decorrência, foram elaboradas frases temáticas 

depreendidas destes discursos (ANEXO D), que posteriormente, foram agrupadas em 

categorias empíricas (ANEXO E). 

 A seguir será apresentado um exemplo de uma entrevista transcrita 

literalmente e a elaboração das frases temáticas apreendidas deste discurso. 
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-  Por favor, me conte, com o máximo de detalhes que o Sr. puder, como tem 

sido sua vida (o seu dia-a-dia) para controlar a pressão arterial.  

Prá controlá? Eu tenho que tomá o medicamento do jeito que tá escrito aqui. É uma 

pena... dois captopril de manhã, dois à noite, um nedifina, o atenolol também... treis 

veis ao dia, prá controlá, se não ela vai longe... tem dia que dá 27 por 10, 25 ... se eu 

dexava de tomá, aí... eu num agüento! Então tem que tomá certinho, prá controla, 

senão num agüento e direto, direto, tomá isso aqui e não esquecê, se esqueceu vô 

acabá de me matá, né? 

- O que o Sr. pensa ou sente sobre esta sua situação de vida? 

Ah!... eu penso que a gente tem que tomá o remédio prá vivê mais uns tempo, né? 

Se não tomá acaba morrendo...que nem já morreu muitos, muitos companhero, 

muitos colega, né? Morreu inclusive a minha mãe, pai morreu por falta de remédio, 

que não tomava certinho... eu  penso isso aí, né? Amanhã... a gente falta aí por causa 

do remédio, falta de comprimido que nem meu pai faltô... porque eu acho que a vida 

muito importante, eu nem agüento fazê mais nada mais, é importante tá vivo junto 

com a família, né? Com os filho, os neto... ó... eu tomo remédio, evito fazê algumas 

coisa... andá no sol, ficá mais sossegado assim... num lugar mais fresco, porque 

senão a gente num agüenta! Fica muito quente, nesse calor, se alimentá bem 

também, conforme os alimento certinho... os medicamento pede os alimento certo... 

4.1 O controle pressórico é associado à tomada de medicamento, conforme 

prescrição, evitar andar no sol, ao sossego e alimentação adequada; 

4.2 O acesso ao medicamento e a sua tomada correta relaciona-se à longevidade e o 

contrário à morte experienciada de familiares e amigos; 

4.3 Para o doente, viver significa estar com a família; 
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4.4 O convívio com os familiares suplanta a impossibilidade física para o trabalho 

decorrente da HAS. 

 

4.4.3 Análise dos dados coletados dos prontuários 

 

 Após uma criteriosa investigação nos dados coletados dos prontuários, foi 

possível descrever o comportamento dos níveis pressóricos e do comparecimento dos 

usuários às consultas prévia e mensalmente agendadas e correlacionar estes dados 

com contradições ou convergências nos discursos dos usuários (Anexo F). 

 

4.5 Composição de um programa educativo 

 

As contradições e convergências que permeiam o modo de vida dos 

portadores de hipertensão arterial assistidos pela USF Pró-Povo, foram identificadas 

no decorrer da análise dos dados, permitiram elaborar um programa educativo sob o 

pressuposto teórico-filosófico da educação emancipatória de Paulo Freire. 

Os planos de ensino para posterior implementação em conjunto com 

acadêmicos dos 7o. e 8o. períodos do curso de Enfermagem da UNIFEV encontram-

se descritos no (Anexo G). 
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Constatou-se que os onze sujeitos entrevistados constituem um grupo social 

homogêneo, sendo considerado o contexto social, sem divergências importantes que 

interferissem na análise do conjunto dos dados em discussão. Este grupo é composto 

de pessoas que apresentam-se em exclusão social, devida a impossibilidade de 

mobilidade social justificada por níveis de pobreza e indigência.    

Identificação e caracterização social dos sujeitos do estudo é apresentada a 

seguir no Quadro I: 
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Quadro I- Identificação e Caracterização Social de um grupo de usuários portadores 
de Hipertensão Arterial Sistêmica atendidos na Unidade de Saúde da Família- USF 
Pró-Povo.Votuporanga 2005. 

DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA CARACTERÍSTICAS 
N TOTAL 

SEXO 
Masculino 
Feminino 

 
5 
6 
 

 
11 

RAÇA 
Negro (preto e pardo) 
Branco 

 
4 
7 

 
11 

IDADE (ANOS) 
         23 a 30  
         31 a 40 
         41 a 50 
         51 a 60 
         61 e mais (< 75) 

 
1 
- 
1 
7 
2 

 
 

  11 

SITUAÇÃO CIVIL/ MARITAL 
Casado 
Solteiro 
Separado 
Viúvo 

 
7 
1 
2 
1 

 
 

11 

INSTRUÇÃO  /  ANOS DE ESCOLARIDADE 1  
< 4 (analfabetismo funcional)  
 Alfabetizado (4 anos completos ensino fundamental) 
até 5a. série ensino fundamental 
ensino fundamental e médio completos 

 
5 
3 
1 
2 
 

 
11 

PROFISSÃO/ OCUPAÇÃO 2 
GRUPO 5 (do lar; doméstica nos serviços gerais, cozinheira, 
catador de material reciclável, vigilante, lavadeira doméstica 
nos serviços gerais) 
GRUPO 6 (trabalhador volante da agricultura) 
GRUPO 7 (pedreiro, ajudante de pedreiro) 

 
7 
 
 
2 
2 

 
 

11 

OCUPAÇÃO ATUAL 
Aposentado por tempo de serviço 
Sem ocupação (sem atividade laborativa) 
Aposentado por invalidez 
Ocupação conta-própria de cooperativismo 

 
1 
7 
2 
1 
 

 
 

11 

MUDANÇA OCORREU EM RAZÃO DA  DOENÇA 
Sim 
Não 

 
6 
5 

 
11 

USUFRUTO DE BENEFÍCIOS 
Cesta básica 
Pensão alimentícia 
Nenhum 

 
1 
1 
9 

 
 

11 

MORAM COM QUEM 
Sozinhos 
Com familiares 

 
2 
9 

 
11 

CONDIÇÕES DE MORADIA 
Própria 
Alugada 

 
10 
1 
 

 
           11 

 

                                                 
1 IBGE (2005) 
2 Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (Ministério do Trabalho, 2002)  
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LOCAL DE MORADIA PERMANENTE 
Sim 
Não 

 
10 
1 

 
11 

REGISTRO FORMAL DE TRABALHO NA FAMÍLIA 
Sim 
Não 

 
6 
5 

 
11 

RENDA PER CAPITA 
Indigentes: renda per capita < 25% salário mínimo 
Entre linha de indigência e pobreza: renda per capita > 25% e < 
50% do salário mínimo                             
Linha de pobreza: renda per capita de 50% do salário mínimo 
Pobres: renda per capita > 50% e < 1 salário mínimo 

 
4 
1 
 
1 
5 

 
11 

RENDIMENTOS 
Aluguel 
Aplicação financeira 
Nenhum 

 
- 
1 

10 

 
11 

CONTRIBUIÇÃO DO DOENTE NA RENDA FAMILIAR: 
Antes da doença 
Nada 
até 50% (2,08 salários mínimos) 
80% (2 salários mínimos) 
100% (1 salário mínimo) 
4 salários  mínimos. 
5 salários mínimos  

 
 
4 

            1 
2 
2 
1 
1 

 
 

11 

CONTRIBUIÇÃO DO DOENTE NA RENDA FAMILIAR: 
Atualmente 
Nada  
20% 
de 40 a 50% 
100% 

 
 
6 
1 
3 
1          

 
 

11 

REALIZA PAGAMENTO IPTU 
Sim * 
Não sabe responder 
Atrasado** 
Isento 

 
2 
1 
1 
7 

 
 

11 

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS RELIGIOSOS 
Sim 
Não 

 
6 

            5 

 
11 
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 Dentre os usuários participantes do estudo, cinco eram do sexo masculino e 

seis do feminino. A faixa etária teve uma grande variação sendo um usuário com 23 

anos de idade, outro com idade na faixa etária entre 41 a 50 anos; significativa 

concentração de sete usuários na faixa etária de 51 a 60 anos de idade e, finalmente, 

dois usuários com idade superior a 61 anos, mais especificamente 64 e 74 anos. 

Estes dados são coerentes com o estudo de Lessa (2001), que identifica 27% de 

óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares em uma população na faixa etária de 

20 a 59 anos, de modo a evidenciar uma perda significativa de indivíduos em um 

momento de vida que deveria ser o de maior produtividade da vida laboriosa. 

 Em relação ao estado civil, sete dos usuários eram casados, um era solteiro, 

dois separados e apenas um viúvo. Quanto aos casados, quatro são do sexo 

masculino, no decorrer da entrevista, dois referiram fazer uso de uma dieta 

hipossódica ou segundo recomendação; um usuário não fez nenhuma referência à 

dieta utilizada e outro referiu comer comida normal, o que significa o não 

seguimento das orientações a respeito de ingestão de dieta hipossódica e 

hipogordurosa, se este for o hábito alimentar familiar. Esse é um dado interessante, 

visto que os mesmos podem depender das esposas para prepararem sua alimentação, 

como é comum no interior.  

Apenas uma das usuárias portadoras de hipertensão dentre as casadas referiu 

durante a entrevista receber apoio do marido quanto ao uso diário da dieta 

hipossódica porque esta também é de sua preferência; uma outra relata não ter 

dificuldade em relação ao seguimento da dieta hipossódica porque o marido também 

é hipertenso e, ainda, uma entrevistada não relata nenhuma interferência familiar em 

relação à utilização da dieta hipossódica, apesar de ter um casal de filhos ainda 
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pequenos, cinco e sete anos de idade. Esta informação pode não ter sido relevante 

para a entrevistada, visto sua preocupação em evidenciar o transtorno que seu 

cotidiano com os filhos representava para o controle efetivo dos níveis pressóricos 

no momento da entrevista. 

   Quanto à instrução, cinco dos 11 usuários entrevistados apresentam 

analfabetismo funcional, conceito este utilizado pelo IBGE (2005) em seus gráficos 

de apresentação dos índices de analfabetismo no País. O analfabetismo funcional é 

um conceito veiculado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) desde a década de 70 do século passado com o 

objetivo de diminuir a dicotomia entre os conceitos existentes a respeito de 

indivíduos alfabetizados e analfabetos.  

Analfabetos funcionais são as pessoas com menos de quatro anos de estudo 

(IBGE, 2005) para a organização deste conceito, algumas definições têm sido 

propostas como a do entendimento que um indivíduo é funcionalmente alfabetizado, 

quando tiver adquirido conhecimentos e capacidades de leitura e escrita que lhe 

propiciem fazer parte de modo efetivo de todas as atividades que requeiram níveis 

de alfabetização em seu contexto sociocultural e ainda de modo mais abrangente e 

complexo esse conceito também pode ser entendido, como o indivíduo que, além de 

ser capaz de utilizar os níveis de alfabetização em seu contexto sociocultural, deve 

utilizar os mesmos em níveis que lhe permitam continuar lendo, escrevendo e 

calculando com a finalidade de desenvolvimento não apenas pessoal, mas também 

do de sua comunidade (Wagner, 2000). 

Mesmo com a introdução deste conceito, o mesmo ainda é uma meta de 

difícil alcance e não é objetivo deste estudo aprofundar as questões que permeiam o 
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assunto, já que pesquisas que utilizam tal conceito, deverão implementar 

instrumentos de avaliação como alguns indicados por Wagner (2000), visto ser 

necessária a avaliação da capacidade de leitura e interpretação de textos, mesmo que 

singelos no momento de qualquer estudo. Apesar da complexidade do assunto, o 

IBGE (2004; 2005) optou por utilizar como indicador de alfabetização funcional o 

número de anos de estudos completos para mapear os índices de alfabetização no 

País. 

Dentre os problemas a serem enfrentados pelo país, está o analfabetismo, 

entre os adultos e os idosos, e a presença de analfabetos entre essa população resulta 

do limitado acesso dessas gerações à educação formal no passado, isso revela, 

também, um outro aspecto importante que foi a insuficiência e ineficiência dos 

programas implementados no passado, que objetivavam enfrentar e debelar o 

analfabetismo no País. O desafio de enfrentamento desse problema é da ordem de 

10,5 milhões de brasileiros analfabetos na faixa etária de 40 anos ou mais, dos quais 

50% são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (IPEA, 2005a; IBGE, 2005).  

No Brasil, o analfabetismo funcional encontra-se em 24,8% da população e 

em 16,6% da população do Estado de São Paulo (IPEA, 2005a; IBGE, 2005). A 

situação da população brasileira piora quando se observa um índice de 35,6% de 

analfabetismo nos indigentes e 30,7% entre os pobres (IPEA, 2005b). Os cinco 

usuários analfabetos deste estudo encontram-se entre 53 e 64 anos de idade, sendo 

dois deles indigentes e três pobres, dados coerentes ao das referidas pesquisas.  

Neste estudo, ainda três usuários são alfabetizados, pois, concluíram a 4a. 

série do ensino fundamental, um deles possui a 5a. série completa do ensino 

fundamental e dois apresentam nível médio de escolaridade por terem concluído a 
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3a. série do ensino médio. 

Na síntese dos indicadores sociais do IBGE (2005) é possível verificar que a 

média de estudo dos brasileiros é de 6,4 anos, o que significa escolaridade 

insuficiente sequer para conclusão do ensino fundamental. Esse nível de 

escolaridade passa a ser atingido entre pessoas com a faixa etária de 18 a 24 anos e, 

após os 25 cinco anos ou mais de idade, esse índice volta a decair para 6,3 anos de 

escolaridade na população brasileira. 

Há de se questionar a diferença conceitual entre o nível de alfabetização dos 

cinco usuários considerados analfabetos funcionais e dos três alfabetizados quando 

se lembra do estudo de Pessuto e Carvalho (1998), quando observaram menor 

prevalência da hipertensão arterial em razão do nível de escolaridade aumentado. É 

possível verificar que os usuários números 2 e 8, os classificados como 

alfabetizados, apresentaram apenas uma falta às consultas agendadas e níveis 

pressóricos controlados não ultrapassando 140 mmHg para PAS e 90 mmHg para 

PAD (ANEXO F). 

Observa-se por meio das frases temáticas dos usuários números 9, 11 e 5 

que, apesar das faltas às consultas agendadas, três, quatro e cinco faltas, 

respectivamente e de se encontrarem incluídos no grupo de analfabetos funcionais, 

também apresentaram níveis pressóricos controlados não ultrapassando 140mmHg 

para PAS e 90 mmHg para PAD. Desse modo, a classificação de analfabetismo 

funcional não traduz de modo concreto incapacidade para utilizar recursos de leitura 

e escrita ou de reter informações necessárias ao autogerenciamento das condições de 

saúde.  

Os dois usuários que concluíram o ensino médio, 4 e 6 deste estudo, apesar 
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de ser possível inferir que detivessem maior conhecimento a respeito do tratamento, 

ao qual são submetidos apresentaram três e sete faltas respectivamente, às consultas 

agendadas. O usuário número 4 mostrou dois picos hipertensivos (um de 160 mmHg 

para PAS e 100 para e PAD e outro de 160 mmHg para PAS e 120 mmHg para 

PAD). O usuário número 6 apresentou dois picos de hipertensão arterial sistólica 

isolada de 180 mmHg, mantendo 80 mmHg para PAD e, nos meses posteriores, 

apresentou níveis pressóricos controlados não ultrapassando 140 mmHg para PAS e 

90 mmHg para PAD (ANEXO F).   

A importância do nível de escolaridade de uma pessoa possui relação direta 

com sua qualificação para o trabalho, bem como demonstra as condições desse 

indivíduo para uma dada competição no mercado de trabalho. Desse modo, 

investimentos na área da educação tornam-se um aspecto fundamental no combate à 

exclusão social. De um modo geral, a taxa de analfabetismo tem diminuído quando 

se comparam dados do ano de 2002 aos do ano de 1993: a taxa de analfabetismo 

entre os indigentes diminuiu dez pontos porcentuais, entre os pobres diminuiu 6 % e 

quase 4% no total. Em razão do ensino ser obrigatório, ou seja, é dever do estado 

garantir o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, àqueles que não 

tiveram acesso na idade apropriada, ou seja, dos sete aos 14 anos de idade, existe a 

possibilidade, mesmo que lentamente de que nos próximos dez anos os índices de 

analfabetismo decaiam significativamente (IPEA, 2005b) 

Para identificação da categoria profissional/ocupação dos usuários 

entrevistados, utilizou-se a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO (Ministério 

do Trabalho, 2002), de modo que, quanto à profissão/ocupação anterior à doença, 

sete usuários ficaram agrupados no Grande Grupo 5 (GG5) e uma das usuárias não 
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exercia nenhuma atividade remunerada, cuidando apenas de seu próprio lar, duas 

trabalhavam como doméstica nos serviços gerais, uma como cozinheira, uma como 

catadora de material reciclável, uma como lavadeira doméstica nos serviços gerais e 

um como vigilante. Os usuários que foram agrupados no Grande Grupo 6 (G6) 

atuavam como trabalhadores volantes da agricultura e dois compuseram 

trabalhadores do Grande Grupo 7 (GG7) por serem pedreiro e ajudante de pedreiro. 

 Atualmente, um dos usuários portador de hipertensão arterial está aposentado 

por tempo de serviço, sete se encontram sem remuneração, entre eles, a usuária que 

sempre trabalhou para manutenção de cuidados próprios e o jovem embora seja 

ajudante de pedreiro, está há muito tempo sem emprego fixo ou temporário, dois 

estão aposentados por invalidez, e uma das usuárias, atua como catadora de 

reciclagem.  

 Para sete dos onze usuários entrevistados, houve mudança na 

profissão/ocupação em razão da doença; aos quatro usuários restantes, a mudança na 

profissão/ocupação ocorre: para um deles, por doença da esposa, um em decorrência 

de acidente de carro, um está aposentado por tempo de serviço e uma precisou 

diminuir significativamente o número de horas trabalhadas na semana em função da 

hipertensão. 

 No decorrer da entrevista, ficou explícito que aos sete usuários, a maneira de 

trabalhar e viver predispôs o surgimento da hipertensão arterial. Alguns referiram 

longas jornadas de trabalho, quando no campo, pois as modificações sazonais com 

muito frio ou chuvas não impediam que os usuários realizassem o serviço, visto que 

se não o fizessem, também não poderiam vender os produtos e manter suas famílias. 

As usuárias realizavam serviços domésticos pesados. Pela necessidade de elevar os 
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rendimentos, as usuárias sobrecarregavam-se com várias casas em serviços de faxina, 

lavagem e passagem de roupas.  

O relato das mesmas permitiu identificar a ausência de oportunidade para 

freqüentar o serviço de saúde e dar seguimento a tratamento, sequer avaliar riscos ou 

fatores predisponentes para agravos cardiovasculares. Para uma das usuárias, sua 

hipertensão arterial foi tratada durante alguns anos, os quais ainda trabalhava, por 

medicamentos de urgência, portanto apenas uma dose que seria recebida em farmácia 

ou no serviço de pronto-atendimento. 

Laurell (1983) propõe um conceito quando afirma que o processo saúde-

doença é conformado pelo modo como o ser humano apropria-se da natureza, por 

intermédio do trabalho orientado para o desenvolvimento de determinadas forças 

produtivas e relações sociais de produção. Nesse contexto, ao haver desgaste do 

organismo em decorrência do modo de produção, as doenças emergem. Gonçalves 

(1990) apropria-se do conceito de Laurell e reafirma que às doenças crônico-

degenerativas, são necessárias ao entendimento de que são decorrentes do modo 

social de organizar a vida cotidiana. 

No mesmo entendimento, de Gonçalves (1990), Almeida Filho (2000) lembra 

que o processo saúde-doença constitui-se fenômeno dual, visto que resulta da 

dialética entre manifestações do modo de reprodução social e aquelas que se 

apresentam como prejudiciais à reprodução de uma dada classe. O autor lembra que, 

para Breilh (1979 apud Almeida Filho, 2000, p. 103), em uma estrutura de classes é o 

processo da formação social que determinará qual dos pólos dessa contradição 

predominará, pois se houver predomínio de contravalores, emergirão doenças e 
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mortes, que comprometerão a reprodução social se, ao contrário, o predomínio se der 

no pólo dos bens de uso, a classe social experimentará expressões de saúde. 

 Em relação ao usufruto de benefícios, observa-se por meio de dados da 

caracterização da inserção social e por informações obtidas no decorrer da entrevista, 

que uma usuária recebe uma cesta básica da promoção social da Prefeitura local a 

cada 60 dias; uma recebe pensão alimentícia e nove deles não recebem nenhum 

benefício. Apenas dois usuários moram sozinhos, entre eles, aquela que não dispõe 

de nenhum recurso financeiro e que vive da ajuda dos filhos para pagamento de água 

e energia elétrica de sua casa ainda de madeira, alimenta-se com a cesta básica que 

recebe da prefeitura local e veste roupas doadas; a outra usuária entrevistada recebe 

ajuda dos filhos para pagamento de água, luz e relata que os filhos trazem 

mantimentos suficientes para sua alimentação. 

 Apenas um dos sujeitos reside em casa locada e os demais em residências 

próprias e, portanto, moradia permanente. Nove dos entrevistados moram com 

familiares, apenas em uma casa residem duas pessoas; em quatro delas, três pessoas, 

em três quatro pessoas e em uma casa moram sete pessoas. 

 Dos onze usuários assistidos pela USF Pró-Povo, quatro apresentam renda 

per capita menor que 25% do salário mínimo e, por isso, são classificados como 

indigentes; apenas um dos usuários, encontra-se entre a linha de indigência e abaixo 

da linha de pobreza; um deles está na linha de pobreza e outros cinco foram 

classificados como pobres, devida renda per capita estar entre 50% e um salário 

mínimo. Segundo Radar Social, em 2003, um terço (31,7%) da população brasileira, 

ou seja, 53,9 milhões foram considerados pobres, pois a renda per capita era de até 

meio salário mínimo; a média da renda per capita no Brasil, no mesmo período foi 
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de um salário mínimo e meio. Destes dados devem ser ressaltadas as diferenças 

regionais, e as rendas mais elevadas foram encontradas nas Regiões Sul e Sudeste 

(quase uma vez e meia a média nacional) (IPEA, 2005a). 

