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IDENTIFICANDO OS DÉFICITS DE AUTOCUIDADO DE CLIENTES
HIPERTENSOS DE UM CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 1

IDENTIFYING THE SELF - CARE DEFICITS OF  HYPERTENSIVE PATIENTS OF A MUNICIPAL
HEALTH CENTER

IDENTIFICANDO LOS DÉFICITS DE AUTOCUI-DADO DE CLIENTES HIPERTENSOS DE UN CEN-

TRO MUNICIPAL DE SALUD
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo foi  identificar os déficits de autocuidado
de clientes hipertensos e os fatores que influenciam estes no engajamento para o autocuidado. O estudo
foi desenvolvido com pessoas portadoras de hipertensão arterial em um Centro Municipal de Saúde de
Cruz Alta - RS. Os dados foram obtidos através da realização de consulta de enfermagem e de quatro
encontros de grupo realizados por uma enfermeira. A partir da análise dos dados foi possível perceber
que estes clientes apresentam déficits de autocuidado relacionados com: alimentação, hidratação, elimi-
nação intestinal, sono e repouso, atividade física, atividade profissional e uso de medicação. Dois fatores
foram considerados importantes no engajamento para o autocuidado: o conhecimento e a religiosidade.
Os resultados demonstram a necessidade da enfermeira atuar junto a este tipo de clientela, contribuindo
para que esta perceba  a necessidade de realizar mudanças no seu estilo de vida e com isso obter uma vida
mais saudável.
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ABSTRACT: This is a qualitative research, whose goal is to identify the self-care deficits of hypertensive
patients and the factors that influenced these engagements for self - care. The study was developed
with people suffering from arterial hypertension in the Cruz Alta Municipal Health Center. The data
was collected through nursing appointments and four group meetings organized by the nurse. From the
data analysis, it was possible to perceive that these patients showed self-care deficits related to: food,
hydration, bowel movements, sleep and rest, exercising, professional activities and the use of medication.
Two important factors were considered by the patients when engaging in self-care: knowledge and
religion. The results showed the necessity for the nurse to be together with these kinds of patients,
contributing for them to notice the necessity for changes in their life style and with that obtaining a
healthier life.

PALABRAS CLAVE:
Hipertensión. Presión arterial.
Salud de la família.
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RESUMEN: Se trata de una investigación cualitativa, cuyo objetivo fue identificar los déficits del
auto-cuidado de clientes hipertensos y los factores que influyen en el ajuste para el auto-cuidado. El
estudio fue desarrollado con  portadores de hipertensión arterial en un Centro Municipal de Salud de
Cruz Alta - RS. Los datos fueron obtenidos mediante la realización de consultas de enfermería y de
cuatro encuentros de grupo realizados por la enfermera. En el análisis de datos se percibió que estos
clientes presentan déficit del auto-cuidado relacionados con: alimentación, hidratación, eliminación
intestinal, sueño y reposo, actividad física, actividad profesional y uso de medicación. Fueron conside-
rados importantes para el ajuste en el auto-cuidado: el conocimiento y la religiosidad. Los resultados
demostraron la necessidad de la enfermera actuar junto a este tipo de clientela, contribuyendo para que
ésta perciba la necesidad de realizar cambios en su estilo de vida para obtener una vida más saludable.
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) representa
um dos mais importantes fatores de risco para as do-
enças cardiovasculares. Afeta de 11 a 20% da popula-
ção adulta brasileira com mais de 20 anos e se caracte-
riza como a principal causa de morbimortalidade¹. Em
torno de 85% dos indivíduos acometidos pelo Aci-
dente Vascular Encefálico (AVE) e 40% das vítimas
de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), apresentam
hipertensão arterial associada.

