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RESUMO 
 
 
 



 

 

 

 
 

O mundo está passando por transformações demográficas, refletindo em um envelhecimento 
populacional, acarretando mudanças nos aspectos sociais e econômicos. No Brasil, nos 
próximos 20 anos, a população idosa poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas, quase 13% 
da população, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(BRASIL, 2003). Dentre as doenças que acometem os idosos, a hipertensão arterial é a mais 
freqüente, aparecendo em 60 a 70% dessa população. É freqüente em um mesmo idoso a 
presença de duas ou mais doenças, o que causa uma maior demanda na saúde pública. Em 
relação ao gênero, vários estudos demonstram que existe menor adesão ao tratamento por 
parte da população masculina. A partir desse contexto, decidi refletir sobre os aspectos 
culturais, sociais e cognitivos do homem idoso hipertenso e a não adesão, compreender a 
percepção que o homem apresenta em relação à ação medicamentosa e aos profissionais da 
saúde. Tratou-se de um estudo qualitativo descritivo, pois a abordagem realizada permaneceu 
a serviço da pesquisa, com o objetivo de tirar o melhor possível dos saberes 
desejados.(LAVILLE,1999). Procurei compreender os problemas que surgem no campo 
social, a fim de contribuir para a solução dos mesmos. Os sujeitos da pesquisa foram  homens 
idosos hipertensos que não aderem ao tratamento, cadastrados em uma Unidade Básica da 
Saúde da Família, localizada na Região Leste da Cidade de São Paulo. Na tentativa de 
conhecê-los, foi aplicado um instrumento de coleta com perguntas abertas na forma de 
entrevista semi-estruturada, quando procurei me aproximar dos seus códigos culturais por 
meio dos seus discursos. A partir da fala dos depoentes, visualizei as dificuldades vivenciadas 
por eles em relação à não adesão ao tratamento. Para análise dos dados, foram utilizados 
elementos teóricos, valorizando a riqueza dos relatos dos depoentes, o referencial  
desenvolvido pelo antropólogo Geertz e o método Paidéia de Campos. A partir da análise 
realizada, observei que para uma parcela dos sujeitos, o envelhecimento é visto como o fim da 
vida, uma  fase na qual não se deve criar perspectivas referentes à qualidade de vida, enquanto  
para outros, apesar de ser difícil, como verbalizaram, o envelhecer aparece como uma 
oportunidade para conhecer e realizar o que dá prazer. Colaboram para a não adesão a 
presença do alcoolismo e a dificuldade de comunicação entre os profissionais e usuários.  Os 
fatores socioculturais apareceram como contribuintes para a construção da subjetividade 
masculina, favorecendo  uma desvantagem em termos de morbi-mortalidade do homem em 
relação à mulher. Conclui-se que a falta de eqüidade nos serviços oferecidos em relação à 
atenção à saúde do homem influencia diretamente e tem impacto na sua não adesão ao 
tratamento. 
 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: homens idosos, hipertensão, aspectos subjetivos, não adesão ao 

tratamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 



 

 

 

 
 

World has been suffering demographic transformations, which are reflecting in a population 
aging, causing changes in the social and economic aspects. In Brazil, in the next 20 years, the 
elderly people will be probably over 30 million people, almost 13% of the population 
according to data informed by Geography and Statistics Brazilian Institute (BRAZIL, 2003). 
Among the illnesses that attack elderly people, the arterial hypertension is the most frequent 
one, affecting about 60 to 70% of this population. It is frequent the presence of two or more 
illnesses in the same elder, what causes a greater demand on public health. Relating to the 
same sort, several studies show that there is less adhesion to the treatment for the male 
population. Based on this context, I decided to think about cultural, social and cognitive 
aspects of the elder who suffers from hypertension in relation to his not adhesion. I tried to 
understand the men’s perception about the medicinal action and their relationship with the 
health professionals. It was a descriptive and qualitative study, for the approach remained 
serving the research, with the aim of reaching the best of the desired knowledge (LAVILLE, 
1999). I tried to understand the problems that appear in the social field, in order to contribute 
to the solution of the same ones. The persons of the research had been elderly male that suffer 
from hypertension and not adhere to the treatment, registered in the official list of a Family 
Health Basic Unit, which is located in the east side of São Paulo city. In the attempt of 
knowing them, it was applied a mean of collect with opened questions in the form of semi-
structured interview, in which I tried to approach myself to their cultural codes through their 
own speeches. According to the deponents, I visualized the difficulties experienced for them 
in relation to their not adhesion to the treatment. Cultural concepts had been used for analysis 
of the data and, at the same time, I used others theoretical elements, emphasising the large 
diversity of the deponents’ speeches. Theoretical referential developed by anthropologist 
Geertz and the Paidéia de Campos method had been used too. Based on the analysis, I 
observed that for a part of men, the aging is faced as the end of the life, a phase in which 
should not created perspectives refereeing to the quality of live, while to others, in spite of 
being difficult, as they say, the aging appears as an opportunity to know and accomplish 
things that brings pleasure. The alcoholism and the difficulty of communication between the 
professionals and users collaborate to their not adhesion to the treatment. The social cultural 
factors appeared as contributors to the construction of the male subjectivity, increasing the 
disadvantage some how the morbid mortality of the men in relation to the women. The 
conclusion that the lack of equality in the offered services in relation to the attention to the 
male health influences directly and it has an impact in his not adhesion to the treatment. 
 
 
 
Key words: elderly men, aged men, hypertension, subjective aspects, not adhesion to the 
treatment.   
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O mundo está passando por uma transformação demográfica, refletindo no aumento do 

número de idosos. Trata-se de um fenômeno  com conseqüências para as comunidades, 

famílias e para o Estado. 

 
O envelhecimento populacional não se refere nem a indivíduos, nem a cada geração, 

mas sim à mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do peso 

relativo das pessoas acima de determinada idade (no Brasil, 60 anos), considerada como 

definidora do início da velhice.  

 

A experiência profissional inicial, em uma unidade de Terapia Intensiva, e 

posteriormente  como docente na escola técnica de enfermagem, enfermeira do Programa de 

Saúde da Família e atualmente docente do curso de graduação em Enfermagem, ministrando 

as disciplinas de Saúde Coletiva, o contato com esse segmento etário em questão sempre 

esteve presente na parte prática e/ou nas reflexões promovidas com fins didáticos. 

 

A atuação do enfermeiro no Programa de Saúde da Família (PSF) tem papel relevante 

na organização dos serviços e assistência ao indivíduo, família e comunidade.  Atua na 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, incorporando  princípios de justiça social e 

respeito à autonomia dos idosos, reconhecendo a família e a comunidade como espaços 

privilegiados do cuidar.  

 

Em vários momentos da minha trajetória no PSF, vi-me despreparada para atender a 

essa demanda, com solicitações tão específicas. Assim, participei de intervenções na saúde da 

criança, mulher, adulto,  adolescente, chamando-me sempre a atenção a assistência prestada 

ao idoso. 

 

O interesse em realizar este estudo surgiu a partir da vivência como enfermeira do 

Programa de Saúde da Família  em uma Unidade Básica de Saúde da Família – (UBSF). 

Observei que durante as atividades realizadas, como consulta de enfermagem individual e 

coletiva, ações educativas, visita domiciliária, grupos de caminhada, entre outras era visível a 

ausência de adesão do homem idoso nas atividades programadas.  

 

Optei por esse tema com a finalidade de refletir sobre os aspectos  culturais, sociais e 

cognitivos do homem idoso hipertenso relacionados à  falta de aderência  terapêutica anti- 
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hipertensiva na Unidade Básica da Saúde da Família, localizada na Região Leste da Cidade de 

São Paulo. Procurei compreender a percepção do homem idoso com relação à hipertensão, à 

ação medicamentosa e  as relações com os  profissionais de saúde. 

 

 Para explicitar e refletir sobre esses aspectos, além desta Introdução, dividi o trabalho 

nos seguintes capítulos: 

 

No capítulo “Refletindo sobre o homem idoso hipertenso”, abordo a necessidade do 

profissional atentar para as demandas desse segmento de usuários.  

 

A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças mais freqüentes que acometem os 

idosos, chegando a atingir entre   60% a  70% dessa população. Segundo o protocolo  de 

enfermagem do Programa de Saúde da Família (PSF), muitos idosos normotensos, durante a 

vida adulta, por causa das alterações vasculares que se instalam de maneira lenta e insidiosa, 

podem tornar-se hipertensos sem apresentar sinais clássicos, como cefaléia, escotomas 

visuais, tontura e zumbidos. (SÃO PAULO, 2004). A HA é efetivamente associada à redução 

da morbi-mortalidade cardiovascular no indivíduo. 

 

Ao realizar este estudo, foi necessário compreendermos o “homem” nos seus aspectos 

culturais. Geertz (1989) comenta que, na tentativa de entender o homem no conjunto dos 

seus costumes, ainda temos uma visão “estratigráfica” das relações entre os fatores 

biológicos, psicológicos, sociais e culturais na vida humana. Como se pudéssemos interpretar 

o homem em níveis ou camadas. O homem assim dividido perde seus direitos de cidadão, 

não é visto mais como um todo que deve ser ouvido, compreendido e interpretado como 

sujeito principal. 

 

Diante dos tantos aspectos que lhe são atribuídos, fica difícil ao idoso de sexo 

masculino deixar de lado crenças e atitudes que foram sendo incorporadas na  construção de 

sua imagem pessoal.  

 

No segundo capítulo, denominado  “Caminhos Percorridos”, procurei refletir sobre 

as questões particulares que envolvem a dissertação, apresento o perfil dos sujeitos e o local da 

pesquisa; descrevo também  a trajetória percorrida com a finalidade de atingir os objetivos 

iniciais.  
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No terceiro capítulo, “Personagens da Vida Real”, apresento os dados obtidos e a 

análise por meio da aproximação do referencial teórico proposto.  

 

No capítulo de conclusão que denominei “Repensando os Caminhos”, proponho um 

novo olhar dos profissionais da saúde, assim como uma mudança do paradigma do pensar e 

fazer, salientando o novo desafio para os serviços de atenção primária.  

 

Finalmente, nas “Considerações Finais” estabeleço analogias e lanço sugestões para 

o tratamento do velho homem hipertenso, atendido na rede de serviços públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. REFLETINDO SOBRE O HOMEM IDOSO HIPERTENSO  
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            Neste capítulo, ao tratar da contextualização do tema, procuro abordar questões 

referentes aos aspectos subjetivos, culturais e sociais do envelhecimento masculino, assim 

como o perfil epidemiológico dessa faixa etária. Proponho conhecer os significados da 

hipertensão e a não adesão ao tratamento. Procurei, por meio de uma retrospectiva da 

hipertensão,  relacionar em termos atuais os fatores culturais que influenciam a não aderência 

ao tratamento.  Finalizo o capítulo tratando das questões culturais que podem influenciar os 

idosos e os profissionais que os atendem. 

 

1.1 Considerações demográficas  

 

Em vários países, inclusive no Brasil, que até então tinha uma população 

extremamente jovem, quase estável, com o declínio da fecundidade o ritmo de crescimento 

anual do número de nascimentos passou imediatamente a cair, o que fez com que se iniciasse 

um processo contínuo de estreitamento da base da pirâmide etária; conseqüentemente, o 

envelhecimento da população.  

 

O envelhecimento populacional não é mais uma preocupação apenas de países 

desenvolvidos, onde esse fenômeno foi observado inicialmente. Em países em 

desenvolvimento, a proporção de idosos vem ocorrendo em um ritmo crescente. (UCHOA et 

al., 2002). É estimado que no ano de 2025 cinco das dez nações do mundo com os mais altos 

números de idosos serão países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, com uma estimativa 

de 31.3 milhões de idosos.(FIRMO et al., 2003) 

 

Projeções feitas num período de 60 anos, de 1960 a 2020, indicam uma taxa de 

crescimento da população idosa da ordem de 760%, demonstrando que, enquanto a população 

em geral aumentará cinco vezes, a população idosa aumentará quinze vezes. De cerca de 7 

milhões de pessoas com mais de 60 anos em 1980, passamos para 14,5 milhões em 2000, com 

perspectivas de 32 a 33 milhões para o ano de 2025 (14 % da população total), colocando o 

Brasil em sexto lugar entre os países com maior número de idosos.  

 

Em relação aos países da América Latina, o Brasil assume uma posição intermediária, 

com uma população de idosos correspondente a 8,6% da população total, um contingente de 
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14,5 milhões de indivíduos; o Rio de Janeiro é o líder, com 12% da população de idosos. No 

município de São Paulo, quase 1 milhão de idosos vivem na capital. (PIVETTA, 2003). 

 

As mudanças demográficas são também acompanhadas por mudanças 

epidemiológicas. O aumento do envelhecimento populacional acarreta alta prevalência1 das 

doenças crônicas não transmissíveis. Para o setor de saúde pública, no qual os investimentos 

ocorriam nas doenças infecto-contagiosas e causas externas, a morbidade2 torna-se mais 

predominante que a mortalidade3, fazendo com que as doenças crônico-degenerativas e suas 

complicações incorporem a maior sobrevida dessa população. (CIANCIARULLO, 2002) 

 

As alterações no perfil demográfico dos países em desenvolvimento assustam, pois 

esse aumento traz evidentes efeitos sobre o sistema social  econômico e de saúde.  Há 

necessidade de desenvolver medidas para lidar com essa situação, pois a faixa etária que mais 

está em expansão é  a de 60 anos de idade ou mais.  

 

1.2 Aspectos subjetivos da masculinidade 

 

 
O homem sempre foi visto e se viu como o protetor, o herói da família. É difícil 

admitir  que o super-herói também fica doente e necessita de alguns cuidados; aderir ou não 

ao tratamento  sugere aspectos subjetivos que assumem diferentes significados para cada 

sujeito. 

 

No Brasil existem vários programas voltados à saúde de mulheres, crianças, idosos, 

adolescentes, etc. Mas nenhum com foco na saúde do homem. Os programas de governo  que 

traçam estratégias para prevenção e atendimento de faixas populacionais de riscos quanto à 

saúde e à qualidade de vida não se voltam  especialmente para esse segmento.   

 

Cuschnir (2002, p.34) comenta que “no Brasil os profissionais da área de saúde física 

ou mental  não aprendem a lidar com os homens”. Nas faculdades de Medicina, Enfermagem, 

                                                 
1 Casuística de morbidade que se destaca por seus valores maiores que zero sobre eventos de saúde ou não-
doença. (Rouquayrol, 2003) 
2 Variável característica das comunidades de seres vivos, se refere ao conjunto dos indivíduos que adquiriram 
doenças num dado intervalo de tempo. ( Rouquayrol, 2003) 
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Psicologia etc, ensina-se a lidar com mulheres, crianças, negros, homossexuais, judeus, etc. E 

nunca com homens especificamente. Segundo o mesmo autor, a imagem corporal está ligada 

ao poder e à conquista. Verbalizar  seus sentimentos o faz sentir-se  constrangido e 

envergonhado, preferindo o afastamento; fica calado, e quando estimulado a verbalizar torna-

se agressivo com a finalidade de se proteger.  