 O Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS, 2006) utilizou os 

dados do IBGE e produziu alguns outros relevantes, que estabeleceram como linha 

de pobreza para o Brasil o corte em R$ 154,00 e para o Estado de São Paulo em R$ 

166,00. A linha de indigência para o Brasil ficou em R$ 77,00 e para o Estado de 

São Paulo em R$ 83,00. Comparando os usuários participantes deste estudo com 

estes dados, quatro deles continuam como indigentes com renda per capita muito 

abaixo da linha de indigência, quatro estão abaixo da linha de pobreza e apenas três 

encontram-se com renda per capita um pouco acima da linha de pobreza, uma vez 

que dois dos entrevistados apresentam renda per capita de R$ 200,00 e um de R$ 

250,00. 

 Apenas um dos usuários entrevistados, apesar de não ser aposentado ainda, 

possui uma aplicação financeira de valor referente a 80% do salário mínimo, que 

representa 43% da renda familiar atual. Em relação à contribuição do usuário na 

renda familiar antes da doença, houve uma variedade, visto que quatro deles não 

contribuíam com nada, um contribuía com 50%, ou seja, 2,08 salários mínimos, dois 

contribuíam com 80% (dois salários mínimos) e outros dois usuários do grupo 

estudado, contribuíam com quatro e cinco salários mínimos. Para alguns, 

atualmente, a renda familiar diminuiu significativamente, porque seis dos usuários 

não estão contribuindo com nada, um destes contribuía com quatro salários mínimos 

e um outro, com um salário mínimo, estes usuários compõem 50% dos indigentes do 

estudo. Ainda, três dos usuários contribuem com 40% a 50%, ou seja, R$ 200,00, R$ 
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240,00 e R$ 300,00 da renda familiar atual e outro com 100%, apenas um salário 

mínimo. 

 Do grupo estudado, dois usuários realizam pagamento de IPTU, um não 

sabia responder, um referiu estar atrasado dois anos e sete deles são isentos desse 

imposto municipal. Dentre os usuários entrevistados, apenas seis disseram 

participar, mesmo que esporadicamente de atividades religiosas e cinco não 

participam de nenhuma atividade social ou religiosa, apesar do bairro contar com 

tais atividades de maneira efetiva. 

 Conforme cita Souza (2004) a pobreza é conceituada como a privação de 

capacidades, entendida como liberdades substantivas, que permitem ao ser humano 

viver a vida, de tal modo que possam lhe atribuir valores. Neste conceito, a privação 

das capacidades, adquire complexidade capaz de abarcar várias restrições que 

impedem aos indivíduos a levar um dado modo de vida por eles almejado.  

 As restrições referem-se à ausência de renda monetária suficiente para 

obtenção dos bens e serviços desejados; incapacidade física para o desenvolvimento 

de determinadas atividades; falta de acesso a direitos constituídos, como a saúde e a 

educação, ausência de liberdade para troca de bens e serviços e, finalmente, não ter 

direitos civis e políticos respeitados (Souza, 2004). 

 O conceito de pobreza apresentado ganha amplitude multidimensional, nessa 

complexidade emerge a possibilidade de intervenções capazes de se concentrarem 

em aspectos de interesse individual ou grupal. Ao analisar uma situação e determinar 

situações de pobreza, como a situação na qual se encontra o grupo de usuários 

portadores de hipertensão arterial assistidos pela USF Pró-Povo, depara-se com 

limites impostos à expansão das liberdades reais do ser humano (Souza, 2004).      
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Este grupo de modo concreto está inserido na categoria de exclusão social, 

na qual um terço da população deste País se encontra, limitada severamente à 

possibilidade de mobilidade social, bem como à superação da pobreza ou indigência 

por meio de melhor inserção no mercado de trabalho, em razão da idade avançada da 

maioria dos indivíduos, dez deles acima de 40 anos, baixa escolaridade e ausência de 

condições físicas para o exercício de atividades laboriosas que lhes permitissem de 

algum modo elevar a renda familiar.    
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 O modo de vida dos usuários portadores de hipertensão arterial pôde ser 

apreendido por meio das convergências e contradições das frases temáticas (dados 

empíricos) frente às categorias analíticas. Priorizando a categoria analítico-dialética o 

subjetivo e o objetivo é possível compreender, como o controle e o descontrole 

pressóricos coexistem como fenômeno dual, indissociável que, em constante tensão, 

conformam uma realidade concreta. 

 Para Cheptulin (1982) a subjetividade existe a partir da apropriação do 

conhecimento definido e verdadeiro do mundo exterior. Ao analisar o subjetivo da 

categoria analítico-dialética frente à categoria empírica controle pressórico, foram 

identificadas as frases temáticas que revelam o conhecimento que os usuários 

possuem a respeito daquilo que devem ou não fazer, para que os níveis pressóricos 

sejam controlados. Emerge a reprodução do discurso hegemônico prescritivo ineficaz 

para a produção de saúde, como autonomia no modo de andar a vida.  

Os usuários reproduzem em suas falas exatamente o ideal das condutas 

prescritivas médica, de enfermagem (também docentes e discentes) e dos demais 

profissionais da saúde, conformados no modelo clínico biomédico, assim os usuários 

devolvem as informações que lhes foram transmitidas e a conduta que devem seguir 

para o sucesso do tratamento da hipertensão arterial.         

 

A doente obedece sem pensar todas ordens médicas para o controle da HAS 

(3.1) 
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O controle pressórico é associado à tomada de medicamento, à ingestão de 

dieta hipossódica e hipogordurosa, não ingestão de bebida alcoólica e 

diminuição do café (3.2) 

 

O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, não ingestão de 

embutidos, caminhadas e exercício físico, seguimento do tratamento prescrito 

e “se cuidar” (6.1) 

 

O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, hipocalórica, não 

ingestão de bebida alcoólica e tomada de medicamentos prescritos (7.2) 

 

O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, ingestão de 

comida hipossódica, suspensão do fumo e não utilização de bebidas alcoólicas 

(10.1)  

  

Quando os usuários reproduzem em suas falas as condutas prescritivas a serem 

seguidas, evidenciam conhecimento adequado a respeito das atitudes e modificações 

no cotidiano necessárias ao alcance de um controle pressórico adequado, o qual tem 

por objetivo a redução de riscos cardiovasculares e, de modo concreto, explicitam o 

subjetivo como conhecimento elaborado do reflexo da realidade concreta/objetiva. 

A elaboração das informações apreendidas no concreto, que permitiram uma 

dada construção no ideal imaginário, conflita-se com a realidade concreta que 

evidencia, por exemplo, usuários que embora expressem de modo reproduzido a 

informação para um adequado controle pressórico, vivenciam situações 
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contraditórias no cotidiano, como é o caso dos usuários número 3 (frase temática 3.2) 

e usuário número 4 (frase temática abaixo).  

 

O controle pressórico é associado à tomada de medicamento conforme 

prescrição, evitar andar no sol, ao sossego e alimentação adequada (4.1) 

 

Estes usuários apresentaram três ausências às consultas previamente 

agendadas no ano de 2005 e alteração do nível pressórico (ANEXO F), embora 

verbalizem conhecimentos adequados de comportamentos que favorecem o controle 

pressórico. O comportamento do não comparecimento às consultas agendadas e o 

descontrole dos níveis pressóricos evidenciam a não adesão ao tratamento prescrito.  

Por meio da correlação entre as frases temáticas (8.1, 9.1, 11.1) e o 

comparecimento dos usuários às consultas agendadas, quando uado apenas o critério 

da freqüência à unidade de saúde, estes poderiam ser considerados sem adesão ao 

tratamento. No entanto, por meio do comportamento dos níveis pressóricos em 

relação aos dados anteriores, foi possível identificar que a modificação de hábitos no 

cotidiano dos usuários, como ingestão hipossódica, hipogordurosa, não utilização de 

bebidas alcoólicas e fumo pode ter propiciado a superação do descontrole pressórico 

para alguns dos usuários.   

 

O controle pressórico é atribuído à diminuição do trabalho, “não ficar 

nervosa”, à tomada correta de medicação, “ficar calma” e “fazer de tudo (o 

máximo)”, dieta hipossódica, evitar ingestão de carboidratos e beber 

bastante água (8.1) 
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O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, fazer 

caminhada, trabalhar e andar (9.1) 

 

Para a doente, o controle pressórico é atribuído à tomada correta do 

medicamento, ausência de nervoso, ingestão de comida hipossódica e 

hipogordurosa  (11.1)  

 

Apesar dos usuários números 8, 9 e 11 terem apresentado uma, três e quatro 

faltas, respectivamente, os níveis pressóricos mantiveram-se sem alteração em 

relação aos parâmetros de normalidade (ANEXO F). Os benefícios advindos do 

controle pressórico podem possibilitar um melhor enfrentamento das contradições e 

dificuldades que se apresentarem no decorrer do processo de adoecimento, bem 

como uma construção subjetiva da realidade, neste caso, positiva, que evidencia 

graus de autonomia no modo de conduzir a vida cotidiana. Questiona-se, então, o 

conceito de adesão ao tratamento, tendo como critério apenas o comparecimento às 

consultas, segundo agendamento prévio. 

O critério de adesão, segundo ausência ao serviço de saúde por mais de 30 

dias, tem sido utilizado para identificação do comportamento dos indivíduos 

portadores de hipertensão arterial em relação a seu tratamento, como em um estudo 

recente a respeito do controle da pressão arterial (Coelho et al., 2005).  

A utilização apenas desse critério impede possibilidades de averiguação mais 

ampla no modo de andar a vida do portador de hipertensão arterial, visto que a 

adesão fica limitada em função dos níveis pressóricos mensurados naquele momento. 
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É fato relevante que o retorno ao serviço de saúde permite um certo controle 

entre prescrição, fornecimento e eficácia das terapêuticas farmacológicas 

implementadas. Mas as faltas não são correlacionadas a eventualidades no cotidiano 

que impeçam o usuário de freqüentar o serviço, nem da existência de autonomia do 

usuário em relação a seu estado de saúde para não comparecimento freqüente ao 

serviço de saúde. 

Heller (1970) comenta que o ser humano orienta-se em suas atividades 

cotidianas, conforme o valor atribuído às diversas esferas heterogêneas que se 

apresentam historicamente na sociedade humana. Para a autora, valor é 

compreendido como imanente ao ser genérico da natureza humana e, por isso, 

contribui direta ou mediatamente, para a explicação desse ser genérico. Portanto, 

tudo aquilo que, em qualquer das esferas e em relação com uma dada situação 

cotidiana, venha concorrer para o desenvolvimento ontológico da essência humana, 

que inclui o trabalho, a universalidade, a liberdade, a consciência e a socialidade. 

Estes conceitos foram originariamente pensados por Marx (1985) e tomados 

emprestados por Heller para elucidação de seus conceitos acerca da cotidianidade.   

Nesse entendimento, o desvalor é considerado como tudo aquilo que direta ou 

indiretamente rebaixe ou inverta o nível alcançado no desenvolvimento de um dos 

componentes essenciais humanos. O valor, assim entendido, constitui a categoria 

ontológico-social, que independe das prováveis avaliações que o ser humano venha 

fazer, apesar de sua ação prática, desse modo, o valor “é expressão e resultante de 

relações e situações sociais” (Heller, 1970, p.5).  

O conhecimento e as tomadas de decisão, mudanças de atitude, conforme 

afirmação de Heller (1970), não são duas entidades diferentes de uma mesma 
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realidade, “mas duas manifestações distintas de uma mesma manifestação de valor” 

(p.13). Para o ser humano uma dada escolha é mais ou menos importante, quanto 

maior for a quantidade de valores agregados, bem como, quanto mais rica e intensa 

as possibilidades apresentarem-se.  Ninguém escolhe valores, mas a escolha é 

referente às alternativas reais ou idéias concretas relativas aos possíveis valores 

almejados, por isso, relacionadas aos juízos de valores significativos à sua visão de 

mundo; conforme o ser humano historicamente concretiza suas escolhas, estas 

fortalecem sua atitude valorativa.      

Isto pode explicar a dicotomia entre o conhecimento adequado sobre as 

atitudes comportamentais para um efetivo controle sustentado dos níveis pressóricos, 

expressa pelos usuários durante a entrevista e a realidade manifesta por intermédio 

da alteração de seus níveis pressóricos e ausência às consultas de rotina.     

O controle pressórico é evidenciado em um discurso, quando o usuário 

reconhece possibilidade de tratamento na vida urbana. Embora tenha deixado o 

trabalho e a vida rural por motivo de adoecimento da esposa (vítima de acidente 

vascular encefálico decorrente de hipertensão arterial), segundo informações obtidas 

na entrevista, e de seu próprio adoecimento. Pode-se inferir que os valores 

significativos para esse usuário são relativos à maior expectativa de vida, traduzida 

pela possibilidade do acesso ao tratamento e de mudanças nas atividades cotidianas.  

No decorrer da entrevista, ficou evidenciado o medo que esse usuário tem de 

morrer em decorrência do adoecimento por experiências anteriores com a morte de 

amigos e familiares, bem como de hospitalizações. Para este usuário, é importante 

estar vivo, viver constitui importante valor, o qual estimula condutas que favorecem 

a adesão ao tratamento da hipertensão arterial. 
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O controle pressórico na vida urbana (“cidade”) é associado à tomada 

correta da medicação e à diminuição do esforço físico e da ingestão de sódio 

(2.4) 

 

Ao usar o conceito de Heller (1970) a respeito de valor e desvalor como 

resultantes de situações sociais, é possível identificar nas frases temáticas a seguir o 

quanto o descontrole pressórico emerge em um cotidiano de intenso desvalor, em 

relação aos valores morais e sociais estabelecidos pelo modo de produção. Esta 

realidade contribui para que a essência humana encontre-se desintegrada, como 

reflexo da incapacidade de reprodução social.  

A impossibilidade de reprodução social, segundo padrões estabelecidos 

conforma uma realidade de ausência extrema de autonomia para uma das usuárias. 

Esta faz uso de medicamentos tranqüilizantes e antidepressivos, no decorrer da 

entrevista a usuária citou a necessidade de utilizá-los porque esteve ansiosa, nervosa 

e acreditava ser normal a existência desses sentimentos quando analisava sua vida e 

via que, após tanto trabalho, não conseguia se aposentar. Quanto ao tranqüilizante e 

antidepressivo, esta usuária relatou que estes a auxiliavam no controle da pressão 

arterial, justificando que os mesmos a deixavam mais calma, em decorrência da 

pressão arterial não se alterar.    

 

A ausência de aposentadoria e suporte financeiro, apesar de muito trabalho 

no passado são identificados como causadores de sentimentos de angústia 

(Sente-se angustiada em decorrência da falta de aposentadoria após anos de 

trabalho e atual ausência de rendimentos financeiros) (7.4) 
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A ausência de satisfação pessoal é percebida pela condição de pobreza de sua 

vida, da de seus filhos e dependência de 01 cesta básica da Promoção Social a 

cada 60 dias (7.5) 

 

A doente atribui a diminuição dos sentimentos de nervosismo e angústia à 

ingestão de antidepressivos e ansiolíticos (7.6) 

 

Além do significado de desvalor como propiciador de condições que 

favorecem o descontrole pressórico, o significado de valor atribuído à saúde em 

relação ao de doença emerge dentre as frases temáticas dos discursos analisados. 

Para Canguilhem (2002) o limite entre o estado de saúde e doença é tênue e, entre 

essas duas condições distintas, muitos aspectos devem ser considerados.  

Um aspecto a ser observado é a questão da representação social ou valor 

socialmente atribuído ao estado de saúde. Mesmo quando uma doença torna-se 

crônica, segundo Canguilhem (2002) existe um dado evento que marcou a transição 

do estado considerado saudável para outro de adoecimento; desse modo, o indivíduo 

não é apenas doente em relação às pessoas que o rodeiam, mas em relação a si 

mesmo. 

O valor atribuído à doença resulta da ideologia dominante de uma 

determinada sociedade, esta conforma o que deve ser considerado como estado de 

doença. Se, estar doente significa ser nocivo, indesejável ou socialmente 

desvalorizado, o estado de adoecimento adquire um conceito “de não valor que 

compreende todos os valores negativos possíveis” (Canguilhem, 2002, p.93).  
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Aproximar-se do estado de saúde e afastar-se da doença, parece ser o que 

alguns dos usuários, de forma alienada, fazem com a finalidade de usufruir os 

momentos socialmente apreendidos. Assim, não apenas se aproximam daquilo que é 

considerado saúde, como o valor atribuído a um determinado comportamento torna-

se relevante, em relação aos malefícios que possam advir dessa atitude valorativa.  

A ingestão de bebida alcoólica e a suspensão do medicamento, a manutenção 

do tratamento por receber o medicamento e acreditar que o mesmo é gratuito, bem 

como suspensão do tratamento pela ausência de sintomas evidenciam valor atribuído 

por estes usuários ao estado de saúde, socialmente conformado e tentativa dos 

mesmos de aproximarem-se dos comportamentos dos indivíduos ditos saudáveis. A 

atitude tomada pelo usuário em seu cotidiano, considerando seu adoecimento, nada 

mais é que projeção da subjetividade, elaborada por meio do reflexo da realidade 

concreta e relativa. 

 

O doente acredita ser necessário suspender o medicamento para que possa 

ingerir bebida alcóolica (cerveja) (9.2) 

 

Para o doente, a tomada correta do medicamento não é necessária porque não 

percebe alteração nos valores pressóricos quando ingere bebida alcoólica 

(9.3) 

 

Ao acreditar que a PA estava controlada, a doente interrompeu o tratamento 

medicamentoso (10.2)  
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O tratamento medicamentoso não é interrompido pelo doente devido obter o 

medicamento na Unidade de Saúde de modo gratuito e fazê-lo sentir-se “bem” 

(9.5) 

 

A idealização do controle pressórico também é identificada nos discursos dos 

usuários portadores de hipertensão arterial, quando eles manifestam alternativas além 

daquelas relativas às mudanças atitudinais prescritas, consideradas propiciadoras de 

níveis pressóricos adequados; no entanto, são irreais, visto a impossibilidade de 

efetivo controle humano sobre as mesmas.  

As alternativas apresentadas pelos usuários para o controle dos níveis 

pressóricos, dizem respeito a evitar andar no sol, não fazer extravagância, não se 

preocupar nem pensar na pressão, não ficar nervoso e manter a calma. O ideal 

imaginário revela também a contradição entre possibilidade e o controle real e 

efetivo do nível da pressão arterial, uma vez que os usuários relacionam o controle 

desta com a existência de ambientes/situações não estressantes, expressas nas falas 

como ‘nervoso’. 

 

O controle pressórico é associado à tomada de medicamento, conforme 

prescrição, evitar andar no sol, ao sossego e alimentação adequada (4.1) 

  

Para a doente, o controle pressórico é associado à alimentação adequada 

(hipogordurosa), não fazer “extravagância”, fazer caminhada, disposição 

para realizar o serviço doméstico e a “não se preocupar e nem pensar na 

pressão”(5.3) 
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O controle pressórico é atribuído à diminuição do trabalho, “não ficar 

nervosa”, à tomada correta de medicação, “ficar calma” e “fazer de tudo (o 

máximo)”, dieta hipossódica, evitar ingestão de carboidratos e beber bastante 

água (8.1) 

 

O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, fazer caminhada, 

trabalhar e andar (9.1) 

 

Para a doente, o controle pressórico é atribuído à tomada correta do 

medicamento, ausência de nervoso, ingestão de comida hipossódica e 

hipogordurosa (11.1) 

 

Esta idealização emana do concreto experienciado pelos usuários residentes na 

cidade de Votuporanga, que se situa na região noroeste do Estado de São Paulo, que 

é de alta temperatura, as estações, como o inverno e o outono, são pouco definidas e 

com períodos curtos de temperaturas específicas às estações. Desse modo, em grande 

parte do ano o clima é quente, a partir dos meses de julho e agosto, quando 

acontecem as queimadas; após a colheita das grandes plantações de cana, o ar torna-

se menos úmido e nos meses de outubro a fevereiro, a temperatura mantém-se 

elevada podendo chegar a 41-42 º C.  

 As casas dos usuários, geralmente, de construção advinda de políticas sociais 

estaduais ou municipais, são pouco arejadas com teto mais baixo e telhas do tipo 

calhas, que retêm o calor. Apesar de nenhuma literatura indicar que, dentre as 

orientações a serem realizadas para o sucesso do tratamento anti-hipertensivo seja, a 
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diminuição da atividade física e, até mesmo, a simples locomoção, estas são 

descartadas e ressaltadas como cuidado, quando se derem em locais expostos ao sol, 

esses usuários acrescentam tal prática como cuidado socialmente aprendido à sua 

concepção de saúde-doença-cuidado.  

 Na concepção materialista dialética, o trabalho é característica peculiar e 

inerente ao ser humano. É aspecto fundamental, para que o homem tenha percepção 

de si e entenda sua existência como ser dotado de razão e criatividade, um ser 

cognoscente, diferente das outras espécies viventes. Para Andery et al. (1988) o 

trabalho torna concreta a existência humana.  Assim, a impossibilidade de realização 

pessoal obtida por meio do trabalho reflete-se no ideal imaginário como uma 

possibilidade de controle dos níveis pressóricos. 

 

Controlar definitivamente a hipertensão arterial significa retomar a vida 

trabalhar e cuidar da família (1.3) 

 

A doente tem problemas de coluna (travar o movimento) que a impedem de 

trabalhar (7.7) 

 

Ao tomar como referência o conceito de essência da humanidade, como 

entendida por Marx (1985), é possível inferir que para um usuário, a impossibilidade 

concreta para o trabalho apresenta-se como repressora das diversas possibilidades 

que o mesmo teria para o exercício da liberdade, como imanência de sua humanidade 

e do usufruto da socialidade, como necessidade para manutenção dessa mesma 

humanidade. Frente à impossibilidade de exercer com liberdade a socialidade, o 
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usuário tem sua consciência limitada, a ponto de negar seu presente e alienar-se no 

futuro entregue ao Divino, como identificado na frase temática a seguir. 

 

A morte por providência Divina é a única forma esperada (pelo doente) para a 

solução dos (seus) problemas (1.5)     

 

Ao confrontar a categoria empírica crenças com o subjetivo da categoria 

analítica dialética, recorre-se também, ao entendimento de Cheptulin (1982), ao 

afirmar que um determinado conhecimento inicia-se na prática, isto é, na vida 

cotidiana e quando o homem faz reflexões sobre a realidade, este estabelece 

correlações para agir nessa realidade.  