A hipertensão arterial ocasiona transformações
expressivas na vida dos indivíduos, sejam elas na esfera
psicológica, familiar, social ou econômica pela possibi-
lidade de agravo a longo prazo².  As mudanças que
ocorrem, provocam rupturas no modo de viver anteri-
or ao aparecimento da doença, exigindo dos indivídu-
os modificações em seus hábitos diários, nos papéis que
desempenhavam, enfim mudanças que exigem uma
nova reestruturação em suas vidas3. Assim, investir na
prevenção tem sido considerado um fator relevante pelas
instituições de saúde, a nível federal, estadual e munici-
pal, com vistas a propiciar uma melhor qualidade de
vida para os hipertensos, reduzindo os agravos decor-
rentes de uma pressão arterial aumentada.

Buscando investir na prevenção e possibilitar
uma ação mais efetiva para o controle da doença, as-
sim como evitar internações desnecessárias decorren-
tes de complicações agudas e crônicas da hipertensão
arterial,  foi implantado em um Centro Municipal de
Saúde na cidade de Cruz Alta -RS,  no ano de 1994, o
Programa de Assistência ao Hipertenso.

Este Programa teve por objetivo, possibilitar a
comunidade de clientes hipertensos o aprendizado em
relação a hipertensão arterial, com vistas a mudanças
no seu estilo de vida, propiciando adesão destes clien-
tes ao tratamento, e fazendo com que houvesse
consequentemente uma redução nos níveis pressóricos
e na sua morbimortalidade.

A inserção de enfermeiras no Programa, ocor-
reu no início da fase de implantação do Projeto – Pi-
loto,  em junho de 1994, porque havia por parte da
equipe técnica, a compreensão de que através da ação
da enfermeira, haveria maior possibilidade de auxiliar
o portador da hipertensão a controlar melhor sua pres-
são arterial, através do conhecimento da doença e do
seu engajamento no tratamento.

A atuação das enfermeiras em programas e
grupos terapêuticos realizando a consulta de enferma-
gem, está devidamente regulamentada pela Lei no

7498/86 do Exercício Profissional, artigo 11 alínea I e

pelo Decreto no 94406/87 artigo 8º, alínea “e” do
Código de Ética de Enfermagem4.

A consulta de enfermagem objetiva melhorar a
qualidade de vida do indivíduo na relação de ajuda
entre o mesmo e a enfermeira dentro de uma abor-
dagem holística e de um processo participativo. A
consulta permite ao indivíduo expressar seus sentimen-
tos, favorecendo a identificação de seus problemas,
priorizando as ações de enfermagem e reforçando o
vínculo entre enfermeira e cliente5.

 A partir da atuação de uma das autoras do
trabalho,  no Programa de Assistência ao Hipertenso,
foi possível perceber que muitos dos clientes partici-
pantes não estavam aderindo integralmente ao trata-
mento, e seus níveis pressóricos permaneciam eleva-
dos. Sentiam as autoras, que deveriam conhecê-los
melhor,  para poder auxiliá-los a realizar efetivamente
o tratamento, por esse motivo resolveram realizar uma
investigação que teve como objetivo:  identificar os
déficits de autocuidado de um grupo de clientes
hipertensos e alguns fatores que influenciam no
engajamento destes para o autocuidado.

A utilização da Teoria do Autocuidado  de
Dorothea Orem foi considerada adequada pelas au-
toras, em especial a Teoria do déficit do autocuidado,
uma vez  que a enfermagem passa a ser uma exigência
quando um adulto acha-se incapacitado ou limitado
para prover autocuidado contínuo e eficaz. Nesse caso,
Orem propõe ajuda. Durante a consulta de enferma-
gem, é muito comum a enfermeira orientar (ensinar)
o cliente para o seu autocuidado. A Teoria enfoca a
competência para desenvolver a capacidade de apren-
der, de realizar ações e a capacidade mental para se
autodirecionar no seu ambiente, permitindo ao por-
tador de hipertensão realizar ações voltadas ao seu
autocuidado.