 

Cuschnir (2002, p.40) investiga o entendimento do universo varonil para encontrar os 

novos parâmentros que servirão como guia para, ao mesmo tempo, delimitar e valorizar o 

homem no século XXI.  

 

A imagem corporal é adquirida pelo homem, como parte do crescimento dentro da 

família, comunidade, trabalho e sociedade nos quais está inserido. Historicamente, temos a 

cultura do homem herói, forte, musculoso, com papéis definidos, utilizando a imagem do 

corpo como centro do poder e atenção.  

 

Os estudos das características masculinas, suas atitudes, vivências, sentimentos, 

emoções e comportamentos podem refletir o mundo social no qual o homem vive.  Na rotina 

profissional, atividades públicas, sociais, na produção intelectual e econômica, na intimidade 

familiar, nas relações sexuais com as mulheres, na vida com  filhos, pais e irmãos que lhe 

exigem esta performance. 

 

 Helman (2003, p.25) diz que os conceitos de imagem do corpo compreendem  quatro 

grandes áreas: “Crenças a respeito da forma e do tamanho ideais do corpo;  crenças a respeito 

das fronteiras do corpo; crenças sobre a estrutura interna do corpo e crenças sobre o 

funcionamento do corpo”.  

 

Gurian (2003, p.34) comenta que “o homem traz a necessidade de conquistar um eu 

próprio, de perseguir um chamado, de expressar potência e poder, de explorar a vida a partir 

de perspectivas externas ao lar”. Em nossa sociedade é comum o homem  dedicar-se ao 

trabalho, esportes radicais e buscar sua valorização por meio da conquista.   

 

                                                                                                                                                         
3 Variável característica das comunidades de seres vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram 
num dado intervalo de tempo (Kerr-Pontes, Rouquayrol, 1993) 
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O masculino não é apenas o oposto do feminino. A influência da cultura atribui 

significados diferentes para cada fase da vida ou entre  homens e mulheres, tendo 

probabilidade de interferir nos aspectos relativos à saúde e à doença.  

 

Os homens, quando sofrem algum desconforto físico ou mental, podem optar por 

tratamentos caseiros ou tratamentos médicos. A opção pode revelar crenças tanto do paciente 

e do profissional que fez o atendimento, que pactua com o paciente e não o esclarece.  

 

 Entre as diferentes opções para o tratamento os indivíduos podem escolher o  auto-

tratamento, conselhos de amigos, vizinhos, parentes, atividades de cura por meio de seitas, 

igrejas ou consultas com outros leigos. O sistema médico muitas vezes é o último recurso 

nessa série. Ao mesmo tempo em que a área médica é considerada de grande importância, o 

fato de o homem procurar  o profissional da saúde pode ter  um significado de fragilidade e 

impotência diante da doença. (HELMAN, 2003) 

 

Noções da dinâmica subjetiva  necessitam fazer parte do conhecimento dos 

profissionais  que pretendem atuar com os homens idosos hipertensos e/ou na formulação de 

políticas ou programas voltados para o segmento. É grande o risco de não identificar certas 

situações pela demanda não se tornar explícita. Vejamos a especificidade desses quadros para 

entender como os aspectos subjetivos envolvidos podem passar despercebidos. 

 

Os hipertensos podem ser sintomáticos, quando possuem sinais e sintomas, e 

assintomáticos: aqueles que, apesar da pressão arterial ser elevada, não apresentam sintomas. 

Os  assintomáticos têm maiores dificuldades em aceitar o tratamento. Vários grupos de 

medicamentos são utilizados para controlar a pressão arterial.  

 

No entanto, a terapêutica anti-hipertensiva pode causar efeitos colaterais, podendo 

contribuir para a desistência do tratamento. Os efeitos colaterais dos anti-hipertensivos podem 

causar sonolência, moleza, tosse seca, polaciúria, diminuição de potássio, boca seca, 

hipotensão postural, insônia, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. 
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A disfunção sexual pode ou não estar relacionada como efeito colateral dos anti-

hipertensivos. O uso de medicamentos para hipertensão arterial traz certos mitos que podem 

influenciar no desempenho sexual dos hipertensos.  

 

 

Burd (2004,  p.327) afirma que: 

 

(...)o uso de anti-hipertensivos esteja envolvido no desempenho sexual, ele  

ainda afirma que a impotência sexual pode estar relacionada com outros 

fatores, como: a própria doença, aspectos culturais, as expectativas de que 

vai ter um problema sexual acaba fazendo com que ocorra. 

 

 

Os profissionais em suas práticas diárias de atendimento ainda não abordam o 

problema da percepção dos anti-hipertensivos e a relação no desempenho sexual. Os efeitos 

indesejados atribuídos à percepção do paciente idoso hipertenso na identificação de alterações 

na função sexual decorrentes da terapêutica medicamentosa anti-hipertensiva pode estar 

associada ao fato de que o homem, diante de um problema, tenha dificuldade em verbalizar e 

solicitar esclarecimentos sobre o diagnóstico e a medicalização e seus efeitos indesejáveis. 

Assim, erro na comunicação e/ou a dificuldade de verbalizar  podem gerar esses e outros 

riscos para idosos hipertensos.  

 

O sexo pode significar poder e valorização. Na  bioquímica masculina ele é a maneira 

mais rápida para um homem criar um laço afetivo com uma mulher.  

 

Gurian (2003) comenta que, para o homem, ter atividade sexual agrega-lhe mais valor, 

pelo próprio ato da conquista social. Este valor,  em grande parte, é dado pela freqüência e  

qualidade do ato sexual.  

 

Estudos demonstram que de 5 a 30% dos hipertensos que fazem uso de medicamentos 

anti-hipertensivos acham que pioraram sua vida sexual (BURD, 2004). Sendo a atividade 

sexual tão valorizada pelo homem,  ele abandona a terapêutica medicamentosa pela sua 

dificuldade em expressar e verbalizar os sentimentos e as alterações fisiológicas que podem 

estar ocorrendo em virtude da terapêutica utilizada.  
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Para Gurian (2003, p.13), 

 

(...)devido às diferenças biológicas entre o cérebro masculino e o feminino, 

podemos entender algumas atitudes dos homens, enquanto as mulheres 

passam mais tempo se relacionando com outras pessoas e objetos de forma 

mais sedentária, tranqüila e verbal, os homens terão tendências a buscar uma 

liberação rápida da tensão física, diz também que por este motivo o homem 

demora mais a criar laços afetivos.   

 

 

O enfoque cultural que estamos dando aos aspectos da masculinidade faz-nos 

questionar a explicação puramente biológica às diferenças entre os comportamentos dos 

indivíduos de sexo oposto. Assim sendo, o homem com disfunção sexual terá dificuldade de  

expressar verbalmente seus sentimentos e ainda mais dificuldade em procurar auxílio.  

 

Oliveira e Araújo (2002) invetigaram as estratégias de enfrentamento, elaboradas por 

idosos hipertensos portadores de hipertensão arterial. Concluem que os idosos, apesar de 

citarem várias perdas sentidas e referidas,  buscam ativar mecanismos que propiciem 

respostas adaptativas à situação de saúde-doença, como exemplo, a fé em Deus, apoio da 

família, realização de atividades ocupacionais e de lazer. 

 

Na nossa cultura, praticar relações sexuais é tido como privilégio dos mais jovens. Os 

idosos têm o outro fator agravante - o estereótipo criado pela sociedade de que a eles é até 

imoral tal atitude. Muitos não procuram esclarecimentos sobre suas dúvidas, com medo do 

que vão escutar dos profissionais. Experimentam sentimentos de insegurança, com receio de 

serem motivo de gargalhadas ou piadas.  

 

O esclarecimento e a verbalização dos seus temores ou fantasias talvez tenham um 

significado importante para os homens idosos hipertensos. Inclusive podem até melhorar seu 

desempenho sexual. Uma conversa aberta com a parceira é passível de gerar novas 

descobertas de atividade sexual até mais prazerosa do que as anteriores. 
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Nesse sentido uma equipe multidisciplinar pode estimular intercâmbio de 

conhecimentos por meio de atividades desenvolvidas nas comunidades. Teremos 

oportunidades de aprofundar este estudo. 

 

1.3 Envelhecimento e hipertensão arterial 

 
A caracterização da hipertensão arterial (HA)  ocorre pelo aumento da pressão arterial 

sistólica e diastólica e tem alta prevalência de morbidade e mortalidade em idosos.  

 

Em fisiologia, a hipertensão pode ser  causada pelo funcionamento anormal dos 

mecanismos de regulação da pressão, como hipertensão renal, hipertensão neurogênica, 

hipertensão hormonal e hipertensão essencial, sendo esta a  mais comum, atingindo 95% dos 

casos de hipertensão.(GUYTON, 1985) 

 

 A maior incidência entre as causas de hipertensão arterial é a hipertensão essencial, 

de causa desconhecida, hereditária, doença crônica, que exige tratamento e mudanças 

importantes nos hábitos de vida.  

 

A hipertensão arterial é uma doença que pode ser causada por fatores internos 

(fisiologia) e externos (multicausal).  Os principais  fatores responsáveis por manter a 

pressão arterial elevada que têm  se destacado na etiologia da hipertensão consistem em a 

ingestão de sal de cozinha (recomenda-se 6 gramas diárias, enquanto um brasileiro adulto 

ingere  em média 10-12 gramas de sal por dia), dieta rica em frituras e gorduras, libação 

alcoólica (deve limitar-se a  30 gramas de álcool por dia) e o estresse. (BURD, 2004, p.324)  

O estresse  eleva a pressão arterial, tendo implicações muito sérias para o tratamento do 

hipertenso. 

 

O objetivo do tratamento é manter os níveis pressóricos controlados, a pressão arterial 

menor ou igual a 139-89 mmhg. A verificação da pressão arterial deve ser obrigatoriamente 

realizada em toda avaliação clínica. A aferição pode ser realizada por enfermeira, médico, 

técnico  ou auxiliar de enfermagem. O diagnóstico de hipertensão arterial é realizado pelo 

médico. O tratamento pode ser medicamentoso ou não. 
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A hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais importantes e significantes para 

a saúde pública. O Ministério da Saúde, ao propor medidas de controle da hipertensão, 

enfatizou que ela se constitui num dos mais graves problemas de saúde pública, afetando 

cerca de 20 milhões de indivíduos acima de 20 anos.(BRASIL, 1993) Ocorre em  uma entre 

cinco pessoas, e  normalmente, mas não necessariamente, surge na velhice, apresentando ou 

não sintomas; algumas pessoas não sabem que a têm e mesmo quando diagnosticada, não 

seguem as orientações e tratamento prescrito. (CURY JR, 1996) 

 

A partir da década de 60, a incidência de doenças crônicas superou as doenças 

infectocontagiosas. Isto advém da melhoria do saneamento básico, medidas de controle das 

doenças contagiosas e controle das doenças por meio das vacinas. Hoje estamos diante de 

uma  nova ameaça, que são as doenças crônicas, seu controle, complicações e implicações 

nas políticas públicas de saúde e políticas sociais.(SBHA/SBC/SBN, 2002 ) 

 

A hipertensão arterial e suas complicações são responsáveis por alta freqüência de 

internações. A insuficiência  cardíaca é a principal causa de hospitalização entre as afecções 

cardiovasculares, sendo duas vezes mais freqüente do que as internações por acidentes 

vasculares cerebrais. (SBHA/SBC/SBN, 2002 ) 

 

Conforme Castro e Car (1999, p. 299), 

 

(...)as doenças cardiovasculares representam a terceira causa em número de 

internações, estão em primeiro lugar em termos de gastos com 

hospitalizações nos serviços públicos. A hipertensão arterial é a segunda 

maior causa cardiovascular de hospitalização    (21,4%) e representou 2,47% 

de todas as internações efetuadas na rede pública no primeiro semestre de 

1987.  

 

 

Os custos sociais com pacientes hipertensos são elevados: “estima-se cerca de 267 

milhões de dólares com consultas médicas, internações, atendimentos de emergência, 

auxílio-doença, aposentadoria e medicações anti-hipertensivas”. (BRASIL, 1993, p.299) 
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De acordo com BRASIL (1993, p. 27), 

 
(...)em 1988, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 

40% dos óbitos de indivíduos com idade a partir de 45 anos. A estimativa de 

prevalência de hipertensão arterial na população adulta, entre 20 anos de 

idade ou mais, para 1991, foi de 15%, aproximadamente 12 milhões de 

brasileiros. As doenças cardiovasculares representam a primeira causa de 

morte da população brasileira e foram responsáveis por, aproximadamente, 

34% dos óbitos do país.   

 

Sabe-se que o tratamento adequado da hipertensão arterial reduz significativamente a 

morbi-mortalidade cardiovascular e diminui a incidência de complicações principalmente 

para os idosos.  

 

Entre estes, nota-se que entre as doenças cardiovasculares, a de maior incidência é a 

hipertensão arterial. Entre as complicações da hipertensão arterial, ressaltam-se as 

insuficiências cardíacas coronarianas, acidentes vasculares, insuficiência renal crônica, 

doença vascular de extremidades.  

 

Os principais desafios da saúde pública consistem em evitar internações, 

complicações e seqüelas cerebrais, mentais e físicas. Isso pode ser feito por meio do 

diagnóstico precoce, adesão ao tratamento medicamentoso, melhoria da qualidade de vida, o 

que implica, mudanças de hábitos e integração dos hipertensos com seqüelas ao convívio 

social.   

 

1.4  Dificuldades na adesão ao tratamento e as equipes multiprofissionais 

 

Vários estudos examinam os elementos intervenientes na adesão ao tratamento. 

Muitas pesquisas têm enfocado as características pessoais e demográficas dos hipertensos; 

seus conhecimentos, valores, crenças; experiências vividas e expectativas; influências 

sociais, como suporte familiar; barreiras encontradas, como falta de recursos; e dificuldades 

para seguir o tratamento. (PIERIN, 2001) 
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Guerra e Araújo (1999, p.36) cita os  fatores que interferem no processo de adesão: 

“nível socioeconômico, crenças sobre saúde, complexidade do tratamento, valores culturais, 

aspectos relativos aos serviços de saúde e o relacionamento paciente-profissional”.  

 

No idoso, o tratamento não medicamentoso é de extrema importância para o controle 

de hipertensão, consistindo em mudanças no estilo de vida, como evitar o excesso de peso; 

evitar o consumo de bebidas alcoólicas; não fumar, diminuir a ingestão de sal; consumir 

alimentos ricos em potássio, magnésio e cálcio; reduzir o consumo de gordura saturada; 

realizar atividades físicas e sociais. O tratamento apresenta resultados eficazes se seguido 

corretamente.  

