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Resumo
Objetivo – Avaliar o nível de conhecimento desses doentes com relação aos riscos associados à manutenção de elevados níveis pressó-
ricos. Métodos – Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo e de abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade Básica de Saúde
da cidade de São Paulo-SP, no período de março a abril de 2012. Resultados – Dos 200 entrevistados, 47 (23%) declaram ser hipertensos
e foram efetivamente entrevistados. Destes 43 indivíduos (91%) relatam conhecer os riscos cardiovasculares e neurológicos associados
HAS. Porém, apenas 10 (21%) citaram as complicações renais como possíveis complicações de sua condição clínica. Conclusão – Nesta
breve avaliação quantitativa, observou-se que a grande maioria dos hipertensos entrevistados desconhece as complicações nefrológicas
que podem decorrer da manutenção de elevados níveis pressóricos.

Descritores: Gestão em Saúde; Sistema Único de Saúde; Hipertensão; Organização e administração

Abstract
Objective – To evaluate the level of knowledge of these patients with respect to the risks associated with the maintenance of high blood
pressure. It has been empirically observed that the majority of patients with Higo Blood Pressure (HBP) are unaware of the hazards of
their clinical condition, especially those related to kidney failure. Methods – This is the study descriptive, prospective, quantitative ap-
proach a Basic Unit Health the São Paulo-SP, city in the period 2012. March-April. Results – Of the 200 respondents, 47 (23%) reported
being hypertensive and were interviewed. Of these, 43 individuals (91%) knew the neurological and cardiovascular risks associated
with HBP. However, only 10 (21%) reported renal complications as possible complications of their medical condition. Conclusion – In
this brief quantitative assessment, it was noted that the vast majority of respondents unaware nephrological complications that can arise
from the maintenance of elevated blood pressure.It is important to create more effective programs for the prevention of complications
of HBP in order to improve the condition of life of the patients and also the reduction of expenses, particularly related to renal replacement
therapy. 

Descriptors: Management in health; National Health System; Hypertension; Administration and organization

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) configura-se

como uma das doenças crônicas mais comuns, tor-
nando-se nas últimas décadas um problema de saúde
pública, além de um desafio para os gestores no con-
trole e prevenção deste agravo e de suas complicações,
especialmente no tangente às funções cardiovascular e
renal. 

Em relação à dimensão, o problema da HAS para o
Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos mais relevantes
pois, dos 35%da população com HAS (17 milhões de
brasileiros), 75% recebem atendimento na Atenção Pri-
mária. Isto configura a necessidade de investimentos
financeiros constantes para o desenvolvimento das
ações ligadas à promoção, prevenção e tratamento mas,
principalmente, na recuperação dos acometidos por
complicações oriundas do mau controle pressórico.

O cuidado dos agravos das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) requer o ajuste entre estratégias
multiprofissionais e o coletivo, o desenvolvimento de
políticas públicas, campanhas de comunicação, mar-
keting social, reorientação dos serviços de saúde para
o trabalho interdisciplinar e intersetorial, estratégia in-

dividual voltada ao manejo dos fatores de risco e das
doenças crônicas não infecciosas e implantação de um
sistema de vigilância à saúde, visando concretizar os
“objetivos da saúde”, que são: produzir saúde; garantir
a realização profissional e pessoal dos trabalhadores e
reproduzir o SUS como uma política democrática e so-
lidária. Para tal, é necessário incluir trabalhadores, ges-
tores e usuários dos serviços de saúde em um pacto de
corresponsabilidade.

Um dos desafios diante da HAS é a adesão dos usuá-
rios ao tratamento e aos programas de acompanha-
mento, prevenção e promoção de saúde. A adesão ao
tratamento é considerada um processo complexo, in-
fluenciado por fatores ambientais, individuais e de aco-
lhimento por parte dos profissionais de saúde, no qual
se encontram comprometidas as dimensões biológica,
sociológica e psicológica. Tais fatores são fortes deter-
minantes da qualidade do cuidado prestado. Além des-
tes, somam-se os fatores socioeconômicos, culturais e
comportamentais, dificultando ainda mais o processo
de adesão.

