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RESUMO
Este trabalho é resultado da avaliação da adesão dos usuários da Unidade Básica de Saúde do Jardim Macaúbas, em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul em 2004, inscritos no Programa do Hipertenso, ao tratamento da hipertensão arterial. 

A pesquisa tem como objetivo identificar as causas da não-adesão ao tratamento, considerando-se como indicadores 

o uso dos medicamentos, freqüência às reuniões e a realização da mudança de estilo de vida, incluindo realização de 

exercícios físicos e cuidados com a alimentação. Os dados foram coletados a partir de um formulário aplicado a 158 

pacientes. Os resultados apontam que a maioria dos entrevistados (85%) adere ao tratamento medicamentoso, seguindo 

a orientação médica corretamente e a minoria que não adere (15%) alega dificuldade de obtenção do medicamento na 

Unida Básica. Quanto ao tratamento não medicamentoso, a maioria dos entrevistados não realiza exercícios físicos por 

causa das co-morbidades existentes e porque não há local apropriado para tal fim; contudo, a maioria dos entrevistados 

cuida da alimentação evitando alimentos salgados e gordurosos. A maior parte dos entrevistados também participa das 

reuniões a fim de aferir a pressão arterial e obter medicação. Apesar dos resultados divergentes e das críticas relevantes 

aos estudos de aderência, estes são considerados importantes e, dificilmente em um só estudo se conseguirá analisar e 

comprovar as razões para aderência ou não de hipertensos ao tratamento. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial. Tratamento da hipertensão. Programa do Hipertenso.
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1   INTRODUÇÃO

Apesar do reconhecimento da 

hipertensão arterial sistêmica como uma entidade 

de prevalência elevada, seu tratamento continua 

inadequado. Estudos demonstram que apenas 

27% dos hipertensos mantêm um controle 

satisfatório da pressão arterial (PA). Apesar de 

devidamente diagnosticados, apenas 50% dos 

pacientes utilizam medicação de forma regular. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

tem caráter assintomático durante seus 15 a 20 

primeiros anos de evolução, por isso, é difícil 

convencer um paciente do perigo em potencial 

que corre e da necessidade de mudar seu estilo de 

vida e, principalmente, da necessidade de utilizar as 

medicações. Diante dessa constatação percebeu-se 

a necessidade de identificar as causas de não-adesão 

ao tratamento. Com a presente pesquisa e seus 

resultados esperam-se oferecer subsídios para os 

profissionais de saúde no manejo de tais pacientes e, 

assim, promover a melhora da adesão.

A partir dos resultados da pesquisa 

podem elaborar medidas que venham a aumentar 

a adesão ao tratamento de hipertensão arterial 

sistêmica e, conseqüentemente, reduzir os fatores 

de risco cardiovascular e co-morbidade associados 

ao processo hipertensivo.

Identificar as causas de não-adesão ao 

tratamento de hipertensão arterial e na Unidade 

Básica de Saúde do Jardim Macaúbas entre os 

pacientes do Programa.

2    REVISÃO DE LITERATURA

2.1    CONCEITO ATUAL DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL SISTÊMICA

A hipertensão arterial, uma entidade 

clínica multifatorial, é conceituada como síndrome 

caracterizada pela presença de níveis tensionais 

elevados, associados a alterações metabólicas e 

hormonais e a fenômenos tróficos (hipertrofias 

cardíaca e vascular). A prevalência da hipertensão 

arterial é elevada, estimando-se que cerca de 15% 

a 20% da população brasileira adulta possa ser 

rotulada como hipertensa. Embora predomine 

na fase adulta, sua prevalência em crianças e 

adolescentes não é desprezível. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA,1998).

2.2     EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL 

2.2.1  Prevalência da HAS

Conforme estudos, a prevalência da 

HAS aumenta progressivamente com a idade em 

ambos os sexos. A prevalência entre os negros é 

sempre maior em qualquer idade. Até os 40 anos, 

ela é próxima a 10% (20% para a raça negra), até 

os 50 anos chega a 20% (40% para a raça negra), 

após 60 anos ultrapassa os 40%, atingindo 60% 

após 70 anos (KAPLAN, 2001).