Krapívine (1984) afirma que o ser humano é conformado pelo mundo concreto, 

o qual determina os juízos e valores que o homem utilizará na condução de sua vida. 

A seguir, os discursos demonstram o quanto de conhecimento foi construído 

socialmente pelos usuários portadores de hipertensão arterial, o que determinou a 

maneira como eles utilizaram em seu dia-a-dia a subjetividade do concreto 

idealizado.  

 

A diminuição das hospitalizações é atribuída ao sucesso do tratamento 

medicamentoso (5.4)  

 

A doente faz uso de “remédio caseiro” por acreditar que o mesmo substitui as 

medicações prescritas, as quais deixa de utilizar ocasionalmente (5.7)    
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A manutenção de níveis pressóricos sem alterações é percebida pelo doente 

como possibilidade de suspensão do medicamento (9.4) 

 

Ao aproximar-se de um estado orgânico, no qual nenhum sintoma é percebido, 

esta percepção pode adquirir significado de saúde, ausência de doença no 

conhecimento socialmente elaborado, por isso o usuário sente-se no direito de 

suspender o medicamento, visto que os níveis pressóricos não se encontram 

alterados.  

Para Cheptulin (1982) a subjetividade assume existência no imaginário por 

meio das sensações obtidas dos agentes existentes no mundo objetivo, concreto. O 

conhecimento do mundo exterior pelo intermédio das sensações é identificado na 

frase temática de uma usuária, quando percebe a necessidade de utilizar os 

medicamentos diários em razão da percepção de sensações físicas desagradáveis.  

 

O descontrole pressórico é percebido por meio de alterações físicas, as quais 

lembram a doente de tomar as medicações (5.6) 

 

Esta frase corrobora com a compreensão da hipertensão arterial como agravo, 

geralmente, assintomático e de caráter crônico. Este conhecimento científico do 

processo de adoecimento nem sempre é de domínio do portador de hipertensão, e se 

for, o indivíduo encontra-se predisposto a abandoná-lo, pela ausência de 

conhecimento definido e verdadeiro do mundo concreto, como entende Cheptulin 

(1982), não existe informação subjetiva significativa do benefício alcançado pelo 

tratamento.  



                                                                    Dialética do Modo de Vida dos Usuários 
                              Portadores de Hipertensão Arterial Assistidos pela USF Pró-Povo 

142 

Para Kosik (1986) é na vida de cada dia que o ser humano experimenta 

situações como a morte, a doença, o nascimento e o êxito; nessas experiências cria 

para si relações entendendo serem estas seu verdadeiro mundo. O conhecimento a 

respeito do adoecimento socialmente construído evidencia situações, nas quais as 

pessoas socialmente experienciam uma dada doença por meio de sensações físicas 

diferentes daquelas do estado saudável que, geralmente, desaparecem com algum 

tipo de intervenção; decorre disso uma correlação entre adoecer, tratar/medicar e 

curar, restabelecimento do estado anterior ao da doença.  

O esquecimento ou abandono de medicamentos, ou mesmo, do tratamento 

revela o conhecimento socialmente construído do processo de adoecimento, como 

eventos agudos, não existindo a experiência de um concreto que necessite alguma 

intervenção ad eternum.      

No decorrer do tratamento e por não estar preparado para eventos crônicos, o 

usuário suspende o medicamento prescrito ou não faz tomadas regulares do mesmo. 

Desse modo, percebe seu “deslize” apenas quando o organismo, por meio de 

alterações físicas desagradáveis, mobiliza o indivíduo a retomar o tratamento. Mas o 

que mobiliza a atitude nesta circunstância, é a idealização do fenômeno concreto que 

existe no subjetivo e foi apreendido pelas sensações desagradáveis. 

 O fenômeno dual controle/descontrole pressórico é evidenciado nas frases 

temáticas que explicitam a categoria empírica descontrole pressórico, analisada 

frente ao objetivo da categoria analítico-dialética. O mundo objetivo dos usuários 

portadores de hipertensão arterial é entremeado de circunstâncias intrínsecas à 

concretude da realidade que experienciam. Isto pode ser observado nas frases que 

revelam dificuldades cotidianas advindas de problemas familiares, financeiros e, 
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dentre outros, a impossibilidade do trabalho. Este contexto propicia uma alteração na 

condição emocional, que é denominada pelos usuários como nervoso/nervosismo, 

conseqüentemente, ocorre alteração do estado de saúde por intermédio da elevação 

dos níveis pressóricos.  

 

O descontrole pressórico é atribuído (pelo doente) ao “nervosismo” por 

problemas familiares e por não poder trabalhar (1.1)  

 

O “nervosismo” suplanta a tomada de medicações no descontrole pressórico 

(1.2) 

 

O “nervosismo” desencadeado por problemas familiares contido em si próprio 

“ataca por dentro” a pessoa aumentando a pressão arterial (1.4) 

 

O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo”(2.5) 

 

O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo” apesar do seguimento 

do tratamento da HAS (3.4) 

 

O descontrole pressórico é atribuído à ansiedade, às atividades domésticas 

cotidianas incluindo o cuidado dos filhos e à permanência em sol muito quente 

(8.2) 
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O descontrole pressórico é associado a problemas do pulmão, impossibilidade 

de andar longas distâncias e realização de atividades domésticas cotidianas 

(10.4) 

  

Para uma usuária, o descontrole pressórico é resultante de sensações de 

angústia decorrente de suas condições sociais e durante a entrevista, a mesma referiu 

não conseguir se abster do fumo e do café, que associa a seu nervosismo. 

 

A doente associa seu nervosismo ao hábito do tabaco e de ingestão de café 

(7.3)   

 

Ao confrontar a categoria empírica sentimentos ante o objetivo da categoria 

analítico-dialética, observa-se que a concretude de várias experiências, como: 

hospitalização, obesidade e o descontrole pressórico em si permite, que alguns dos 

usuários revelem representações sobre a impossibilidade de um controle pressórico 

concreto, efetivo.  

O sentimento de medo emerge como realidade decorrente do reflexo do 

objetivo concreto no subjetivo idealizado. Neste caso, o medo da morte ou seqüelas 

decorrentes do descontrole pressórico assume valoração capaz de talvez mobilizar 

mudanças nas atitudes que possam refletir uma melhor adesão ao tratamento.  

 

A alteração dos níveis pressóricos é associada à doença, hospitalização e ao 

medo da morte (2.7) 
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A obesidade é identificada como agravante da HAS e conseqüente sentimento 

de medo de um possível descontrole pressórico (8.4) 

 

A impossibilidade de um controle efetivo/concreto da PA é percebida pela 

doente (“tenho uma coisa que eu tenho que controlá ela, talvez sai fora do 

controle e eu sinto mal com isso”) (8.6)  

 

A doente sente-se responsável pelo controle da PA por entender que seus filhos 

pequenos ainda dependem de seus cuidados (8.7) 

 

O discurso expressa a dualidade intrínseca da categoria dialética 

objetivo/subjetivo, apreendida pela consciência para construção do conhecimento 

humano sobre uma dada realidade. Existe o concreto que é a existência da doença, 

mas faltam mecanismos concretos para seu controle ou anulação definitiva do mal 

existente, experienciado por níveis pressóricos alterados.  

 Nos discursos dos portadores de hipertensão, vários sentimentos emergiram 

explicitando o objetivo, como representação subjetiva da vivência cotidiana. Alguns 

sentimentos são positivos e podem ser entendidos como superação de uma 

dificuldade, a qual pode vir a possibilitar um melhor enfrentamento das contradições 

do processo de adoecimento.  

 

A vida urbana, com tratamento da HAS, é avaliada positivamente (“mais 

calmo; alegre; feliz”) (2.6) 
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A medicação geralmente “não faz mal” mas às vezes causa azia (3.3) 

 

A doente acredita que deve se esforçar para se cuidar responsabilizando-se 

pelo tratamento (5.5) 

  

A doente percebe sua vida como “boa” por realizar atividades domésticas 

cotidianas, não ter problemas com a família, “viver bem”, dormir bem, 

passear e ir ao banco (11.2) 

 

Outros sentimentos permitem entender que o tratamento, às vezes, é seguido 

por razões emanadas na ameaça à própria vida, pela experiência da perda de entes 

queridos, decorrente do não tratamento e, até mesmo, pela existência de não valor no 

entendimento de Heller (1970), como é o caso da usuária que se sente ridícula, por 

precisar comparecer ao serviço de saúde periodicamente. No decorrer da entrevista, a 

mesma referiu nunca ter necessitado de consultas médicas ou depender de 

medicamentos para viver seu cotidiano. Naquele momento, sentia-se responsável 

pelo controle de algo que sabia não poder ou não existir controle efetivo.  

   

O acesso ao medicamento e a sua tomada correta relaciona-se à longevidade e 

o contrário à morte experienciada de familiares e amigos (4.2) 

 

Não gosta de freqüentar a unidade de saúde para a realização das consultas 

médicas, mas sente-se obrigado a tratar-se devido ao perigo representado pela 

doença (6.3) 
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A doente sente-se “ridícula” por depender de retornos médicos e ingestão de 

medicamentos freqüentes para o controle da PA (8.5) 

 

Níveis pressóricos elevados são percebidos como “perigo” à vida do doente 

(9.6) 

 

Contradições são evidenciadas, quando se observa que o usuário número 6 

refere acreditar que sua hipertensão arterial é comum, visto que o mesmo demonstra 

seus conhecimentos sobre o discurso oficialmente reproduzido pelos profissionais de 

saúde, para explicar epidemiologicamente que 25% da população, têm sido 

acometidas pela hipertensão arterial e, no caso específico desse usuário, pode ser a 

familiaridade a causa de sua doença, como na frase temática a seguir.  

 

O doente relaciona sua Hipertensão “problema” como hereditária em virtude 

da doença materna (HAS) e por haver muitos pessoas acometidas (“de 4 um 

tem”) (6.2) 

 

Essa informação foi bem assimilada, se se relacionar o grau de escolaridade do 

usuário, um dos poucos com ensino médio completo. A contradição emerge de 

maneira significativa, quando se observa a frase a seguir (6.3), na qual o usuário 

revela sentimentos contraditórios por não gostar de ir ao serviço de saúde e sentir-se 

obrigado a fazê-lo, por valores que emanam na probabilidade de perda da vida.  
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Não gosta de freqüentar a unidade de saúde para a realização das consultas 

médicas, mas sente-se obrigado a tratar-se devido ao perigo representado pela 

doença (6.3) 

 

A retórica entre os sentimentos e a intenção de tratar-se pode ser contraditória, 

mas a realidade concreta expõe a coerência desse usuário, para com seus reais 

valores simbólicos, quando relacionados ao comparecimento à unidade de saúde que, 

no ano de 2005, se resumiram apenas a cinco retornos (ANEXO F), em dois deles, 

constatou-se crise hipertensiva; no segundo, o usuário recusou-se a ser encaminhado 

ao serviço de pronto-atendimento e assinou o prontuário responsabilizando-se por 

eventuais complicações em sua saúde. As sete ausências deste usuário às consultas 

previamente agendadas, foram simbolicamente reparadas pelo comparecimento de 

sua mãe para recebimento dos medicamentos prescritos.     

Para Kosik (1986) a vida do dia-a-dia contém um processo complexo 

denominado cotidianidade, entendido como o mundo com um ritmo constante, no 

qual o homem se move de modo instintivo, mecânico e sentimento de familiaridade, 

porque reconhece significados cotidianamente construídos. Para Heller (1970) uma 

característica dominante do cotidiano é a espontaneidade, com a qual o homem lida 

com o seu dia-a-dia, elabora sua atuação em dada realidade baseado nas 

probabilidades e conseqüências de uma atividade.  

A espontaneidade pode chegar a ser instintiva, quando o indivíduo automatizou 

suas ações de maneira que não consegue mais fazer reflexões sobre sua prática. Essa 

automatização permite ao ser humano realizar um maior número de atividades 

economizando energia cognitiva. Além da possibilidade do usuário número 6 não 
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comparecer às consultas agendadas e nem querer receber tratamento terem 

motivações na construção de valores, segundo a proposta de Heller (1970), o usuário 

pode, também, estar embrutecido pela sua cotidianidade desprovida de possibilidades 

para desempenhar suas capacidades individuais de reprodução social, visto ser 

jovem, apenas 23 anos de idade e encontrar-se desempregado apesar de sua 

escolaridade.  

Os discursos possibilitaram analisar a categoria empírica causa da hipertensão 

arterial frente à categoria analítico-dialética o subjetivo e o objetivo, de modo a 

compreender como os usuários relacionam a causa de seu estado de saúde, portando 

hipertensão arterial. O conhecimento do processo de adoecimento evidencia um ideal 

elaborado subjetivamente pautado na realidade concreta e experienciada por eles. 

O início da HAS é associado a situações estressantes decorrentes da morte de 

familiares (5.1) 

 

O doente relaciona sua Hipertensão “problema” como hereditária em virtude 

da doença materna (HAS) e por haver muitos pessoas acometidas (“de quatro 

um tem”) (6.2) 

 

A doente relaciona sua doença com a existência de diversos familiares também 

portadores de HAS (7.1) 

 

A doente percebe a hipertensão arterial como “algo ruim”, “que 

incomoda”(8.3)   
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É interessante que, em nenhum momento, os usuários referiram-se à 

hipertensão arterial como doença, apesar de reconhecerem alteração de seu estado de 

saúde. No decorrer da entrevista, não se autodenominaram doentes. Isto reforça a 

construção social do processo saúde-doença-cuidado, como apreensão de correlações 

com a realidade concreta.  

No decorrer da entrevista, alguns usuários fizeram comentários sobre do seu 

desconhecimento das causas de aparecimento da hipertensão arterial, dentre elas, 

ressalta-se a relação entre a experiência de um usuário que analisa a vida do próprio 

pai, idoso, diz que o mesmo não tem nenhuma restrição alimentar, fuma, ingere 

bebida alcoólica e não apresenta hipertensão arterial; outro comenta sobre seu modo 

de vida no campo, muito trabalho, comendo de todos os alimentos disponíveis, 

incluindo gordura de porco e do desconhecimento que seus hábitos predisporiam o 

aparecimento da hipertensão arterial.  

Houve, também, correlação entre a hipertensão arterial e a morte súbita de 

alguns familiares, às quais a usuária atribui o início das alterações de seus níveis 

pressóricos, visto não encontrar nenhuma outra justificativa para sua hipertensão 

arterial. Apenas dois usuários entrevistados referiram conhecimento científico e de 

modo reproduzido afirmaram que o aparecimento das alterações de seus níveis 

pressóricos decorria da familiaridade, fator não modificável. Os dois usuários 

identificaram vários familiares, também portadores de hipertensão arterial. 

A construção social do processo saúde-doença-cuidado, evidenciada em alguns 

discursos, emergiu como causa para a hipertensão arterial, as formas de viver e 

trabalhar como realidade concreta, objetiva, nas quais, ao ser reproduzido o modo de 

produção social, as doenças surgem como decorrentes do desgaste biológico do ser 
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humano (Laurell, 1983; Gonçalves, 1990; Almeida Filho, 2000). 

 

A causa da hipertensão arterial é associada ao esforço físico (“do coração”) 

do trabalho no campo (“roça”) (2.1) 

 

Morar e trabalhar no campo é associado ao desconhecimento da HAS e da 

ingestão inadequada de dieta com sódio e gordura (2.2)  

 

A familiaridade (“pai”) com idade avançada e a ingestão de bebida alcoólica 

são descartadas como motivos para elevação da pressão arterial (2.3) 

 

Se à hipertensão arterial, faltam manifestações constantes boas ou 

desagradáveis para concretizar sua existência no imaginário do usuário, de modo a 

conformar uma dada subjetividade; em contrapartida, a realidade social, 

experienciada pelas dificuldades no processo de adoecimento, favorece a alienação 

de alguns usuários portadores de hipertensão arterial.  

Viver no futuro ou antecipá-lo não se constitui em superação de uma realidade, 

mas, em certo sentido, uma negação da própria vida. Não vivendo o presente, de 

certo modo, o ser humano tem a sua vida reduzida à nulidade, o que evidencia certa 

forma de alienação (Kosik, 1986).  Os discursos dos usuários portadores de 

hipertensão arterial permitem a compreensão de como eles percebem o processo 

saúde-doença-cuidado. Alguns atribuem ao Divino a possibilidade de solução 

definitiva para seus problemas de saúde.  
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A morte por providência Divina é a única forma esperada {pelo doente} para a 

solução dos {seus} problemas (1.5) 

 

O poder Divino ajuda a melhorar o mal-estar físico até decidir pela morte 

(2.8)  

 

Para estes usuários, a ausência de sintomas ou uma construção histórico-social 

da doença que permitisse associação aos comportamentos ou hábitos no modo de 

vida, favorece a não elaboração do processo saúde-doença-cuidado, de maneira que 

fosse possível a identificação de práticas cotidianas relevantes relacionadas ao 

cuidado socialmente apreendido. 

Para Samaja (2000) do mesmo modo que o processo saúde-doença é 

construído socialmente, o cuidado também o é, visto que a comunidade na qual se 

insere um indivíduo acometido por um dano, procura meios para reparação do 

mesmo.  

O cuidado deve ter a mesma importância que o processo saúde-doença, porque 

representa a capacidade de uma dada comunidade lidar com a doença, criando 

modos de cuidados, para que aquele que se evidencia pelo dano seja de alguma 

maneira re-inserido às atividades sociais possa ser visto como pertencente ao grupo 

social porque suas capacidades reprodutivas estão próximas do entendido, como 

comum naquela dada cultura (Samaja, 2000). 

Aos usuários deste estudo, o processo saúde-doença-cuidado manifesta-se, 

também, quando deixam de tomar o medicamento para ingerir bebida alcoólica, 

como é o caso do usuário número 9 e quando ao perceber a ausência de sintomas, a 
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usuária número 5 suspendeu a medicação e utilizou medicamentos caseiros.  

Para estes usuários portadores de hipertensão arterial, a reparação do dano no 

entendimento de Samaja (2000) não é possível, porque são portadores de doenças 

crônicas, diferente da reparação social do dano de um paraplégico e o cuidado 

socialmente construído da cadeira de rodas, para que o indivíduo qualificado como 

a-normal tenha sua socialidade restaurada. Aos portadores de doenças crônicas, a 

questão do reparo é mais nebulosa, considerando o caráter permanente desses 

agravo.  

É possível entender a complexidade do caráter de reparação social se forem 

considerados os tênues limites, adequadamente discutidos por Canguilhem (2002) 

sobre o significado de normal e do patológico, como entidades de difícil 

reconhecimento e delimitação qualitativa porque não se constituem fenômenos 

distintos, mas, sim, possibilidades de um mesmo fenômeno numa dada realidade 

concreta, como é o caso dos usuários portadores de hipertensão arterial.  

Sem possibilidades sociais de reparação do dano a esses usuários, restam 

mecanismos estruturados pelos serviços de saúde, que não se organizam no sentido 

de reparação social do dano instituído, mas, do dano orgânico instalado, visando a 

diminuição dos custos sociais decorrentes de complicações e seqüelas. Ante a 

concretude da ausência de assistência eficaz definitiva e reparo social do dano, 

comportamentos isolados de empatia foram identificados nos discursos desses 

usuários. 

 Observa-se que, atitudes de reforço e estímulo familiar em relação ao 

tratamento realizado ou incentivo do profissional de saúde para retorno do usuário 

ao tratamento, são reconhecidas como importantes para re-significação dos valores 
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simbólicos desses usuários.  

O contexto possibilitou a determinação da categoria empírica para além do 

individual que, ao ser confrontada à dualidade da categoria dialética, o objetivo e o 

subjetivo, evidenciou aspectos relacionados ao valor simbólico das relações 

familiares ou sociais, bem como a compreensão da importância das relações 

humanas expressas por intermédio da intersubjetividade.  

 

Para o doente, viver significa estar com a família (4.3) 

 

O convívio com os familiares suplanta a impossibilidade física para o trabalho 

decorrente da HAS (4.4) 

 

O estímulo dos profissionais de saúde colaborou positivamente para o início 

do tratamento (5.2)  

A doente retornou ao tratamento por intervenção da Agente Comunitária de 

Saúde (10.3) 

 

A manutenção da dieta hipossódica é reforçada pelo hábito familiar 

(preferência do marido) (11.3)    

  
Os usuários evidenciam a importância da estrutura social no processo de 

adoecimento e o quanto esta adquire significação na realidade concreta para a 

construção de suas subjetividades. As usuárias números 5 e 11 mantiveram níveis 

pressóricos sem alterações no decorrer do ano de 2005, embora não tenham 

comparecido a todas as consultas agendadas e apresentarem cinco e quatro 
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ausências, respectivamente (ANEXO F).  

A manutenção dos níveis pressóricos dentro dos parâmetros de normalidade 

corrobora para compreensão da existência de coerência entre os níveis pressóricos 

inalterados e os discursos das usuárias, que referiram hábitos no modo de vida, que 

predispõem ao controle dos níveis pressóricos. S sem dúvida, isto evidencia adesão 

ao tratamento.  

A usuária número 10 apresentou níveis pressóricos controlados no decorrer de 

11 meses no ano de 2005, com alteração das pressões sistólica e diastólica em 

160/110 mmHg no mês de dezembro, apenas duas faltas às consultas agendadas pelo 

serviço de saúde, e reconheceu em seu cotidiano uma determinada tensão por 

problemas familiares, aos quais atribuiu a elevação da pressão arterial no mês de 

dezembro (ANEXO F). Estes dados também evidenciam graus de adesão ao 

tratamento da hipertensão arterial.  

O usuário número 4 apresentou três faltas às consultas agendadas pelo serviço 

de saúde e dois picos hipertensivos de pressões sistólica e diastólica em 160/100 e 

160/120 mmHg (ANEXO F). Do mesmo modo que a usuária número 10, esse 

usuário identifica fatos no modo de vida que extrapolam seu controle, que justificam 

as alterações ocorridas nos níveis pressóricos.  

Impossível prescindir de dados importantes que evidenciem graus de adesão ao 

tratamento e de autonomia no modo de vida, apesar do cotidiano ser rompido por 

processos de historicidade, que anulam a autonomia dos usuários no quesito controle 

dos níveis pressóricos.    

 Os usuários da Unidade de Saúde da Família Pró-Povo, portadores de 

hipertensão arterial analisados neste estudo, constituem grupo heterogêneo, quanto 
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ao comparecimento à unidade de saúde para consultas pré-agendadas e modo de vida 

que evidencia adesão ao tratamento anti-hipertensivo. É um grupo social 

homogêneo, cujo perfil de reprodução encontra-se limitado por evidenciar exclusão 

social, em decorrência de incapacidade de mobilidade social.  