 

Cury Jr (1996) comenta que  cerca de 50% dos hipertensos não seguem o tratamento, 

interrompendo-o ou fazendo-o de maneira incorreta.  

 

 Alguns autores atribuem a falta de aderência em regimes terapêuticos prolongados, 

Outros autores relacionam a não adesão ao tratamento à ausência da aproximação entre o 

profissional e o portador de hipertensão.  A falta de comunicação entre os usuários e a equipe 

de saúde é outro problema que dificulta a adesão. Os profissionais de saúde atrelam a 

dificuldade de se comunicar adequadamente à elevada demanda que os serviços de saúde 

possuem, diminuindo cada vez mais a permanência do paciente e do profissional dentro do 

consultório. 

 

Os fatores muitas vezes estão relacionados entre si, como esquecimento, 

desconhecimento da doença, tratamento e complicações, serviços utilizados pelos idosos 

hipertensos, automedicação, tratamentos caseiros, nível educacional e cultural. 

 

Portanto, a adesão ao tratamento por parte do idoso  relaciona-se a vários fatores. 

Fatores técnicos, ligados à dificuldade de deglutição, quantidade diária, tipo de medicação, 

sabor da medicação; Fatores biológicos, alterações orgânicas, efeitos adversos e/ou 

colaterais; Fatores psicológicos, como depressão, negação ou medo da doença e Fatores 

sociais, dificuldades econômicas, crenças, cultura,  baixa percepção do custo-benefício da 

terapêutica, suspensão da medicação por uso de bebidas alcoólicas. (SÃO PAULO, 2004) 
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O tratamento e o   controle de hipertensão arterial envolvem uma equipe 

multiprofissional, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, assistente 

social, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, professor de educação física, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e agentes de saúde. A equipe multiprofissional visa maior 

adesão e eficiência do tratamento, consideram inúmeras vantagens com a adoção desse tipo 

de atendimento, estabelecendo também ações comuns, bem como aquelas inerentes a cada 

profissional. (SBHA/SBC/SBN, 2002) 

 

Um outro fator importante é o processo de metabolismo dos medicamentos. Sua 

absorção e a eliminação modificam-se com a idade. Então, faz-se necessário prestar 

assistência diferenciada ao idoso, encarando-o como um indivíduo que  apresenta 

necessidades próprias. Lopes (2000) comenta que à medida que se envelhece, as funções do 

fígado, rins, cérebro e sistemas cardiovascular e gastrointestinal alteram-se, podendo o 

excesso de medicação causar efeitos indesejados.  

 

O excesso pode ser realizado pelo médico ou pelo próprio idoso, por meio da auto- 

medicação. Alguns medicamentos alteram o sistema nervoso, como antidepressivos, 

calmantes, sedantes e hipnóticos que, quando tomados indiscriminadamente nessa faixa 

etária, pode causar efeitos indesejados como perda de memória, alteração de humor, 

irritação, dependência física ou mental.  

 

 A busca ativa dos hipertensos favorece o diagnóstico precoce, facilitando possíveis 

intervenções. Como o tratamento envolve mudanças nos hábitos de vida, isto é, trabalhar 

com toda a bagagem trazida durante toda a vida, valores culturais, sociais, econômicos e 

conceitos sobre saúde, quanto mais completa for a equipe multiprofissional, melhores serão  

a abordagem,  planejamento e ações elaboradas para os hipertensos. 

 

O número de profissionais envolvidos com o tratamento de hipertensão depende das 

instituições prestadoras do serviço. A rede pública conta com equipes multiprofissionais que 

procuram garantir um atendimento digno e humanizado, isto é, o foco da equipe sempre deve 

ser o indivíduo inserido em uma realidade dinâmica, na qual é possível o convívio com a 

patologia, desde que tratada e controlada.  
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Algumas ações são comuns por parte  da equipe de multiprofissionais. Destacam-se 

as ações coletivas que envolvem profissionais da área, hipertensos, familiares e a 

comunidade. As ações educativas têm como objetivo principal a escuta, a comunicação e a 

integração dos profissionais com os usuários, para a abordagem no processo saúde-doença4. 

O treinamento da equipe por meio da educação continuada e as reuniões de equipe para 

discussão de casos proporcionam  uma abordagem ampla e significativa ao atendimento do 

idoso hipertenso.  

 

A visita domiciliária é outro tipo de estratégia utilizada pelos profissionais com a 

finalidade de conhecer a realidade na qual o hipertenso está inserido, a dinâmica familiar, 

assim como a  situação econômica e social.  

 

Como assinalei anteriormente, alguns estudos demonstram que a falta de adesão ao 

tratamento está relacionada à comunicação entre os profissionais da saúde e os portadores de 

hipertensão.  

 

Moreira e Araújo (2002, p. 35) concluem em estudo:  

 

(...) que a forte dificuldade de comunicação entre pacientes e profissional da 

saúde causa estresse e a não adesão ao tratamento. Ainda enfatizam e 

reforçam a necessidade da participação ativa dos hipertensos no tratamento e 

o desenvolvimento de uma abordagem holística, não só da enfermeira, mas 

por todos os profissionais de saúde, trabalhando em ações conjuntas, 

procurando atingir uma meta: a adesão terapêutica.  

 

O vínculo entre o profissional e o idoso hipertenso  favorece o entendimento do 

diagnóstico e a adesão ao tratamento. A descontinuidade ao tratamento é um problema na 

maioria dos pacientes com doenças crônicas, que requerem tratamento para toda a vida, 

podendo estar associado aos problemas individuais, familiares, culturais , financeiros e tantos 

outros que desejamos conhecer por meio deste estudo. 

 

                                                 
4 O modo pelo qual ocorre, nos grupos da coletividade, o processo biológico de desgaste e reprodução, 
destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, como 
consequências para o desenvolvimento das atividades cotidianas, isto é, surgimento da doença. (Rouquayrol, 
2003) 
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1.4.1 A comunicação nas relações interpessoais em saúde 

 

Em qualquer situação, a comunicação se faz necessária e, de acordo com Silva 

(2003),  a comunicação no processo de trabalho dos profissionais de saúde é fundamental, 

pois ela é realizada por e para seres humanos. 

 

 A comunicação é considerada um fator indispensável para a promoção da qualidade 

de vida e melhoria das funções fisiológicas e psicológicas do idoso. Numa interação 

apropriada com o meio, uma comunicação bem-sucedida faz com que os idosos não percam 

suas expectativas e lutem pela vida. (MANDES, 2004) 

 

Sabemos que existem vários tipos de comunicação. No entanto, o profissional da 

saúde enfatiza muito a verbal, deixando de valorizar a não verbal, presente em todas as 

relações interpessoais, e cuja interpretação de seus significados muito pode nos dizer sobre 

os indivíduos.  

 

A comunicação indicada é aquela que esclarece, tenta diminuir conflitos, mal 

entendidos, e procura atingir os objetivos definidos para a solução de problemas detectados 

na interação com os usuários. (SILVA, 2003) 

 

Cabe à equipe de saúde procurar entender as diversas formas de expressão, e 

considerar o outro como ator importante no diálogo, e não mero figurante. Nem sempre a 

comunicação ocorre quando orientamos o usuário, pois podemos passar um longo tempo 

tentando explicar o que é hipertensão arterial e suas complicações. Se porém naquele 

momento não significou nada para ele, a comunicação não nos valeu e, principalmente, não 

sensibilizou o usuário. Diante desse fato, o profissional tende a culpar a pessoa por não 

seguir o que foi solicitado.  

 

São vários os motivos que nos levam a não entender o que está sendo falado ou 

demonstrado. Alguns deles podem estar relacionados com questões físicas (diminuição da 

audição, da visão, etc), biológicas (idade, dores, etc), sociais (falta de recursos financeiros) e 

psicológicas (falta  de vínculo, sentimentos, etc). 
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Quando queremos ou precisamos mudar hábitos, postura, ou até mesmo orientar os 

pacientes sobre algo, é necessário estabelecer vínculos de confiança, com base em um 

comportamento empático, aproximando-se do sujeito, procurando um  olhar direto, 

inclinação do tórax para frente, deixar o outro participar das orientações e realizar o 

feedback. (SILVA, 2003) 

 

Outras barreiras comuns encontradas na comunicação com os usuários são o uso de 

terminologias desconhecidas pelos pacientes, a impaciência de escutar o outro, falta de 

tempo por parte dos profissionais da saúde e as diferenças de ordem educacional e cultural. 

 

Moreira e Araújo (2002) consideram que “a dificuldade de comunicação entre 

pacientes e os profissionais de saúde é percebível, pois, muitas vezes, não há acordo entre eles 

em relação ao tratamento, ou seja, as preferências do paciente não são consideradas, 

dificultando a adesão”.  

 

 Os profissionais, por vários motivos, deveriam melhorar a sua comunicação com os 

idosos hipertensos. Para o profissional, pode ser somente mais um diagnóstico, mas para o 

hipertenso vai significar mudanças profundas no seu cotidiano. Se não ficar suficientemente 

esclarecido, esse idoso não vai aderir ao tratamento.   

 

1.4.2 Atentando para os aspectos culturais 

 

A cultura não deve ser considerada apenas um conjunto de costumes, regras e normas 

que controlam pessoas e com isso tornam a sociabilidade possível, mas a constituição de 

modos considerados legítimos para se lidar com interesse e desejo. O homem como produtor 

de cultura e, ao mesmo tempo, produto dela.  

 

 É um tema ligado à antropologia desde seus primórdios, e  em tempos atuais tem 

sido objeto de estudo e análise em diversos outros trabalhos.  
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Geertz (1989, p.4) define cultura como: 

 

 (...).o modo de vida global de um povo; o legado social que o indivíduo 

adquire do seu grupo; uma forma de pensar, sentir e acreditar; uma 

abstração do comportamento; uma teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre 

a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta realmente; um celeiro 

de aprendizagem em comum; um conjunto de orientações padronizadas para 

normativa do comportamento;  um precipitado da história. 

 

 

  Para ele, o homem é como um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu. Na análise dessas  teias  de significados  se constrói uma ciência experimental 

em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura da explicitação dos 

significados. 

 

Para Laraia (2004), a cultura pode condicionar a visão de mundo dos homens. Mesmo  

assim, ao ver as mesmas coisas, as enxergam de maneiras diferentes. A visão de mundo pode 

estar relacionada com nossa herança cultural, passada de geração em geração, e muitas vezes 

nos leva a agir com comportamentos preestabelecidos.   

 

  Ele nasce ou vive num conjunto de crenças e os comportamentos relacionados à 

saúde. Esses fatores interferem nos aspectos: individuais,  educacionais,  socioeconômicos e 

ambientais. 

 

Sabe-se também que a cultura interfere no plano biológico, sendo capaz de criar 

doenças ou até curá-las. 

 

O homem pode ser, ao mesmo tempo, um ser psicossocial e psicobiológico. Não deixa 

de sentir e de ficar preocupado se é aceito ou não quando está doente. (SILVA, 2003) 

 

O envelhecimento biológico faz parte do processo de adaptação do organismo aos 

anos vividos. No entanto, uma série de normas, valores e ideais socialmente construídos e 

relacionados às condições socioeconômicas pode acelerar, retardar ou rever posturas frente às 

doenças crônicas. 
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Neste curto item, procurei chamar a atenção para os aspectos não tão visíveis que 

rodeiam a atenção para práticas e relações interpessoais. 

 

A compreensão do conjunto é um exercício fundamental à apreensão dos fenômenos, 

na produção do conhecimento. 

 

Segundo Lopes (1999, p.52), 

 

O discurso científico está impregnado da ordem social vigente, pelo que 

adotar uma única explicação implica fixar prioridades na administração do 

tratamento, na aplicação das verbas destinadas à pesquisa e nas ações 

públicas. 

 

 

Desejei aqui viabilizar, modestamente, um diálogo com outras áreas do saber, 

procurando me aproximar de uma visão complexa, sugerida por Morin & Kern (1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAMINHOS PERCORRIDOS 
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2.1 Aspectos da Metodologia 

 

Neste capítulo, serão apresentados os fundamentos teóricos que sustentam o estudo 

das interpretações e norteiam os passos da investigação. Caracterizo os sujeitos, o local da 

pesquisa, o instrumento utilizado para a coleta dos dados, para em seguida sistematizar a 

proposta de análise de dados. 

 
Tratou-se de um estudo qualitativo descritivo:  a abordagem realizada permaneceu a 

serviço do objeto de pesquisa, com o objetivo de tirar o melhor possível dos entrevistados. 

(LAVILLE, 1999)  

 

Qualitativa, por procurar responder questões particulares, preocupando-se, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado.  O estudo  

trabalhou também com significações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994) 

 

Para Gil (2002), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, isto é, observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos sem manipulá-los. Na pesquisa descritiva, estudam-se as características de 

um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, religião, 

estado de saúde, profissão, visando também levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma 

população. 

 

Esta abordagem procura compreender problemas que surgem no campo social, a fim 

de trazer hipóteses que possam contribuir para soluções. Conforme Laville (1999), é preciso 

cuidado para não reformar ou reduzir a natureza do objeto do estudo, sua complexidade e o 

fato de ser livre e atuante. Os fenômenos humanos repousam sobre as multicausalidades, ou 

seja, sobre um encadeamento de fatores, de natureza e de peso variáveis, que se conjugam e 

interagem.  

 

A investigação trouxe em seu bojo a intenção de explicitar as significações dos 

homens idosos hipertensos e sua não adesão à terapêutica, por meio da compreensão da 

dinâmica social, depositada em crenças, valores, atitudes, hábitos e a relação com os 
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profissionais da saúde. Partindo do pressuposto de que as explicações  do mundo são 

construções culturalmente determinadas, adotar o estudo sobre homem idoso hipertenso é 

buscar as interpretações das relações sociais que ele estabelece com a natureza e com outros 

homens na produção de sua vida. 

 

É necessário conhecer o idoso por meio do seu discurso e de seus códigos culturais. 

Portanto, faz-se necessário ouvir os sujeitos da pesquisa, e tentar compreender quais as 

expectativas em relação à hipertensão com a não adesão ao tratamento. A investigação 

pretendeu explicitar as representações em torno da hipertensão, da medicação e a influência 

da cultura na vida dos homens idosos, interferindo na  dificuldade de adesão à terapêutica. 

 

Com a  proposta de conhecer a dinâmica social e suas significações para o homem 

idoso hipertenso,  optou-se pela coleta de dados por meio de entrevista. A partir da fala dos 

depoentes, pretendi visualizar  as dificuldades trazidas por eles e na não adesão à terapêutica. 

 

Na tentativa de captar os códigos culturais e valorizando a riqueza dos dados dos 

depoentes, foi utilizado o referencial teórico desenvolvido pelo antropólogo Clifford Geertz 

(1989) e o método de Paidéia elaborado  por Gastão Wagner de Souza Campos (2003). 