2.2.2 Impacto na morbidade

A hipertensão é um importante fator de 

risco para a doença cardiovascular, seja na forma 
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de doença isquêmica, insuficiência cardíaca ou 

doença cerebrovascular. A mortalidade por doença 

cerebrovascular, especificamente a hemorragia 

intraparenquimatosa, está diretamente relacionada 

com os níveis tensionais. Estudos americanos 

demonstram que um aumento de 10mmHg da 

PA diastólica usual incorre no aumento de 56% da 

incidência de acidente vascular encefálico (AVE) e 

de 37% de doença coronariana (KAPLAN, 2001).

Considerando-se que a hipertensão 

arterial contribui para morbimortalidade em 80% 

dos casos de AVE e por 40% dos casos de oenças 

isquêmicas do coração em 40%, estima-se que 

a hipertensão arterial esteve envolvida de forma 

direta ou indireta em pelo menos 111.148 óbitos 

no ano de 1995, o que corresponde a  45,44% das 

mortes por doenças cardiovasculares (LATUFO; 

LOLIA; 1996).

2.3  ADESÃO À TERAPIA ANTI-

HIPERTENSIVA

Amodeo (2000) define adesão como um 

relacionamento de colaboração entre o paciente 

e o profissional de saúde, incluindo tomar as 

medicações prescritas nas doses corretas, nos 

horários corretos e adotar e manter as necessárias 

modificações nos diferentes estilos de vida. Define 

também, agora como formas de não-adesão 

à medicação, o fato de o paciente tomar as 

medicações fora do prazo ou em doses erradas, 

não ter uma prescrição emitida ou reemitida no 

prazo, omitir-se ao tratamento ou não adaptar 

ao estilo de vida recomendado ao controle da 

pressão do paciente.

A adesão ao tratamento sofre influência 

de variáveis relativas ao paciente, tais como idade, 

sexo, raça, nível socioeconômico, escolaridade, 

hábitos de vida, aspectos culturais, crenças de 

saúde, dentre outras. Homens, pessoas mais 

jovens e com baixa escolaridade tendem a ser 

menos aderentes ao tratamento e à aquisição das 

medicações. Estudos realizados mostraram que, 

em relação aos remédios, os motivos que mais 

contribuíram para que os pacientes deixassem 

de os tomar foram os custos, ter que tomar várias 

vezes ao dia e efeitos indesejáveis das drogas 

(MION JR; PIERIN; GUIMARÃES; 2001).

A alta taxa de desistência nos tratamentos 

para hipertensos pode ser amenizada com apoio 

psicológico. Um grupo interdisciplinar formado 

por médicos e psicólogos no Hospital do Rim e 

Hipertensão conseguiu dobrar a adesão ao tratamento 

de pacientes hipertensos, utilizando técnicas de 

psicodinâmica. Dados preliminares indicam que a 

taxa de pacientes hipertensos que aprenderam a lidar 

com a doença passou de 11% para 22% após um ano 

de terapia (PUGLIESE, 2003).

2.4  TRATAMENTO

A terapia anti-hipertensiva é dividida em 

dois tipos: tratamento medicamentoso e não-

medicamentoso. 

Um ano após o diagnóstico de 

hipertensão, mais da metade dos pacientes 

abandonam o tratamento. Daqueles que 

continuam a terapia, apenas 50% tomam pelo 

menos 80% dos medicamentos prescritos. 

Em conseqüência disso, 75% dos pacientes 

diagnosticados não conseguem atingir níveis de 

pressão recomendados pelo médico.  Entre os 

fatores que contribuem para a “desistência” do 

tratamento estão, como principais, a característica 

assintomática da doença e a ausência de cura; 

e ainda, fatores demográficos, como idade e 

educação, grau de conscientização do paciente, a 
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relação médico-paciente e a qualidade do sistema 

de saúde público, entre outros. A condição 

econômica precária e o desemprego também 

foram apontados como condicionantes da baixa 

adesão à terapia (OMS, 2003 apud SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2003).

O tratamento não-medicamentoso e as 

alterações do estilo de vida, segundo o mesmo 

autor, têm sido considerados como primordiais 

para a primeira tentativa do médico no controle 

da hipertensão. Para as mudanças no hábito de 

vida, existem algumas recomendações básicas e 

necessárias para o controle da pressão arterial, tais 

como: abandono do tabagismo, controle do peso, 

redução do consumo de bebidas alcoólicas e 

redução da ingestão de sal. Entretanto, questiona-

se a eficácia das intervenções educativas na 

mudança no estilo de vida e, conseqüentemente, 

na prevalência dos fatores de risco nas doenças 

crônicas. O que se observa é que, muitas vezes, 

é necessário o tratamento do paciente portador 

de hipertensão arterial com medicamentos anti-

hipertensivos. Muitos estudos de intervenção 

têm demonstrado que a terapia anti-hipertensiva 

reduz a morbidade e a mortalidade por doenças 

cardiovasculares, inclusive em pacientes idosos 

com hipertensão sistólica isolada.