A Política Nacional de Humanização (PNH) proposta
pelo Ministério da Saúde (MS) destaca como estratégia



central desta implantação o acolhimento, como dispo-
sitivo de mudança no processo de trabalho em saúde,
em todas as unidades municipais de saúde. Neste sen-
tido, O acolhimento constitui uma estratégia de como
operar o processo de trabalho em saúde, que traz um
novo significado na relação profissional-usuário, o qual
é considerado em toda a sua subjetividade.

O contato entre profissional e paciente deveria pro-
piciar o conhecimento do usuário e a continuidade de
acompanhamento. A atenção básica tem por objetivo
aumentar o acesso da população aos serviços de saúde,
propiciando longitudinalidade e integralidade na aten-
ção prestada aos indivíduos e grupos populacionais.
Procura-se trabalhar incentivando a participação po-
pularcom as ações de saúde, com ênfase às práticas de
educação e promoção da saúde, trabalhando os con-
teúdos de forma crítica e contextualizada.

Nos últimos anos, os municípios brasileiros adquiri-
ram responsabilidades maiores no âmbito da gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS). A descentralização do
SUS acarretou na responsabilidade municipal de orga-
nizar estruturas e processos de gestão para contemplar
a atenção à saúde e efetivar as atribuições regulatórias
e de fiscalização sanitária1.

A atenção básica à saúde é considerada a principal
porta de entrada no sistema de saúde, é a estratégia or-
ganizadora do cuidado integral, alcançando a totalidade
dos municípios do país e caracterizando o processo de
descentralização do SUS desde o início2-3.

Com a estratégia da descentralização, o SUS reafirma
a gestão participativa como componente estratégico
que, junto com a regionalização e cooperação entre
esferas distintas do próprio SUS, propõem uma trans-
formação na cultura da gestão pública no país. Na pres-
tação de serviços, a tarefa que se apresenta é a cons-
trução da integralidade, a promoção da equidade e a
atenção humanizada à saúde4.

Partindo deste contexto para a transformação da ges-
tão, destacam-se dois sujeitos importantes como cons-
tituintes desta forma de gerir: o usuário e sua participa-
ção, e o trabalhador na sua valorização, no intuito de
problematizar o seu desenvolvimento4. O reconheci-
mento do valor desses dois atores na consolidação do
SUS permite o intercâmbio entre a gestão e influência
na dinâmica social do sistema de saúde.

O modelo que é proposto para a gestão do SUS se
apoia no conceito do trabalho em equipe e em cole-
giados, garantindo que o poder seja de fato comparti-
lhado por meio de diagnósticos, análises, avaliações e
decisões construídas coletivamente pelos gestores, tra-
balhadores da saúde e usuários do sistema de saúde.
As necessidades e demandas dos diversos grupos sociais
devem ser compreendidas à luz da própria realidade
destes grupos, com indicações acerca de seus valores,
hábitos, condições sociais e especificidades do seu pro-
cesso de adoecimento/sofrimento, bem como de suas
idealizações acerca do que seja saúde, além dos fatores
associados àquilo que estes grupos entendem por bem-
viver. Assim, no exercício da gestão participativa, os

sujeitos sociais são concebidos não apenas como su-
jeitos de direitos, mas como sujeitos ativos que susten-
tam os sentidos de suas próprias experiências, sendo
protagonistas no encaminhamento de demandas refe-
rentes às suas realidades sociais4.

A gestão participativa agrega legitimidade às ações
setoriais e sustentação para os programas e políticas
propostas,tendo ainda como objetivo assegurar a in-
clusão de novos sujeitos na cena da saúde, além de
ampliar a possibilidade de escuta das necessidades dos
usuários e entidades organizadas da sociedade civil,
conferindo maior densidade ao processo de redemo-
cratização da sociedade brasileira4.