 Há de se questionar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial, visto que, 

em momento algum, os usuários referiram comportamentos e modificações no modo 

de vida em decorrência de acordos estabelecidos com os profissionais da saúde no 

momento da proposta terapêutica.  

Os diferentes graus de adesão, aqui encontrados, foram socialmente 

construídos, no decorrer do processo saúde-doença-cuidado, singularmente 

experienciados e evidenciam a necessidade de intervenção para propiciar maior 

autonomia no modo de andar a vida, se considerados que alguns usuários não 

necessitariam comparecer mensalmente ao serviço de saúde, pois os medicamentos 

podem ser fornecidos em intervalos de tempo maiores que 30 dias e, se o retorno for 

relativo à consulta médica ou de enfermagem, estas também podem ser em intervalos 

maiores, dadas condições de ausência de complicações decorrentes da hipertensão 

arterial neste grupo específico, bem como a evidência de que alguns estão superando 

as dificuldades do tratamento no cotidiano. Isso revela a capacidade de 

manejar/lidar/autogerenciar suas condições de saúde.  

É necessário particularizar cada caso, conforme dados analisados e 

evidenciados pelos níveis pressóricos, comparecimento às consultas previamente 

agendadas e discurso analisado.  Emergem várias realidades, que permitem 

diferentes elaborações subjetivas da realidade concreta e relativa, por isso necessitam 
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de transformação a cada momento que outras possibilidades se apresentarem e 

conformarem outra realidade.   

 Enfrentar o cotidiano não é tarefa fácil, se consideradas as diferentes 

dificuldades apresentadas, em razão do caráter abstrato escapar a qualquer tipo de 

controle possível na realidade concreta. Para Heller (1970) a vida cotidiana é a mais 

propícia à alienação, pela coexistência de particularidades e genericidades imanentes 

do ser humano. É por meio da superação da alienação que reside a possibilidade da 

condução da vida de cada dia, como desafio à desumanização. 

 





                                                                                                                                 Síntese 159 

Este estudo utilizou a orientação de Kosic (1986) quando afirma para que 

uma realidade seja conhecida, é necessário desvendar a cotidianidade contida em 

determinados aspectos da realidade observada. Dessa maneira, foi possível conhecer 

o modo de vida dos usuários portadores de hipertensão arterial assistidos pela UFS 

Pró-Povo. 

A análise da vida cotidiana constitui até certo ponto, uma via de acesso que 

possibilita a compreensão e a descrição da realidade. Para Kosic (1986, p.72) 

“A cotidianidade é o mundo fenomênico em que a realidade se manifesta 

de um certo modo e ao mesmo tempo se esconde. De certo modo a 

cotidianidade desvenda a verdade da realidade, pois a realidade à 

margem da vida de cada dia seria uma irrealidade transcendente [...] a 

realidade não está contida na cotidianidade imediatamente, e na sua 

totalidade; está contida por certos aspectos determinados e 

mediatamente”. 

Aos usuários portadores de hipertensão arterial, a cotidianidade manifesta 

uma realidade concreta, cuja essência guarda constante tensão entre as várias 

possibilidades, que, ao encontrarem circunstâncias propícias, se manifestam e 

transformam a realidade em uma outra com características particulares. Essa 

dinâmica pôde ser explicitada por meio de vários cotidianos, que os usuários ora 

encontram-se com os níveis pressóricos estabilizados, ora alterados. 

O mundo fenomênico dos usuários é conformado por uma totalidade, que 

poderia ser identificada de maneira comum, apenas particularidade da totalidade 

concreta de experiência do adoecimento crônico, ante um arcabouço supraestrutural, 

determinado socialmente e expresso por dificuldades quanto ao seguimento do 

tratamento proposto. Entretanto, essa realidade total contém diversas cotidianidades, 

que emergem mediatamente aos determinantes sociais e evidenciam concretamente 
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outras realidades, singulares no contexto individual de cada usuário e de seu modo de 

conduzir a vida de cada dia.  

A cada alteração pressórica vários sentimentos emergem como manifestação 

da nova realidade que contempla outras inúmeras possibilidades, como medo da 

morte, de complicações à saúde e, entre outros, o receio de novas hospitalizações. 

Apesar dos usuários terem acesso ao tratamento, o cotidiano estruturado pela 

exclusão social e a construção social do processo saúde-doença-cuidado permitem a 

cada um vivenciar de modo heterogêneo e dialético a manifestação corporal de 

sentir-se ou não doente, como dialético e complexo é o adoecimento crônico.    

A possibilidade de ingerir bebida alcoólica, comer alimentos irrestritamente, 

não seguir recomendações quanto a modificações no modo de vida, assume o 

símbolo de saúde para alguns dos usuários. Uma outra face, da dual realidade 

observada no modo de vida de alguns usuários é assumida pelo símbolo de doença, 

concretizada por intermédio das medicações, impossibilidade de desfrutar pequenos 

prazeres oriundos da ingestão de bebida alcoólica, do uso do tabaco, de alimentos 

hipercalóricos e hiperssódicos, como também, do seguimento de uma rotina diária 

diferente da vivida até o momento do adoecimento.  

Aos usuários números 2, 8, 9, 11 e 5, é possível afirmar que eles conseguem 

autogerenciar sua vida, portando hipertensão arterial, porque apesar de terem 

apresentado uma, uma, três, quatro e cinco ausências às consultas agendadas durante 

o ano de 2005, mantiveram níveis pressóricos sem alterações, máximo de 140 mmHg 

para pressão sistólica e mínimo de 70 mmHg para pressão diastólica (ANEXO F). Os 

discursos desses usuários evidenciam coerência para com seus valores e não valores, 

bem como apreensão de informações importantes para promoverem sua saúde. É 
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necessário ressaltar que, conforme a história individual não é rompida por eventos, 

que estes usuários sejam incapazes de controlá-los, o autogerenciamento pode ser 

efetivado.  

Os dados revelam a necessidade do serviço de saúde reorganizar o 

atendimento aos usuários que evidenciam graus variados de adesão ou não ao 

tratamento, bem como aos que já manifestam autonomia em seu modo de conduzir a 

vida cotidiana.  

É importante haver estabelecimento de um conceito de adesão que expresse 

de modo aproximado, um acordo entre usuário e profissional da saúde e explicite 

limites que devem ser superados ou impossíveis de alcançar. Um projeto terapêutico 

compartilhado pode ser um caminho para a efetivação e a concretização de um 

atendimento pautado pelo acolhimento e responsabilização pelo cuidado prestado. 

Impossível prescindir que, aos usuários portadores de hipertensão assistidos 

pela USF Pró-Povo, o modo de vida apresenta-se com uma cotidianidade singular 

evidenciada por intensa contradição dialética entre valores e não valores, viver e 

morrer, esperança de longevidade e a concretude da possibilidade de morte súbita ou 

hospitalizações. 

A dualidade do fenômeno modo de vida portando hipertensão arterial, 

manifesta-se por meio de valores que se configuram na concretude do acesso à 

medicação, à possibilidade do tratamento, convivência familiar, apoio social e bem-

estar, bem como controle dos níveis pressóricos. Esta realidade guarda em si, os não 

valores que se manifestam, mediante a obrigação do tratamento, dependência dos 

fármacos e de atitudes cotidianas diferentes das apreendidas no decorrer de toda vida 

até o momento do aparecimento da doença. 
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Importante tensão dialética apresenta-se entre uma doença que não é 

assumida pelo doente e a necessidade de se aproximar do serviço de saúde, pelos 

riscos ameaçadores da vida. Uma tensão que explicita um conflito entre o subjetivo 

traduzido pelo controle pressórico e crenças idealizadas e o objetivo da realidade 

concreta de descontrole pressórico e diversos sentimentos experienciados. 

A tensão dialética constrói uma cotidianidade no modo de vida dos usuários, 

portadores de hipertensão arterial, capaz de produzir um instintivo subconsciente e 

inconsciente, irrefletido mecanismo de ação e de vida. Esse movimento de vida 

peculiar constitui-se em um mundo, cujas dimensões e possibilidades são vividas 

proporcionalmente às capacidades ou forças individuais. “As coisas, os homens, os 

movimentos, as ações, os objetos, o mundo e tudo que existe não são examinados 

nem se manifestam: simplesmente são” (Kosik, 1986, p.69).   

Na cotidianidade, o sujeito do indivíduo raramente tem possibilidade de 

manifestar-se, apesar de sentir dor, alegria, tristeza ou qualquer outra necessidade, o 

eu manifesta-se por meio dessas necessidades básicas e, apenas quando satisfeitas é 

que uma dada realidade pode ser superada. A partir de então, o eu passa a considerar 

outras demandas essenciais (Heller, 1970). A não satisfação das demandas 

existenciais básicas permite que, o indivíduo seja submerso em anonimidade e 

impessoalidade tais que, quando o sujeito, um alguém-ninguém, pensa, age ou 

protesta dentro do indivíduo, este nem sempre consegue reagir ante a alienação 

estabelecida (Kosik, 1986). 

A alienação da cotidianidade reflete-se na consciência do indivíduo, de 

maneira que o sujeito ora se apresenta acrítico, ora com atitude absurda. Para que o 
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indivíduo possa compreender a alienação produzida pela cotidianidade, é necessário 

desligar-se dela (Kosik, 1986).  

Heller entende que “quanto maior for a alienação produzida pela estrutura 

econômica de uma sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiará sua própria 

alienação para as demais esferas”. Apesar da vida cotidiana, constituir-se em um 

terreno fecundo à alienação, de modo algum é necessariamente alienada, quando o 

ser humano se insere à margem de possibilidades de explicitação, como humanidade 

essencial, e passa a viver a individualidade humana como qualidade humano-

genérica, a alienação emerge (Heller, 1970, p. 38).  

É por intermédio de um abismo entre o desenvolvimento humano-genérico e 

as possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos, como singularidades humanas 

de modo consciente que a alienação concretiza-se. O determinante da alienação, 

nessa compreensão, não é a vida cotidiana, mas determinadas circunstâncias sociais 

que conformam uma cotidianidade capaz de impedir o desenvolvimento da 

individualidade humano-genérica (Heller, 1970).  

O modo de vida dos usuários portadores de hipertensão arterial constitui-se 

em realidade propícia à alienação nos conceitos propostos por Heller (1970) e Kosik 

(1986). Sem possibilidades de mobilidade social que permitam aos usuários o 

desenvolvimento de suas individualidades, talvez, ao se afastarem de suas 

cotidianidades, existisse a possibilidade deles serem despertados para suas 

potencialidades e escolhê-las. O indivíduo não muda o mundo, mas existe a 

possibilidade de poder mudar sua posição diante do mundo, para isso é necessário 

superar a alienação (Kosik, 1986).  
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Compreender a totalidade que envolve o modo de vida desses usuários 

significa compreender, também, o modo de produção de saúde do serviço de saúde 

que os assiste. A dinâmica do processo de trabalho aos usuários é efetivada por 

rotinas de atendimentos periódicos mensais para consultas médicas e atendimento de 

enfermagem nos diferentes programas e demandas como descritos no percurso 

metodológico.  

Nascimento (2004a; 2004b) explicita a necessidade da enfermagem lançar 

mão de instrumentos diferentes aos do modelo hegemônico biomédico, para a 

efetivação de uma assistência que contemple as necessidades demandadas da 

coletividade assistidas, por Programas de Saúde da Família. Para isso, ressalta a 

utilização da clínica do sujeito proposta por Campos (2003) e o uso de ferramentas, 

como a tecnologia leve para produção do cuidado em ato, de Merhy (2002). 

 A clínica do sujeito proposta por Campos (2003) efetiva-se por intermédio de 

escuta, acolhimento e responsabilização pelo cuidado. As rotinas de agendamento, as 

consultas de enfermagem e médicas são importantes e relevantes para o controle dos 

níveis pressóricos dos usuários assistidos pela USF Pró-Povo. Neste estudo, 

identifica-se a necessidade de revisitação de algumas práticas, visto que as mesmas 

são particularidades de um todo maior, além de emergirem de um complexo de 

subjetividades explicitadas pelas diversas singularizações dos sujeitos produtores do 

processo de trabalho em saúde.   

 Uma das usuárias não pôde ter sua pressão arterial aferida em uma 

oportunidade porque o aparelho de verificação estava consertando. O usuário número 

1 procurou a unidade de saúde com um pico hipertensivo em duas oportunidades 

diferentes, após um mês de ausência às consultas agendadas e não existia informação 
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do motivo. O mesmo ocorreu com o usuário número 7, após dois meses de ausência 

às consultas agendadas (ANEXO F).  

 Alguns dos usuários têm freqüentado a unidade de saúde mensalmente, ou em 

caso de faltas, são considerados faltosos em decorrência da falta de adesão ao 

tratamento proposto. Se fossem observados outros aspectos nessa avaliação, o 

serviço, talvez não estivesse sobrecarregado, por exemplo, a situação dos usuários 

números 5, 9, e 11, que apesar de faltas, apresentaram níveis pressóricos controlados 

no decorrer de 2005 (ANEXO F).  

Talvez, não passasse despercebida a oscilação de peso corporal do usuário 

número 1, que, em janeiro de 2005 estava com 99.600 Kg e conseguiu emagrecer 

mais dois quilos, 97 kg, e, em junho, já estava com 105,500 kg. A efetivação da 

clínica do sujeito, bem como a utilização da tecnologia leve para produção do 

cuidado em ato, pode oferecer uma escuta que perceba as necessidades apresentadas 

pelo usuário número 6, quando fala que não gosta de freqüentar a unidade de saúde e 

ao ser coerente com suas demandas humanas essenciais, não comparece para as 

consultas de rotina. 

Olhar apenas para algumas particularidades do processo de trabalho na 

microestrutura seria desconsiderar questões mais complexas que também dizem 

respeito a um dos princípios norteadores do SUS: integralidade. Este é um princípio 

que norteia o Programa de Saúde da Família como estratégia para reestruturação do 

modelo clínico-biomédico de atenção à saúde. 

Para Giovanella o conceito de integralidade incluiria cinco dimensões que 

englobam [...]  
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“ser humano como centro da atenção e não da doença; o ser 

humano ou o grupo visto na sua totalidade; assistência propiciada 

nos diversos níveis; o tratamento diferenciado para quem está em 

situação desigual; e, a interferência nas condições gerais de vida 

da população” (Giovanella et al., 2002, p.44)    

Para contemplar a integralidade nas dimensões apresentadas, é imprescindível 

a concepção da produção social da saúde em sua dinâmica constante, que não apenas 

permite, mas possibilita transformação. Nesse entendimento, as práticas assistenciais 

precisam de revisitação, pois não são isoladas de todo um contexto social, inclusive 

das políticas governamentais. 

Ao comungar com as idéias de Giovanella et al. (2002) importa explicitar que 

uma atenção integral à estratégia do PSF significa, também, romper com o modelo 

biologizante, cuja especialização impede a assistência global, embora se reconheça 

sua importância, deve-se negar seu império na assistência efetivada pelo PSF. Ao 

negar esta prática, procedimento-centrada, com finalidade curativa, percebe-se 

necessidade de espaço para a produção da saúde como campo interdisciplinar, cujas 

ações intersetoriais possam ser verdadeiramente efetivadas.  

É necessário refletir a respeito do espaço de promoção à saúde, cuja política 

de saúde vigente propõe protocolos de assistência e sem desmerecê-los, de modo 

crítico, utilizá-los ao alcance dessa promoção. A reflexão a ser realizada envolve, 

também, o avanço já conquistado pela implementação de vários protocolos 

assistenciais, como o do Hiperdia, visto sua relevância para o tratamento da 

hipertensão arterial contemplada neste estudo.  

Faz sentido, a articulação entre protocolos estabelecidos por ações 

imperativas de políticas públicas e ações estratégicas com a demanda de 
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necessidades de saúde da microestrutura do serviço de saúde, com vistas ao 

estabelecimento de critérios que não obscureçam ou impossibilitem a identificação 

das necessidades individuais, sobretudo, que o cuidado possa ser individualizado, 

apesar das condições de adoecimento do indivíduo, serem contempladas por um dado 

protocolo de assistência a determinado agravo instalado.    

Um serviço estruturado na perspectiva da clínica do sujeito que utiliza a 

tecnologia leve, pode concretizar a autonomia de alguns dos usuários, os quais já 

evidenciam em seu modo de vida importante qualidade de assistência que recebem 

da USF Pró-Povo, visto expressarem em seus discursos hábitos rotineiros aprendidos 

com o serviço de saúde, bem como níveis pressóricos controlados, apesar do não 

comparecimento freqüente à unidade de saúde. 

A responsabilização pelo cuidado, expressa por acolhimento, escuta e 

estabelecimento de vínculos terapêuticos tem como alvo proporcionar resolução para 

algumas das contradições que permeiam o serviço de saúde, visto que o 

comparecimento do usuário à unidade de saúde não significa necessariamente níveis 

pressóricos controlados. Do mesmo modo, o não comparecimento do usuário ao 

serviço de saúde, não quer dizer descontrole dos níveis pressóricos.  

Um processo de trabalho usuário-centrado como propõe Merhy (1998) e a 

utilização da clínica ampliada, clínica do sujeito como indica (Campos, 2003), pode 

de modo dialético implementar um cuidado ao grupo de usuários aqui estudados. Um 

grupo heterogêneo quanto à adesão ao tratamento da hipertensão arterial, com modos 

individuais de conduzir a vida e não apenas um grupo de indivíduos excluídos 

socialmente, sem possibilidades de mobilidade social. 
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Torna-se necessário reconhecer que o olhar posto no processo de trabalho-

cuidado tem a lente dos trabalhadores de saúde, conformados pelo modelo clínico 

biomédico. Decorre disso, um processo de trabalho procedimento-centrado, que não 

contempla metodologias alternativas, mas ao utilizar formas prescritivas, propicia 

uma diminuição da autonomia do usuário e reforça o modelo de produção da saúde 

hegemonicamente estabelecido. 

A produção de saúde procedimento-centrado reforça, ainda, o cerceamento da 

liberdade do usuário olhar para seu adoecimento sob sua perspectiva. Impossibilitado 

de fazê-lo, nega o presente, aliena-se no futuro. O serviço atende o essencial 

burocrático, e ao não vislumbrar mudanças nem objetivos também se aliena em um 

ciclo vicioso, cuja alienação reforçada gera mais contradições. 

Ao pensar a produção de subjetividades dos trabalhadores da saúde, Campos, 

G. (1997) acredita que a alienação dos mesmos decorre da concentração em atos sem 

significados, ou mesmo, aqueles nos quais o sentido depende de uma continuidade 

desconhecida pelo trabalhador, ou aos que, até mesmo, desconhecem, isso “produz 

um padrão de relacionamento com o saber e com a prática profissional altamente 

burocratizada. Não há vocação que resista à repetição de atos parcelares”(p.235). 

Esta prática altamente burocratizada poderá ser evitada se os profissionais de 

saúde da USF Pró-Povo tiverem consciência da importância e dos resultados de suas 

ações como é o caso da usuária número 3 que obedece a todas as ordens médicas, 

aqui não se questionam as contradições e coerências internas produzidas em seu 

discurso, mediante a construção das subjetividades, mas ressalta-se o valor atribuído 

à informação e às recomendações médicas recebidas.  
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A usuária número 5 relata que o estímulo recebido dos profissionais de saúde 

contribuiu para o início de seu tratamento; o usuário número 9 atribui importante 

valor à medicação recebida do serviço, embora acredite que o fármaco não lhe é 

necessário, mas continua freqüentando a unidade de saúde e a seu modo, fazendo uso 

do medicamento; a usuária número 10 após interromper espontaneamente o 

tratamento retornou ao mesmo, por intervenção de uma agente comunitária. Estes são 

exemplos concretos e positivos da possibilidade de se produzir saúde por intermédio 

das subjetividades produzidas no cuidado vivo em ato, na proposta de Merhy (1998). 

Campos, G. (2003) comenta que uma ação transformadora do modelo 

assistencial existente não é garantida pela simples existência de muitas equipes de 

Programas de Saúde da Família, do mesmo modo que não é preciso um domínio 

especializado de todo conhecimento científico pelos profissionais da saúde, mas é 

necessário que as equipes de Saúde da Família estejam atentas às relações existentes 

entre o processo de adoecimento e a vida cotidiana da coletividade por eles assistida.   

A clínica do sujeito tem por objetivo a saúde, por isso os instrumentos 

utilizados no alcance do objetivo incluem o saber estruturado a respeito da doença, 

do processo de trabalho e, sobretudo, a construção de subjetividades que pode ser 

efetivada por intermédio da construção de vínculos capazes de produzir graus de 

autonomia do modo de andar a vida da coletividade. Tarefa difícil se considerada 

apenas a responsabilidade do serviço. Pode ser tarefa menos árdua se considerada a 

possibilidade de construção conjunta serviço-coletividade (Campos, G., 2003; 

Merhy, 1998). 

Neste estudo, foi possível identificar por meio do modo de vida de alguns 

usuários aquilo que Campos, G. (2003, p. 72) comenta sobre a produção de vínculos 
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com a coletividade assistida, quando os usuários relataram terem sido estimulados 

pela equipe de profissionais da saúde da USF Pró-Povo, “quando alguém se sente 

apoiado é que se mostra seguro para arriscar alguns passos por conta própria”. 

Merhy (1997) acredita ser no espaço intercessor, espaço das inter-relações 

entre qualquer profissional da equipe de saúde e o usuário, que se produz a dimensão 

cuidadora, visto que ela se sustenta pela tecnologia das relações. É na produção do 

cuidado vivo em ato que a autonomização do usuário pode ser efetivada, se 

produzida decorrente de responsabilização, acolhimento e vínculo. 

Merhy (1998; 2002) e Campos, G. (2003) concordam quanto à necessidade de 

propiciar maior autonomia no modo de vida dos usuários, como um dos objetivos a 

serem alcançados por um modelo de assistência, diferente do biomédico vigente. 

Para tanto, considerar-se-á que a produção de saúde deva acontecer em espaços, nos 

quais a mesma ocorre principalmente: no trabalho vivo em ato, nas diversas clínicas 

existentes efetivadas pelos diferentes profissionais de saúde.  