Ao se decidir pelo tratamento 

farmacológico, de acordo com a mesma fonte, 

devem ser observados alguns critérios que 

podem influenciar positivamente na adesão e 

no sucesso da terapêutica, como a eficácia e 

tolerabilidade do medicamento por via oral, 

administração em menor número de tomadas 

diárias, aumentar gradativamente as doses e 

respeitar o período mínimo de quatro semanas 

para o primeiro aumento, não usar medicamentos 

anti-hipertensivos obtidos por meio de 

manipulação, dar instruções ao paciente sobre 

a doença hipertensiva e levar em consideração 

as condições socioeconômicas do paciente. Os 

medicamentos para a hipertensão são divididos 

em seis classes principais: diuréticos (são divididos 

em tiazídicos, de alça e retentores de potássio), 

inibidores adrenérgicos (são divididos em ação 

central, betabloqueadores e alfabloqueadores), 

vasodilatadores diretos, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina (ECA), bloqueadores 

dos canais de cálcio e antagonistas do receptor 

Aty da angiotensina II.

2.4.1  Relação custo: benefício do 

tratamento 

A hipertensão e suas complicações são, 

também, responsáveis por um grande número de 

hospitalizações, a um custo alto para o sistema de 

saúde. Além dos custos diretos com o tratamento 

com doentes, a perda de produção decorrente 

da morbidade e da mortalidade por hipertensão 

gera um custo econômico importante para a 

sociedade. A hipertensão é uma das principais 

causas de aposentadoria por invalidez e de 

incapacidade temporária. O objetivo de alcançar 

uma boa relação custo: efetividade visa a reverter 

esses fatores.

De acordo com Machado (2002), o 

sedentarismo está presente em mais de 70% 

da população brasileira e do mundo. Estudos 

apontam que o sedentarismo mata mais que a 

obesidade, a hipertensão, o tabagismo, a diabetes 

e o colesterol alto. A fala de atividade física e a 

alimentação não balanceada são responsáveis 

por 54% do risco de morte por derrame cerebral, 

sendo essas as principais causas de morte na 

população mundial. Além de levar à morte, o 

sedentarismo custa caro: sabe-se que não só nos 
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países ricos como nos países do terceiro mundo, 

70% dos gastos com saúde são para cobrir custos 

das doenças originadas pelo sedentarismo, 

como diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, 

hipertensão arterial, infarto, osteoporose e 

depressão, entre outras. O custo com o tratamento 

médico por causa da inatividade física pode variar 

entre 2,4% e 9% do total dos custos médicos do 

setor de saúde.

3  METODOLOGIA

Esta pesquisa configura-se como descritiva.

Este trabalho, realizado na Unidade 

Básica de Saúde do Jardim Macaúbas, em Campo 

Grande, MS, considerou todos os indivíduos 

cadastrados no Programa de Hipertensão Arterial, 

totalizando uma população de 321 pessoas. Desse 

total foi calculada uma amostra constituída por 

158 pessoas, considerando a margem de erro de 

0,56 e com intervalo de confiança de 95.

Os dados foram coletados a partir de 

um formulário aplicado pelos próprios alunos. 

Foram coletados dados referentes a: idade, sexo 

e escolaridade dos participantes, causas da não-

adesão ao tratamento medicamentoso, hábitos 

de vida, envolvendo exercício e alimentação, e 

conhecimento sobre a patologia.

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1  CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÔMICAS

As informações com relação ao perfil 

socio econômico da população são apresentadas 

na tabela 1.

TABELA 1 - Identificação dos pacientes entrevistados

Características Número Porcentagem (%)

Sexo

Masculino 44 27,84

Feminino 114 72,15

Escolaridade

Analfabetos 45 28,48

1º grau incompleto 65 41,13

1º grau completo 26 16,45

2º grau incompleto 22 13,92

Idade

De 20 a 40 anos 41 25,94

De 41 a 60 anos 50 31,64

Acima de 60 anos 67 42,4

Renda

Menor de 1 salário 27 17,08

De 1 a 2 salários 71 44,93

2 salários 38 24,05

Acima de 2 salários 22 13,92

Verifica-se que a maioria dos hipertensos 

é do sexo feminino, e que a maioria dos 

entrevistados não concluiu o primeiro grau ou 

são analfabetos. A idade que prevalece está acima 

dos 60 anos, mas há um certo equilíbrio com as 

pessoas de menor idade. A renda das pessoas está 

entre um e dois salários mínimos, ou até dois. 