Na proposta da gestão participativa os serviços de
saúde têm três objetivos: produção de saúde, realização
profissional e pessoal de seus trabalhadores e a sua
própria reprodução enquanto política democrática e
solidária. Esses três objetivos exigem a participação dos
trabalhadores da saúde, gestores e usuários em um
pacto de corresponsabilidade para serem plenamente
atingidos5. No entanto, observa-se a dificuldade da in-
tegração destas diferentes perspectivas de gestão, arti-
culando distintos atores com suas contribuições. Em
relação aos usuários, a abordagem biológica, de alguma
maneira, configura-o apenas como objeto de trabalho
nos serviços de saúde, não sendo considerados na ges-
tão. Nas organizações de saúde, é esperado queo con-
junto de trabalhadores e gestores busque a qualidade
na produção de saúde, compreendendo a saúde como
direito social6. Espera-se, também, que seja oferecida
aos usuários a oportunidade de ampliar o conhecimento
sobre sua doença e a capacidade de autocuidado.

Para contemplar a produção de saúde como descrito,
destaca-se o acolhimento. O acolhimento tem como
objetivo a escuta e a valorização das queixas do usuário,
identificando suas necessidades, com respeito às dife-
renças, constituindo-se em uma tecnologia relacional
direcionada pelo diálogo7.

Para alcançar a possibilidade do autocuidado e da
adesão dos usuários aos programas das DCNT, observa-
se a necessidade da integração dos conceitos e práticas
da gestão compartilhada, praticando o acolhimento e
trabalhando a intervenção educativa em saúde.Saber
como o usuário percebe a sua doença fornece subsídios
à equipe gestora para um planejamento adequado dos
programas e ações de saúde. Para alcançar sucesso nas
atividades de educação em saúde é preciso conhecer
os usuários, seus hábitos, crenças e condições em que
vivem. Além disso, é necessário envolver os indivíduos
nas ações, além de não impor o conhecimento8.

A HAS é uma doença que evolui de maneira assinto-
mática e pode acarretar prejuízos em vários órgãos do
corpo humano, principalmente alteração das funções
renais. O conhecimento do paciente sobre a sua doença
pode colaborar para uma melhor adesão ao tratamento
e adoção de práticas de promoção de saúde que dimi-
nuem a necessidade de intervenções médicas decor-
rentes das consequências da sua doença. Para que a
clientela incorpore estas práticas preventivas é neces-
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sária a atuação integralizada e interdisciplinar da equipe
de saúde, através do desenvolvimento de estratégias
de educação em saúde, objetivando a conscientização
sobre a busca e manutenção da saúde9. Desta forma, a
integração das ações do gestor e do trabalhador na or-
ganização do trabalho em saúde é fundamental, sendo
o trabalhador o sujeito em contato como cliente, res-
ponsável pelas práticas educativas e, principalmente,
pela identificação das diferentes necessidades de co-
nhecimento destes usuários. Com estas informações é
possível discutir juntamente com o gestor as estratégias
para adesão dos clientes aos programas preventivos e
delineamento das formas de organização dos serviços
prestados.

A educação em saúde é uma área do conhecimento
considerada político e didática. Sua prática é determi-
nada pelas condições sociais e econômicas que pro-
duzem as políticas. O conhecimento e o comporta-
mento em relação à doença e à saúde requerem
profissionais que assumam a função de educadores10.

Em uma pesquisa que analisou as dificuldades en-
contradas pelo Programa de Saúde da Família na pres-
tação da assistência aos portadores de doenças crôni-
cas, diabetes e HAS11, os autores observaram que,
segundo os médicos, a falta de conhecimento sobre a
sua própria condição clínica constituiu-se no principal
fator que faz com que a população não adira aos pro-
gramas de atenção à saúde já instituídos. No mesmo
estudo,os autores afirmam que a totalidade dos médi-
cos, enfermeiros e auxiliares de enfermagementrevis-
tados afirmamque os pacientes não seguem adequada-
mente às recomendações de autocuidado, sugerindo a
existência de problemas de comunicação entre o sis-
tema de saúde e os seus usuários, dificultando o alcance
da produção de saúde.

