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Introdução

A hipertensão arterial ou pressão alta (sendo esta última de-
signação mais conhecida no âmbito do senso comum) é uma das 
doenças de maior prevalência na população brasileira. É uma pato-
logia crônica e caracteriza-se pela presença de níveis de pressão ar-
terial elevados associados a alterações no metabolismo do organis-
mo, nos hormônios e nas musculaturas cardíaca e vascular. A SBC 
(Sociedade Brasileira de Hipertensão) estima que há hoje cerca de 
30 milhões de hipertensos em nosso país, sendo 30% destes adul-
tos e 60% idosos. Embora o problema ocorra predominantemente 
em adultos atualmente vêm acometendo também crianças e ado-
lescentes, correspondendo a 3,5 milhões da população.

Em 95% dos casos, a causa da hipertensão arterial (HA) é 
desconhecida, sendo chamada de HA primária ou essencial. Nesses 
pacientes, ocorre aumento da rigidez das paredes arteriais e a he-
rança genética pode contribuir para o aparecimento da doença em 
70% dos casos. Nos demais, ocorre a HA secundária, ou seja, quan-
do uma determinada causa predomina sobre as demais, embora 
outras possam estar presentes. Outros fatores que podem colabo-
rar para a manifestação desta enfermidade são o tabagismo, consu-
mo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de 
sal, colesterol alto e falta de atividade física.

São inúmeras as complicações que a hipertensão pode tra-
zer sendo as mais frequentemente relacionadas ao coração, cére-
bro, rins, olhos e artérias periféricas. Pode levar ainda a Infarto Agu-
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do do Miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, 
acidente vascular cerebral, problemas oculares como diminuição 
da visão e alterações na retina ou problemas circulatórios.

O tratamento para indivíduos hipertensos pode ser medica-
mentoso, e não medicamentoso. Quando não é possível controlar a 
hipertensão com cuidados na alimentação e prática de exercícios 
físicos, faz-se necessário o uso de medicações hipotensoras com o 
objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares. 
O tratamento medicamentoso deve estar sempre associado ao tra-
tamento não medicamentoso citado acima.

Com relação a essa questão do uso de medicamentos, perce-
be-se em nossa vivência diária que o tratamento anti-hipertensivo 
a base de remédios nem sempre é aderido, principalmente pelos 
idosos e quando o é, não é realizado corretamente. Isto acaba confi-
gurando-se como um grande problema de saúde pública, visto que 
esta é uma faixa etária bastante vulnerável e que por isso está pro-
pensa a sofrer com os inúmeros problemas que a doença pode tra-
zer. Mesmo com a criação do HIPERDIA (Sistema de Cadastramento 
e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos) pelo Ministério 
da Saúde, e com a distribuição gratuita desses medicamentos, vê-se 
que o problema ainda persiste.

Adesões e seus significados

Em pesquisa aprofundada sobre os possíveis conceitos de 
adesão no que se refere a tratamento médico, evidenciou-se que 
esta na maioria das vezes aparece não só como o uso contínuo de 
medicamentos, mas também como a participação ativa e consciente 
envolvendo um conjunto de mudanças e adaptações nos seus hábi-
tos de vida. De acordo com Araujo; Vasconcelos; Freitas (2012), a 
adesão ao tratamento anti-hipertensivo define-se como um fenô-
meno em que se evidencia a participação ativa do paciente no plano 
terapêutico, onde o portador de Hipertensão Arterial compartilha 
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a responsabilidade pelo sucesso da terapêutica farmacológica ou 
não; não se limitando ao meio das recomendações médicas, mas 
exercendo posição ativa. 

A adesão é um fenômeno multidimensional determinado 
pela interação de cinco fatores denominados como “dimensões”, no 
qual os fatores relacionados ao paciente são apenas um determi-
nante. Estes são os fatores socioeconômicos, fatores relacionados 
ao paciente, fatores relacionados à doença, fatores relacionados ao 
tratamento e finalmente os que dizem respeito ao sistema e equi-
pe de saúde. Percebe-se que a adesão esta além do seguimento da 
prescrição de medicamentos, envolvendo aspectos referentes ao 
sistema de saúde, fatores socioeconômicos, ao paciente e também 
a própria doença.

A partir dessas abordagens que conceituam adesão, pode-se 
inferir que a mesma nada mais é do que um trabalho contínuo de 
envolvimento entre paciente e equipe de saúde, – compreendendo 
todos os seus profissionais – onde se espera destes uma orientação 
de qualidade e comprometimento e onde se almeja que o cliente 
não apenas faça o uso correto e diário da medicação, mas que sai-
ba adaptar sua vida a este tratamento, incluindo sua alimentação, 
exercícios físicos e busca constante de acompanhamento nos servi-
ços de saúde.

Causas da baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo
 
De acordo com Dantas (2011), em seu estudo sobre os fa-

tores que influenciam na adesão ao tratamento anti-hipertensivo, 
várias causas, tais como: a falta de poder aquisitivo para adquirir os 
medicamentos, os efeitos colaterais causados pela medicação, se-
dentarismo, falta de dieta equilibrada, etilismo, tabagismo, fatores 
emocionais, deficiências físicas e mentais. No tocante as dificulda-
des Dantas apontou que as pessoas deixam de aderir ao tratamento 
principalmente por falta de informação adequada sobre a doença.
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Já pelo estudo de Landim et al (2011), quanto maior for o 
número de medicamentos prescritos menor a ocorrência do seg-
mento completo do tratamento; a taxa de abandono cresce com o 
tempo da terapêutica. O estudo realizado por Gusmão et al (2009), 
em Fortaleza, também vem a afirmar a pesquisa descrita acima da 
qual o número de medicamentos influencia na adesão.

A adesão ao tratamento anti-hipertensivo é essencial para o 
controle da pressão arterial e consequentemente para diminuição 
de complicações cardiovasculares, sendo necessário um reconheci-
mento das suas causas a fim de serem tomadas providencias com 
base nos fatores encontrados trabalhando com o foco de melhorar 
e esclarecer a população principalmente os idosos sobre a impor-
tância de seguir a terapêutica adequadamente.

Ferreira (2009) aponta em seu estudo que o principal pro-
blema no controle da hipertensão arterial é a negligencia nas eta-
pas do processo, do diagnóstico, do tratamento e uso efetivo dos 
medicamentos. Segundo o autor ela ocorre porque a doença não 
causa dor, pode ser assintomática e sua descoberta dá-se de manei-
ra acidental, pelo menos no seu inicio em virtude de agir silenciosa-
mente. Desta forma o seu controle torna-se essencial estando dire-
tamente relacionado ao grau de adesão do paciente ao tratamento.

Conclusão

Pode-se perceber que mesmo com os avanços no tratamento 
das doenças cardiovasculares o número de mortes por consequên-
cia da HA, continua crescendo e estima-se que em 2020 esteja lide-
rando a estatística de causa morte no mundo todo. A falta de uma 
Política Pública educacional regulamentar de saúde para o trata-
mento da Hipertensão Arterial, sobretudo para os idosos apresen-
ta-se como o principal ponto de fissura.
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