 

O método Paidéia será utilizado para interpretação das falas dos sujeitos desta 

pesquisa, sendo  que os sistemas de saúde passam a ser  colaboradores  para a constituição do 

sujeito. O método tem potencial pedagógico e terapêutico, ao permitir investimento na 

reconstrução da cidadania e subjetividade dos pacientes, para que possam lutar pela sua 

própria causa. (CAMPOS, 2003) 

 

Campos (2003, p.15) considera que “a gestão e as práticas profissionais têm 

capacidade de modificar o Sujeito e os padrões dominantes de subjetividade”.  

 

O método Paidéia nasce como um recurso para ampliar a capacidade dos sujeitos 

compreenderem a si mesmo, e ao seu contexto e, em decorrência, ampliarem sua capacidade 

de interferir sobre o mundo, também como produtores de cultura. Tem como objetivo 

reorientar as práticas de saúde voltando-as para ampliar a capacidade de análise e co-gestão 

dos sujeitos. Permite ainda que os sujeitos reconheçam e expressem seus interesses e desejos, 

para, em seguida, recompô-los segundo as imposições institucionais. (CAMPOS, 2003) 
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No Método Paidéia, a cultura passa também a ser entendida como instituição que 

regula os modos considerados adequados para o sujeito lidar com o seu desejo e interesse. 

Desse modo, a cultura pode ser  considerada o meio de lidar com o desejo e o interesse. 

Nesse modelo, o sujeito tem a capacidade de interagir com a cultura por meio da política, da 

gestão de organizações e de práticas amorosas, do mundo do trabalho, pedagógicas, 

terapêuticas etc.  (CAMPOS, 2003) 

 

Nesse método, o processo saúde-doença é o resultado da influência da política, das 

instituições, das organizações, das práticas sociais, do estilo de vida e das próprias  condições 

de saúde. É uma mistura do que o indivíduo faz com sua própria vida e do que as instituições 

fazem da vida dele. Assim, percebe-se a necessidade  da valorização do  saber técnico 

científico e popular dentro da clínica e saúde coletiva, aumentando a capacidade da análise e 

de intervenção de co-gestão das pessoas.  

 

O vínculo  torna-se fundamental neste modo de pensar, tanto para o profissional 

quanto para o usuário. Para o usuário é essencial que ele acredite que o profissional possa 

colaborar na  defesa de sua saúde. Para a equipe, a base do vínculo é o compromisso com a 

saúde do outro ou daqueles que a procuram. (CAMPOS, 2003, p.30) 

 

A partir dessas teorias, houve uma aproximação do objeto deste estudo. Por meio do 

discurso dos depoentes e de suas interpretações simbólicas, foi analisado o que não se 

entendia, procurando a pesquisadora interpretar as respostas dadas por eles mesmos, 

colocando como  tradutora dos símbolos contidos nas falas dos depoentes.  

 

2.1.1 Local da pesquisa 

 

Dois dados justificaram o estudo ser proposto na cidade de São Paulo: a população 

idosa vem  crescendo e a prevalência de  Hipertensão Arterial Sistêmica  (HAS).  

 

O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), 

localizada na Zona Leste da Cidade de São Paulo. Essa UBSF foi escolhida por realizar 

atenção primária contínua nas especialidades básicas, com uma equipe multidisciplinar 

habilitada às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde,  favorecendo o 
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desenvolvimento do trabalho. O Programa de Saúde da Família constitui uma estratégia 

inovadora no cenário dos serviços de saúde e prioriza as ações de saúde das pessoas e das 

famílias de forma integral, contínua e pró-ativa, tendo como meta a assistência básica 

humanizada e participativa, centrada na família, em conformidade com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Cabe ao Sistema Único de Saúde garantir uma assistência com boa  qualidade e 

acessível a todos os  idosos em todos os seus equipamentos (Unidade Básica de Saúde da 

Família, ambulatório, hospitais gerais e especializados, entre outros), assegurando o bom 

prognóstico de qualquer usuário nesse estágio da vida. O Programa de Saúde da Família busca 

trabalhar com diagnóstico de saúde e por meio dos indicadores de morbi-mortalidade.  

 

O Programa de Saúde da Família trabalha com equipes, cada qual constituída por um 

médico, uma enfermeira, dois auxiliares de enfermagem e cinco agentes comunitários de 

saúde (ACS). Cada ACS é responsável por uma microárea; cinco microáreas formam uma 

área. O agente comunitário é essencial nesse programa, pois é um elemento selecionado na 

própria comunidade para trabalhar e lutar pela mesma. Sendo o agente comunitário 

reconhecido e validado em sua comunidade, a sua figura facilita o acesso de toda a equipe de 

saúde, e por outro lado representa  a comunidade dentro da mesma  equipe. A representação 

do agente comunitário de saúde permite também a construção de vínculo, tanto para a equipe 

como para a comunidade. 

 

As atividades desenvolvidas pela equipe de saúde compreendem a territorialização, 

visita domiciliária, consulta, educação em saúde, vigilância epidemiológica e participação nos 

eventos na comunidade. A unidade de saúde escolhida para o estudo passou por uma 

reformulação há nove anos, de unidade básica de saúde para Unidade Básica  de Saúde da 

Família. A estratégia do Programa de Saúde da Família  propõe uma dinâmica para a 

estruturação dos serviços de saúde, bem como para a sua relação com a comunidade. A partir  

da delimitação de áreas adstritas, os profissionais responsáveis pela assistência integral 

prestada às famílias do território definido desenvolvem ações de promoção da saúde com 

enfoque multidisciplinar. O cadastro do usuário na Unidade Básica de Saúde da Família é 

realizado pelo agente comunitário de saúde responsável pela microárea; para receber o 

cadastro é imprescindível residir na área de abrangência. 
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A unidade escolhida para o estudo é composta por cinco equipes, cada uma formada 

por  um médico, uma enfermeira, dois auxiliares de enfermagem e cinco agentes comunitários 

de saúde. E conta com a participação de outros profissionais, como o fonoaudiólogo, 

psicólogo, fisioterapeuta e  psiquiatra, que atuam duas vezes por semana na unidade, de 

acordo com o agendamento preestabelecido. 

 

 O território de abrangência dessa unidade é dividido em cinco áreas, cada uma  

subdividida em cinco microáreas. Cada microárea tem em média 200 famílias cadastradas, 

tendo em média 22.500 pessoas cadastradas na unidade. ( BRASIL, 2005) 

 

A população do presente estudo foi constituída por homens idosos hipertensos 

cadastrados em uma das microáreas dessa UBSF.  

 

A escolha do ACS seguiu os seguintes critérios: ACS que está no programa do PSF 

desde o início da sua implantação; ter participado de todos os momentos de educação 

permanente do pólo de capacitação do núcleo do PSF  em parceria com a Casa de Saúde Santa 

Marcelina, e ter participado do curso de ACS do Ministério da Saúde.  

 

Os sujeitos foram selecionados primeiramente por meio do ACS. O ACS 

desempenhou  nessa pesquisa o papel de mediador entre os sujeitos e a pesquisadora. 

 

 

2.1.2 Os Sujeitos da pesquisa 

 

Tratando-se  de uma pesquisa qualitativa, na qual os números não se fazem 

necessários, o foco do estudo foi centrado na qualidade das interpretações dos depoimentos 

dos sujeitos realizadas pela pesquisadora. A caracterização da amostra prioriza os sujeitos 

(homens idosos hipertensos que não aderem ao tratamento) cadastrados em uma microárea 

na Unidade da Saúde da Família Silva Telles, usuários cadastrados na unidade há mais de 2 

anos, que fazem uso da unidade e recebem a visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

mensalmente. A microárea escolhida tem aproximadamente 96 cadastrados hipertensos 

(BRASIL, 2005),  sendo 38 homens idosos hipertensos, e desse contingente, 80% não 
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conseguem  manter os níveis pressóricos recomendados pela Associação Brasileira de 

Cardiologia.  

 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados  conforme a ficha de acompanhamento de 

grupos (ficha B, hipertenso). A ficha B permite visualizar as informações sobre o 

acompanhamento do hipertenso e analisar a adesão dos usuários ao tratamento. O 

preenchimento da ficha B possibilita o conhecimento sobre a situação de saúde, 

comparecimento a consultas agendadas ou não, participação em grupos de orientação, 

atividades físicas, mudanças de hábitos de vida (fumo, álcool, alimentação e drogas ) e adesão 

ao tratamento medicamentoso. As informações da ficha B são essenciais para o processo 

decisório da equipe de saúde. 

 

A partir da análise da ficha B preenchida pelo ACS,  selecionei os sujeitos homens 

idosos hipertensos que não aderem ao tratamento medicamentoso, cadastrados na Unidade 

Básica de Saúde da Família Silva Telles. Foram seis os escolhidos, na tentativa de captar 

significações, símbolos e crenças  que possam trazer em seu bojo as interpretações que vão ao 

encontro das hipóteses levantadas pelo estudo.   

 

  Tendo a população já delimitada,  reuni informações sobre cada sujeito.  Mesmo com 

poucos sujeitos, a pesquisa qualitativa pode gerar uma grande quantidade de dados. Por essa 

razão, o estudo baseou-se num número modesto de sujeitos. (POPE, 2005) 

 

Os sujeitos foram entrevistados. Um deles não constará na análise dos dados por 

apresentar distúrbios cognitivos. Apesar de não fazer parte da análise das interpretações, foi 

um contato proveitoso por me fazer refletir sobre o caminho dos homens idosos hipertensos e 

a não adesão do tratamento. Sendo o sujeito incapaz de participar da entrevista, sua família 

colaborou na tentativa de incentivá-lo a resgatar as informações, tentando trazê-lo para a 

realidade. 

 

2.1.3  Procedimentos  adotados na  entrevista 

 

Os dados foram coletados por meio do roteiro de entrevista (apêndice D), buscando 

apreender a visão cultural, social e subjetiva do homem idoso hipertenso. 



 

 

42 
 

 
 

A entrevista semi-estruturada constou de perguntas abertas. Como entrevistadora, 

pude acrescentar perguntas de esclarecimento. A entrevista foi realizada no próprio domicílio 

dos sujeitos da pesquisa , após  terem acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndice C). 

 

O roteiro de entrevista foi constituído por perguntas abertas, com a finalidade de 

favorecer uma compreensão ampliada das interpretações sobre o idoso no que  diz respeito a:  

 

a) cultura; 

b) gênero; 

c) relação entre a equipe e o hipertenso;  

d) a não adesão ao tratamento anti-hipertensivo.  

 

                            Foi realizado um pré-teste com a população escolhida, que serviu  para orientação 

das entrevistas subseqüentes, ao aprofundamento do referencial teórico  e condução da análise 

comparativa do conteúdo. 

                           

                            Terminada a fase das entrevistas e a partir das interpretações dos depoentes, 

formulei a segunda interpretação.  

 

                           Os depoimentos foram registrados em áudio com o consentimento dos entrevistados, 

e as fitas transcritas  na íntegra; o diário de campo permitiu o registro das observações 

realizadas durante as entrevistas. 

 

                         As entrevistas tiveram duração média de 60(sessenta) minutos cada uma, e o 

agendamento da visita foi realizado pelo ACS. Apenas uma das entrevistas foi de menor 

duração, por decisão do próprio sujeito. 

 

O primeiro passo na escolha das categorias5 envolveu a anotação e a observação de 

temas nas anotações de campo e nas transcrições das entrevistas. Para indexar esses dados em 

categorias, foi necessária a leitura e releitura do material, concentrando-me em expressões. 

                                                 
5 Refere-se a um conjunto que abrange elementos ou aspectos  com características comuns ou que se relacionam 
entre si e que são empregadas para se estabelecer classificações . Neste sentido, deve-se agrupar idéias ou 
expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. (MINAYO, 1994) 
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Todos os dados relevantes a cada categoria foram constantemente comparados com os demais 

dados para estabelecer as categorias analíticas, como sugere Pope (2005). 

 

A teoria deu suporte a todo o processo de análise e interpretação. Procurou-se analisar 

o homem idoso hipertenso,  e a relação com a não aderência ao tratamento. 

 

Os participantes que se dispuseram a dar entrevistas tiveram os nomes originais 

substituídos por fictícios. 

 

2.1.4 Análise do Conteúdo 

 

Nesta fase da pesquisa, explicito o caminho percorrido no sentido da interpretação. A 

pesquisa qualitativa não busca quantificar dados,  conservados em forma textual e indexados a 

fim de originar categorias analíticas e explicações teóricas. O processo envolveu a 

identificação de um tema, na tentativa de verificar, codificar, confirmar e qualificar os dados. 

 

Na análise e interpretação, os dados foram coletados nas transcrições das entrevistas 

individuais, incluindo as anotações de campo, os quais forneceram o registro dos eventos 

testemunhados e a evolução da pesquisa. A entrevista teve a intenção de ver e observar o 

indivíduo, e a partir disso captar a sua subjetividade, apresentando-se como técnica de 

esclarecimento e apoio  à perspectiva compreensiva. (CARVALHO, 1991)  

 

Agora já transcritas para proceder à análise, utilizei a leitura de cada relato na íntegra, 

releitura atenta, tantas vezes quantas necessárias para compreensão, voltada dessa vez para 

cada parte do relato. Optei por destacar as unidades de registro para analisar o conteúdo da 

mensagem. Essas unidades referem- se aos elementos obtidos por meio da decomposição do 

conjunto da mensagem. (MINAYO, 1994) 

 

A unidade estabelecida  foi obtida em função dos temas confluentes que se referem  a 

uma unidade maior em torno da qual extraímos uma conclusão. Para Minayo (1994), esse tipo 

de unidade é uma das modalidades mais utilizadas para análise dos conteúdos. Após 

estabelecidas as unidades de registro e as unidades de texto, será aplicada a técnica de 

elaboração de categorias.  



 

 

44 
 

 
 

A análise de conteúdos percorreu as seguintes etapas: pre-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Dessa maneira, tornou-se possível 

enunciar os significados e sua articulação nos discursos. 

 

Como já foi dito, os procedimentos de análise dos dados tiveram como objetivo captar 

a subjetividade do homem idoso hipertenso e a causa da não aderência ao tratamento. O 

estudo procurou relacionar  os aspectos culturais, sociais e cognitivos do homem idoso 

hipertenso à falta de aderência terapêutica anti-hipertensiva. Tenta-se  decodificar os 

significados  culturais que são de extrema importância e podem ser demonstrados de várias 

formas, interferindo no modo de viver, morar, comer, vestir, dançar, por meio das tradições 

religiosas de como enxergam o processo de saúde  doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PERSONAGENS DA VIDA REAL 
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 Apresento os sujeitos da pesquisa: 

 

I. Almir, 60 anos, separado, trabalha como cobrador em uma empresa de ônibus na 

Região Leste da Cidade de São Paulo. Filho de espanhóis. Sempre morou na Região 

Leste da Cidade de São Paulo. Tem três filhos, uma das filhas tem necessidades 

especiais. 