A partir da inquietação em relação à importância do
conhecimento do usuário e o papel do trabalhador e
do gestor na comunicação e educação do paciente,
buscou-se avaliar o conhecimento de portadores de
HAS com relação às possíveis complicações que podem
decorrer da manutenção de elevados níveis pressóricos,
com o intuito de discutir a valorização deste conheci-
mento como subsídio aos gestores e trabalhadores na
gestão compartilhada para a organização dos serviços
de saúde. Dessa forma, o foco central deste trabalho
consistiu em avaliar o conhecimento de portadores de
Has em relação às complicações de sua doença e des-
tacar a importância da valorização do conhecimento
de usuário portador de HAS, visando fornecer subsídios
aos gestores no tangente à participação dos trabalha-
dores e usuários na gestão compartilhada na organiza-
ção dos serviços de saúde, no desenvolvimento de po-
líticas e programas educaionais; e no controle ods
agravos da DCNT.

Métodos
Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, e de

abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo – SP, no

período de março a abril de 2012. A amostra popula-
cional deste estudo foi constituída por indivíduos hi-
pertensos, maiores de 18 anos, e que concordaram em
participar desta pesquisa através da assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O instru-
mento de coleta de dados constituiu-se de um questio-
nário com perguntas fechadas acerca do conhecimento
dos portadores de HAS com relação às complicações
de sua doença, bem como a adesão dos participantes
ao tratamento no serviço de saúde, além das práticas
de autocuidado. As variáveis observadas foram apre-
sentadas por suas frequências relativa e absoluta, sem
a aplicação de testes estatísticos mais apurados. Todas
as variáveis estudadas passaram por uma análise mul-
tivariada utilizando-se o programa Medcalc Clinical
Calculations® (Aspire Soft International). Nenhuma in-
formação que pudesse identificar a instituição onde
essa pesquisa foi realizada ou os pacientes que partici-
param do estudo foi divulgada. Este trabalho foi regis-
trado no Conselho Nacional de Saúde (CNS), e apro-
vado sob o protocolo nº 317840/2010 pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Nove de Julho –
UNINOVE, por obedecer às diretrizes previstas pela
resolução 196/96 do CNS, vigente à época, quanto aos
seus aspectos éticos e legais.

Resultados
Durante o período de realização do estudo, foram

abordados 200 indivíduos (83 homens /117 mulheres,
com média de idade de 26±9 anos), dos quais 47 (23%
do total de indivíduos abordados) declararam-se hiper-
tensos e foram efetivamente entrevistados. Destes, 29
participantes (62%) eram do sexo feminino e 18 (38%)
do sexo masculino, com média de idade de 34±7 anos.

Na distribuição dos entrevistados de acordo com a
etnia, 26 indivíduos (55% dos entrevistados) declara-
ram-se brancos, 4 participantes (8% da amostra) decla-
raram-se negros, 3 entrevistados (6% dos indivíduos)
declararam-se mulatos, 13 estudantes (28% dos parti-
cipantes) declararam-se pardos, 1 entrevistado (2% da
amostra) declarou-se oriental.

Avaliando-se os níveis de pressão arterial dos entre-
vistados, observamos uma pressão arterial sistólica mé-
dia de 160±26 mmHg e uma pressão arterial diastólica
média de 110±21 mmHg, nos permitindo classificar
nossa amostra populacional como portadora de Hiper-
tensão Moderada (estágio 2)12.

Quando indagados sobre a presença de pai ou mãe
portadores de HAS, 39 indivíduos (83% da amostra)
relataram possuir (ou ter possuído) pelo menos um dos
dois progenitores nesta condição.