METODOLOGIA

O presente estudo embora tenha sido origina-
do de uma pesquisa do tipo convergente-assistencial,
método que articula prática profissional com conheci-
mento teórico6, resultante da dissertação de Mestrado
de uma das autoras, trata-se de uma parte deste traba-
lho, e se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa
do tipo exploratório-descritiva. Este tipo de pesquisa,
é particularmente adequada ao estudo da experiência
humana sobre a saúde, uma preocupação fundamen-
tal da ciência da enfermagem. Concentra-se no todo
da experiência humana. Permite uma compreensão
mais ampla e um insight mais profundo a respeito dos
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comportamentos humanos complexos7.  Os estudos
descritivos são expressos por descrições narrativas, ilus-
trados com declarações das pessoas para dar o fun-
damento concreto necessário ao texto, em geral é
acompanhado de fragmentos de entrevistas, documen-
tos pessoais, entre outros8.

A clientela deste estudo foi constituída por pes-
soas que procuraram o Programa de Assistência ao
Hipertenso no Centro Municipal de Saúde de Cruz
Alta, durante a semana de 11 a 15 de junho de 2001,
com objetivo de buscar apoio para normalizar a pres-
são arterial. Durante a consulta de enfermagem, os
clientes foram convidados à participar das atividades
propostas, entretanto somente sete preencheram os
requisitos necessários, como: possuírem tempo livre e
condições de vir aos encontros propostos.

Aqueles que passaram a integrar o estudo, fo-
ram orientados sobre o consentimento livre e esclare-
cido, que rege a ética nas pesquisas com seres huma-
nos9. Os mesmos foram informados que teriam seus
nomes mantidos em sigilo e no anonimato, tendo sido
modificados na apresentação dos resultados, para pre-
servar suas identidades. Os clientes foram informa-
dos ainda, que poderiam desistir em qualquer etapa
do processo de coleta de dados. Após estas orienta-
ções iniciais, os clientes que concordaram em partici-
par da pesquisa,  assinaram o protocolo de consenti-
mento livre e esclarecido.

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: a
primeira, durante a consulta de enfermagem, no qual
foi utilizado um questionário semi-estruturado; na se-
gunda etapa, a partir dos registros obtidos por meio da
realização dos quatro encontros. Estes foram efetuados,
utilizando-se a prática educativa como um instrumento
de reconhecimento dos déficits do autocuidado. Os
encontros foram fotografados, gravados e transcritos.
Além destes, foi utilizado também um diário de cam-
po, onde foram registradas as percepções de uma das
autoras, após os encontros realizados.

A análise dos dados, seguiu as seguintes etapas:
apreensão, seleção dos códigos referentes aos déficits
de autocuidado e elaboração de categorias e interpre-
tação5. As categorias levantadas foram: caracterização
da amostra, os déficits de autocuidado e os fatores
que influenciam no engajamento do autocuidado.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Caracterização da amostra

No que se refere a caracterização da amostra,
como já dito anteriormente,  sete foi o número total

dos clientes participantes do estudo, sendo constituí-
do por quatro mulheres e três homens, na faixa etária
compreendida entre 51 e 61 anos de idade, tendo so-
mente um dos participantes, 29 anos, o que reforça a
teoria de que a hipertensão arterial sistêmica é mais
prevalente a partir da 5ª década de vida. Quanto a
escolaridade, seis dos participantes referiram possuir
somente o 1º grau incompleto e apenas um, o 3º grau
completo. Pode-se inferir  que o nível de escolaridade
poderia estar contribuindo para o desconhecimento
da doença e a falta de um maior engajamento no tra-
tamento. Quanto as profissões dos clientes participan-
tes, verifica-se uma maior predominância de pessoas
que trabalham no lar (quatro), sendo os demais cons-
tituídos por um aposentado, um advogado e um ca-
minhoneiro. É importante ressaltar, que o estudo só
permitiu trabalhar com aquelas pessoas que possuíam
disponibilidade de tempo, provavelmente por esse
motivo não apareceram outras profissões.