Se a força de trabalho é humana, diferente da tecnologia dura, o trabalho 

acontecerá durante as relações dos trabalhadores de saúde e usuários. O produto 

desse trabalho, o ato de saúde é, portanto, consumido no momento da efetivação da 

relação trabalhador de saúde-usuário (Franco; Merhy, 2003).    

Interroga-se a qualidade desse produto ou mesmo, a capacidade dos 

produtores de saúde para a efetivação da autonomização do usuário portador de 

hipertensão arterial. A autonomia do trabalhador de saúde em produzir a assistência, 

por vezes, é a determinante do modelo assistencial efetivado. Nesse pressuposto, 

quando objetiva-se superação do modelo assistencial hegemônico, a lógica seria 

“consensuar formas de se trabalhar, que estejam em sintonia com a nova proposta 
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assistencial, o que não se consegue por normas editadas verticalmente” (Franco; 

Merhy, 2003, p.71).              

É necessário entender o processo histórico, no qual se tem construído a 

assistência pública à saúde da população. O modelo de assistência vigente não foi 

conformado espontânea e momentaneamente, mas é decorrente de um modelo que 

gradativamente, segundo Franco e Merhy (2003), substituiu as ações relacionais por 

tecnologia altamente estruturada, que nas últimas décadas configuraram uma 

assistência à saúde, cujo espaço e relações se dão verticalmente.  

A proposta do PSF se constitui, portanto, uma possibilidade que deve lançar 

mão das tecnologias leves, para que ao efetivar uma assistência centrada na ação 

acolhedora e no vínculo com o usuário, possa construir ao longo da história, a 

superação esperada do modelo vigente de assistência à saúde.  

Ao reconhecer a amplitude e complexidade dessa proposta, para Franco e 

Merhy (2003) importa fazer reflexões quanto às dimensões supraestruturais político-

econômicas, que podem cercear dinâmicas criativas na microestrutura, impedindo 

assim, maior eficácia nas ações de saúde implementadas pela unidade de saúde local, 

cujo objetivo seja a produção da saúde como autonomização do usuário. 

Franco e Merhy (2003) entendem que a possibilidade de efetivação do PSF 

como superação do modelo clínico-biomédico de saúde procedimento-centrado, 

reside também, na ampla utilização das tecnologias leves, oriundas do trabalho vivo 

em ato, sem que sejam negados os direitos dos usuários à acessibilidade das 

tecnologias de maior custo, quando realmente forem necessárias.  

Para tanto, importa que o usuário participe desse processo de superação e 

desse modo, entenda a existência de uma outra possibilidade de assistência à saúde, 
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sem o concreto materializado na medicação, no procedimento radiodiagnóstico ou 

mesmo, centrado apenas na pessoa do médico. Isto requer superação da alienação 

existente na cotidianidade. 

Kosik (1986) considera que o indivíduo possa sair de seu estado de alienação 

por meio de um desligamento do cotidiano e Heller (1970, p. 22; 40) afirma que o 

“desenvolvimento de um indivíduo é antes de mais nada, mas de nenhum modo 

exclusivamente, função de sua liberdade fática ou de suas possibilidades de 

liberdade”. Para esta autora, é possível ao indivíduo “apropriar-se a seu modo da 

realidade e impor a ela a marca de sua personalidade”, mas para isso é preciso abolir 

e superar a alienação. 

Para Chiesa e Veríssimo (2005) o PSF como proposta de reorganização da 

prática assistencial e saúde remete à necessidade de discussões sobre referenciais 

teóricos que favoreçam as mudanças pretendidas. As autoras comentam que a 

assistência vigente centrada na queixa-conduta, não está voltada à promoção e 

prevenção à saúde, visto ser referencial que objetiva alcançar resultados, imediatos. 

Por isso, quando se pretende implementar ações de promoção e prevenção à saúde, 

lança-se mão de palestras na tentativa de proporcionar educação à população, 

contudo estas são carregadas de idéias de que a doença é resultante da falta de 

cuidados dos indivíduos em relação à sua saúde. Este modo de agir concretiza um 

sujeito culpado pelo problema que apresenta. 

As críticas a este modelo de educação em saúde dizem respeito a um ponto 

importante e identificado neste estudo: não contemplam os signos e a cotidianidade 

do indivíduo assistido pelos profissionais de saúde. O modelo de educação efetivado, 

geralmente, não contempla os determinantes psicossociais e culturais dos 
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comportamentos de saúde. Uma prática, procedimento-centrada ou doença-centrada, 

tende a reproduzir o mesmo modelo na atividade educativa, por isso, é geralmente 

focada em aspectos relativos à doença e ao tratamento, desconsiderando a 

subjetividade que permeia qualquer processo de adoecimento do ser humano (Alves, 

2005, Figueiras; Deslandes, 1999; Chor, 1999). 

Sob essa ótica, o indivíduo portador de um dado agravo não é considerado 

como sujeito do adoecimento, em decorrência de qualquer informação ou ação 

educativa que tenda a privilegiar o saber profissional. Se o indivíduo for tomado 

como sujeito do processo de adoecimento, a totalidade que abarca esse sujeito 

incluirá suas crenças, cultura, saberes e práticas. Este é o espaço do sujeito, cuja 

subjetividade atua na realidade concreta por meio das idealizações apreendidas 

socialmente (Figueiras; Deslandes, 1999; Chor, 1999).   

Na proposta de mudança do modelo assistencial, na estratégia do PSF a educação 

deve possibilitar o tratamento do indivíduo como cidadão, sujeito fortalecido para 

tomar decisões a respeito de suas condições de saúde. Disso decorre a lógica que 

qualquer ação educativa deva ser efetivada por intermédio de um modelo dialógico. 

Neste modelo, o objetivo não é informar para a saúde, mas transformar saberes 

existentes (Chiesa; Veríssimo, 2005; Alves, 2005). 

Ao entender a necessidade de proporcionar graus de autonomia aos usuários 

deste estudo e, desta maneira, superar a alienação na qual se inserem, este estudo 

acredita ser possível superação dessa alienação, por meio da educação emancipatória 

nos pressupostos de Paulo Freire, visto que o ponto central de seu processo ensino-

aprendizagem é a liberdade-libertação (Freire, 2001a; 2001b). 
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Para Freire, a educação tem por finalidade a libertação do ser humano, de 

modo que o mesmo possa transformar a realidade que o cerca, torná-la mais humana, 

permitindo, assim, que homens e mulheres sejam reconhecidos como sujeitos de sua 

própria história e não alienados nela (Freire, 2001a; 2001b). 

Assim como Kosik (1986), Freire (Gadotti, 1996) acredita que é possível ao 

ser humano afastar-se de sua realidade; a esse processo de distanciamento, Freire 

denomina de tomada de consciência. O autor acredita que ao distanciar-se de uma 

realidade seja possível ultrapassar o nível de tomada de consciência por intermédio 

da análise crítica do desvelamento das razões de ser de uma dada realidade concreta, 

a partir de então é possível ocorrer uma ação transformadora da situação. 

O processo pedagógico que propicia a conscientização, emerge de um dado 

contexto pedagógico, diferente do conhecido e denominado por Freire de educação 

bancária. Nesta ótica, existe o predomínio das relações narradoras, nas quais o 

educador assume o papel ditador das atividades, mas decorre que a educação torna-se 

ato de depositar o saber, como uma doação do educador: do sábio aos que nada 

sabem. Este modelo pedagógico perpetua o abismo entre os que sabem e os que não 

(Gadotti, 1996). 

Ao utilizar a educação bancária, o professor poderá, como que em um banco, 

sacar o conhecimento depositado. Isto foi evidenciado nos discursos dos usuários 

deste estudo, ao reproduzirem o discurso socialmente apreendido dos profissionais da 

saúde e que se contradizem com o modo de vida praticado. 

A educação emancipatória de Paulo Freire objetiva problematizar uma dada 

situação da realidade concreta para posterior transformação. Não é uma 

transformação utópica, mas uma que emana da criatividade e capacidade do 



                                                                                                                                 Síntese 175 

educando. Para isso, o autor lança mão de uma relação diológico-dialética, na qual os 

caminhos não são impostos, mas possibilitam uma visão diferente do mundo, uma 

crítica à situação presente e relativa busca de superação. Os caminhos são deixados à 

capacidade criadora da consciência livre de cada sujeito em um horizonte que 

vislumbra a autoafirmação (Gadotti, 1996). 

Este estudo apropriou-se de tais conceitos para propor a educação 

emancipatória como tecnologia leve-dura, visto que este referencial terórico-

filosófico constitui-se no saber estruturado da Educação, neste momento abarcado 

pelo saber da Enfermagem que deve ser efetivado por meio da tecnologia leve 

(Merhy, 1997; 2002).   

Os encontros foram elaborados para permitir uma discussão crítico-reflexiva 

fundada nas contradições que emergiram da análise dos discursos, da entrevista e 

consulta aos prontuários. Os temas dos encontros objetivam contemplar cada uma 

das categorias empíricas identificadas e quiçá, promover um afastamento do usuário 

de sua realidade, para que, posteriormente, o mesmo possa transformá-la segundo 

suas possibilidades de apreensão. 

Não se trata de um caminho definitivo, tão pouco entendido como solução 

para as contradições identificadas. Mas uma tentativa de superação da realidade 

apreendida pelo estudo e implementação da ação cuidadora, que, ao ser concretizada 

em ato vivo, pode quem sabe, promover a autonomização dos usuários portadores de 

hipertensão arterial assistidos pela UFS Pró-Povo. 

O modelo dialógico de educação em saúde conforma-se à proposta de 

assistência que o PSF pressupõe como integralidade à saúde. Esta lógica favorece o 

reconhecimento do usuário do serviço de saúde, como sujeito dotado de saberes 
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sobre do processo saúde-doença-cuidado nas suas condições concretas de vida. [...] 

“educar para a saúde implica ir além da assistência curativa, significa dar prioridade 

a intervenções preventivas e promocionais” (Alves, 2005 p.50).  

    Ao considerar a finalização deste estudo, acredita-se ter sido contemplada de 

modo singelo, a proposta de Almeida Filho (2000) quando afirma ser necessário 

avançar nas propostas que analisam processos saúde-doença-cuidado como 

determinados socialmente, para isso o autor orienta que o avanço se concretize por 

meio da compreensão dos signos e cotidianidades que permeiam os processos 

históricos de uma dada coletividade.  

Ao tomar emprestado as afirmações de Almeida Filho (2000) a autora 

também acredita ser impossível apreender definitivamente o objeto saúde-doença-

cuidado de uma só vez, ao considerar que o mesmo se constitui como processo social 

e, por isso, “devem ser concebidos como concretamente são: históricos, complexos 

dependentes, ambíguos e incertos” (p. 174).  

Impossível prescindir de dados, como os aqui encontrados que evidenciam o 

modo de vida dos usuários portadores de hipertensão arterial, como fatores de risco 

sociais, pois como afirma Almeida Filho (2000, p. 174) estes “nada mais são que 

expressão do modo de vida de grupos populacionais”.  

  A saúde não pode resolver nada sozinha, decorre a lógica de urgente 

estabelecimento de pactos intersetoriais e transdisciplinares que permitam a 

consecução de saberes evidenciados e comprovados cientificamente. Além das 

parcerias instituídas por políticas sociais que concretizem a integralidade, como 

princípio fundante do Sistema Único de Saúde.  
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Quanto aos profissionais da saúde, que ora se apresentam como produtores de 

saúde, urge ações inovadoras capazes de penetrar “de forma aguda nos valores e 

comportamentos presentes nos profissionais da saúde” (Franco; Merhy, 2003, p.83). 

Estes, muitas vezes, já se encontram alienados em experiências frustradas, ideais 

desconstruídos e intenções desvalorizadas pela cotidianidade, decorrente da 

historicidade em constante devir que tem marcado a saúde pública brasileira.   

É necessário repensar a formação dos profissionais da saúde, cujas Diretrizes 

Curriculares orientam que sejam formados recursos humanos para o SUS (Brasil, 

2001b). Os profissionais da saúde e os educandos já se deparam e irão enfrentar cada 

vez mais as complexas questões e contextos, nos quais ocorre o adoecimento 

crônico.  

Ao comungar com Franco e Merhy (2003), importa refletir sobre o desafio 

que ora se apresenta: como formar profissionais de saúde, sobretudo, enfermeiras que 

tenham suas práticas fundamentadas em valores éticos, tais como o serviço de saúde, 

se constituir espaço público e em decorrência, o trabalho ser orientado por valores 

humanitários, de solidariedade e, sobretudo, no reconhecimento dos direitos de 

cidadania, que deveriam ser os propulsores da assistência pública à saúde. 

Quais instrumentos utilizados na formação destes profissionais de saúde serão 

relevantes para debelar a alienação, atualmente imposta pela tecnologia de 

comunicação, que ao estabelecer o espaço virtual como possibilidade de inter-

relacionamento, concretiza o isolamento social, nega a necessidade vital do ser 

humano de se relacionar, e em nova configuração, impõe a tecnologia dura como 

possibilidade de ser mediadora das relações humanas? 
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Uma formação de profissionais de saúde, que contemple a assistência à saúde 

de indivíduos portadores de doenças crônicas, deve priorizar diretrizes que 

possibilitem a aproximação dos educandos com a realidade concreta assistencial, 

para que, por meio da práxis, na concretização de espaços produtores de 

subjetividades, haja possibilidade de superação da alienação estabelecida pela 

tecnologia vigente e o conceito de modo de vida, seja apreendido, como uma dada 

articulação entre reprodução social, o trabalho e a vida cotidiana como no 

entendimento de Almeida Filho (2000). 

 Este estudo não tem a pretensão de estar acabado, já que a autora acredita que 

o ser humano jamais se encontra acabado, como diz Paulo Freire (1996). A esperança 

de buscar constantemente um meio para a concretização de uma assistência de 

enfermagem melhor, tem sido o motor propulsor desta busca. 

 Uma assistência de enfermagem ética e comprometida com o sujeito, cujas 

individualidades encontram-se historicamente limitadas, pode ser vislumbrada por 

intermédio dos caminhos percorridos neste estudo, visto que o grupo aqui analisado 

não difere muito dos 31,7% de pobres da população brasileira e dos 12,6% de 

indigentes brasileiros (IPEA, 2005a). É por acreditar e não perder a esperança de 

uma práxis assistencial à saúde sujeito-centrada que este estudo se efetivou. 
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APÊNDICE A 
 
 

HIPERTENSÃO ARTERIAL: aspectos epidemiológicos e conceituais  

 As doenças crônicas emergiram no cenário nosológico mundial com maior 

intensidade nos últimos 100 anos e, nas últimas décadas, no brasileiro em razão do 

desenvolvimento industrial e urbano acelerados. São relacionadas às condições da 

vida cotidiana, como trabalho e consumo da população. Portanto, uma reprodução 

social cujas tensões psicossociais intrínsecas desencadeiam desgaste e deterioração 

da função orgânica, especialmente, dos sistemas nervoso, endócrino e 

cardiovascular, caracterizando um perfil emergente de usuários que depende dos 

serviços de saúde, os portadores de agravos crônicos decorrentes das Doenças 

Cardiovasculares (DCV) (Ide; Chaves, 1992; Martins; França; Kimura, 1996, Car; 

Egry, 1996; Car, 1998). 

 Decorridos vinte e cinco anos da Conferência Internacional de Alma-Ata, 

quando foi elaborada uma lista de elementos essenciais e necessários à atenção 

primária à saúde, observa-se a inexistência de quaisquer referências a tratamento 

e/ou ações preventivas eficazes relacionados às cardiopatias e agravos 

cerebrovasculares. O cenário pode ser entendido, talvez, pela atenção dada aos 

agravos característicos de países não desenvolvidos, como afecções materno-

infantis, necessidades relacionadas às imunizações contra enfermidades infecciosas, 

prevenção e controle de endemias regionais e, ainda, a distribuição de medicamentos 

essenciais aos países pobres, visto haver consenso na ideologia de que cardiopatias e 

agravos cerebrovasculares compunham o perfil nosológico apenas de países 

desenvolvidos (OMS, 2003 b). 
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 O programa de ação sanitária mundial tem sido concebido na noção de que 

os agravos cardiovasculares que afetam as populações ricas, são causados por 

processos biológicos e intrínsecos do envelhecimento, persistindo-se o paradigma de 

que esses dizem respeito a enfermidades relacionadas ao estilo de vida e, portanto, 

qualquer modificação no estado de saúde para prevenção e/ou controle destas, 

depender-se-á única e exclusivamente de atitude e/ou decisão individual (OMS, 

2003b). 

         A realidade difere muito do paradigma estabelecido, visto os agravos 

cardiovasculares emergirem praticamente em todos os países, com exceção dos mais 

pobres; este fenômeno representa um novo perfil epidemiológico decorrente do 

desenvolvimento social e econômico. A OMS acredita que os fatores de risco 

servem de bons prognosticadores do estado de saúde, portanto, cinco dos dez 

principais agravos mundiais guardam relação com enfermidades não transmissíveis 

como a hipertensão arterial, o tabagismo, o etilismo, a hipercolesterolemia e a 

obesidade (OMS, 2003 b). 

 Atualmente 32 milhões de mortes são atribuídas aos agravos não 

transmissíveis e destes, mais da metade (16,7 milhões) são causados por doenças 

cardiovasculares, e mais de uma terça parte destas acomete adultos em idade média. 

As cardiopatias e os acidentes cerebrovasculares constituem, respectivamente, a 

primeira e segunda causas entre os agravos mais importantes da carga total de 

mortalidade, em ambos os sexos nos países desenvolvidos. Entretanto, a surpresa é 

que as doenças cardiovasculares vêm ocupando posições semelhantes em países em 

desenvolvimento, sendo responsáveis por um terço da carga total de mortalidade, 

visto os traumatismos e transtornos neuropsiquiátricos ocuparem as primeiras 
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posições (OMS, 2003 b). 

 Outro dado que suscita preocupação, refere-se às mortes decorrentes das 

doenças cardiovasculares, nos países em desenvolvimento, ocorrem em idades 

precoces, ainda reprodutivas, em comparação aos dados dos países desenvolvidos. 

Há de se reconhecer que, em termos mundiais, os agravos cardiovasculares são tão 

letais aos indivíduos adultos como vírus da imunodeficiência humana (HIV/SIDA) 

(OMS, 2003b). 

Não diferindo dos dados anteriormente citados, as DVC vêm ocupando 

primeiras posições nas estatísticas de morbi-mortalidade no Brasil, elevando o custo 

médico-social, e dentre esses agravos, estão a doença cerebrovascular, doença 

arterial coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e as doenças 

vasculares de extremidades, pois todas possuem o mesmo fator de risco à 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).  

No Brasil, em 2001, do total de óbitos 27,4% (263.240) estão relacionadas às 

doenças do aparelho circulatório, segundo a Classificação Internacional de Doenças-

10 (CID-10). Estes dados também são ressaltados pelas Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial IV (2004) e pelo Ministério da Saúde quando do 

desenvolvimento de estratégias de reorganização da atenção a HAS (Brasil, 2002 a; 

DATASUS, 2004). 

Um estudo realizado por Lessa et al. (2004) demonstrou simultaneidade de 

fatores modificáveis de risco cardiovasculares na população adulta de Salvador, no 

ano de 2000, sendo que da amostra total entre os homens (68,8%) apresentaram dois 

ou mais fatores de risco com ausência da hipertensão arterial. Quando a hipertensão 

arterial foi incluída, o índice elevou-se para 73,4% da mesma população masculina; 
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em relação às mulheres, as proporções foram semelhantes, revelando, desse modo, 

que a população estudada apresenta uma elevada proporção de múltiplos fatores de 

riscos cardiovasculares, apesar de incluir ou não a hipertensão arterial, 

especialmente, na população de baixa escolaridade e negra, inferindo-se, desse 

modo, urgentes medidas quanto às estratégias sociais de diferentes abordagens, com 

vistas à redução das desigualdades sociais, promoção da saúde e acesso ao 

tratamento dos diversos fatores de riscos cardiovasculares. 

Para Lessa (2001) a hipertensão arterial constitui-se como principal 

predisponente para as doenças cerebrovasculares. Em seu estudo, 27% dos óbitos 

ocorreram na faixa etária de 20-59 anos, período este considerado de maior 

produtividade da vida laboriosa.   

A hipertensão arterial é considerada como um dos fatores de risco mais 

importantes para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, visto explicar 

40% das mortes por acidente vascular encefálico e 25% daquelas por doença arterial 

coronariana (Brasil, 2002a).  

 A elevada freqüência de internações também tem sido atribuída à hipertensão 

arterial e suas complicações. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 1998, 

1.150.000 internações ocorreram por doenças cardiovasculares com custo global de 

400 milhões de dólares aproximadamente (Brasil, 2002a). 

 Lessa (2001) apresenta dados mais detalhados a respeito das internações, 

como 69.838 destas no ano de 1998 com um custo de R$ 9.580.376,84 para a 

doença hipertensiva, ressaltando a dificuldade existente no País de se investigar 

dados relacionados às reinternações, licença para tratamento, número de 

aposentadorias por incapacidade e número de anos de aposentadoria por 
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incapacidade assegurado ao doente hipertenso.   

 No período de junho de 2003 a junho de 2004, 393.895 autorizações para 

internação hospitalar foram destinadas aos agravos: acidente vascular encefálico, 

infarto agudo do miocárdio e emergências hipertensivas, despendendo um total de 

R$ 181.099.088,15 (DATASUS, 2004).   

Desse modo, a expectativa de vida da população adulta é diminuída em cerca 

de 10% por causa de hipertensão arterial, uma vez que esta atinge quase 11 a 20% da 

população adulta com mais de 20 anos de idade. Considerando seu caráter crônico e 

incapacitante, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aponta a hipertensão 

arterial como responsável por cerca de 40% das aposentadorias, estimando-se que 

estas ocorram, em média, 12 anos antes do tempo previsto (Brasil, 2002a).    

 O COSENSO brasileiro para tratamento da hipertensão arterial de 1991 

conceituou a HAS como 

 [...] uma condição clínica de natureza multifatorial, caracterizada 

por níveis de pressão arterial (PA) elevados e sustentados. Tal 

condição aumenta o risco de danos nos chamados órgãos-alvos 

(coração, rins, cérebro e vasos) com conseqüente aumento de 

risco cardiovascular (Consenso, 1991, p. A4). 