Com relação à adesão ao tratamento medicamentoso
prescrito, adesão efetiva foi observada em 28 entrevis-
tados (60% da amostra). Já com relação ao seguimento
das orientações dietéticas, prática de atividade física e
abandono do etilismo e tabagismo, observamos que 27
indivíduos (57% dos entrevistados) seguem as orientação
de dieta, apenas 7 entrevistados (15% da amostra) rea-
lizam atividade física, 9 sujeitos (19% da amostra) con-
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somem bebidas alcoólicas regularmente e 6 indivíduos
(13% da dos entrevistados) mantém hábito tabagista.

Quando avaliamos o conhecimento do portador de
HAS sobre as possíveis complicações de sua morbidade,
43 indivíduos (91% da amostra) demonstraram conhe-
cer o fato de que a HAS não controlada poderia lhes
trazer complicações cardiovasculares e neurológicas.
Porém, apenas 10 entrevistados (21% da amostra) cita-
ram a nefropatia hipertensiva e a insuficiência renal
crônica como possíveis complicações de sua condição
clínica.

Na análise univariada, apenas as variáveis idade e
sexo relacionaram-se positivamente com a variável des-
fecho (conhecer ou não a possibilidade de desenvolver
complicações de ordem renal decorrentes da manu-
tenção de elevados níveis pressóricos). Todavia, quando
consideradas conjuntamente em uma análise multiva-
riada, as variáveis citadas não apresentaram relação
estatisticamente significante com o acentuado desco-
nhecimento das complicações renais que podem de-
correr da HAS.

Discussão
Em decorrência ao crescente número de indivíduos

que vêm desenvolvendo HAS nas últimas décadas, mos-
tra-se evidente a necessidade de uma constante preo-
cupação dos gestores públicos com relação à necessi-
dade da realização de investimentos financeiros no
intuito de desenvolver ações relacionadas não só ao
tratamento desta importante condição clínica mas, es-
sencialmente, na prevenção das complicações que po-
dem decorrer da manutenção constante de elevados
níveis de pressão arterial.

Embora a amostra desta pesquisa seja composta por
universitários, a análise dos dados permitiu afirmar que
a falta de conhecimento dos portadores de HAS com
relação às consequências da sua doença é preocupante.
Em um estudo realizado com 667 universitários na ci-
dade de Lubango – Angola, observaram-se índices se-
melhantes de desconhecimento, especialmente com
relação à presença de diversos fatores de risco para a
HAS entre os entrevistados12. Espera-se que a população
universitária apresente maiores condições para obten-
ção de informações relacionadas à manutenção da
saúde, fenômeno este não observado no referido le-
vantamento. A partir desta análise, é possível inferir
que a população com menor grau de escolaridade apre-
sente, consequentemente,um conhecimento ainda me-
nor com relação aos catastróficos desfechos que podem
decorrer da não realização do adequado controle de
sua doença, o que per se já se caracteriza em um im-
portante problema para a gestão dos serviços em saúde.

Neste trabalho, demonstramos que cerca de metade
da amostra observada referiu não seguir adequadamente
as orientações dietéticas, medicamentosas e relaciona-
das à prática de hábitos saudáveis que visam manter
adequados seus níveis pressóricos. Nossos achados fo-
ram confirmados por um estudo que demonstrou baixa
adesão dos hipertensos ao tratamento farmacológico9.

Na referida pesquisa, foi demonstrado pelos autores
que cerca de 1/3 dos portadores de HAS se preocupam
apenas com a resolução do quadro crítico da hiperten-
são, reassumindo o tratamento apenas para solução da
crise hipertensiva, abandonando novamente o trata-
mento logo após a resolução do quadro agudo9.Certa-
mente a falta de informação e adesão aos programas
de saúde da população está relacionada à forma de or-
ganização dos serviços prestados pela equipe de saúde.