Finalmente,  em relação aos níveis pressóricos,
os clientes participantes apresentavam uma variação entre
140 até 210 mmHg para a máxima ou sistólica e 70 até
120 mmHg para a mínima ou diastólica, o que repre-
sentam altos níveis pressóricos. Estes níveis são muito
elevados e expressivos, e significam que, embora fos-
sem hipertensos de longa data (em torno de dois até
quinze anos) e faziam uso de antihipertensivos há um
longo período de tempo, não vinham se beneficiando
adequadamente do tratamento disponibilizado.

Os déficits de autocuidado identificados nos
portadores de hipertensão estão relacionados com a
alimentação, ingestão hídrica, ao sono e repouso, à ati-
vidade física, à atividade profissional e ao uso da me-
dicação, como podemos visualizar a seguir.

Déficits de Autocuidado

Alimentação

A finalidade de uma alimentação equilibrada é
proporcionar às pessoas nutrientes adequados para a
manutenção de um organismo saudável. É aprender
o que comer e não somente o que não comer.

Neste requisito foi constatado a falta de conhe-
cimento e as dificuldades que os hipertensos tem com
relação a mudança de hábitos alimentares, como pode
ser visualizado a seguir pelo discurso dos clientes: Eu
como de tudo, gosto de carne de gado com gordura, galinha
com pele[...] sei que não é bom para a saúde, mas é muito
gostoso” (Pedro, 58 anos). [...] e aí quando me enervo mui-
to, quem paga é a geladeira, vou lá e devoro tudo o que tem.
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Pra mim me acalmar, eu tenho que fazer um bife, passar
bastante sal e comer. Aí me acalmo (João, 51 anos).

Alguns autores10 enfatizam a importância para o
hipertenso da prática de uma dieta  equilibrada, com
reduzido teor de sódio, baixos níveis de gordura
(saturada) e restrição ao açúcar refinado. Ao enfocar a
reeducação alimentar é preciso levar em conta que para
muitas pessoas, comer é uma das coisas mais impor-
tantes da vida, um dos maiores prazeres, uma grande
compensação ou até uma forma de sublimação de
seus problemas. O simples fato de alguém chegar e
impor mudanças em sua alimentação rotineira pode
levar  o indivíduo ao abandono do tratamento. Por
isso, ao procurar propor um novo tipo de alimenta-
ção ao hipertenso, é importante conhecer primeiro,
os seus hábitos alimentares, para posteriormente,
adequá-los, criando propostas alternativas e adapta-
ções necessárias, que facilitem mudanças, que não se-
jam tão radicais, a ponto de privá-los, dos seus praze-
res alimentares.

Cabe a enfermeira desempenhar o papel de
educadora nas questões alimentares, quando não hou-
ver a profissional específica (nutricionista)  e reforçar a
compreensão no que se refere a alimentação adequa-
da ao indivíduo hipertenso, simplificando informações
e oportunizando a troca de conhecimentos, fazendo
da educação em saúde um fator que contribua para a
adesão ao tratamento e para sua qualidade de vida.
Desta forma, o indivíduo estará motivado para reali-
zar seu autocuidado, em especial, ingerindo uma dieta
equilibrada e, consequentemente,  mantendo contro-
lada a sua pressão arterial.

Ingestão hídrica

Embora a ingesta hídrica tenha sido considera-
da como um dos problemas no que se refere ao
autocuidado,  não parece ser um dos maiores,  para
os clientes hipertensos neste serviço de saúde, exceto
um ou outro,  referiu algumas dificuldades, como
podemos visualizar a seguir: Tomo chimarrão por água
[...] mais ou menos 2 litros por dia  (Mercedes, 56 anos).
Quando a diabetes está alta, bebo 3 a 4 litros de água
(Celeste, 29 anos).