 

II.  Luidi, 74 anos, aposentado há 18 anos, casado, sua esposa tem síndrome do pânico, 

tem dois filhos solteiros que moram junto com os pais. Nasceu no interior do Estado 

de São Paulo, veio para a Cidade de  São Paulo para trabalhar. 

 

III.  José, 72 anos, aposentado há sete anos, casado, pai de três filhas solteiras que moram 

com os pais. Seu estado de origem é Minas Gerais. Veio para São Paulo ainda solteiro 

para trabalhar. A filha mais nova é cuidadora dos pais. 

 

IV.  Norton, 73 anos, aposentado, casado, pai de quatro filhos, na Região Leste da Cidade 

de São Paulo desde 1968. Conta que se casou em 1963. 

 

V. Waldir, 67anos, aposentado, mora separado da sua família. Apesar de estar casado, a 

família não aceitou que ele permanecesse na casa por causa do uso da bebida 

alcoólica. Nasceu na Bahia, veio para São Paulo ainda jovem. Tem quatro filhos. 

 

No próximo passo, procuro trazer as significações para os homens, relacionando os 

depoimentos às reflexões teóricas dos capítulos anteriores. 

 

A tabela que se segue procura tornar didáticos o estabelecimento de unidades e 

trechos significativos que deram origem às categorias, assim como facilitar o leitor no 

acompanhamento da análise do conteúdo das entrevistas. 
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UNIDADES CATEGORIAS 

• O papel do homem na sociedade 

• Mudou ou mudaram para ele. 

• O papel do homem é difícil. 

• O homem não tem mais trabalho. 

• Significado do envelhecimento 

• Fim da vida. 

• Com saúde é bom. 

• É difícil. 

• Não ter emprego. 

• Percepção da hipertensão 

• Fim da vida. 

• Algum problema. 

• Negação da doença. 

• Adaptações dos homens idosos 

hipertensos 

• Mudanças na alimentação. 

• Uso de medicamentos. 

• Mudanças no estilo de vida. 

• O uso do álcool e o fumo. 

• Dificuldade em aceitar a 

dependência e relação com a 

hipertensão. 

• A não adesão por  causa da 

dependência. 

• Relação entre a equipe e o homem 

idoso hipertenso. 

• Dificuldade de comunicação. 

• Vínculo. 

• Percepção das complicações. 

• Estou morrendo e deprimido. 

• Não percebo diferença. 

• Pode trazer complicações. 

• Relação com a família 

• Afastamento da família. 

• Dependência da família. 

• Provedor. 
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3.1 Com a palavra, os entrevistados 

 

Elaboro a unidade relacionada com “o papel do homem na sociedade” que deu origem 

às seguintes categorias: 

 

a- Papel do homem mudou ou mudaram para ele. (Almir e Luidi) 

b- O papel do homem é difícil. (Almir.e Norton) 

c- Hoje o homem não tem mais trabalho. (José) 

 

A divisão do mundo social nas categorias “ masculino” e “ feminino” significa que 

meninos e meninas são socializados de modo muito diferente. A cultura contribui com um 

conjunto de diretrizes explícitas e implícitas, adquiridas a partir da primeira infância, e ditam 

como ele deve perceber, pensar, sentir e agir enquanto membro masculino ou feminino 

daquela sociedade. (HELMAN, 2003). Os papéis de gênero não são fixos no que se refere às 

atribuições sociais; podem, freqüentemente, mudar e se desenvolver, principalmente sob a 

influência  da urbanização e da industrialização.  

 

No que diz  respeito à divisão de trabalho por gênero, nota-se na fala dos sujeitos  que 

o papel  culturalmente imposto ao homem está passando por transformações. Os homens  

demonstram  dificuldade em aceitar  as mudanças. Percebe-se ainda que a situação atual 

reflete angústia e depressão. Durante as entrevistas, observei que os sujeitos fazem 

comparações entre a atualidade e o passado;  o tempo surge com mudanças desagradáveis.  

Como se no passado não houvesse problemas. 

 

Se o papel do homem não mudou mudaram para eles. Está muito 

difícil para os homens hoje em dia.. Hoje não tem mais emprego, 

coitado, está tudo aí jogado na rua. É antigamente no meu tempo se 

tinha emprego. Você saía de um serviço entrava em outro. Hoje em 

dia se sair está tudo perdido.                                                     (LUIDI) 

 

 

Em muitas sociedades, apesar das mudanças de papéis observadas, cabe às mulheres 

ainda manter a função doméstica e subordinarem-se aos pais e esposos, especialmente pelo 

fato de estarem relegadas à esfera doméstica da vida e não à pública. Ao homem compete o 
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papel de provedor da família, por meio da execução do trabalho fora de casa, fato que  pode 

gerar nele um certo sentimento de isolamento em relação à família ao se aposentar. Sente-se 

pouco adaptado à casa. 

 

O entrevistado tem consciência de que as mulheres estão se destacando em alguns 

aspectos, mas continua achando que o papel do homem é mais difícil do que o das mulheres. 

No depoimento surge o sentimento de cuidador, daquele que não pode compartilhar ou 

expressar suas dificuldades para o restante da família, preferindo refletir sozinho em busca de 

soluções. 

 

(...) O homem é um  pouquinho mais difícil, sabe por quê? A mulher 

tem mais responsabilidade na casa, mas o homem também enfrenta 

coisas difíceis, ele tem que correr e pagar, às vezes aquele dia não dá 

certo, muito difícil também. Sou eu que faço as coisas. Não peço ajuda 

para a família. Eu converso sozinho quando tenho um problema. Não 

adianta conversar com a família , eles já sabem o que está 

acontecendo. Talvez eu tenha que ajudar eles ( filhos ). É duro quando 

chega um filho e pede um negócio, isso me deixa nervoso(...) 

                                                                                               (NORTON) 

 

A cultura do homem provedor da família aparece  mesmo quando o casal está 

separado. Sente-se responsável, não deve deixar faltar nada. Como homem deve garantir a 

subsistência da sua prole.  

 

Para mim está difícil, pela sobrevivência da gente, a responsabilidade 

que a gente tem, o homem tem responsabilidade, não é porque é 

separado que eu não vou lembrar das minhas filhas como da mãe, 

com um detalhe, tem uma que tem 22 anos, não fala e não anda, só 

isso. Nasceu com problemas, com microcefalia. 

                                                                                                  (ALMIR) 

 

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e posturas são produtos resultantes de uma determinada cultura. 

 



 

 

50 
 

 
 

É difícil, diante de tantos papéis impostos ao homem idoso, que ele renuncie às 

crenças importantes para a construção de sua imagem pessoal. Há dificuldade em verbalizar 

as próprias necessidades de saúde, pois falar de suas moléstias pode significar uma possível 

demonstração de “fraqueza”, de “feminilização” perante outras pessoas. 

 

O homem idoso percebe que já não tem tanta ascendência sobre a  família. O idoso 

provê a demanda financeira por meio dos recursos da sua aposentadoria, mas não exerce a 

autoridade.  

 

É difícil trabalhar. Hoje os filhos que estão mandando nos velhos  não 

é ?  Tinha que tomar  conta da casa e das filhas, a minha esposa 

nunca trabalhou, tinha que cuidar da casa, sou do tempo antigo.  

                                                                                                     (JOSÉ) 

 

O papel da mulher  como cuidadora do lar e dos filhos continua aparecendo nas falas 

ainda como herança de culturas passadas.  

 

É uma coisa normal desde que o mundo é mundo, uma mulher cria 

dez filhos, enquanto o homem não cria um. 

                                                                                               (ALMIR) 

 

Os homens idosos criam novos arranjos e estão desempenhando funções antes 

realizadas pelas mulheres. Apesar de não aceitarem algumas mudanças, demonstram sinais de 

adaptação a uma nova época. 

 

Eu acordo, tipo assim, 8h30 ou 9h da manhã, daí logo tenho que 

fazer um arroz, um feijão, porque eu sou só aqui, deixar para o 

menino quando ele chega do serviço [...]                              (ALMIR) 

 

 Não só a mulher está em busca de outros fazeres. O homem necessitou também 

adequar-se às mudanças sociais.   

 

Lavo roupa, passo e faço uma feijoada gostosa.                  (ALMIR) 
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A unidade seguinte para análise foi “Significado do envelhecimento”. Elaborei as 

seguintes categorias: 

 

a- Fim da vida (Waldir e Almir ) 

b- É difícil.(Luidi e José) 

c- Não ter emprego. (Luidi.) 

d- Com saúde, é bom. (Norton, Waldir e Luidi) 

 
Em todas as culturas, o envelhecimento biológico não é necessariamente o mesmo que 

o envelhecimento social, sequer o mesmo que o envelhecimento psicológico. Dentro do ciclo 

vital, passar de uma fase para outra pode significar promoção ou queda, dependendo da cultura 

em que a transição ocorre. A autopercepção e o envelhecimento, psicologicamente são, muitas 

vezes, independentes da idade cronológica. Nas sociedades ocidentais, nas quais a valorização 

das pessoas está intimamente relacionada à força de produção, no individualismo e no 

autocontrole não há espaço para os idosos.  

 

Os depoimentos caracterizam a dificuldade em aceitar a velhice como mais uma fase, 

continuando a enfatizar a importância do trabalho ao reconhecimento como homem. 

 

Ser velho é estar chegando no fim da vida. Se eu tivesse 
trabalhando(...) 
                                                                                              (WALDIR) 

 
 
O livro “A corrosão do caráter” (SENNET, 2004) proporciona uma reflexão sobre o 

capitalismo e as influências negativas sobre o homem, e consequentemente sobre o idoso: as 

mudanças que levam a uma super-valorização do trabalho em detrimento dos valores 

familiares, favorecendo o individualismo. 

 

O trabalho aparece como peça fundamental para se ter prazer em continuar vivendo. 

 

 É difícil, eu queria ser novo, assim eu estava trabalhando. Aposentei 

com trinta anos de serviço.                                                        (JOSÉ) 

 

Hoje não tem mais emprego, coitado, está tudo jogado na rua. 

(LUIDI) 
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Envelhecer bem é possível, desde que se criem possibilidades de integração e 

valorização do idoso na família e na sociedade. A definição subjetiva da qualidade de vida 

depende do próprio julgamento que o indivíduo tem sobre o seu estado físico, social e 

psicológico. 

 

A desesperança pode estar relacionada à severidade das perdas, do estado de saúde, 

preservando - ou não – a capacidade para as atividades diárias. 

 

Na fala de Luidi percebe-se que apesar de não ter a mesma vitalidade do jovem, 

consegue buscar prazer nas coisas. 

 

Não é difícil, é  bom . Sigo  o mesmo ritmo de  quando  eu   era 

jovem,  só   não   dá   para   correr,  jogar  bola.  Tenho  muitos 

amigos, sempre morei aqui.                                                     (LUIDI)  

 

Sou animado para andar, pescar, para o resto não. 

                                                                                                (LUIDI) 

 

Na percepção de Waldir, o encontro com pessoas da mesma idade e da mesma 

situação pode trazer algum significado. 

 

Encontrar com os colegas velhos, os colegas aposentados, não é só 

para beber não, é melhor que novela.                                 ( WALDIR) 

 

A saúde aparece como uma possibilidade de qualidade de vida na velhice. 

 

Ah! o idoso, se tem saúde vai bem. Eu faço, eu saio, vou para o sítio, 

vou andar, venho, vou para a  feira, ando, eu não fico parado.  

                                                                                                  (LUIDI) 

 

O envelhecimento pode ser analisado com certa indignação no que se refere à 

discriminação, aos maus-tratos, à exploração e à solidão em que os idosos vivem dentro da 

família e na sociedade. Por muito tempo, o envelhecimento foi caracterizado como um 
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estado patológico, o que estimulou a tentativa de combatê-lo em lugar de entendê-lo. 

(HELMAN, 2003) 

 

O envelhecimento como final da vida, sem perspectiva e entusiasmo, traz um olhar 

sombrio para essa fase do ciclo vital. A doença aparece como um sinal do envelhecimento 

associado à idéia de morte. 

 

 Chegando a hora de morrer, não é?  Meu pai e minha mãe 

morreram de pressão alta, em um mês morreram os dois.   

                                                                                                 (ALMIR) 

 

O envelhecimento  e a hipertensão aparecem como fator de afastamento da vida 

social. 

 

(...)é difícil encontrar, eu tinha muitos amigos com quem eu jogava 

dominó, às vezes tomava uma cervejinha, tomava uma pinguinha, 

depois também acabou os amigos .                                            (JOSÉ) 

 

Na próxima unidade, tento trazer uma reflexão do sujeito sobre a “Percepção da 

hipertensão” e se esse fato provocou alterações.A unidade estabelecida neste tópico refere-se 

à hipertensão,  e as categorias estabelecidas são: 

 

a- Negação da doença.( Luidi e Norton) 

b- É melhor morrer.( Waldir e Almir) 

c- Algum problema. (Waldir) 

 

A classificação de fenômenos fisiológicos ou patológicos pode sofrer modificações 

constantes com o desenvolvimento científico. As concepções sobre saúde e doença são 

resultantes das  influências das políticas, das instituições, organizações e das práticas sociais. 

(LARAIA, 2004) 

 

 Um fenômeno cada vez mais comum ocorre ao se fazer o diagnóstico, quando são 

constatadas anormalidades físicas ou bioquímicas ou mesmo celulares, e o indivíduo não se 

sente doente. (HELMAN, 2003). Em indivíduos com diagnóstico clínico de hipertensão 
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arterial que não possuem sintomas, pode se relacionar a dificuldade à não adesão ao 

tratamento. Os portadores assintomáticos podem não participar das orientações ou se 

recusarem a seguir um tratamento e/ou interromper a medicação por não se sentirem doentes. 

 

Novamente percebo que a negação da doença está presente, principalmente em 

conseqüência da associação que o sujeito faz da moléstia ao envelhecimento e à morte. 

 

Eu nunca tive este problema, mas acredito, se a pessoa fica numa 

situação, muda a vida da pessoa. Você fica pensando na vida, vai 

morrer logo, não é? Eu não penso nada disso não. 

                                                                            (LUIDI) 

 

Cada pessoa pode ter sua própria forma de explicar e tratar alguma debilidade 

referente à saúde, definindo quem é a pessoa que cura e/ou o modo de interagir durante o 

encontro terapêutico. 

 

Torna-se mais uma vez evidente a relação entre a doença e a morte. O significado da 

doença para ele é de perda de poder. Não produzirá, então não será mais necessário. 

 

 É melhor morrer do que ficar dando derrame ou ficar na cadeira de 

rodas.                                                                                    (WALDIR) 

  

O conhecimento da doença na fase de adulto jovem e a dificuldade em aceitação e 

negligência estão presentes na fala de Almir.  