Por ser uma doença assintomática e com a possibili-
dade de acometimento de uma série de órgãos-alvo
sem a percepção do portador, torna-se de suma impor-
tância o conhecimento dos indivíduos hipertensos com
relação à necessidade da manutenção de níveis pressó-
ricos adequados visando evitar a instalação dessas co-
morbidades. Julga-se importante avaliar o conhecimento
do portador de HAS com relação à sua saúde, visando
identificar possíveis falhas nas campanhas de esclareci-
mento, buscando assim novas alternativas para solucio-
nar um problema. Para identificar o conhecimento e as
necessidades educacionais, o papel do trabalhador em
saúde é fundamental, pois a equipe de saúde está em
contato com o usuário e conhece os fatores socio cul-
turais que envolvem o processo de educação e adesão
do paciente aos serviços. Para atingir este objetivo a va-
lorização do trabalhador se faz importante na gestão
compartilhada e na ação do acolhimento.

A produção de saúde deve estar compreendida na
categoria de serviços. Entretanto,uma importante parti-
cularidade é que a saúde é produzida pelo encontro e
sinergia entre quem a produz e quem a recebe, ou seja,
no ato da interação entre o trabalhador e o paciente.
Desta maneira, a equipe de trabalhadores de saúde,
durante suas ações, necessita manter uma relação hu-
manizada com os usuários. Sendo o serviço de saúde
peculiar, depende do estabelecimento de um vínculo
entre os envolvidos. Percebe-se que, com relação à
HAS, ovínculo citado não se encontra bem estabele-
cido, já que a referida doença pode ser facilmente con-
trolada, o que contribui com uma diminuição conside-
rável dos agravos a ela relacionados, em especial a
partir da adesão dos portadores aos programas de saúde
já existentes, que estão relacionados especialmente à
mudança dos hábitos de vida.

A adesão dos usuários aos programas, além do auto-
cuidado,está diretamente atrelada ao vínculo criado
entre ele e o serviço. A partir disso, cabe à gestão dos
serviços de saúde identificar e valorizar o conhecimento
do usuário, atendendo à reorientação da forma de gerir
proposta pelo Ministério da Saúde (MS), incluindo na
gestão dois novos sujeitos nos processos: o trabalhador
e o usuário. Além da inclusão dos novos sujeitos, a
gestão compartilhada incorpora também a função de
análise de contextos. Destaca-se, portanto, que nestas
análises, o conhecimento dos portadores de doenças
crônicas deve ser considerado na formulação das ações
em saúde.

Reconhecemos que a amostra estudada foi reduzida,
que a avaliação da pressão arterial dos participantes
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foi realizada de maneira pontual, e que outras variáveis
de interferência pudessem ter sido mais bem controla-
das neste breve estudo. Assumimos ainda que a com-
paração dos dados dos indivíduos hipertensos com os
dados obtidos de um grupo controle devidamente pa-
reado reforçariam ou não os resultados aqui discutidos.
Todavia, sugerimos a realização de novos estudos, mais
bem acompanhados, com o intuito de verificar se o
problema aqui exposto se repetirá quando analisado
em maior escala.

Conclusão
Nesta breve avaliação quantitativa, observou-se que

a grande maioria dos hipertensos entrevistados desco-
nhece as complicações nefrológicas que podem de-
correr da manutenção de elevados níveis pressóricos.
A avaliação do conhecimento do usuário com respeito
à sua própria doença, bem como de suas complicações,
deve ser valorizada pelos gestores, assim como pelos
trabalhadores diretamente em contato com estes pa-
cientes. Neste ponto, a participação do trabalhador em
saúde e do usuário, junto ao gestor, se faz importante
para a organização das ações de saúde, além da criação
de programas de avaliação da adesão dos pacientes
aos mesmos. Desta forma, esta integração de saberes
numa gestão compartilhada pode contribuir de maneira
bastante profunda para a produção do estado de saúde.
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