A ingesta de líquidos como o chimarrão para o
hipertenso,  tem suas limitações, por conter cafeína,
uma trimetilxantina encontrada no café, no chá, no
mate e no guaraná, exercendo atividade estimulante
sobre o sistema nervoso central (S.N.C). A ingestão
excessiva de café e chás não tem sido comprovada
como prejudicial à saúde,  todavia, existem estudos

que associam o café à problemas de saúde, tais como
arritmias cardíacas, complicações gastrintestinais,
vasoconstrição, que tem o poder de aumentar a pres-
são arterial11.

Eliminação intestinal

Um dos problemas mais freqüentes referidos
pelos clientes, está relacionado com as eliminações in-
testinais, como podemos visualizar a seguir: As vezes
fico 5 dias sem ir aos pés [...] aí uso laxante (Celeste, 29
anos).  Sou entupida (Antonha, 56 anos). Meu intestino
não funciona bem, sou escandecida[ ...] fico inchada (Mercedes,
56 anos).

 Uma alimentação inadequada, como por exem-
plo rica em hidratos de carbono, gordura, proteínas e
pobre em fibras, farelos, líqüidos, entre outros, cola-
bora decisivamente para constipação intestinal. É muito
comum que clientes hipertensos apresentem este pro-
blema em função de não seguirem uma adequada di-
eta, além de não ter outros hábitos saudáveis de vida,
como por exemplo, a realização de exercícios físicos,
que pioram ainda mais o problema.

Segundo orientações de Instituição Federal de
Saúde1, é importante para o hipertenso o incentivo
para o consumo de fibras alimentares, frutas, verdu-
ras, legumes, leguminosas, cereais integrais, pois além
de melhorarem o trânsito intestinal, retardam o esva-
ziamento gástrico, proporcionando maior saciedade e
um efeito positivo no controle dos lipídios sangüíneos.

Com base nessas orientações e a partir das ne-
cessidades sentidas pela enfermeira, as pessoas do gru-
po foram orientadas a ingerir fibras solúveis (farelo
de aveia), frutas, e verduras ricas em fibras, que tem a
capacidade de reduzir os níveis de colesterol, e em
conseqüência,  diminuir os níveis pressóricos.

Sono e repouso

Com freqüência, os distúrbios do sono vão acon-
tecendo na medida em que a idade avança. Os estági-
os 3 e 4 do ciclo do sono são aqueles em que o sono
é mais profundo, sendo difícil o despertar. Esses ní-
veis ocorrem com menor freqüência na fase mais tar-
dia da vida. Há predominância de muitos despertares
breves no sono das pessoas mais idosas, e essa maior
vigília, pode dar a impressão de insônia12. A insônia
pode estar associada tanto a uma condição orgânica
como psicológica, e neste caso, tanto os fatores físicos
como emocionais devem ser considerados. É neces-
sário portanto, avaliar a real causa da insônia, para buscar
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um tratamento mais efetivo. Em geral, os problemas
psicológicos se caracterizam como a causa mais co-
mum para insônia, e esta pode piorar o estado emoci-
onal dos indivíduos, pois não dormir adequadamente
acarreta numa indisposição, numa letargia, num mau
humor e até casos de grande irritabilidade. Quando se
trata de clientes hipertensos, ela pode provocar o au-
mento dos níveis pressóricos, ou então a hipertensão
pode levar a insônia. Vários clientes referiram: Não dur-
mo bem, tenho sono agitado, ronco. Tomo sempre um compri-
mido de diazepam [...] se não, não durmo direito (Mercedes,
56 anos).  Normalmente durmo bem. Quando como demais à
noite, aí o sono é agitadísssimo (João, 51 anos).