  

Atualmente, este conceito perpassa pelo foco de um agravo caracterizado por 

uma condição sistêmica envolvendo presença de alterações nas estruturas arteriais e 

miocárdicas, que podem associar-se à disfunção endotelial, constrição e 

remodelamento da musculatura lisa vascular (Brandão et al, 2003).  

O meio mais utilizado para se realizar a avaliação da medida da pressão 

arterial é o método indireto, com técnica auscultatória, utilizando-se um 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio ou aneróide e um estetoscópio. Assim, a 
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aferição da pressão arterial constitui um dos sinais vitais, rotineiramente avaliados 

nos serviços de saúde (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002; 

Moreira; Oliveira; Araújo, 1999; Berusa, 2000). 

 Os valores obtidos pela aferição da pressão arterial dizem respeito à pressão 

arterial diastólica (PAD) e pressão arterial sistólica (PAS), que se correlacionam 

diretamente com a morbi-mortalidade cardiovascular, sendo, então, de fundamental 

importância o controle destes valores na prevenção de riscos para os agravos 

cardiovasculares (Car, 1998; Alavarce; Pierin; Mion Jr., 2000).      

  No Brasil, os acidentes vasculares encefálicos vêm ocorrendo mais 

precocemente, e a letalidade hospitalar, em um mês, gira em torno de 50%. Daqueles 

que sobrevivem, cerca de 50% apresentam diversos graus de seqüelas (Brasil, 

2002a). 

O “The Seventh of Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation and the Treatment of High Blood Pressure” (VII JOINT) ressalta que o 

risco cardiovascular aumenta desde níveis pressóricos de 115 mmHg para PAS e 75 

mmHg para PAD. A probabilidade de uma pessoa de 55 anos de idade normotensa 

tornar-se hipertensa nos próximos 25 anos é de 90% (Chobanian et al., 2003).  

É enfatizada a importância de se conseguir reduzir os valores da PAD na 

população hipertensa. A redução de 5-6 mmHg na pressão diastólica está associada a 

uma diminuição de 35% do risco de acidente cérebrovascular e 16% do risco para 

doenças coronarianas (WHO, 1999). 

 Atualmente, o foco de atenção, concentra-se também na hipertensão arterial 

sistólica, como recomenda o VII JOINT, visto que reduzir a pressão arterial para 

níveis de 120 mmHg (PAS) e 80 mmHg (PAD) diminui a ocorrência de agravos 
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cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em até 50%, o 

acidente vascular encefálico (AVE) entre 35% e 40% e infarto agudo do miocárdio 

(IAM) entre 20% e 25%.  Estima-se que um tratamento adequado para hipertensos 

em estágio I e reduzir a pressão arterial sistólica em 12 mmHg por dez anos salve 

uma vida entre 11 hipertensos tratados (Chobanian et al., 2003).    

Apesar da preocupação com a epidemiologia da hipertensão arterial como 

agravo de importância para a saúde pública nos últimos 30 anos no País, não 

contamos com banco de dados epidemiológicos nacionais nem estudos 

populacionais significativos que demonstrem com precisão o perfil epidemiológico 

da doença, nem tão pouco, dados consolidados a respeito do montante de recursos 

financeiros gastos no controle, tratamento e suporte previdenciário, visto que os 

mesmos reportavam-se a R$17 milhões no ano de 2000. Todavia, estes não 

representam a magnitude do problema, uma vez que não incluem internações por 

outras causas cardiovasculares, nas quais a hipertensão arterial atua como 

coadjuvante (Brandão et al, 2003; Lessa, 2001).    

Com este desenho epidemiológico, é possível entender a preocupação do 

Ministério da Saúde em procurar implantar o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão arterial e ao Diabetes mellitus, implementado no período de 2001 a 

2003,  em uma tentativa de diagnosticar, tratar e controlar esses agravos, diminuir os 

custos médico-hospitalares e a morbi-mortalidade da população, aumentar a 

possibilidade de uma expectativa de vida mais longa de melhor qualidade, ou ainda, 

de uma terceira idade com doenças cardiovasculares controladas, evitando-se 

seqüelas (Brasil, 2002a; Toscano, 2004). 
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 O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão arterial e ao Diabetes 

mellitus,  elaborado pelo Ministério da Saúde, implantou um banco de dados 

denominado HIPERDIA, com a finalidade de mapear os dados epidemiológicos 

desses agravos, bem como previa que todos os casos que fossem confirmados, 

deveriam ser cadastrados e vinculados às suas Unidades Básicas de Saúde 

específicas ou às equipes do Programa de Saúde da Família, para posterior 

acompanhamento clínico e laboratorial (DATASUS, 2003; Toscano, 2004). 

 Dados do HIPERDIA indicam que, atualmente, a prevalência de hipertensão 

na população brasileira é de 16.630.685 e, destes, apenas 1.458.134 (8,76%) estavam 

cadastrados no sistema até agosto de 2003 (DATASUS, 2003). As limitações da 

efetividade desse plano relacionam-se à extensão da cobertura da campanha e efetiva 

continuidade do acompanhamento dos casos identificados. Toscano (2004) ressalta  

alguns aspectos que podem interferir em seu sucesso, como a qualidade e eficiência 

dos cuidados ofertados pelo serviço, aumento de adesão ao tratamento proposto, bem 

como disponibilidade ininterrupta dos medicamentos necessários nos equipamentos 

de saúde. Para a autora, o plano foi bem-sucedido no sentido de ter sido uma 

oportunidade para uma reorganização da rede de assistência básica aos portadores de 

hipertensão e diabetes no País.  

 Lessa (2001) e o Ministério da Saúde (Brasil, 2000) corroboram com tal 

afirmação, ao informar que mais de 50% dos indivíduos hipertensos desconhecem a 

alteração de seus níveis pressóricos; dos que têm conhecimento, menos da metade 

refere algum tratamento e, dentre estes, apenas entre 8% e 25% apresentam níveis 

pressóricos controlados. O Ministério da Saúde (Brasil, 2000) estima que de 43 

milhões de adultos com níveis pressóricos maiores que 140 mmHg para PAS e 95 
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mmHg para PAD, cerca de 15 milhões (35%) desconhecem sua condição de 

portadores de hipertensão arterial, e estima, ainda, que apenas três milhões (7%) 

estejam sendo tratados, cujo porcentual de controle encontra-se em torno de 25% a 

30%. 

A preocupação com a hipertensão arterial como fator de risco para doenças 

cardiovasculares também tem sido compartilhada com a Sociedade Brasileira de 

Hipertensão (SBH), Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Sociedade 

Brasileira de Nefrologia (SBN), que se manifestam por meio de Consensos que 

objetivam uma melhor qualidade na assistência aos agravos cardiovasculares. A 

última versão das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial tem como principais 

desafios a diminuição das complicações, internações e mortes relacionadas à 

hipertensão; redução da prevalência da doença hipertensiva; aumento do 

conhecimento da população a respeito da importância do controle da hipertensão 

arterial; garantia de acesso dos portadores de hipertensão aos equipamentos de 

saúde, com o maior grau de resolutividade e incentivo das políticas e programas 

comunitários (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002).    

As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial IV e o Ministério da Saúde 

estabelecem uma classificação para os valores da pressão arterial, como parâmetros 

de avaliação. 

 O Ministério da Saúde admite como pressão arterial “ideal”, aquela na qual o 

indivíduo apresenta menor risco para os agravos cardiovasculares: PAS < 120 

mmHg e PAD < 80mmHg. Entretanto, é considerada como “normal” a pressão 

arterial de indivíduos adultos que não estejam em terapia anti-hipertensiva e sem co-

morbidades associadas, quando a PAS é <130 mmHg e a PAD < 85mmHg. São 
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considerados valores limítrofes, PAS entre 130 e 139mmHg e a PAD entre 85 e 

89mmHg. Acima dos valores limítrofes, a classificação para “hipertensão“ é 

subdivida em: estágio 1 (hipertensão leve), PAS de 140 a 159mmHg e PAD de 90 a 

99mmHg; estágio 2 (hipertensão moderada), PAS de 160 a 179mmHg e PAD de 100 

a 109mmHg; estágio 3 (hipertensão grave), PAS igual ou maior que 180 e PAD 

igual ou maior que 110mmHg (Brasil, 2002a; IV Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, 2004).       

 As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial IV compartilham da mesma 

classificação que o Ministério da Saúde propõem, com apenas uma diferença: o 

valor considerado “ideal” pelo MS é denominado “ótimo” pelas IV Diretrizes 

(Brasil, 2002a; IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2004).         

 O VII Joint National Committee propõe modificação para a classificação 

anterior com índices para a faixa de normalidade, que era considerada “ótimo”, para 

esta classificação considera-se apenas “normal” valores <120 mmHg para PAS e 

<80 mmHg para PAD. Introduz uma classificação intermediária entre padrão de 

normalidade e hipertensão denominando “pré-hipertensão” com valores pressóricos 

de 120-139 mmHg para PAS e 80-89 mmHg para PAD. Na classificação de 

hipertensão, reúnem-se os estágios 2 e 3 estabelecendo como estágio 1 valores 

pressóricos 140-159 mmHg para PAS e 90-99 mmHg para PAD; no estágio 2, 

valores pressóricos de ?  160 mmHg para PAS e  ?  100 mmHg para PAD 

(Chobanian et al., 2003). 

 Com base nestas classificações, é possível identificar “hipertensão” em um 

indivíduo que apresente níveis pressóricos sustentados para PAS acima de 

140mmHg e PAD acima de 90 mmHg. Esta determinação deverá decorrer de uma 
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avaliação criteriosa porque estudos mostram que é possível o aparecimento da 

alteração dos níveis pressóricos ou pseudo-hipertensão em decorrência: do estresse 

proporcionado por aquele que afere a pressão, sendo tratado pela literatura como 

“hipertensão do avental branco” ou “hipertensão de jaleco branco”; atividade física 

recente; fumo recente; aferição com técnica incorreta; aferição com membros 

inferiores cruzados e, entre outros, efeitos medicamentosos adversos (Pierin; Mion 

Jr, 2004; IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2004; Bodanese, 1998; 

Gomes; Pierin; Mion Jr., 2001). 

Qualquer valor aferido será arbitrário e insuficiente se considerado 

isoladamente. Além dos níveis tensionais, para a afirmação do diagnóstico de 

hipertensão, devem ser considerados os aspectos intervenientes relevantes que 

estudos epidemiológicos identificam como fatores de risco, presença de lesão em 

órgãos-alvo e possíveis co-morbidades associadas (IV Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, 2004; Chobanian et al., 2003; Brasil, 2002a; WHO, 1999). 

A cautela no diagnóstico de “hipertensão” para um indivíduo deve-se, 

especialmente, pela possibilidade de existir muitos falsos-positivos, pela repercussão 

do diagnóstico na saúde desses indivíduos e pelo custo médico-social resultante de 

um diagnóstico errôneo (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002).  

 São vários os fatores considerados pelos estudos epidemiológicos como risco 

que, associados entre si e a outras condições predispõem o aparecimento da 

hipertensão arterial. Várias são as classificações para estes fatores de risco, dentre 

eles, os multigênicos e multifatoriais; os congênitos e adquiridos; os de caráter 

hereditário, ambientais e socioeconômicos e, ainda, os comportamentais (Amodeo, 

1995; Dell’Acqua et al., 1997; Sarquis et al., 1998; Pessuto; Carvalho, 1998; Brasil, 
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2002a).               

 Os fatores de risco de caráter hereditário são: a idade, raça, sexo e história 

familiar; os ambientais e socioeconômicos compreendem a ocupação, cultura, grau 

de instrução, estilo de vida, crenças sobre saúde, estado civil, religião e 

complexidade do tratamento; os comportamentais estão relacionados ao 

sedentarismo, hábitos alimentares, álcool, tabagismo, terapia medicamentosa e 

estresse (Dell’Acqua et al., 1997; IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 

2002; Brasil, 2002a; Peres; Magna; Viana, 2003). 

Guimarães (2002) propõe a classificação dos fatores de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares de modo pouco diferente do 

anteriormente citado, com o propósito de melhor compreensão dos mesmos. Neste 

sentido, para o autor, os fatores condicionantes são os relacionados ao perfil 

genético e ao estilo de vida, portanto, considerados predisponentes no 

estabelecimento de condições de maior ou menor vulnerabilidade às doenças.  

Particularmente, no caso das doenças cardiovasculares, a herança genética 

apresenta relevância na suscetibilidade à ação dos fatores ambientais, ou mesmo na 

gênese de distúrbios metabólicos, visto sua gravidade ser suficiente para determinar, 

por si mesma, a doença. Desse modo, os indivíduos com maior propensão ao 

desenvolvimento de hipertensão ou cardiopatia coronária são os que apresentam 

herança genética e estão sujeitos à ação de fatores ambientais. Aqueles com herança 

genética e presença de distúrbios metabólicos são os portadores de 

hipercolesterolemia familiar e alto risco de desenvolvimento de doença coronária no 

início da segunda década de vida (Guimarães, 2002). 
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Os fatores condicionantes podem gerar outras duas classes de fatores de 

risco, ou seja, os causais e os predisponentes. Entre os causais, encontram-se as 

dislipidemias, hipertensão arterial, tabagismo, intolerância à glicose e diabetes, que 

apresentam elevada prevalência e incidência, cujo controle pode reduzir a morbi-

mortalidade por doenças cardiovasculares significativamente. Dentre os fatores 

predisponentes, o sobrepeso, a obesidade, a inatividade física e o estresse 

psicológico, que se apresentam no cenário epidemiológico com características 

epidêmicas (Guimarães, 2002). 

É preciso entender os fatores de risco com graus variados de importância, 

considerando-se que estes têm sido apresentados em uma mesma listagem como se 

tivessem o mesmo significado ou ainda, apresentassem um mesmo grau de 

importância biológica. Para o autor, o modo de compreensão dos fatores de risco 

refletirá diretamente na implementação das abordagens e/ou propostas terapêuticas 

de controle Guimarães (2002). 

Estudos epidemiológicos realizados no Brasil, apesar de metodologias com 

análises mais complexas e confiabilidade em torno de 95%, não foram unânimes na 

utilização dos mesmos critérios estabelecidos pelos consensos recentes. São 

oriundos de regiões que tradicionalmente estudam o assunto como São Paulo, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro e, entre outros, Bahia. Em onze estudos, observou-se maior 

prevalência de hipertensão arterial no sexo masculino e em seis estudos, no sexo 

feminino (Lessa, 2001). 

Uma maior prevalência de hipertensão no sexo masculino, vem sendo 

demonstrada, visto valores pressóricos apresentarem-se mais elevados nesse gênero 

até os 45 anos de idade, contudo após essa idade o número de mulheres hipertensas é 
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maior.  Estudo limitado à faixa etária dos 45 aos 64 anos de idade comparou os 

coeficientes de mortalidade por doenças cardiovasculares em capitais brasileiras 

com elevados índices nos diversos países. Observou-se maior índice de mortalidade 

por doenças do coração para o sexo masculino na Hungria, seguido de capitais 

brasileiras intercaladas a outros países como Rio de Janeiro, Finlândia, Porto Alegre, 

Polônia, Curitiba, Inglaterra, Estados Unidos e São Paulo (Brandão et al. 2003; 

Lotufo, 1998). 

Em relação ao sexo feminino, os índices de coeficiente de mortalidade por 

doenças do coração em algumas capitais brasileiras, encontram-se mais elevados que 

da própria Hungria, sendo as primeiras colocações, respectivamente, para Rio de 

Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e Hungria. Ainda não existe justificativa para o 

elevado coeficiente de mortalidade feminina por doenças do coração. No entanto, 

especula-se que apesar do excesso de mortalidade masculina apresentar-se no Brasil, 

tal como em outros países, a chance de uma brasileira morrer em decorrência de 

doenças do coração é maior do que a de um brasileiro da mesma idade, 

considerando-se a maior letalidade das cardiopatias no sexo feminino, ausência de 

cultura médica na valorização da sintomatologia cardíaca, aumento de prevalência 

de tabagismo entre este gênero, menores cuidados relacionados à saúde na 

perimenopausa, e ainda o fato da excessiva mortalidade masculina por causas 

externas (Lotufo, 1998).  

Observa-se maior prevalência de hipertensão arterial em pessoas da raça 

negra, visto as cifras pressóricas apresentarem-se maiores nessa população. Os 

dados podem estar relacionados às características específicas do ponto de vista 

fisiopatológico decorrentes de uma interface entre fatores genéticos herdados, 
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étnicos e ambientais como maior ingestão de sal em algumas populações negras 

estudadas. Importante correlação entre raça negra, mulatos e lesão em órgãos-alvo 

também foi observada, caracterizando-se essa categoria étnica com maior risco para 

o desenvolvimento de hipertensão arterial, bem como agravos decorrentes desta 

(Noblat; Lopes; Lopes, 2004; Brandão et al., 2003; WHO, 1999; Jackson, 1997; 

Barreto et al., 1993; Carvalho et al., 1983).    

 Os riscos propiciam um perfil nosológico muito interessante para esta 

doença. Em razão de seu caráter crônico, geralmente, assintomático, algumas vezes, 

os aspectos comportamentais são condicionados pelos ambientais e 

socioeconômicos, podendo ainda, ser potencializados pelos hereditários.  

É possível observar menor prevalência da doença com aumento do nível de 

escolaridade, o que é relevante, considerando a facilidade dessa população na 

assimilação de orientações necessárias ao tratamento. Contudo, deve-se considerar a 

influência de outros fatores, como a ocupação e de ordem social em análises 

propostas (Pessuto; Carvalho, 1998).  

Para o controle dos valores pressóricos, os tratamentos propostos são 

classificados em farmacológicos e não farmacológicos, não sendo excludentes.  

A dificuldade no controle da hipertensão diz respeito a seu caráter crônico, 

visto que a meta do agravo crônico não é a cura, e sim, o controle da progressão da 

doença e a redução de possíveis seqüelas. Todavia, a cronicidade de qualquer doença 

tem suas especificidades. No caso da hipertensão arterial, a falta de sintomatologia 

pode, algumas vezes, contribuir para que o tratamento não seja seguido de modo 

adequado. As incumbências do regime de tratamento, bem como as conseqüências 

deste e as restrições impostas pela terapêutica pertinente podem levar a drásticas 
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alterações no modo de vida. Estas especificidades, sem dúvida, estão relacionadas às 

altas taxas de abandono do tratamento, que oscilam, no primeiro ano, entre 11% a 

15% e, posteriormente, são estimadas em 30% a 50% dos casos (Trentini; Silva; 

Leimann, 1990; Car; Pierin; Aquino, 1991; Car, 1998; Castro; Car, 1999; Pierin; 

Mion Jr.; Nobre, 2000;  IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2002). 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Obrigatório para Pesquisas Científica em Seres Humanos – Resolução n.º 196/96 – 

CNS) 

 I . Dados de Identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal 

 

??Nome: 

??Documento de identidade n.º                                   sexo:     

??Endereço:                                                                   n.º:            apto:  

Bairro:                           cidade:                                 cep: 

Telefone: 

??Nome do Responsável Legal:  

??Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc): 

??Data de nascimento: 

??Endereço:                                                                     n.º:            apto.: 

Bairro:                              cidade:                                cep:            

Telefone: 

 

II . Dados sobre a pesquisa científica/pesquisador: 

??Título do Projeto: Programa educativo para portadores de hipertensão arterial: 

uma proposta para a melhoria da adesão ao tratamento 

??Pesquisador: Leise Rodrigues Carrijo Machado 

??Inscrição no Conselho Regional: COREN-SP 85610 

??Cargo/Função:  Professor                                Instituição: Centro Universitário de 

Votuporanga/UNIFEV 

??Endereço:  Rua Édio Alves de Oliveira, 266 

??Bairro: Santa Helena 

CEP: 15.600-000                             Fone: (17) 34623307   /   34626502
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III. Avaliação do Risco da Pesquisa:   

- Existe a possibilidade de eu vir a sofrer algum dano como conseqüência imediata 

ou tardia do estudo? 

Não. Não existe esse risco porque o estudo não fará nenhuma intervenção direta no 

seu físico, portanto não há risco ou alguma coisa que lhe possa causar danos. 

 

 IV. Informações sobre a pesquisa 

??Por que este estudo está sendo feito? 

- Para saber qual é o seu modo de vida, como é o seu dia-a-dia vivendo com a 

hipertensão arterial, com a pressão alta. 

- Porque ao saber como é o seu dia-a-dia é possível formarmos um grupo para 

conversar sobre o que significa uma pessoa ter pressão alta. É importante para a 

saúde de quem tem hipertensão conseguir diminuir e controlar a pressão arterial, 

para evitar também outros problemas de saúde decorrentes da pressão alta ou 

não controlada como o infarto agudo do coração e o acidente vascular cerebral 

ou “derrame” entre outros. 

- Este é um estudo para que a pesquisadora possa concluir o seu curso de 

doutorado.  

 

??Qual é o objetivo/ o que será feito neste estudo? 

- Este estudo será realizado com um grupo de pessoas que têm hipertensão e 

dificuldade para controlar a pressão arterial. Acontecerão algumas reuniões, 

quando então serão discutidos e conversados vários assuntos de interesse das 

pessoas que estão participando do grupo, como por exemplo, a própria 

dificuldade de controlar a pressão arterial e maneiras/possibilidades de controlar 

a pressão arterial. 

 

??Além das reuniões de grupo, o que mais será feito comigo? 

- Você responderá a algumas perguntas sobre a sua pessoa, situação conjugal, 

local de moradia, trabalho, salário e benefícios que possa receber, por exemplo.  
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- Você responderá uma pergunta que será gravada sobre como tem sido a sua vida, 

o seu dia-a-dia para controlar a pressão arterial e/ou o que você sente e pensa a 

respeito da sua vida para controlar a pressão arterial. Essas perguntas serão feitas 

antes do início das atividades do grupo e outra vez, após todas as atividades com 

o grupo. 

- Toda vez que você vier ao Serviço de Saúde, USF Pró-Povo, para participar das 

reuniões, a professora ou um aluno supervisionado por ela verificará sua pressão 

arterial, o seu peso, o batimento do seu coração e a sua respiração, serão 

medidos também a circunferência do braço, da cintura e do quadril.    

 

??Além das reuniões de grupo e dos sinais vitais como a pressão arterial, o 

pulso, a respiração e o meu peso, será feita mais alguma coisa comigo? 

- Não. Não será feito mais nada porque este estudo não tem nenhum procedimento 

que interfere ou invade o seu físico. 

 

??E se eu não quiser participar desse grupo? 