Entende-se com os resultados apresentados que a 

maioria dos hipertensos são mulheres e estão em 

um nível social baixo.
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4.2  USO DE MEDICAÇÃO

O Gráfico 1 apresenta a distribuição do 

uso de medicação anti-hipertensiva.

Gráfico 1 – Distribuição do uso de medicação anti-
hipertensiva (n=158).

Nota-se que a maioria dos pacientes 

aderiu ao tratamento medicamentoso anti-

hipertensivo, superando os índices esperados 

de adesão pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), na qual, após um ano, apenas 50% 

tomaram pelos menos 80% dos medicamentos 

prescritos. Apesar do nível socioeconômico baixo 

da população, a maioria aderiu ao tratamento, 

contrariando estudo da OMS.

Quando questionados com relação ao 

uso de medicamentos, segundo a condição a 

qual os motivava a usá-los, as razões alegadas são 

visualizadas na Gráfico 2.

77,70%

17,10%
5,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Segue orientação
médica corretamente

Quando sente
alguma coisa

Quando lembra

Gráfico 2 – Uso do medicamento segundo condição 
motivadora (n=135).

A maioria dos pacientes que aderem ao 

tratamento medicamentoso segue a orientação 

médica corretamente, e uma parcela menor, mas 

considerável, desobedece às orientações, pois só 

tomam as medicações quando sentem alguma 

coisa (vinte e três pacientes) ou quando lembram 

(sete pacientes), ou descontinuam o tratamento 

por esquecimento. Por se tratar de uma doença 

assintomática, os pacientes deixam de tomar 

medicamentos por acharem que estão curados.

A análise desses dados não equivale 

aos estudos da OMS. Estes afirmam que, após o 

diagnóstico da hipertensão arterial, mais da metade 

abandona o tratamento, e dos que continuam a 

terapia, metade não segue a orientação médica 

corretamente e entre as principais causas do uso 

inadequado das medicações seriam a característica 

assintomática da doença e a ausência de cura.

Com relação às causas de não-adesão ao 

uso de tratamento medicamentoso, a Gráfico 3 

demonstra os principais motivos.

54%
29%

13% 4%

Dificil de conseguir
medicamento

Não se lembra

Acha que ja se
curou

Efeitos colaterais

Gráfico 3 – Distribuição segundo causas do não uso do 
medicamento (n=23).

Nota-se que a maioria das pessoas que 

não adere ao tratamento medicamentoso tem 

dificuldade em conseguir medicamento, pelo fato 

de terem dificuldade para se locomoverem até a 

unidade básica de saúde, tendo em vista que a 

maioria são idosos.

Segundo Mion Jr, Pierin e Guimarães 

(2001), uma das principais causas de não-adesão 

ao tratamento é o custo da medicação, fato que 

não ocorre na população aqui entrevistada, pelo 

fato da gratuidade da medicação.
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4.3  ATIVIDADES FÍSICAS

O Gráfico 4 demonstra a periodicidade 

com que os pacientes hipertensos praticam 

exercícios físicos.

51%

28%

21%

Regularmente Esporadicamente Não pratica

Gráfico 4 – Distribuição da regularidade da prática de 
exercício físico (n=158).

Os pacientes, em sua maioria, não 

realizam exercícios físicos, por causa do fato de 

co-morbidades que os impossibilitam de realizar 

tais atividades e também por não haver um local 

apropriado para tais fins. Pelo fato de a maioria 

não realizar exercício físico, pode-se correlacionar 

o sedentarismo como uma das principais etiologias 

no desenvolvimento da HA.

Esses resultados mostram similaridade 

com os estudos de Machado (2002), que afirma 

que 70% da população brasileira e do mundo não 

pratica exercícios físicos.

4.4  INGESTÃO DE SAL E GORDURA

No Gráfico 5 pode-se observar a 

conscientização sobre a importância do não abuso 

da ingestão de sal nos alimentos.

79%

12%
9%

Sim

Não

Às vezes

Gráfico 5 – Abandono do consumo de alimentos 
salgados (n=158).