Uma das maneiras de promover um sono res-
taurador do cliente hipertenso é através do incentivo
da realização de atividade física diurna, como por
exemplo o caminhar. Este tipo de atividade libera as
endomorfinas, enzimas que provocam um relaxamento
e um intenso bem-estar físico e emocional, contribu-
indo inclusive para diminuição da pressão arterial.
Outras atividades também são aconselhadas como:
leitura, banho morno e até mesmo um copo de leite
antes de deitar12.

 Atividade física

Os hipertensos deste estudo quando questiona-
dos sobre a prática de atividades físicas, responderam
unânimente que “ o exercício físico para o hipertenso
auxilia no controle dos níveis pressóricos”, como po-
demos observar nas falas abaixo: [...] só pode melhorar
a pressão, estimula a circulação[ ...], mas eu não faço [...]
trabalho muito (José, 51 anos).  Para mim, eu sou relaxa-
da, me preocupo por todo o mundo[ ...] mas eu não faço
exercício (Mercedes, 56 anos).

Embora reconhecendo que as atividades físicas
só contribuem para reduzir a hipertensão arterial, a
grande maioria dos participantes da pesquisa não vem
realizando estas atividades. Um fato importante para
o autocuidado em hipertensão, é justamente a incorpo-
ração do hábito da atividade física. O exercício físico é
fundamental para a preservação e para a conquista da
saúde. Justamente o contrário, o sedentarismo é consi-
derado um dos mais importantes fatores de risco,  para
o conjunto de doenças crônico degenerativas10. O
hipertenso deve ser estimulado e conscientizado a res-
peito. Este déficit de autocuidado, foi abordado com
freqüência  nos encontros realizados, na tentativa de se
criar um mudança de comportamento.

O combate ao sedentarismo é um processo de
fundamental importância,  tanto para modificar os

fatores de risco, como para intervir nos aspectos psí-
quicos. Pois, quanto mais sedentário for o indivíduo,
menos vontade terá para realizar atividades físicas, fi-
cando mais deprimido, e com isso com menos capa-
cidade de intervir no processo saúde - doença, fican-
do cada vez mais doente, representando um ciclo vi-
cioso sedentarismo-depressão-sedentarismo.

 Atividade profissional
A falta de uma atividade profissional efetiva,

foi um outro aspecto enfatizado pelos clientes
hipertensos durante os encontros realizados. Sabemos
que esta, se caracteriza como um importante fator na
vida das pessoas, pois além de propiciar meios de sub-
sistência necessários à  vida, a atividade profissional
proporciona um bem estar, decorrente da realização
de atividades, de algo produtivo. A falta de um em-
prego, trabalho ou ocupação,  traz muitas vezes,  séri-
as conseqüências na vida das pessoas, especialmente
aquelas que vivem em uma sociedade capitalista. Mui-
tas ficam deprimidas, desanimadas e ansiosas frente a
não desenvolver nenhuma atividade produtiva. No
grupo de hipertensos, alguns revelaram como tem re-
agido frente as estas situações, no seu cotidiano: No
momento minha vida profissional está horrível, abandonei
tudo para cuidar de meus pais, não que eles não mereçam,
mas financeiramente não estou bem (João, 51 anos). Gosta-
ria de trabalhar, mas a mãe não me deixa, ela me
superprotege (Celeste, 29 anos).

Através destas falas, é possível perceber que es-
tes clientes hipertensos apresentam dificuldades em
relação a atividade profissional, demonstram claramen-
te suas ansiedades pelo fato de não estar atuando no
mercado de trabalho e com isto, apresentam déficit
nesta área de ocupação. À enfermeira, cabe escutar e
junto com cliente, buscar soluções e encaminhamen-
tos necessários para a resolução desse problema. Foi
exatamente o que aconteceu em muitos momentos
durante a realização dos encontros realizados.

A enfermeira necessita estar atenta às colocações
e refletir com estes clientes sobre a possibilidade de
dar um encaminhamento diferente do que vem sendo
dado, na perspectiva da realização de uma atividade
profissional compatível,  com conseqüente maior sa-
tisfação e melhoria na sua auto estima.