 

Eu descobri que tinha pressão alta com uns 25 anos, achei que não 

era nada, era um moleque, acho que é hereditário, que a minha mãe 

sempre foi hipertensa e meu pai nem tanto. Eu comecei a tomar 

medicamento mesmo de uns cinco ou seis anos para cá, quando eu 

comecei a freqüentar aqui o posto de saúde, aí comecei a tomar o 

medicamento. Na empresa que trabalho sempre tem 

acompanhamento médico.    

                                                                                                 (ALMIR) 
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  A assistência à saúde, em geral, está sob a responsabilidade das mulheres, mães e 

avós. O homem, como provedor da família, não consegue encontrar tempo para prevenção. 

Ele não se vê doente e essa negação faz com que não reflita sobre os cuidados pessoais em 

relação à saúde. As condições de saúde são uma mistura do que cada sujeito faz com sua 

vida e do que as instituições fazem da vida dele. 

 

 Observa-se na próxima fala que para o homem não existe a necessidade de se cuidar 

e prevenir na fase adulta. A doença novamente vem atrelada ao fator idade avançada, e os 

cuidados serão empregados apenas quando a doença já estiver instalada. 

 

Nunca  usei médico, só para entrar na firma. Eu descobri quando eu 

sai da firma, fiz um exame, então parece que deu 160X100 mmHg, 

marcaram exame, eletro, esteira, mas graças a Deus não deu nada. 

Tenho pressão alta há uns três anos, quando trabalhava não tinha 

nada.      

                                                                                           (NORTON)        

 

 O modelo curativo, com ênfase em dados quantificáveis, ignora as várias dimensões 

psicológicas, morais e sociais que caracterizam o processo de saúde-doença do indivíduo e 

daqueles que o cercam. A dificuldade do profissional da saúde reside em perceber como o 

outro está se sentindo diante do diagnóstico clínico que tanto valoriza. 

 

O sujeito expõe na fala sinais de indignação com seu estado atual, não consegue 

enxergar perspectivas de uma vida com qualidade. 

 

Sabe, já pensei diversas vezes em me matar Eu já pensei diversas 

vezes, eu tenho dinheiro para fazer isso, tenho um dinheiro no banco, 

é só comprar um ”38” e dar um tiro na cabeça. 

(ALMIR) 

 

Para Waldir, a pressão alta trouxe até alguns problemas, mas nada significativo 

para o momento. 

 

 Talvez a pressão alta tenha trazido algum problema.         (WALDIR) 
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A unidade a seguir surgiu da necessidade de “Adaptação dos homens idosos 

hipertensos”, e por eles verbalizada na entrevista. Mesmo tendo dificuldade em encarar o 

envelhecimento e a hipertensão, os sujeitos buscam opções para conseguir viver dignamente. 

A unidade deu origem às seguintes categorias: 

 

a- mudanças na alimentação  (José)  

b- uso de medicamentos (José) 

c- mudanças no estilo de vida (Norton) 

 

Para alguns, a origem dos problemas de saúde  se relacionam com o mau 

funcionamento do corpo, podendo estar ligados às mudanças de alimentação ou de 

comportamentos. Os alimentos ocupam um papel significativo na vida das pessoas, 

especialmente nas relações sociais. Sendo assim, as crenças e as práticas relacionadas à dieta 

são notoriamente difíceis de ser mudadas, mesmo quando interferem na saúde. As dietas 

especiais  passam a  ser vistas como remédios . 

 

A percepção da necessidade de mudança na alimentação como um fator importante 

para o tratamento está presente no depoimento a seguir: 

 

Para a pressão não ficar alta, tem muitas coisas que eu não como, 

azeitona, torresmo, às vezes chega a me dar água na boca aí eu 

mando a velha fritar para mim comer. A gente não agüenta olhar os 

outros comerem. Sou de Minas Gerais e lá agente come muito bem. 

Meu pai e minha mãe tinha pressão alta. A pressão quando fica alta 

atrapalha o sono.  

   (JOSÉ) 

 

  Os valores culturais e as realidades econômicas  criam uma forma específica  de 

usar os medicamentos. O efeito de uma medicação pode ocasionar alterações fisiológicas ou 

emocionais, independentemente de sua propriedades farmacológicas. (HELMAN, 2003) 

 

Sem questionar o profissional, muitos pacientes continuam usando os medicamentos 

como solução para seus problemas, mesmo quando não está clara a sua ação. 
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Tomo os medicamentos todos os dias, os medicamentos não fazem 

diferença, porque me sinto bem tomando eles, mas quando saio não 

tomo o diurético. 

(JOSÉ) 

 

O próprio indivíduo  permanece aceitando o que lhe foi imposto pela sociedade ou 

criar novas alternativas com possibilidades de sucesso e obter satisfação própria. 

 

 Novamente é perceptível a relação da doença  com o fato de parar de trabalhar, mas 

nota-se na fala do sujeito alternativas  trazem novos significados prazerosos para a vida. 

 

A pressão alta veio depois da aposentadoria, ainda bem que tenho 

uma horta para distrair. Agora não tenho plantado nada, agora 

estou fazendo canteiro.                                                               

                                                                                            (NORTON) 

 

A necessidade de se sentir útil na fase adulta aparece em mais um depoimento; a 

impossibilidade de manter as práticas habituais de doação trazem sinais de angústia e 

tristeza.  

 

Eu acho que fui doador de sangue trinta anos e agora quando 

chegou a idade de sessenta e cinco não pode doar mais, até sessenta 

e dois eu doei, foram trinta anos doando sangue, eu comecei aos 

dezessete anos. Naquela época, no interior, uma filha do patrão, 

precisou de transfusão rápida e encontrou a minha mãe e me 

chamaram logo. Naquela época não tinha negócio de bolsa não, era 

transfusão direta e o couro comia, sabe? A agulha aqui e o relógio  

lá marcando, sei lá passou, oitocentos gramas, novecentos e eu não 

estou nem aí, sei que salvei a vida dela. Depois com a pressão alta, 

acho que o sangue engrossou um pouco.                            (NORTON) 

 



 

 

58 
 

 
 

O mesmo depoente identifica outras maneiras que encontra para ocupar o espaço 

vazio deixado pelo trabalho. Ele ainda observa que alguns de seus novos afazeres trazem 

benefício para sua saúde e lhe dão satisfação. 

 

Sentia dores nas pernas antes de fazer caminhadas. Eu saio cedo 

para caminhar, eu não gosto de andar devagar. Eu faço essa 

caminhada, olha bem, eu saio daqui, eu levanto cinco horas, escovo 

os dentes, lavo o rosto, tomo café, fumo um cigarro de corda e aí 

pego a chave, subo naquele posto, passo pela padaria de novo, vou 

até o Hospital Santa Marcelina, passo pelo Rossi e pela delegacia. 

Gosto de pescar, olha só o fecho de vara que eu tenho aqui. Gosto de 

pesqueiro, é um lugar saudável, a gente pega uns colegas  para ir 

pescar.                                                                          

                                                                                             (NORTON) 

 

A “Relação entre a equipe e o homem idoso hipertenso” fez com que surgisse uma 

nova unidade, que caracterizou as seguintes categorias: 

 

a- Vínculo. ( Luidi, Almir e José) 

b- Dificuldade de comunicação. ( Waldir, Norton  e Luidi) 

 

Nas interações entre profissionais e leigos, podemos ressaltar as diferenças de ordem 

social e cultural. Helman (2003) fala que os profissionais da saúde sofrem certo 

“enculturamento” durante seu processo de formação, adquirindo perspectiva particular do 

processo saúde-doença que irá perdurar ao longo da carreira profissional. 

 

 A equipe de saúde utiliza algumas premissas básicas para definir o processo saúde  e 

doença, como racionalidade, mensuração objetiva e numérica, dados psicoquímicos, 

alterações fisiológicas e histológicas, dualismo entre mente e corpo e, principalmente, ênfase 

no indivíduo, não na família ou na comunidade.  

 

Os estados emocionais do paciente, como culpa, vergonha, remorso ou medo, devem 

ser levados em consideração pelos profissionais da saúde e não apenas concentrar 

exclusivamente no diagnóstico. Os indivíduos assintomáticos  recusam  seguir o tratamento 
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por não se sentirem doentes. As doenças estão ligadas às alterações físicas e mal-estar em 

geral. Quando estas não trazem sinais e sintomas, a dificuldade de aceitação é muito maior e 

conseqüentemente o seguimento do tratamento.  

 

O Método Paidéia objetiva respeitar o saber técnico e popular, considerar os 

interesses e agrupamentos em favor da vida. 

 

A dificuldade de comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários contribui 

para a não adesão ao tratamento.  

 

Alguns autores dizem que a diferença entre o status das pessoas interfere 

significativamente na comunicação interpessoal. A visão do profissional como uma pessoa 

que exerce algum poder sobre o doente afasta-o, dificultando a  comunicação entre o sujeito 

e o profissional . 

 

Uns profissionais conversam. Minha pressão pode estar “12”, 

quando eu chego lá altera. Os profissionais enfermeiras e médicos 

até hoje nenhum deu bronca graças à Deus. Eu sempre aceito a visita 

da ACS , ela entra e conversamos. Aceito lógico, vou brigar com as 

pessoas, não. Acho que faz de um ano que não passo em consulta na 

unidade. Era para ir na consulta numa Sexta-feira, aí eu saí para ir 

caminhar me passou da idéia, tem uma coisa que eu assumi e que 

estava batendo na nuca, quando eu a ACS eu lembrei e avisei. Alguns 

dias que eu parei de tomar a medicação, não fiz consulta médica tem 

um ano. Agora examinar a pressão eu examinei.                                                                                                                                        

                                                                                             (NORTON) 

 

O diagnóstico e o tratamento devem fazer sentido para o paciente, por meio de um 

consenso entre as duas partes sobre a causa e o tratamento ideal. Almir  expressa  sinais de 

que a comunicação entre o profissional e usuário pode ter sentido para ambos, contribuindo  

para mudanças no estilo de vida. 

 

(...) Sim, isso daí eu diminuí muito, principalmente, quando conversei 

com você ( ACS ). Você me deu um alerta legal, você falou, olha 
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toma cuidado com o sal, você me alertou muito sobre o sal. Mas 

como eu não te vejo mais(...) Não só a Edna (ACS), mas três, quatro 

vezes ela me atendeu foi muito gentil, boa, tinha uma outra menina 

lá, a Ozânia ( ACS ), quer dizer, não é falta de orientação, de 

atendimento, a única coisa foi que teve uma consulta que eu perdi, 

mas não quer dizer que foi falta de atendimento do pessoal. Quantas 

vezes eu fui lá para medir a pressão, eu ia pelo menos uma vez por 

semana, a pressão normalmente está sempre alta. Quando via que a 

pressão estava muito alta dava uma maneirada no sal, alimentação; 

não posso criticar, dizer que não tive atendimento. 

(ALMIR) 

  

A consulta clínica  significa a transação simbólica entre duas partes  separadas por 

diferenças de poder. Essas diferenças também estão relacionadas à classe social, etnia, idade 

ou gênero, vindo a ser uma interferência negativa durante o atendimento, pois os problemas 

de saúde são vistos de maneiras diferentes entre profissionais e leigos. (HELMAN, 2003) 

 

Quando o profissional olha só o indivíduo e não enxerga o que pode estar por trás, 

gera insatisfação e dificuldade na adesão ao tratamento proposto. Na fala  a seguir, nota-se 

que o sujeito esperava mais do que uma prescrição de medicamentos e não teve oportunidade 

de expressar o  real motivo pelo qual  estava lá. 

 

Tinha uma consulta marcada, estava com dores nas costas e aí me 

deu uns remédios. Não quis falar sobre o assunto.  

(WALDIR) 

 

Ao responsabilizar-se pela saúde da população de uma microrregião, a construção de 

vínculos é um recurso terapêutico.  Campos (2003, p.29) define: “Vínculo é um vocábulo de 

origem latina, é algo que ata ou liga pessoas, indica interdependência, relações com linhas de 

duplo sentido, compromissos dos profissionais com os pacientes e vice-versa.” 

 

A circulação de afeto no vínculo estabelece algum tipo de dependência mútua. O 

usuário acredita que a equipe possui capacidade para resolver seus problemas de saúde e, por 

outro lado, o profissional preocupa-se e respeita  o sujeito. Se desejamos mudar 
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comportamentos e hábitos, necessitamos desenvolver um vínculo de confiança por meio de 

comportamentos empáticos.  

 

Percebe-se que o vínculo estabelecido entre o profissional  e o sujeito é citado como 

algo positivo,  e quando esse é quebrado por algum motivo, surgi uma certa decepção. 

 

Passava com  a Doutora, ela é muito boa. Esse ainda não sei bem 

quem ele é, porque passei só uma vez com ele, está marcado no 

cartão. Até esse médico quando falei com ele, disse que na hora que 

precisasse da receita podia ir lá que ele dá a receita dos remédios 

que eu tomo. Fiquei triste quando mudou de médico. Porque estava 

acostumada com ela é muito boa médica, é boazinha. Nada contra 

ele, é que a gente cria vínculo. 

(JOSÉ) 

 

 

Em outra fala nota-se que o vínculo também é valorizado, favorecendo o tratamento.  

 

Eu fui uma par de vezes com aquele médico japonês que tinha. Eu 

acho (em relação à equipe de saúde) que estão esclarecendo porque 

eu não estou sentido nada.                                             

                                                                                                  (LUIDI) 

 

Novamente a comunicação e o vínculo como fatores colaborativos na continuidade 

das orientações. 

Eu acompanhei palestras sobre a pressão alta e foi muito bem 

explicado.             

                                                                                                 (ALMIR) 

 

 A comunicação passa a ser elemento essencial nestas relações. Se realizada de forma 

adequada, tenta diminuir conflitos, mal-entendidos e atingir objetivos definidos para a 

solução de problemas na interação entre profissionais e usuários.(SILVA, 2003). Vejamos o 

relato de usuário com alta hospitalar, não recebendo nenhuma explicação do seu estado de 

saúde e tratamento a ser seguido. 
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Saí de lá (internação) e não me deram um comprimido, não me 

deram receita, não me deram nada.        

                                                                                                  (LUIDI) 

 

Nos últimos tempos ocorreram mudanças quanto às concepções do que seja uma 

família, sendo mais adequado falarmos de diferentes modelos para atender à abrangência de 

arranjos. Mesmo assim, ela continua sendo objeto de profundas idealizações; a realidade das 

mudanças em curso abalam de tal maneira o modelo idealizado, que se torna difícil sustentar 

a idéia de um modelo adequado. (SARTI, 2003). Na próxima unidade enfoco “A relação 

com a família” do homem idoso hipertenso, atribuindo as seguintes categorias: 

 

a- Afastamento da família. ( Norton  e Waldir) 

b- Dependência da família. ( Norton e Almir) 

c-   Provedor. (Waldir) 

 

A  família, no senso comum, continua sendo considerada ainda o melhor lugar da 

sociedade para propiciar o bem-estar aos seus membros. No entanto, como instituição luta 

para sobreviver, com uma sobrecarga de responsabilidades e maiores exigências da 

sociedade contemporânea com relação às crianças, adolescentes e velhos. Quanto as 

obrigações morais dos filhos em relação aos pais, os que criam e cuidam são merecedores de 

profunda retribuição, sendo um sinal de ingratidão o não reconhecimento dessa contrapartida 

(SARTI, 2003, p.33).  