- Não tem nenhum problema. Você continuará vindo à USF Pró-Povo e sendo 

tratado/ recebendo assistência Médica e de Enfermagem que lhe cabe e lhe é de 

direito, bem como por todos os outros funcionários. Continuará pegando as suas 

medicações todo mês como de costume. 

 

??E se eu quiser participar do grupo e depois eu desistir, o que vai acontecer 

comigo? 

- Será garantida a você toda a assistência que lhe cabe e que lhe é de direito. Você 

continuará vindo ao serviço de saúde, USF Pró-Povo e receberá a assistência 

Médica e de Enfermagem que for necessária. 

 

??Que tipo de benefício eu terei participando do grupo? 

- O benefício será que você vai aprender mais a respeito da sua doença, da 

dificuldade de controlar a pressão arterial e maneiras/modos de viver que facilite 

o controle da pressão arterial.   
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??Como eu posso participar desse estudo? 

- Assinando este termo de consentimento livre e esclarecido e permitindo que a 

pesquisadora, a Enfermeira Leise Rodrigues Carrijo Machado possa utilizar os 

resultados advindos da pesquisa para divulgação em reuniões de caráter científico 

e/ou publicações em meios especializados. 

 

V. Consentimento pós-esclarecimento: 

      

     Declaro que, após Ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador, 

consinto em participar na amostragem do projeto de pesquisa em questão, por livre 

vontade sem que tenha sido submetido a qualquer tipo de pressão. 

 

Nome da cidade e data 

Assinatura do paciente ou responsável legal 

Assinatura do Pesquisador (carimbo ou nome legível) 

Nome e assinatura da testemunha: 
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ANEXO C 
 
 

Instrumento de caracterização da inserção social  

Nome:______________________________________________________ 

End:________________________________________________________ 

Cidade:_______________ Estado:________ Naturalidade:_____________ 

Situação civil/marital:__________ Idade:___   Sexo: _______  Raça:_________ 

Nº de Filhos:_______________   Profissão: ______________ 

Instrução:___________________________ 

Ocupação atual:______________________ 

Mudança ocorreu devido doença?_________________________________ 

Renda familiar:____________________ 

Renda familiar per capta:__________________ 

Contribui com ____________% da renda 

Antes da doença contribuía com _________ $ da renda 

Recebe aposentadoria (   )    Quanto? $_______ 

Recebe pensão alimentícia (    )  $ ___________ 

Rendimentos de : (   ) Aluguel $______   (    ) Aplicações financeiras  $_____ 

Usufruto de benefícios: (   ) cesta básica (   ) vale refeição  (   ) auxílio doença    (   )  

nenhum 

Registro formal de trabalho: quantos na casa? _____ incluindo o doente? ______ 

Local de moradia permanente:_________________________________________ 

Local de moradia atual: (   ) própria  (   ) alugada   (   ) cedida   (   ) outros 

Mora com quem?_________________________________ 

Participa de associações, grupos ou entidades religiosas? Sim (    )     Não (    ) 

Qual?_____________________________________________________________ 

Realiza pagamento de IPTU?  Sim  (    )    Não (   )   Quanto? $___________ 

  - se não: Atrasado (    )    Isento (    )     Não sabe responder (    ) 
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ANEXO D 
 

Discurso 1  

1.1 O descontrole pressórico é atribuído (pelo doente) ao “nervosismo” por 

problemas familiares e por não poder trabalhar; 

1.2 O “nervosismo” suplanta a tomada de medicações no descontrole pressórico; 

1.3 Controlar definitivamente a hipertensão arterial significa retomar a vida 

(trabalhar e cuidar da família); 

1.4 O “nervosismo” desencadeado por problemas familiares contido em si próprio 

“ataca por dentro” a pessoa aumentando a pressão arterial; 

1.5 A morte por providência Divina é a única forma esperada (pelo doente) para a 

solução dos (seus) problemas. 

 

Discurso 2 

2.1 A causa da hipertensão arterial é associada ao esforço físico (“do coração”) do 

trabalho no campo (“roça”); 

2.2 Morar e trabalhar no campo são associados ao desconhecimento da HAS e da 

ingestão inadequada de dieta com sódio e gordura; 

2.3 A familiaridade (“pai”) com idade avançada e a ingestão de bebida alcoólica são 

descartadas como motivos para elevação da pressão arterial; 

2.4 O controle pressórico na vida urbana (“cidade”) é associado à tomada correta da 

medicação e à diminuição do esforço físico e da ingestão de sódio; 

2.5 O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo”; 

2.6 A vida urbana, com tratamento da HAS, é avaliada positivamente;
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2.7 A alteração dos níveis pressóricos é associada à doença, hospitalização e ao medo 

da morte; 

2.8 O poder Divino ajuda a melhorar o mal estar físico até decidir pela morte. 

 

Discurso 3 

3.1 A doente obedece sem pensar todas as ordens médicas para o controle da HAS; 

3.2 O controle pressórico é associado à tomada de medicação, à ingestão de dieta 

hipossódica e hipogordurosa, não ingestão de bebida alcoólica e diminuição do 

café; 

3.3 A medicação geralmente “não faz mal” mas às vezes causa azia; 

3.4 O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo” apesar do seguimento do 

tratamento da HAS. 

 

Discurso 4 

4.1 O controle pressórico é associado à tomada de medicamento conforme 

prescrição, evitar andar no sol, ao sossego e alimentação adequada; 

4.2 O acesso ao medicamento e a sua tomada correta relaciona-se à longevidade e o 

contrário à morte experienciada de familiares e amigos; 

4.3 Para o doente viver significa estar com a família; 

4.4 O convívio com os familiares suplanta a impossibilidade física para o trabalho 

decorrente da HAS. 

 

 

 



                                                                                                                            Anexos 216 

Discurso 5 

5.1 O início da HAS é associado a situações estressantes decorrentes da morte de 

familiares; 

5.2 O estímulo dos profissionais de saúde colaborou positivamente para o início do 

tratamento; 

5.3 Para a doente o controle pressórico é associado à alimentação adequada 

(hipogordurosa), não fazer “extravagância”, fazer caminhada, disposição para 

realizar o serviço doméstico e a “não se preocupar e nem pensar na pressão”; 

5.4 A diminuição das hospitalizações é atribuída ao sucesso do tratamento 

medicamentoso; 

5.5 A doente acredita que deve se esforçar para se cuidar responsabilizando-se pelo 

tratamento; 

5.6 O descontrole pressórico é percebido por meio de alterações físicas, as quais 

lembram a doente de tomar as medicações; 

5.7 A doente faz uso de “remédio caseiro” por acreditar que o mesmo substitui as 

medicações prescritas, as quais deixa de utilizar ocasionalmente.    

 

Discurso 6 

6.1 O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, não ingestão de embutidos, 

caminhadas e exercício físico, seguimento do tratamento prescrito e “se cuidar”; 

6.2 O doente relaciona sua Hipertensão “problema” como hereditária em virtude da 

doença materna (HAS) e por haver muitos pessoas acometidas (“de 4 um tem”); 
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6.3 Não gosta de freqüentar a unidade de saúde para a realização das consultas 

médicas, mas sente-se obrigado a tratar-se devido ao perigo representado pela 

doença. 

   

Discurso 7 

7.1 A doente relaciona sua doença com a existência de diversos familiares também 

portadores de HAS; 

7.2 O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, hipocalórica, não ingestão 

de bebida alcoólica e tomada de medicamentos prescritos; 

7.3 A doente associa seu nervosismo ao hábito do tabaco e de ingestão de café; 

7.4 Ausência de aposentadoria e suporte financeiro, apesar de muito trabalho no 

passado são identificados como causadores de sentimentos de angústia (Sente-se 

angustiada em decorrência da falta de aposentadoria após anos de trabalho e 

atual ausência de rendimentos financeiros); 

7.5 A ausência de satisfação pessoal é percebida pela condição de pobreza de sua 

vida, da de seus filhos e dependência de 01 cesta básica da Promoção Social a 

cada 60 dias; 

7.6 A doente atribui a diminuição dos sentimentos de nervosismo e angústia à 

ingestão de antidepressivos e ansiolíticos. 

7.7 A doente tem problemas de coluna (travar o movimento) que a impedem de 

trabalhar. 
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Discurso 8 

8.1 O controle pressórico é atribuído à diminuição do trabalho, “não ficar nervosa”, 

à tomada correta de medicação, “ficar calma” e “fazer de tudo (o máximo)”, 

dieta hipossódica, evitar ingestão de carboidratos e beber bastante água; 

8.2 O descontrole pressórico é atribuído a ansiedade, às atividades domésticas 

cotidianas incluindo o cuidado dos filhos e à permanência em sol muito quente; 

8.3 A doente percebe a hipertensão arterial como “algo ruim”, “que incomoda”; 

8.4 A obesidade é identificada como agravante da HA e conseqüente sentimento de 

medo de um possível descontrole pressórico; 

8.5 A doente sente-se “ridícula” por depender de retornos médicos e ingestão de 

medicamentos freqüentes para o controle da PA; 

8.6 A impossibilidade de um controle efetivo/concreto da PA é percebida pela doente 

(“tenho uma coisa que eu tenho que controlá ela, talvez sai fora do controle e eu 

sinto mal com isso”); 

8.7 A doente sente-se responsável pelo controle da PA por entender que seus filhos 

pequenos ainda dependem de seus cuidados. 

 

Discurso 9  

9.1 O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, fazer caminhada, 

trabalhar e andar; 

9.2 O doente acredita ser necessário suspender o medicamento para que possa ingerir 

bebida alcoólica (cerveja); 

9.3 Para o doente a tomada correta do medicamento não é necessária porque não 

percebe alteração nos valores pressóricos quando ingere bebida alcoólica; 
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9.4 A manutenção de níveis pressóricos sem alterações é percebida pelo doente como 

uma possibilidade de suspensão do medicamento; 

9.5 O tratamento medicamentoso não é interrompido pelo doente devido obter o 

medicamento na Unidade de Saúde de modo gratuito e fazê-lo sentir-se “bem”; 

9.6 Níveis pressóricos elevados são percebidos como “perigo” à vida do doente. 

   

Discurso 10 

10.1 O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, ingestão de comida 

hipossódica, suspensão do fumo e não utilização de bebidas alcoólicas;  

10.2 Ao acreditar que a PA estava controlada a doente interrompeu o tratamento 

medicamentoso; 

10.3 A doente retornou ao tratamento por intervenção da Agente Comunitária de 

Saúde; 

10.4 O descontrole pressórico é associado a problemas do pulmão, impossibilidade  

de andar longas distâncias e realização de atividades domésticas cotidianas; 

 

Discurso 11 

11.1 Para a doente o controle pressórico é atribuído à tomada correta do 

medicamento, ausência de nervoso, ingestão de comida hipossódica e 

hipogordurosa; 

11.2 A doente percebe sua vida como “boa” por realizar atividades domésticas 

cotidianas, não ter problemas com a família, “viver bem”, dormir bem, passear 

e ir ao banco; 
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11.3 manutenção da dieta hipossódica é reforçada pelo hábito familiar (preferência 

do marido). 
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ANEXO E 

Agrupamento das frases temáticas em categorias empíricas 

CRENÇAS 

5.4 A diminuição das hospitalizações é atribuída ao sucesso do tratamento 

medicamentoso;  

5.7 A doente faz uso de “remédio caseiro” por acreditar que o mesmo substitui as 

medicações prescritas, as quais deixa de utilizar ocasionalmente.    

9.2 O doente acredita ser necessário suspender o medicamento para que possa ingerir 

bebida alcoólica (cerveja); 

9.3 Para o doente a tomada correta do medicamento não é necessária porque não 

percebe alteração nos valores pressóricos quando ingere bebida alcoólica; 

9.4 A manutenção de níveis pressóricos sem alterações é percebida pelo doente como 

uma possibilidade de suspensão do medicamento; 

10.2 Ao acreditar que a PA estava controlada a doente interrompeu o tratamento 

medicamentoso.  

 

SENTIMENTOS 

2.6 A vida urbana, com tratamento da HA, é avaliada positivamente (“mais calmo; 

alegre; feliz”) 

3.3 A medicação geralmente “não faz mal” mas às vezes causa azia; 

4.2 O acesso ao medicamento e a sua tomada correta relaciona-se à longevidade e o 

contrário à morte experienciada de familiares e amigos; 

5.5 A doente acredita que deve se esforçar para se cuidar responsabilizando-se pelo 

tratamento;
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6.3 Não gosta de freqüentar a unidade de saúde para a realização das consultas 

médicas, mas sente-se obrigado a tratar-se devido ao perigo representado pela 

doença; 

8.5 A doente sente-se “ridícula” por depender de retornos médicos e ingestão de 

medicamentos freqüentes para o controle da PA; 

9.5 O tratamento medicamentoso não é interrompido pelo doente devido obter o 

medicamento na Unidade de Saúde de modo gratuito e fazê-lo sentir-se “bem”; 

9.6 Níveis pressóricos elevados são percebidos como “perigo” à vida do doente. 

11.2 A doente percebe sua vida como “boa” por realizar atividades domésticas 

cotidianas, não ter problemas com a família, “viver bem”, dormir bem, passear e 

ir ao banco. 

 

CAUSA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

1.1 A morte por providência Divina é a única forma esperada {pelo doente} para a 

solução dos {seus} problemas. 

2.1 A causa da hipertensão arterial é associada ao esforço físico (“do coração”) do 

trabalho no campo (“roça”); 

2.2 Morar e trabalhar no campo é associado ao desconhecimento da HA e da ingestão 

inadequada de dieta com sódio e gordura;  

2.3 A familiaridade (“pai”) com idade avançada e a ingestão de bebida alcoólica são 

descartadas como motivos para elevação da pressão arterial; 

2.8 O poder Divino ajuda a melhorar o mal estar físico até decidir pela morte. 

5.1 O início da HA é associado a situações estressantes decorrentes da morte de 

familiares; 
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6.2 O doente relaciona sua Hipertensão “problema” como hereditária em virtude da 

doença materna (HAS) e por haver muitos pessoas acometidas (“de 4 um tem”); 

7.1 A doente relaciona sua doença com a existência de diversos familiares também 

portadores de HAS; 

8.3 A doente percebe a hipertensão arterial como “algo ruim”, “que incomoda”. 

 

PARA ALÉM DO INDIVUDUAL 

4.3 Para o doente viver significa estar com a família; 

4.4 O convívio com os familiares suplanta a impossibilidade física para o trabalho 

decorrente da HA; 

5.2 O estímulo dos profissionais de saúde colaborou positivamente para o início do 

tratamento; 

10.3 A doente retornou ao tratamento por intervenção da Agente Comunitária de 

Saúde; 

11.3 A manutenção da dieta hipossódica é reforçada pelo hábito familiar (preferência 

do marido);    

 

CONTROLE PRESSÓRICO 

1.3 Controlar definitivamente a hipertensão arterial significa retomar a vida 

(trabalhar e cuidar da família); 

2.4 O controle pressórico na vida urbana (“cidade”) é associado à tomada correta da 

medicação e à diminuição do esforço físico e da ingestão de sódio; 

3.1 A doente obedece sem pensar todas as ordens médicas para o controle da HA; 

3.2 O controle pressórico é associado à tomada de medicamento, à ingestão de dieta 
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hipossódica e hipogordurosa, não ingestão de bebida alcoólica e diminuição do café; 

4.1 O controle pressórico é associado à tomada de medicamento conforme 

prescrição, evitar andar no sol, ao sossego e alimentação adequada; 

5.3 Para a doente o controle pressórico é associado à alimentação adequada 

(hipogordurosa), não fazer “extravagância”, fazer caminhada, disposição para 

realizar o serviço doméstico e a “não se preocupar e nem pensar na pressão” 

6.1 O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, não ingestão de embutidos, 

caminhadas e exercício físico, seguimento do tratamento prescrito e “se cuidar”; 

7.2 O controle pressórico é atribuído à dieta hipossódica, hipocalórica, não ingestão 

de bebida alcoólica e tomada de medicamentos prescritos; 

8.1 O controle pressórico é atribuído à diminuição do trabalho, “não ficar nervosa”, à 

tomada correta de medicação, “ficar calma” e “fazer de tudo (o máximo)”, dieta 

hipossódica, evitar ingestão de carboidratos e beber bastante água; 

9.1 O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, fazer caminhada, 

trabalhar e andar; 

10.1 O controle pressórico é atribuído à tomada do medicamento, ingestão de comida 

hipossódica, suspensão do fumo e não utilização de bebidas alcoólicas;  

11.1 Para a doente o controle pressórico é atribuído à tomada correta do 

medicamento, ausência de nervoso, ingestão de comida hipossódica e hipogordurosa; 

 

DESCONTROLE PRESSÓRICO 

1.1 O descontrole pressórico é atribuído (pelo doente) ao “nervosismo” por 

problemas familiares e por não poder trabalhar; 

1.2 O “nervosismo” suplanta a tomada de medicações no descontrole pressórico; 



                                                                                                                             Anexos 225 

1.4 O “nervosismo” desencadeado por problemas familiares contido em si próprio 

“ataca por dentro” a pessoa aumentando a pressão arterial; 

2.5 O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo”; 

2.7 A alteração dos níveis pressóricos é associada à doença, hospitalização e ao medo 

da morte; 

3.4 O descontrole pressórico é associado ao “nervosismo” apesar do seguimento do 

tratamento da HA. 

5.6 O descontrole pressórico é percebido por meio de alterações físicas, as quais 

lembram a doente de tomar as medicações; 

8.2 O descontrole pressórico é atribuído a ansiedade, às atividades domésticas 

cotidianas incluindo o cuidado dos filhos e à permanência em sol muito quente; 

8.4 A obesidade é identificada como agravante da HA e conseqüente sentimento de 

medo de um possível descontrole pressórico; 

8.6 A impossibilidade de um controle efetivo/concreto da PA é percebida pela doente 

(“tenho uma coisa que eu tenho que controlá ela, talvez sai fora do controle e eu sinto 

mal com isso”); 

10.4 O descontrole pressórico é associado a problemas do pulmão, impossibilidade 

de andar longas distâncias e realização de atividades domésticas cotidianas; 
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ANEXO F 
 

 

Apresentação dos níveis pressóricos dos 11 usuários do estudo no período de 

janeiro a dezembro de 2005, segundo comparecimento às consultas pré-agendadas 

mensalmente na USF Pró-Povo do município de Votuporanga. 

 Os gráficos 1 e 2 são referentes aos usuários que apresentaram apenas uma 

falta no período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
 

Gráfico 1
 Valores pressóricos do usuário 2 no ano de 2005
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Gráfico 2
Valores pressóricos da usuária 8 no ano de 2005
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 O gráfico 3 é referente à usuária que apresentou duas faltas às consultas no 

período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
 

Gráfico 3
Valores pressóricos da usuária 10 no ano de 2005 
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Os gráficos 4, 5 e 6 são referentes aos usuários que apresentaram três faltas ás 

consultas agendadas no período de janeiro a dezembro de 2005.  

 
 
 

Gráfico 4
Valores pressóricos da usuária 3 no ano de 2005
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Gráfico 5
Valores pressóricos do usuário 4 no ano de 2005
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Gráfico 6
Valores pressóricos do usuário 9 no ano de 2005 
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Os gráficos 7 e 8 são referentes às usuárias que apresentaram quatro faltas às 

consultas agendadas no período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
 
 

Gráfico 7
Valores pressóricos da usuária 7 no ano de 2005 
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Gráfico 8
Valores pressóricos da usuária 11 no ano de 2005
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 Os gráficos 9 e 10 são referentes aos usuários que apresentaram cinco faltas 

às consultas agendadas no período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
 
 

Gráfico 9
Valores pressóricos do usuário 1 no ano de 2005
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Gráfico 10
Valores pressóricos da usuária 5 no ano de 2005
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 O gráfico 11 é referente ao usuário que apresentou sete ausências às consultas 

agendadas no período de janeiro a dezembro de 2005. 

 
  
 
 

Gráfico 11
Valores pressóricos do usuário 6 no ano de 2005
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ANEXO G 

 
 
 
 

                                                 
?  Nesta dinâmica um integrante do grupo inicia a narração e ao comando do coordenador um outro participante deverá dar continuidade à narração (construção do texto ou 
estória) até que todas as pessoas tenham participado. 

TEMA I: Crenças 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 30 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

- Proporcionar ao grupo 
discussão crítico-reflexiva 
oportunizando o 
desenvolvimento de conceitos e 
valores a respeito dos mitos e 
verdades sobre o tratamento da 
hipertensão arterial. 

1. A utilização de tratamentos 
caseiros, concomitante ao 
tratamento farmacológico 
prescrito. 
2.O tratamento 
medicamentoso e a ingestão de 
bebidas alcoólicas 
3.Ausência de sintomas e 
necessidade de manutenção do 
tratamento medicamentoso  
4. O benefício do tratamento 
anti-hipertensivo.  
 

1.Dinâmica: reconstrução da 
história infantil de chapeuzinho 
vermelho por meio da dinâmica 
do carrossel? .  
2.Discussão em comum sobre o 
significado de verdade e mito/ 
fantasia 
3.Dinâmica dos 2 mundos: 
realidade e mito. 
a-colocação dos cartazes ( mito e 
realidade) 
b-distribuição de cartões 
contendo as frases temáticas  
c-colação dos cartões  nos 
mundos aleatoriamente 
4.Discussão em comum para 
identificar o que é mito e 
realidade nas frases e se 
necessário reagrupamento das 
frases temáticas nos mundos 
corretos 

1.Materiais: 
- Cartolina: 01 verde 

(para o mundo da 
verdade); 01 cartolina 
vermelha (para o 
mundo do mito); 06 
brancas (cortadas em 
faixas para escrever as 
frases temáticas);  

- fita adesiva; 
- caneta tipo pincel 

atômico de várias cores; 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá verbalizar 
acerca de: 
1.Quais os mitos mais freqüentes 
no cotidiano da pessoa que faz 
tratamento para hipertensão 
arterial. 
2.Quais os sinais e sintomas mais 
freqüentes da hipertensão 
arterial. 
3.Quais os benefícios físicos 
decorrentes do tratamento no 
cotidiano e aqueles não 
percebidos (diminuição dos 
diversos riscos). 
  