 Tratamento Medicamentoso

Neste estudo, foi possível comprovar as difi-
culdades que os clientes hipertensos apresentam no seu
cotidiano, quanto ao uso regular da medicação. Parece
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ser muito difícil que estas pessoas entendam que a hi-
pertensão provoca mudanças em suas vidas e que há
necessidade de fazer uso regular de medicação, de
forma sistemática, em geral,  para o resto de suas vi-
das. No entanto, os clientes, apesar de saberem da
importância do uso da medicação, referiram

 [...] cheguei a ser responsável, tomar o remédio sem-
pre[...] mas  eu confesso, às vezes cheguei tomar o remédio
com cerveja (João, 51 anos). O dia que assaltaram a casa
do meu filho, fiquei com 23  por 16 de pressão. Fiquei  4
dias com pressão alta [...] aí que tomei o remédio e fui dei-
tar. No postinho tirei a pressão e estava normal (Mercedes,
56 anos).

É necessário uma mudança de comportamen-
to a partir da descoberta de ser  hipertenso. O cliente
deve ser conscientizado sobre a importância do uso
contínuo da medicação, até quem sabe por toda a sua
existência, é necessário que saiba a dose necessária e a
freqüência da mesma, além da sua ação e dos efeitos
colaterais que possa ocorrer. Dessa forma, o cliente
hipertenso obterá maior sucesso com o tratamento. A
hipertensão deixará de ser ônus para o próprio
hipertenso, sua família e até para a sociedade.

Para auxiliar os hipertensos quanto a  esse défi-
cit, durante os encontros, por diversas vezes,  foi
enfocado a importância do uso regular da medicação,
a busca de um melhor horário para a sua ingestão, a
interação com os alimentos, os efeitos sobre o  sono e
repouso, sobre diurese e principalmente o mecanismo
de ação de cada um deles.

A principal causa de muitos clientes manterem
seus níveis pressóricos elevados,  é a descontinuidade
da prescrição médica1. A pressão arterial elevada, quan-
do não tratada ou tratada de forma inadequada leva
com freqüência a desenvolver doenças como invalidez
parcial ou total do indivíduo, como por exemplo, o
acidente vascular cerebral (AVC), que traz sérias reper-
cussões para o hipertenso, sua família e a sociedade.
Investir na prevenção e na educação, são atitudes deci-
sivas não só para garantir a qualidade de vida, como
também para evitar a hospitalização.

Para o adequado planejamento e implementação
de ações, segundo Orem, é necessário que a enfer-
meira conheça os déficits de autocuidado de seus cli-
entes e/ou pacientes. A enfermeira deve atuar no sen-
tido de promover a superação dos déficits fazendo
com que o cliente consiga a satisfação das exigências
de autocuidado identificadas13.

Após o levantamento destes déficits de
autocuidado, surgiram outras questõe, como o
engajamento destes clientes no seu autocuidado. Dois

fatores, foram evidenciados através dos depoimentos
destes, como: o conhecimento e a religiosidade.

Fatores que influenciam no engajamento do
autocuidado

Conhecimento

Cuidar do indivíduo hipertenso, vai muito além
da simples redução dos seus níveis pressóricos, é tam-
bém reduzir o risco da doença cardiovascular, é
envolvê-lo no controle da obesidade, do sedentarismo,
das dislipidemias, no abandono do tabagismo e da
ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, além de
oportunizar possibilidades para apreender sobre ques-
tões relativas a doença, dieta, realização de exercícios
físicos, atividades de relaxamento, além de opções para
gerenciar o estresse do seu dia-a-dia. Estas são infor-
mações necessárias para os clientes poderem exercer
o autocuidado. O autocuidado consiste na execução
de práticas que os indivíduos iniciam e executam por
si mesmos para manter a vida, a saúde e o bem estar13.
Para que o cuidado flua, é necessário que os clientes
tenham conhecimento acerca de sua patologia. Nas
falas abaixo, podemos visualizar que há ainda,  desco-
nhecimento acerca do que é a hipertensão.