 

Segundo Salvarezza (1991), o enfoque só no velho é  inapropriado: para que o 

tratamento em eficiente deve-se perguntar o que se pode esperar do grupo familiar mais 

próximo.  

 

 Alguns aspectos são destacados nos depoimentos é visível: o desgaste da relação 

conjugal com a presença dos filhos. Ao mesmo tempo que a presença dos filhos significa 

estreitamento dos laços familiares, na fala de Norton nota-se o distanciamento da esposa com 

o nascimento e a criação dos filhos. 
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Afastamento da família, minha esposa é muito chegada nas meninas, 

ela gosta de sair com as filhas. Convidei ela muitas vezes para 

passear, ela que ir só com as filhas. Fui obrigado a dormir separado, 

por causa da pequena e os filhos. Muito difícil, depois que ela 

operou, ela esfriou, não é só meu não. Toda vez que eu entro em 

casa, ela fica pisando no meus pés.                                                                                                    

                                                                                             (NORTON) 

 

A dependência do afeto da família e dos amigos e o ser avô, mesmo não se sentindo 

ocupando um espaço privilegiado, fazem com que desista de sonhos. 

 

Moro desde 68 em São Paulo, não gosto de São Paulo, gostava 

quando trabalhava, agora(...) Se eu pudesse ir embora para o 

interior eu ia. É tudo aqui, só não vou agora porque tenho netos. 

Fumava, bebia, agora parei. Bem, tomava um golinho quase todos os 

dias, falar a verdade logo.                                                   (NORTON) 

  

Em outro depoente, é atribuído o reconhecimento do homem na família, por ter 

trabalhado, trazido dinheiro e se mantido fiel. Qualquer deslize nestes aspectos poderia fazê-

lo correr o risco de ser abandonado. 

 

Se eu não tivesse trabalhado, a minha esposa e meus filhos me 

colocariam para fora de casa. A única mulher que entrou em casa foi 

minha esposa, me casei para ter uma companheira, nunca traí.              

(WALDIR) 

O reconhecimento da família e dos filhos aparece como sinal de gratidão e dever 

cumprido. 

 

 Meu filho mais velho mora comigo, ele é um bom menino, não é de 

farra, de nada, é bom menino.                                                 (ALMIR) 

 

 

Todos os sujeitos da pesquisa fazem ou faziam uso de bebida alcoólica. Podemos 

relacionar esse fato à não adesão ao tratamento. O uso excessivo de bebida alcoólica está 
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presente principalmente naqueles indivíduos com status social e renda inferiores. Podemos 

dizer que o alcoolismo hoje é um dos maiores problemas de Saúde Pública, por causa dos 

efeitos econômicos, sociais e psicológicos. Por esse motivo, surge a unidade “O uso do 

álcool  e do fumo e a dificuldade em seguir o tratamento”, dando origem às categorias 

seguintes: 

 

a- Dificuldade de aceitar a dependência e se relacionar com a hipertensão. (Luidi, Almir e 

José) 

b- A não adesão devido à dependência. ( Luidi  e  Waldir ) 

 

O uso de bebida alcoólica pode estar relacionado a vários fatores:  educação, gênero, 

grupo etário, fé religiosa, classe social, ou até região.  Ao tentar compreender as origens do 

álcool em um determinado grupo, há a necessidade de procurar entender o que é o beber 

“normal”. Culturalmente, as posturas entre o que constitui um beber “normal” e um beber 

“anormal” são bastante distintas. (HELMAN, 2003) 

 

A necessidade de conquista, sucesso e eficiência tão estimulada e exigida nos tempos 

atuais, principalmente dos homens, pode predispor ao comportamento de consumidor 

problemático de álcool. (HELMAN, 2003) 

 

No entanto, além do uso de bebidas alcoólicas, a da falta de adesão ao tratamento 

está  relacionada com outros fatores: dificuldades econômicas, crenças, baixa percepção do 

custo-benefício da terapêutica, suspensão da medicação, etc. 

 

 As duas vezes em que precisei ir ao pronto-socorro porque estava 

com a pressão alta,  eu tinha bebido uísque com uns amigos no bar. 

(LUIDI) 

 

 

Podemos dizer que apesar de todas as advertências dos setores da saúde, muitos 

fumantes ainda não acreditam nos estudos de que têm mais predisposição para contrair 

doenças do coração em decorrência hábito. 
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Enquanto estava bebendo essas bebidas de álcool, eu não tinha 

pressão alta, eu fumava, também não tinha pressão alta e quando eu 

deixei, atacou tudo . Eu descobri que tinha pressão alta com 50 anos 

e me aposentei com 65 anos, não foi por tempo de serviço, foi por 

idade, perdi uns anos que não pude comprovar.  

(JOSÉ) 

 

Fumava, mas parei há uns quatro anos, um maço dava para uma 

semana.  

                                                                                               (VALDIR) 

 

Há a percepção da necessidade de parar de fumar, acompanhada de uma autocrítica 

por não conseguir fazê-lo. 

 

O remédio para parar de fumar é vergonha na cara. 

(ALMIR) 

 

A dificuldade em seguir o tratamento por causa do uso de bebida vem expressar  a 

seguir. 

 

(...)é como eu falei, às vezes é uma bebida que você bebe e faz uns 

quinze dias que eu não tomava esses comprimidos. 

(LUIDI) 

 

O uso da bebida alcoólica , assim como beber em conjunto, ou pagar uma bebida 

para outro amigo  contribuí para fortalecer as relações pessoais e vem associado com o lazer 

e descontração. 

 

 Ah! eu saio de manhã, vou para o bar, ver os amigos lá, beber, eu 

não bebo. 

(LUIDI) 

 

Numa afirmaçãojocosa, Almir cita a atividade física realizada em conjunto: 
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 Arremesso de bituca  cigarro. 

(ALMIR) 

 

Estabeleço também como unidade de interpretação “a Percepção  das complicações” 

pelos homens idosos hipertensos, dando origem às seguintes categorias: 

 

a- Estou morrendo e deprimido. (Almir).   

b- Não percebo diferença. (José e Luidi). 

c- Pode trazer complicações. (Norton). 

 

As complicações estão presentes nos depoimentos, ora se referindo aos perigos de 

não seguir as indicações prescritas, ora atribuídas aos limites que a medicação impõe. Efeitos 

colaterais da medicação, como o aumento da micção, são observados e retirados de uso para 

poder sair de casa. 

 

Tomo os medicamentos todos os dias, os medicamentos não fazem 

diferença, porque me sinto bem tomando eles, mas quando saio, não 

tomo o diurético.           

                                                                                                    (JOSÉ) 

 

A dificuldade em aderir ao tratamento por parte do idoso vem relacionada a fatores 

psicológicos como depressão, negação ou medo da doença, muitas vezes associadas ao 

reconhecimento da hipertensão. 

 

 As complicações são as que estou tendo, estou morrendo e 

deprimido. São problemas que estou enfrentando, durmo pouco.  

(ALMIR) 

 

A fala seguinte revela ter informação sobre a necessidade da mudança do estilo de 

vida; a não adesão é atribuída a fatores externos. 

 

Pode trazer o enfarte e derrame, fazer o quê, não é? Sei que tem que 

tomar medicamento todo dia, largar a bebida, o fumo também, o sal 
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e carne gorda. Quando ela está um pouquinho alta, dá um pouco de 

tontura. Não estou tomando o remédio porque acabou mesmo.  

(NORTON) 

 

As complicações são constatadas, mas não se atribui risco com possíveis 

desdobramentos e/ou evolução dos sintomas. 

 

A única coisa que sinto é a cabeça e a tontura. Fora isso, nada mais. 

Mas não é coisa de derrubar, não. Eu saio, ando por aí, não tenho 

nada. Teve uns tempos aí que ia verificar a pressão, agora a cada 15 

ou 20 dias verifico uma vez.                                                     (LUIDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPENSANDO OS CAMINHOS 
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A abordagem qualitativa na identificação dos fatores que envolvem  o homem idoso 

e a não adesão foi imprescindível para trazer à tona o que Bosi(1994) denominou “conteúdos 

da consciência”. Nesta pesquisa, a leitura dos símbolos informou sobre as práticas  adotadas 

no campo da saúde, por esse segmento masculino, marcadas por condicionantes subjetivos, 

culturais, sociais e psicológicos, introjetados pelos idosos e reproduzidos pelos profissionais 

da saúde, à medida que não atuam diretamente na não aderência ao tratamento. 

 

O caminho para entender os aspectos envolvidos na não adesão ao tratamento 

consiste na decodificação de possíveis significados, crenças e valores  que permitem a 

interpretação e a aproximação com o sujeito que vive esse momento. Geertz (1989) afirma 

que essa etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos. É uma multiplicidade de 

estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas uma às outras; deve-se 

primeiramente apreendê-las, para depois apresentá-las, desvendando seus possíveis 

significados.  

 

Com base neste enfoque tentou-se abordar  os conteúdos relacionados à não adesão 

ao tratamento, estabelecendo uma classificação das respostas dadas , identificando, 

descrevendo e  decodificando os discursos dos homens idosos e hipertensos. 

 

O agente comunitário de saúde (ACS) foi um mediador como proposta de conhecer 

as interpretações simbólicas em torno da hipertensão e não adesão ao tratamento. Ele é um 

elemento fundamental entre a equipe e a comunidade, formando um elo entre os dois. 

 

Os ACSs constituem a ponta de inserção de toda e qualquer ação de saúde na 

comunidade, garantem um novo olhar dos profissionais em relação ao contexto em que se 

processam as ações de saúde, pois pressupõem uma busca ativa de problemas atuais e 

potenciais, preservando a autonomia dos membros da comunidade atendida. Durante as 

entrevistas, percebi como o ACS é respeitado. Com sua linguagem simples, interpreta e 

transmite o que na maioria das vezes os profissionais não conseguem.  

 

Sigamos a sua postura por meio das falas emitidas durante as entrevistas que 

realizamos com os homens idosos hipertensos. 
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A dificuldade dele, eu penso assim, é porque quando ele quer 

beber, aí ele pára de tomar o remédio e é errado.  

                                                                                                   (ACS)  

 

Mas você  tem a receita, e a receita é válida por um ano, não pegou o 

remédio porque não foi buscar, mas podia ter ido buscar. A 

dificuldade deles é essa, não adianta querer esconder; aí o que faz, 

não toma o remédio, quer beber, bebe, mas toma o remédio, agora se 

cortar um pouco o efeito, pior é ficar sem tomar o remédio(...) 

                                                                                                      (ACS) 

 

Acompanhemos a repercussão das orientações dadas pela ACS a um usuário 

entrevistado. 

 

(...) principalmente quando eu conversei com você (ACS), você meu 

deu um alerta legal, você falo, olha, toma cuidado com o sal, você me 

alertou muito sobre isso aí.  

                                                                                                 (ALMIR) 

 

Constatamos que as ações de saúde nas equipes, se direcionadas a partir das 

informações geradas pelos ACS, têm maior probabilidade de apreender as necessidades dos 

sujeitos. A proximidade que tem com a comunidade permite-lhe a compreensão de 

comportamentos. 

 

(...) tudo é fácil para quem está fora. O que o agente (de saúde) fala é 

que tem ajuda, porque sozinho você não consegue, é muita 

dependência, tem a fraqueza, você volta, tudo é droga, comer demais, 

beber, droga(...)   

                                                                                                      (ACS) 

 

À equipe de saúde cabe valorizar as informações e decodificações realizadas pelo 

agente de saúde, na tentativa de encontrar soluções para essa comunidade com demandas 

específicas.   
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Importante frisar que o enfoque do estudo  manteve-se em entender os fatores que 

caracterizam a não adesão ao tratamento por parte do segmento masculino idoso. Por esse 

motivo, dar voz ao homem é buscar compreender o que ele quer nos dizer sobre suas 

próprias dificuldades em aderir à terapêutica. Muitas vezes, o homem não adere ao 

tratamento, não por falta de conhecimento da doença e da terapêutica, e sim por apresentar 

outras demandas não visualizadas pela equipe de saúde.  

 

Os depoentes  referiram-se à hipertensão como uma conseqüência do processo de 

envelhecimento, tendo eles pouco o que fazer no sentido da prevenção e promoção à saúde. 

O envelhecimento é visto como o final da vida para alguns, uma fase na qual não deve se 

procurar perspectivas. Já para outros, o momento, apesar de difícil, aparece como uma 

oportunidade para conhecer e realizar o que  lhes dá prazer.  

 

Suspeitamos que o descaso dos profissionais com a não aderência às condutas reflita 

o fato de ainda não estarem dando a real importância ao envelhecimento. A velhice ainda é 

vista como um período de decadência física, perdas e dependência, pobreza, abandono e 

doença. Os profissionais continuam reproduzindo as idéias sobre o envelhecimento, sem 

perceber as mudanças culturais. O idoso tem possibilidades que antes não lhe eram 

acessíveis, como freqüentar escolas, clubes, dançar e tantas outras coisas que pertenciam ao 

“mundo da juventude”. 

 

De geração em geração, a transmissão desses valores socioculturais oferece como 

contribuinte para a construção da subjetividade masculina, favorecendo uma desvantagem 

em termos de morbi-mortalidade  do homem em relação à mulher. 

 

Todos os entrevistados relataram mudanças em relação aos papéis masculinos na 

velhice, atribuindo-lhe características  negativas. O homem perde seu valor na família e na 

sociedade. Prevalece a idéia de que é  valorizado não pelo que representa como pessoa e sim 

pelo que  é capaz de produzir e conquistar. Valorizam o ser provedor, que cuida e comanda. 

Apesar da presença desse pensamento, os idosos relatam que estão criando novos arranjos 

afetivos e desempenham papéis antes realizados quase que exclusivamente pelas mulheres. 

Pareceu-nos que mudaram não porque quisessem, mas a sociedade se transformou e exigiu  

novas atitudes. 
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Também se evidenciou a dificuldade de ser homem idoso hoje em dia: não sabem 

mais como agir. Os modelos anteriores dos nossos pais e avós já não se adequam à realidade, 

mas também não se consegue esquecê-los. 

 

A insegurança e a depressão emergiram nas falas dos depoentes aparentemente como 

sinal  de desespero e dificuldade em lutar pela própria vida. Parece que durante grande parte 

de sua existência, esses homens tiveram a sensação de total controle não só da sua vida, mas 

também de seus descendentes. Com o passar dos anos não possuíam mais esse controle.  