Os dados mostram que a maioria das pessoas 

restringe o uso de sal na preparação dos alimentos. 

Uma pequena parcela não restringe o uso, pelo fato 

de achar a refeição sem sabor. Fator esse de adesão 

primordial, com a restrição do uso de alimentos 

gordurosos para a primeira tentativa do médico 

no controle da hipertensão, visto que esses são os 

principais alimentos que elevam a pressão arterial de 

forma aguda ou crônica. Sabe-se que a redução do 

uso do sal e da gordura nos alimentos já é um grande 

passo, pois, apenas com esses hábitos em alguns 

pacientes é possível regularizar a pressão arterial.

Esse resultado está de acordo com 

os estudos de Gonçalves, Zatz e Heimann 

(2000), que afirmam que o desenvolvimento da 

hipertensão arterial depende da interação entre 

predisposição genética e fatores ambientais, entre 

o qual está relacionada com a ingestão de sal.

O Gráfico 6 demonstra a redução do 

consumo de alimentos gordurosos no dia-a-dia 

dos hipertensos.

76%

16%

8%

Sim

Não

Às vezes

Gráfico 6 – Distribuição dos pacientes que evitam 
alimentos gordurosos (n=158).

Nota-se que uma grande parcela dos 

pacientes entrevistados tem consciência em 

relação aos prejuízos de uma dieta rica em 

lipídios, evitando seu consumo.

Segundo Machado (2002), a alimentação 

não balanceada e a falta de atividade física são 

responsáveis por 54% do risco de morte por 

derrame cerebral.
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4.5    TABAGISMO

O percentual de consumo de tabaco está 

demonstrado no Gráfico 7.

Gráfico 7 – Distribuição de pacientes quanto ao uso de 
tabaco (n=158).

A maioria dos pacientes hipertensos não 

é tabagista. Dos pacientes tabagistas, a média de 

consumo é de uma carteira de cigarro por dia, 92% 

destes pensam em parar de fumar.

O tratamento não medicamentoso da 

hipertensão arterial envolve alterações nos hábitos 

de vida que, segundo Mion Jr, Pierin e Guimarães 

(2001), incluem o abandono do tabagismo.

4.6   USO DE ÁLCOOL

O Gráfico 8 demonstra a porcentagem 

de pacientes hipertensos que fazem uso de 

bebidas alcoólicas.

Gráfico 8 – Distribuição dos entrevistados segundo 
ingestão de bebidas alcoólicas (n=158).

Observa-se uma prevalência de pessoas 

que não fazem o uso de álcool. Das que utilizam, 

a maioria bebe cerveja (82%) e 5% pensam em 

parar. Noventa e cinco por cento bebem em 

ocasiões sociais.

Segundo Mion Jr, Pierin e Guimarães (2001), 

outras recomendações necessárias para o controle da 

PA é a redução do consumo de bebidas alcoólicas.

4.7   ALTERAÇÕES DE HUMOR

O Gráfico 9 demonstra o número de 

pessoas que apresentam alterações do humor.

55%

18%

27%

Sempre

Não

Às vezes

Gráfico 9 – Freqüência de alterações de humor referidas 
(n=158)

A maioria dos hipertensos apresenta 

eventos estressantes freqüentemente, mostrando 

influência sobre o quadro hipertensivo.

Segundo Gonçalves, Zatz e Heimann 

(2000), os eventos estressantes ativam o sistema 

nervoso simpático gerando vasoconstrição renal 

e alteração do sistema renina – angiotensina, 

os quais alteram a pressão de equilíbrio renal 

determinando a retenção renal de sódio e água, 

aumentando a PA.

4.8   MOTIVAÇÃO PARA TRATAMENTO

O Gráfico 10 mostra a freqüência com 

que os pacientes freqüentam as reuniões do 

programa do hipertenso.

76%

13%

11%

Sempre

Nunca

Às vezes

Gráfico 10 – Distribuição da freqüência ao Programa de 
Hipertensos (n=135)
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Os dados mostram que a maioria dos 

hipertensos freqüenta o Programa, a fim de fazer 

o controle da PA e adquirir medicamentos. Das 

pessoas que freqüentam às vezes ou que nunca 

freqüentam as reuniões, enquadram-se entre as 

pessoas que têm dificuldade de locomoção ou 

não aderiram ao tratamento.