ROTEIRO DO TEMA I: Crenças 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar e desenvolver a dinâmica da construção da estória infantil do chapeuzinho vermelho; 

- Solicitar ao grupo que comente e discuta a veracidade e falsidade da estória com a realidade concreta; 

- Apresentar os cartazes vermelho e verde na parede, explicando suas representações dos mundos do mito e da realidade; 

- Apresentar a dinâmica dos dois mundos, distribuir as frases temáticas, pelo menos uma para cada participante. Explicar e solicitar que após colarem-nas em 

seus respectivos locais. Não deverão fazer comentários uns dos outros; 

- Solicitar que um participante mostre ao grupo a sua frase temática, alguém poderá ler a frase (coordenador ou colaboradores);  

- O participante, cuja frase foi lida, deverá se dirigir até os cartazes e fazer a opção de colocá-lo em um dos mundos (espaço de mito ou da realidade), colá-lo e 

dirigir-se ao seu lugar e assim sucessivamente.    

- Solicitar ao grupo que discuta a colocação das frases e se necessário um novo agrupamento. 

- Resumir o que foi discutido e fazer perguntas sobre o significado de mito e verdade acerca do tratamento da hipertensão arterial. 

- Discutir o próximo encontro.  

Frases a serem utilizadas: fazer caminhada ajuda a controlar a pressão; fumar e beber café deixa a pessoa ansiosa; tomar o medicamento corretamente ajuda a controlar 

a pressão; a pressão fica controlada porque a gente consegue ficar calmo; manter a calma ajuda a controlar a pressão; diminuir o sal da comida ajuda a controlar a 

pressão; abandonar o fumo e a bebida alcoólica ajuda a controlar a pressão; a vida cotidiana não tem problemas; a convivência com a família é sempre tranqüila; é 

muito bom ficar sem trabalhar porque a gente não se cansa; ninguém precisa de aposentadoria para viver; se eu conseguir mudar alguns hábitos, posso controlar 

melhor a pressão; o apoio dos amigos e da família ajuda a controlar a pressão; é mais fácil comer com menos sal quando a família também não se importa de comer 

com menos sal; quando a pressão está controlada é possível parar de tomar o medicamento; não é necessário tomar os medicamentos todos os dias; não é necessário 

tomar o medicamento todos os dias, porque posso substituir o medicamento por chá;  sempre que a pressão  estiver controlada eu posso suspender o medicamento; o 

medicamento que recebo na unidade de saúde é gratuito; preciso suspender o medicamento toda vez que bebo cerveja; é bom ter pressão alta porque não incomoda 

nada; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                 
?  Explicação da dinâmica encontra-se no rodapé do Roteiro Tema II  

TEMA II: Sentimentos 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 30 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVOS CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

Proporcionar ao grupo a 
oportunidade de: 

- Expressar seus 
sentimentos a respeito 
de sua vida fazendo o 
tratamento da 
hipertensão arterial;  

- Identificar aspectos que 
no cotidiano 
limitam/dificultam o 
tratamento 

- Identificar aspectos no 
cotidiano que 
facilitam/não dificultam 
o tratamento 

- Verbalizar disposição 
indicando o que 
gostariam de melhorar, 
deixar de fazer ou 
diminuir, ou mesmo, 
continuar fazendo no 
cotidiano da sua vida 
em tratamento para a 
melhor controle dos 
níveis pressóricos.  

1.Sentimentos que emergem no 
início do tratamento. 
2.Sintomas físicos decorrentes 
do tratamento. 
3.Limitações para as 
modificações no modo de vida 
do usuário portador de 
hipertensão arterial.   

1.Dinâmica: a vida é um barco à 
vela? . 
2.Discussão em comum acerca 
dos sentimentos experienciados 
pelos participantes do grupo. 
3.Discutir com o grupo os 
aspectos do cotidiano que  
dificultam ou facilitam o 
tratamento da hipertensão 
arterial. 
 4.Discussão em grupo das 
possibilidades de enfrentamento 
das limitações apresentadas. 
 
 
 
 
 
 

1.Materiais: 
- 11 folhas de papel 

sulfite A4 em branco  
 
- Aparelho de som com 

dispositivo para CD 
 

- CD com música 
instrumental para som 
ambiente; 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá verbalizar 
acerca de: 
1.Relacionar as dificuldades 
encontradas no cotidiano para 
continuidade e efetividade do 
tratamento da hipertensão 
arterial. 
2.Relacionar as mudanças no 
modo de vida pretendidas ou não 
para efetividade do tratamento da 
hipertensão arterial. 
3.Expressar como pretende 
enfrentar as limitações para 
alcançar as modificações no 
modo de vida pretendidas. 
 
 



ROTEIRO DO TEMA II: Sentimentos 
 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar a dinâmica da vida como um barco à vela.?  

- Ligar o aparelho de som, deixar que todos relaxem um pouco ouvindo a música antes de iniciar a dinâmica solicitando que permaneçam de olhos fechados, 

lembrando dos acontecimentos da sua vida, os bons e os ruins. 

- Desenvolver a dinâmica proposta. 

- Apresentar cada uma das frases abaixo para discussão dos sentimentos identificados. 

- Solicitar ao grupo que falem a respeito dos aspectos que, no seu dia -a-dia, dificultam o cumprimento do tratamento da hipertensão arterial. 

- Perguntar ao grupo o que é que fazem para controlar a pressão arterial, anotar em separado. 

- Solicitar que indiquem, cada um, quais as modificações no seu dia-a-dia que gostariam de fazer para melhor controlar a pressão arterial. 

- Solicitar que cada participante indique como ou o que irá fazer para conseguir alcançar o objetivo/modificação pretendido no seu cotidiano.    

- Resumir o que foi discutido e ressaltar pelo menos uma modificação ou manutenção no modo de vida pretendida de cada participante. 

- Discutir o próximo encontro.  

Obs. Utilizar conteúdos das frases temáticas que compuseram a categoria empírica sentimentos: o tratamento da HAS deixa a mais pessoa mais calma, mais feliz; a 

medicação às vezes causa azia; poder tomar as medicações representa poder viver mais; a própria pessoa com hipertensão é que tem que ter responsabilizar pelo seu 

tratamento; a hipertensão é perigosa por isso a pessoa hipertensa é obrigada a se tratar; é ridículo depender de vir ao médico sempre e depender de medicamentos; 

mesmo tendo hipertensão a pessoa pode se sentir bem; sentir-se bem é poder fazer o serviço de casa; sentir-se bem é não ter problemas com a família.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
?  Dinâmica: a vida como um barco à vela. Distribuir a folha de sulfite A4 em branco para cada participante que deve segurá-la com as mãos como se fossem vela de um barco. 
Neste momento todos deverão fazer de conta que são um barco à vela. Solicitar que permaneçam de olhos fechados, em silêncio e ao som da música, balançarão a folha de 
papel e relembrarão dos eventos de sua vida (os bons e os ruins até o momento quando ficaram hipertensos). Quando acabar a música, deverão abrir os olhos e devem, um a um, 
verbalizar os sentimentos em relação à doença e conforme forem falando deverão amassar a folha de papel. Após todos terem verbalizado seus sentimentos, o coordenador do 
grupo deverá explicar que a folha representa a vida. A vida é marcada por todos os acontecimentos, bons ou não. Solicitar que os participantes abram as folhas amassadas e 
tentem abananá-las, então, eles perceberão maior resistência da folha em relação ao ar, a folha já quase não faz mais barulho. Na vida também é assim. Conforme os 
acontecimentos, no decorrer da história de vida de cada um, a mesma fica marcada. O bom é que as marcas fortalecem a pessoa para as eventualidades, e apesar da doença, a 
vida continua. E naquele encontro, todos estão para aprender a viver com suas limitações e marcas. 



 
 
 
 
 
 
 

                                                 
?  Caixa de surpresa (várias caixas de tamanhos diferentes, uma dentro da outra, sem nenhum objeto dentro): dispor os participantes em roda e iniciar a atividade dizendo que 
tem um presente especial para um membro do grupo, apresentando um pacote grande, bonito e bem embrulhado. Informar que para ganhar o presente existe apenas uma regra: 
quem ganhar terá de usá-lo na frente de todos, mesmo que não queira, isso deverá ser enfatizado, de modo a criar expectativa no grupo. Explicar que ao som da música 

TEMA III: Causa da hipertensão arterial 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 40 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

Proporcionar ao grupo uma 
discussão crítico-reflexiva de 
modo a compreenderem as 
causas da hipertensão arterial e 
suas complicações.  

1.As diversas causas da 
hipertensão arterial. 
2.Modos de vida que predispõem 
o aparecimento da hipertensão 
arterial. 
3.Conseqüências da hipertensão 
arterial não tratada. 
4.Benefícios decorrentes do 
tratamento da hipertensão 
arterial (diminuição de quais 
riscos)   

1.Dinâmica: Caixa de surpresa?  
2.Apresentação das frases 
temáticas que apresentaram 
como causa da HAS para 
verbalizem o que entendem de 
cada uma delas. 
3.Discutir com o grupo de modo 
que façam uma relação entre as 
causas apresentadas da 
hipertensão e o seu modo de 
vida. 
  
 
 
 
 
 
 

1.Materiais: 
- Cartazes com as frases 

temáticas impressas. 
- Aparelho de música e 

CD contendo músicas 
alegres. 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá ser capaz de: 
1.Enumerar algumas causas da 
hipertensão arterial. 
2.Comentar algumas 
complicações decorrentes do não 
controle da hipertensão arterial. 
3.Identificar modos de vida que 
predispõem o aparecimento da 
hipertensão arterial.  
4.Identificar benefícios do 
tratamento da hipertensão 
arterial. 
 



ROTEIRO DO TEMA III: Causa da hipertensão arterial  
 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar e desenvolver a dinâmica da caixa de surpresa. Ao final discutir com grupo quais os sentimentos que emergiram. O que representou o desconhecido 

para cada um? O que imaginaram que existia dentro do pacote-surpresa? Porque temos receio do desconhecido? E quanto à hipertensão, ela é conhecida ou 

desconhecida? Por que ficamos hipertensos? Será que quando conhecemos o que antes era desconhecido, podemos enfrentá-lo melhor?  

- Apresentar as frases temáticas a respeito das causas da HAS. Promover a discussão de modo a permitir que os usuários verbalizem seus conceitos a respeito das 

causas da doença. 

- Introduzir conceitos a respeito das causas da hipertensão arterial, as conseqüências do não tratamento e, ressaltar a importância do tratamento discutindo a 

diminuição dos riscos. 

- Solicitar que os integrantes do grupo falem quais os benefícios que podem obter com o tratamento da hipertensão arterial. O coordenador ou colaboradores deve 

fazer uma listagem à parte.    

- Resumir o que foi discutido e fazer perguntas sobre os tópicos reforçando os conceitos apresentados e ler os benefícios elencados pelo grupo. 

- Discutir o próximo encontro.  

Obs. Frases temáticas que podem ser utilizadas: a causa da HAS se deve a muito esforço do coração porque a pessoa trabalhou na roça; morar e trabalhar na roça 

impede que a pessoa de conhecer hábitos que favorecem o aparecimento da HAS; meu pai é idoso, ingere bebida alcoólica e come gordura de porco e não tem HAS 

então eu também não terei hipertensão; de cada quatro pessoas uma tem hipertensão, então eu sou a pessoa que tem HAS; eu tenho hipertensão porque várias 

pessoas da minha família também têm.    

 

                                                                                                                                                                                                                                             
entregará o pacote a um dos participantes que o passará adiante, e assim sucessivamente. Quando a música parar, quem estiver segurando o pacote deverá abrir o presente, 
mostrar a todos e usá-lo. Continuar a dinâmica até que todas as caixas sejam abertas. 



 

TEMA IV: Descontrole Pressórico 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 30 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

Proporcionar ao grupo uma 
discussão crítico-reflexiva de 
modo a compreenderem as 
diversas possibilidades do 
descontrole da pressão arterial.  

1.As diversas possibilidades para 
a ocorrência do 
descontrole da pressão arterial:  

- nervosismo  
- ansiedade 
- atividades domésticas 
- problemas familiares  
- impossibilidade de 

controle concreto  
 
2.Conseqüências do descontrole: 

- hospitalizações 
- medo da morte 
- mais ansiedade 
- mais nervosismo  
- outros problemas de 

saúde 
 

1.Dinâmica para descontração do 
grupo:  

- Procurar botões de 
liga/desliga em 
brinquedos com bateria. 
Brincar com os 
brinquedos 

- Procurar botões de 
liga/desliga no boneco 
humano. Brincar com o 
boneco. 

 
2.Apresentação das figuras que 
representam as várias 
possibilidades de causas para o 
descontrole pressórico. 
 
3.Discussão em comum acerca 
da identificação das causas 
individuais para um possível 
descontrole pressórico. 
 
4. Relato de experiência. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Materiais: 
-diversos brinquedos movidos à 
pilha, bateria que tenham botão 
de fácil manuseio ou controle 
remoto.  
 
 
2.Humanos: 01 colaborador 
vestido de boneco humano; 01 
portador de hipertensão arterial 
que teve seqüelas. 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá ser capaz de: 
1.Enumerar algumas causas no 
modo de vida que propiciem o 
descontrole pressórico. 
2. Comentar as possíveis 
conseqüências do descontrole 
pressórico. 
3.Identificar nos modos de vida 
possibilidades de enfrentamento 
do descontrole pressórico. 
  
 
 



ROTEIRO DO TEMA IV: Descontrole pressórico   
 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar e desenvolver a dinâmica colocando todos os brinquedos desligados no centro do grupo e solicitar que os participantes escolham um brinquedo e 

façam com que os mesmos funcionem. De preferência ajudar com os botões ou controle remoto apenas quando for solicitado. Deixar que todos tentem fazer 

com que os brinquedos funcionem. 

- Depois que todos os membros do grupo acionaram, brincaram/funcionaram e desligaram seus brinquedos, introduza o boneco humano na sala, o qual estará 

brincando, fazendo bastante barulho e solicite que os participantes encontrem um botão para desligar o boneco humano e acabar com o barulho. 

- Discutir em grupo o significado/sensação de não encontrar um botão no boneco humano.  

- Apresentar o conteúdo das frases temáticas a serem discutidas.  

- Solicitar que o grupo faça relação da hipertensão arterial com a falta de algo concreto para controlá-la. 

- Apresentar a pessoa que irá dar seu depoimento sobre sua vida com seqüela decorrente do descontrole da pressão arterial. 

- Abrir oportunidade para que os integrantes do grupo façam perguntas ao visitante.   

- Discutir em grupo as possibilidades que cada um acredita que poderá encontrar para enfrentar os seus problemas cotidianos em relação ao descontrole 

pressórico. 

-  Resumir o que foi discutido e fazer perguntas de reforço. 

Obs. Frases que poderão ser utilizadas: ficar nervoso descontrola a pressão; os problemas familiares descontrolam a pressão; quando me sinto mal lembro de tomar a 

medicação da pressão; ficar ansiosa descontrola a pressão; cuidar dos filhos descontrola a pressão; como controlar uma coisa que não tem controle?  

 
 
 



TEMA V: Controle Pressórico 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 40 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

Proporcionar ao grupo uma 
discussão crítico-reflexiva de 
modo a compreenderem as 
diversas possibilidades de 
controle da pressão arterial.  

1.As diversas possibilidades para 
um melhor 
controle da pressão arterial:  

- Tomar os 
medicamentos 
corretamente  

- Dieta adequada 
- Hábitos: diminuição ou 

abandono do álcool e 
tabaco 

- Atividade física 
- Significado da 

temperatura ambiente 
da região 

- Enfrentamento do 
estresse 

 
2.Significado do trabalho e 
impossibilidade do mesmo.  
 
3.Conseqüências do controle: 

- Diminuição das 
hospitalizações 

- Diminuição dos riscos 
de seqüelas 
cardiovasculares 

- Adaptação ao cotidiano 
  

 
 

1.Dinâmica do sinaleiro. 
 
2. Dinâmica do carrinho de 
compras. 
 
2.Relato de algumas experiências 
dos próprios usuários e discussão 
em comum acerca da 
identificação de atitudes para o 
controle pressórico no cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Materiais: 
- 03 cartolinas nas cores: 

verde, amarelo e 
vermelho. 

- diversas figuras 
representando hábitos 
saudáveis ou não. 

- produtos enlatados: 
milho verde, ervilha, 
salsicha, cerveja, óleo, 
azeite, sardinha, 
refrigerantes. 

- 01 exemplar verdadeiro 
ou fictício de:  

a) embutidos: lingüiça, 
salsicha, mortadela, 
salame, presunto 

b) grãos, massa e 
farináceos (colocar 
pequenas quantidades 
em sacos de plástico 
para melhor 
visualização): arroz, 
feijão, ervilha, grão de 
bico, milho, café, milho 
de pipoca, macarrão, 
farinha de trigo, farinha 
de mandioca caseira, 
fubá. 

c) exemplares de 
alimentos: ovos, carne 
vermelha, branca, 
manteiga, verduras, 
legumes e frutas, doces 
caseiros, gelatinas 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá ser capaz de: 
1.Enumerar algumas atitudes no 
modo de vida que propiciem o 
controle pressórico. 
2. Comentar os possíveis 
benefícios do controle 
pressórico. 
3.Identificar nos modos de vida 
possibilidades de enfrentamento 
das circunstâncias adversas para 
melhor controle dos níveis 
pressóricos. 
  
 
 



 
ROTEIRO DO TEMA V: Controle pressórico  
 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar e desenvolver a dinâmica do sinaleiro1. 

- Desenvolver a dinâmica do carrinho de compras (carrinho de compras pequeno ou de brinquedo ou uma cesta de mercado).2   

- Observar que o conteúdo estabelecido para o encontro seja contemplado.  

- Solicitar que algumas pessoas dêem o seu depoimento acerca das atitudes tomadas para efetuar um melhor controle pressórico e o significado do sucesso.    

- Discutir em grupo os possíveis benefícios de níveis pressóricos adequados e sustentados.  

- Solicitar que cada um identifique no seu cotidiano uma atitude que contribuirá para melhor controle pressórico. 

-  Resumir o que foi discutido e fazer perguntas de reforço. 

- Discutir o próximo encontro e a dissolução do grupo a partir do mesmo. 

Obs. Frases a serem utilizadas: fazer caminhada; fumar; beber café à vontade; tomar o medicamento corretamente; diminuir o sal da comida; abandonar o fumo; 

diminuir o cigarro; abandonar a bebida alcoólica; diminuir a bebida alcoólica; comer com menos sal; parar de tomar o medicamento; posso tomar os medicamentos de 

vez em quando; posso substituir os medicamentos por chás caseiros; suspender o medicamento toda vez que bebo cerveja; comer comida gordurosa; comer comida 

com pouca gordura; andar no sol; comer muita massa. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Colar na parede uma cartolina vermelha com a identificação “evitar”; uma cartolina amarela com a identificação “atenção” e uma de cor verde com a identificação 
“permitido”. Distribuir as frases aos integrantes do grupo e solicitar que os mesmos colem-nas em baixo das cores, as quais acham adequadas. Quando terminarem, solicitar que 
analisem a adequação das figuras com o sinaleiro, procurando discutir todas as possibilidades que o grupo apresentou. Quando encontrarem alguma situação diferente do 
adequado para um melhor controle pressórico, discutir o que o grupo pensa a respeito. 
 
2  Dispor todos os produtos em uma mesa grande de modo que fiquem bem visíveis. Solicitar que um dos integrantes do grupo pegue a cesta ou o carrinho e simule a sua 
compra de mercado. Todos devem observar para poderem opinar posteriormente. Ao finalizar a compra o integrante deverá mostrar ao grupo o que comprou e o mesmo deverá 
analisar a adequação da compra com a necessidade de controle da pressão arterial. Proporcionar meios para que sejam discutidos quais os produtos que gostariam de ter 
comprado e quanto podem consumir daqueles considerados inadequados (doces, bebidas alcoólicas, cigarro e outros), bem como o significado de não dever consumí-los. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA VI: Para além do individual 

DURAÇÃO APROXIMADA: 1 hora e 30 minutos 

PARTICIPANTES : 11 usuários, 1 coordenadora e 2 colaboradores graduandos do Curso de Enfermagem 

OBJETIVO CONTEÚDOS ESTRATÉGIAS RECURSOS AVALIAÇÃO 

Proporcionar reflexão crítica 
a respeito das diversas 
fontes de apoio ao 
tratamento. 
 

1. A família 
2. Os amigos 
3. Os profissionais de 

saúde 
4. A rede social do bairro: 

as igrejas, pastorais da 
saúde e família, Centro 
Convivência de Idosos,  

 

1.Dinâmica com novelo de lã 
 
2. Discussão em grupo acerca 
das diversas fontes de apoio e 
das dificuldades e facilidades 
que cada um encontra para 
acessá-las. 

1.Materiais: 
- 01 novelo de lã; 

Ao final da atividade o grupo de 
usuários portadores de 
hipertensão, deverá: 

1. Identificar as diversas 
fontes de apoio no 
decorrer do tratamento. 

2. Reconhecer a 
importância de apoio 
para a realização de um 
tratamento adequado no 
processo de portar 
hipertensão arterial. 

3. Identificar no seu 
cotidiano alguma fonte 
de apoio que ainda não 
foi acessada e, 

4. Expressar desejo de 
procurar acessar a fonte 
de apoio identificada 
como não acessada 
ainda. 



ROTEIRO DO TEMA VI:Para além do individual 
 

- Iniciar as atividades com os participantes dispostos em roda; 

- Apresentar e desenvolver a dinâmica do novelo de lã.?  

- Discutir em grupo os significados de apoio, os modos como cada um sente-se apoiado e como acreditam que podem acessar outras redes de apoio para enfrentar 

as dificuldades cotidianas; 

- Solicitar que cada usuário identifique uma possibilidade de apoio ainda não buscada para tentar acessá-la. 

-  Resumir o que foi discutido e fazer perguntas de reforço. 

- Discutir a constituição do grupo e sua importância para o aprendizado e autonomia no modo de andar a vida. 

- Agradecer a colaboração e participação de todos. 

- Explicar os motivos da constituição do grupo e a necessidade de cada um procurar utilizar o conhecimento construído no cotidiano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
?  Entregar o novelo de lã para um dos participantes e solicitar que ele se lembre de quando soube que estava hipertenso e de quais apoio recebeu, quando terminar deverá 
entregar o novelo a outro participante aleatoriamente e segurar um pouco do fio de lã em sua mão, e assim, sucessivamente. Ao final da participação de todos os integrantes, 
haverá formado uma teia com a lã, a qual representa a rede de apoio social ao usuário portador de hipertensão arterial.   