Surgem angústia e vontade de morrer. Nesse sentido, nos perguntamos se a auto-medicação 

e/ou a não adesão ao tratamento, podem apontar para auto-abandonos. 

 

A sensação da perda da autoridade acaba favorecendo um afastamento, apesar de os 

sujeitos acharem que a presença da família é importante e traz significado para suas vidas. 

Ainda  em relação à família, identificamos o uso da bebida alcóolica como fator de 

distanciamento, apesar dos depoentes não relatarem diretamente prejuízos causados pela 

bebida.      

 

Também é um indicador importante que favorece a não adesão desses sujeitos à 

terapêutica: o etilismo crônico e suas conseqüências sobre a saúde. Portanto, prevenir o 

alcoolismo e com isso suas graves conseqüências torna-se um desafio, não só pelo impacto 

sobre o objeto de estudo desta pesquisa, mas pelas conseqüências diretas e indiretas em todos 

os segmentos da sociedade, uma vez que o uso do álcool, numa sociedade machista, é 

considerado normal e incentivado desde a infância para os homens, sendo em muitos casos 

sinônimo de status perante o grupo.  

 

Os entrevistados evidenciaram ainda a importância do vínculo como recurso 

favorável na busca de soluções para os problemas de saúde, e  a comunicação como sendo 

um facilitador ou dificultador na relação entre o profissional e o usuário. Cabe portanto aos 

profissionais da saúde valorizarem esse instrumento em suas práticas. Para interpretar, o 

profissional precisa se assumir como produtor consciente de linguagem e como elemento 

transformador, intérprete de mensagens. Compreender os sujeitos pode eliminar o 

preconceito de que os usuários nada sabem sobre as questões de saúde e doença. 
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Todos estavam cientes das complicações e das necessidades de mudanças de hábitos, 

mas não consideram que ficar sem tomar medicação por um tempo pode causar danos, que o 

uso de bebidas interviesse  na absorção e efeitos dos medicamentos anti-hipertensivos. Não 

relacionam a necessidade da realização da atividade física regular e correção nos hábitos 

alimentares como elementos importantes na terapêutica adequada. 

 

A importância de conhecermos bem a comunicação efetiva é bidirecional; para que 

ela ocorra, é necessário haver resposta e validação das mensagens ocorridas. Na fala dos 

depoentes, notei que os profissionais interferem inadequadamente no que acontece com os 

sentimentos, atitudes e intenções, principalmente por não validarem as mensagens recebidas 

pelos sujeitos. Os profissionais de saúde devem considerar que as mensagens são 

interpretadas não apenas pelo que foi falado, mas também pelo modo que transmitimos a 

mensagem.  

 

A estratégia de prevenção e promoção da saúde deve levar em conta a mudança de 

comportamentos em relação ao hábito de fumar, ao alcoolismo, ao tipo de dieta , à atividade 

física, ao peso, entre outros. 

 

O  discurso mostrou  que o homem não se insere ou não está inserido nos programas 

de prevenção ou promoção. Isso pode refletir a falta de eqüidade nos serviços de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O envelhecimento é um fato real, a população idosa vem aumentando 

significativamente e com isso a demanda nos serviços de saúde. Continuo me indagando 

como a sociedade pode se preparar para uma velhice mais saudável, mediante a prevenção e  

a promoção da saúde. .Para isso, o envelhecimento não deve significar só perdas e sim 

também ganhos para poder-se continuar usufruindo da vida, criando-se novas para esta fase. 

Lopes  (2000) ressalta que o idoso ao conquistar  espaços sociais,  conscientiza a sociedade 

para o envelhecimento como continuação e conseqüência de um modo de vida anterior.  

 

As reflexões realizadas a partir da análise das entrevistas permitiu verificar que 

mesmo tendo condição de buscar as informações os indivíduos ficam presos a dogmas. 

verdade, ficamos presos em dogmas, não nos permitindo romper com aquilo que não 

concordamos. Segundo Chauí (2003), a busca da verdade pode seguir dois caminhos o da 

decepção e da negação, ou pela possibilidade de decidir, indo contra as idéias pré-

estabelecidas, construindo outras verdades.  

 

Assim, vejo os serviços de saúde, assim como outros espaços, propiciadores de 

momentos de discussão  sobre o envelhecimento, as imagens negativas e as  preconceituosas 

que acentuam temores em continuar vivendo. As falsas idéias construídas ao longo da vida 

sobre o envelhecimento, são responsáveis pela imagem que, esse homem faz de si mesmo. 

Se queremos mudar os preconceitos que persistem no imaginário coletivo sobre a velhice, 

precisamos incluir os profissionais envolvidos direta e indiretamente com este segmento.  

 

Outro dogma que confirmei é que a família carregamos é o lugar ideal para que as 

pessoas cresçam, desenvolvam-se e envelheçam, associada a família monoparetal. Já 

debatemos anteriormente que  esse conceito de família ampliou-se, permitindo outras 

variedades de organização, que ultrapassam os graus de parentesco.  Nos novos arranjos o 

idoso masculino muitas vezes assume funções que não lhe eram atribuídas, sendo o do avô 

de valorização e prestígio social.  

 

Como estudiosa no campo da Gerontologia Social, percebo que ninguém envelhece 

da mesma maneira nem no mesmo ritmo, isso significa que as experiências do 

envelhecimento não são iguais para todos. Existem diferenças genéticas, sociais, 

econômicas, culturais e espirituais que resultam em diferentes experiências do envelhecer.  

Necessitamos criar espaços que propiciem a permanência de pessoas da mesma idade juntas, 
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em comunidades, aliviando as relações familiares e favorecendo o intercâmbio de vivências 

entre aqueles com mais anos. Além desses, espaços que aproximem as gerações são 

indicados para estímulo à convivência, propiciando um conhecimento maior das 

necessidades dos grupos etários.  

 

 O Programa de Saúde da família como estratégia de reorganização da prática 

assistencial, onde a família é entendida, percebida e situada a partir de seu contexto social e 

físico, com crenças e valores identificados, favorece uma compreensão ampliada no processo 

saúde-doença. O estudo colaborou no sentido de ampliar a necessidade de dar voz aos 

usuários deste serviço na tentativa de juntos elaborarem estratégias que gerem mudanças  e 

atitudinais. 

 

A equipe da Saúde da Família com sua característica multidisciplinar, inicialmente 

pode parecer geradora de altos custos por aglutinar profissionais de várias áreas. Há  

necessidade de ampliar esta discussão no intuito tanto de estimular uma visão do  indivíduo 

como um todo e, quem sabe futuramente quebrar a que tem sido enfocada em cada área do 

saber.  

 

Mas afinal de contas, quem é o  sexo frágil? Diante dos dados estatísticos 

demonstram que demostram que os homens morrem mais cedo do que as mulheres, sendo as 

principais causas de morte as doenças cardiovasculares e causas externas. Preocupa  o fato 

de continuarmos reproduzindo valores, não atendendo para esta outra realidade. Continuo 

afirmando que a saúde do homem tem sido pouco considerada na saúde pública, o que 

resulta numa dedicação precária na atenção primária, já que são males que podem ser 

prevenidos.  

 

Partindo da análise favorecida pelo método Paidéia,  foi possível compreender as 

dificuldades do homem idoso hipertenso e a relação com a não adesão ao tratamento, como  

constitutivos desse Sujeito. A gestão e as práticas profissionais têm capacidade de interferir 

nos padrões dominantes, relacionando a reconstrução da cidadania às dificuldades para 

defenderem a própria subjetividade. Campos (2003) afirma, torna-se necessário re-orientar as 

práticas de saúde voltando-as para ampliar a capacidade de análise e de co-gestão dos 

Sujeitos. Capacidade para lidar com as limitações impostas pelo contexto e com as 

dificuldades pessoais. 
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Os resultados dessa prática metodológica permite uma reflexão por parte da  equipe 

de saúde quanto o modo de gestão e possibilidade de  uma prática construtiva, processual, e 

que procure, na medida do possível,  facilitar que os sujeitos reconheçam e expressem seus 

interesses e necessidades. Deve-se promover momentos de reflexão nas equipes e realizar 

uma análise crítica da situação atual e assim criar possibilidades de novos fazeres na saúde 

coletiva. 

 

 Pensar em homens idosos implica vê-los com necessidades especiais a serem 

consideradas em todas as formas de interação, implicando em programas específicos.  

 

Tendo o conhecimento e a confirmação por meio do estudo que os fatores sociais, 

culturais, econômicos e cognitivos estão presentes entre as dificuldades em aderir o 

tratamento anti-hipertensivo, cabe nos perguntarmos se a sociedade como um todo está 

atuando para mudar esse paradigma que se repete de geração a geração. Como estamos 

educando os meninos, que serão adolescentes, adultos e idosos? Como esperar um 

comportamento diferente, se estamos reproduzindo modelos  antigos por tanto tempo? 

Temos de trabalhar o conceito de saúde, promoção e prevenção desde a infância, e com 

todos os gêneros para que no futuro se incorpore como algo fundamental para um 

envelhecimento saudável. 

 É necessário discutir o processo de envelhecimento além do fisiológico, procurando 

abranger várias dimensões  de nossa existência. Nesse sentido, o Programa e Estudos Pós 

Graduados em Gerontologia Social da PUC/SP, pelo caráter multidisciplinar do corpo 

docente e discente favoreceu o exercício dessa prática. Além de estimular um processo de 

ensino aprendizagem criativo e crítico, foi uma oportunidade de convivência e troca de 

vivências entre os profissionais. 

Hoje, tenho certeza que a pesquisa aqui concretizada teve origem lá nos debates ( na 

maioria das vezes chegando a ser polêmicos), travados em sala de aula. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA SILVA TELLES  

 

Eu, Elisabete Calabuig Chapina Ohara, enfermeira há 15 anos, aluna regularmente 

matriculada na Pós Graduação, Mestrado em Gerontologia Social na PUC –SP, estou 

realizando uma pesquisa que constituirá a Dissertação de Mestrado em Gerontologia Social. 

A pesquisa refere-se ao estudo de Homens Idosos Hipertensos e a não adesão ao tratamento. 

Pretendo, por meio do estudo, verificar os aspectos culturais, sociais e subjetivos dos 

homens idosos hipertensos e a falta de adesão à terapêutica. 

 

� Para atingir os objetivos propostos pelo estudo serão necessários: 

� Acesso aos dados do Sistema de Informação de Atenção Básica 2005; 

� Acesso aos prontuários dos homens idosos hipertensos ( Ficha B) 

� Autorização para realização de visitas domiciliares nos homens idosos 

hipertensos. 

 

Solicitamos autorização para desenvolver o estudo, que utilizará um roteiro para 

entrevista com perguntas abertas. Acrescentando que, se houver interesse em que o nome da 

Instituição apareça na divulgação deste trabalho nos disponibilizaremos em atendê-los. 

Também ressalto que a colaboração da Instituição é muito importante para o êxito desta 

pesquisa, que tem como principal finalidade a melhoria da assistência prestada ao homem 

idoso hipertenso.  

Desde já agradeço sua atenção. No aguardo da resposta, colocamos nos à disposição 

para outros esclarecimentos que se façam necessários. 

Elisabete Calabuig Chapina Ohara 

telefone: 6511-8930 e  8291-6813 E-mail : chapinaohara@ itelefônica.com.br 

Rua Aldo Gianni, 171. São Miguel, Vila Nova Curuçá, SP.  

 

Elisabete Calabuig Chapina Ohara  

_________________________________________________ 

   Professora Drª Ruth Gelehrter da Costa Lopes (orientadora) 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE COMPROMISSO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA 

FAMÍLIA SILVA TELES 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da resolução CNS 196/96 e seus 

complementares, e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento desse 

projeto, autorizo sua execução. 

Nome:__________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________ 

Data:___________________________________________________ 

Telefone: 6561-8034 

Localização: Rua José Alexandre de Machado, nº541 

CEP: 08160460 

E.mail psfmarcelina.st.@terra.com.br 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O 
ENTREVISTADO  

 
Título do Estudo: “SUBJETIVIDADE DO HOMEM IDOSO E A RELAÇÃO  C OM A                            

NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO” 
 

Estou solicitando sua participação neste estudo, que tem como objetivo verificar os 
aspectos culturais, sociais e  subjetivos do homem idoso hipertenso na falta de aderência à 
terapêutica anti-hipertensiva na Unidade Básica de Saúde da Família. Será realizado 
individualmente, por meio do roteiro de entrevista, no local predeterminado pelo próprio 
entrevistado. Em qualquer momento que surgirem dúvidas a respeito da pesquisa estas 
poderão ser esclarecidas pela enfermeira Elisabete Calabuig Chapina Ohara, que pode ser 
encontrada pelos telefones 6511-8930, 8291-6813, na rua Aldo Gianni,171 São Miguel, S.P.; 
E.mail chapinaohara@itelefônica.com.br. 

Tendo alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua General Jardim, 36 – 2ªandar – Vila Buarque – 
São Paulo, telefone 3218-4043. 

A qualquer momento poderá deixar de participar deste estudo sem que isso 
prejudique de forma o entrevistado. Serão fornecidas informações atualizadas sobre os 
resultados parciais das pesquisas. Não terá o participante despesa em qualquer fase da 
pesquisa.  Qualquer opinião que por ventura seja verbalizada pelo participante relacionadas 
com sua  privacidade será mantida em caráter confidencial, sendo assegurado ou seu 
anonimato. 

Eu ________________________________________________ li ou foram lidas para 
mim as informações  descrevendo o estudo “ Subjetividade do Homem Idoso Hipertenso 
com a não adesão ao tratamento anti-hipertensivo”. O Estudo contará com indivíduos do 
sexo masculino cadastrados no Programa de Saúde da Família  Silva Telles na Região Leste 
da cidade de São Paulo”. Discuti com a enfermeira Elisabete Calabuig Chapina Ohara sobre 
minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 
do estudo. Sei que poderei retirar o meu consentimento se achar necessário, antes ou durante 
o mesmo, sem prejuízo. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 
Ciente de tudo isso, concordo em participar do estudo. 

 
 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO 
 

 
ASSINATURA DA PESQUISADORA 

ELISABETE CALABUIG CHAPINA OHARA 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. O que significa ser homem na sociedade atual? Quais são suas características, funções, 

atividades, outros? 

2. O que significa ser idoso na sociedade atual? 

3. Como e quando você descobriu ser hipertenso? Como você se relacionou com o fato? 

Comente. 

4. O que sabe sobre sua doença? 

5. Como a equipe e/ou profissional que o atende/trata vêm planejando os seus cuidados para 

resolver a hipertensão arterial? Explique. 

6. A equipe vem atendendo às suas reais necessidades? Comente. 

7. O que modificou na sua vida essa intercorrência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