4.9  CO-MORBIDADES

O Gráfico 11 mostra os pacientes que têm 

alguma doença associada e fazem o tratamento desta.

Gráfico 11 – Tratamento de outras patologias (n=158).

Dos pacientes que apresentam uma doença 

associada, 73% apresentavam diabetes. A associação 

da diabetes com a HA mostra que a obesidade e o 

sedentarismo são, provavelmente, o principal fator 

etiológico para o desenvolvimento da HA.

Esse resultado está de acordo com os 

estudos de Gonçalves, Zatz e Heimann (2000), no 

que fazem referência da relação entre hipertensão 

arterial e resistência periférica à insulina.

5  CONCLUSÕES

Ao avaliar a adesão ao tratamento 

medicamentoso e não-medicamentoso da 

hipertensão arterial em uma Unidade de Saúde 

obteve-se que a maioria, cerca de 85% da 

população entrevistada, faz uso da medicação 

anti-hipertensiva, seguindo a orientação médica 

corretamente e comparecendo às reuniões. Entre 

aqueles que não aderiram à terapia medicamentosa, 

a principal causa foi a dificuldade de locomoção até 

a Unidade para conseguir a medicação, já que são, 

quase na totalidade, idosos e portadores de outras 

morbidades incapacitantes. Quanto à adesão 

ao tratamento não-farmacológico, a maioria dos 

entrevistados não realiza exercícios físicos. A prática 

de exercícios é negligenciada por não haver local 

adequado próximo às suas residências e também 

por causa das co-morbidades. Já referente aos 

cuidados com a dieta, mais de 50% dos entrevistados 

evitam alimentos salgados e gordurosos, afirmando 

saber que esses são prejudiciais à saúde. O uso do 

tabaco restringe-se a, aproximadamente, 30% da 

população, e o consumo de álcool ocorre em 60%. 

Dessa maneira nota-se que a adesão ao tratamento 

da HA é incompleto, já que a mudança no estilo de 

vida é fundamental para obter o controle dos níveis 

pressóricos. Cabe aos profissionais, conhecendo a 

causa de não-adesão ao tratamento, aprimorar o 

manejo com tais pacientes.

6  SUGESTÕES

Por ser a hipertensão arterial uma 

doença de caráter incurável e progressiva, é de 

extrema importância a adesão ao seu tratamento 

farmacológico e não-farmacológico. Constou-se 

que uma parcela não faz o uso do medicamento 

por causa da dificuldade de obtê-lo na UBS por 

incapacidade física. Para solucionar tal fato, agentes 

comunitários de saúde, com a receita do paciente, 

poderiam levar a medicação até suas casas.

Em relação à terapia não medicamentosa, 

constatou-se que a prática de exercícios físicos 

não é feita por causa da falta de local apropriado. 

Nesse caso, a equipe de enfermagem e os alunos 

autores desse trabalho poderiam organizar aulas 
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de alongamento e caminhada na própria área, não 

necessitando de maiores recursos, já que o local, 

apesar de não ser asfaltado, é plano, possibilitando 

as caminhadas.
ABSTRACT
This work results from the avaliation of the user´s adhesion 
from the Sistema Único de Saúde, who are on the Arterial 
Hypertension Program, to the treatment of this desease. 
The research objective is to identify the causes of the non 
adhesion to the treatment, considering the drugs uses, 
the frequency to the meetings and the life style chenges, 
including physical exercises and alimentation cares, as 
indicators. The resarch was realised at the Basic Unit of 
Healh of the “Jardim da Macaúbas”, in Campo Grande MS, 
in 2004, the information have been collated from a form 
aplicated to 158 pacients. The results poits that the majority 
of the interviewds usually adhere to the pharmacological 
treatment, folowing the medical instructions correctly, 
and the minority, who does not adhere, alleges difficulty 
to obtain the drugs. About the non-pharmacological 
treatment, the majority does not do physical exercises 
due to others deseases and the privation of an appropriate 
place to do it. However the majority of the interviewds 
take care of their alimentation, avoiding salt and greasy 
foods. The most part of the hypertensives pacients uses to 
go to the meetings to check their arterial pressure, and to 
obtain medicines. Although many divergencies results and 
many important critiques to the adhere studis, they are 
considerate importants, and will not be easy, in only one 
study to analyse and to confirm the reasos to adhere or not 
of the hipertenses pacients to the treatment.
Keywards: Arterial hypertension. Treatment of the 
hypertension. Arterial Hypertension Program.
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