  A primeira idéia que me veio, é que é sinônimo de
derrame (João, 51 anos). A primeira idéia que tive da pres-
são alta é que eu ia morrer [...] só tomava remédio quando
a pressão estava alta[...] ela não avisa, é uma assassina
silenciosa, pode ser fatal  (Pedro, 58 anos).

Percebe-se que os indivíduos se assustam e se
preocupam ao saber da sua condição crônica de saú-
de, pois a entendem como uma doença fatal. Justa-
mente nesse momento, é quando a enfermeira  pode-
rá atuar junto aos clientes, clareando os aspectos refe-
rentes a doença propriamente dita, ao tratamento (me-
dicamento e não medicamentoso) e as complicações
decorrentes da hipertensão, de uma forma clara e sim-
ples. Nesse caso, Orem propõe o sistema de apoio
educação, sendo o papel do enfermeiro de promover
o cliente a um agente de autocuidado14.

É necessário,  que o cliente hipertenso procure
realizar mudanças no seus hábitos de vida a partir do
diagnóstico firmado. Esse foi um ponto bastante
enfatizado, nos encontros realizados pela enfermeira
com os clientes hipertensos, onde foram empreendi-
das discussões acerca da necessidade de alterações subs-
tanciais no estilo de vida.

Assim como o conhecimento, um outro aspecto
bastante considerado para o engajamento no autocuidado,
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foram as questões ligadas com a religiosidade.

A religiosidade

Durante longo tempo da história da humani-
dade, a doença esteve ligada a uma perspectiva religi-
osa, que percebia os males que afligiam os seres hu-
manos,  como um castigo dos deuses. Na Bíblia Sa-
grada, mais especificamente no Velho Testamento, são
inúmeras as passagens que ilustram a relação entre a
doença e o castigo divino. A doença era interpretada
como um castigo de Deus, para quem não seguisse os
mandamentos,  e a saúde, como dádiva aos seguido-
res do bem15.

Ainda hoje, predomina em nosso meio,  a idéia
de que a “fé move montanhas” e que esta contribui
decisivamente com a esperança na melhoria da doen-
ça. Nos encontros realizados, os clientes hipertensos,
em muitos momentos, referiram como a religiosida-
de poderia contribuir no controle da hipertensão, atra-
vés das seguintes falas:

A gente não pode dar oportunidade para a doença,
nem mesmo na cabeça da gente, porque eu acho que o próprio
otimismo tem que botar na mente, a fé no remédio ajuda no
tratamento ( João, 51 anos).  Existe na palavra de Deus
uma parte que diz assim: Há poder em suas palavras, então
tudo aquilo que eu concordar,  acaba acontecendo. Se eu
disser que estou doente, acaba acontecendo ( José, 51 anos).

Considerando a importância que a religião tem
para muitas pessoas,  em especial quando estas ficam
doentes, é fundamental que a enfermeira, mesmo que
não seja adepta de nenhuma religião em especial,  possa
utilizar esta,  como mais um recurso coadjuvante no
tratamento dos clientes. Até porque,  as crenças que as
pessoas possuem, ajudam na grande maioria das ve-
zes, como o próprio cliente refere:

“ [...] há poder em suas palavras, então tudo aquilo
que eu concordar, acaba acontecendo. Se eu disser que estou
doente, acaba acontecendo”.

Portanto a enfermeira, mantendo um diálogo
franco, demonstrando  sensibilidade e com capacidade
de percepção, poderá contribuir decisivamente para aju-
dar no engajamento do hipertenso para autocuidado,
para que este possa desenvolver uma vida mais saudá-
vel possível, junto a sua família, amigos e comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, além de identificar déficits de
autocuidado em clientes hipertensos, teve como in-

tenção prioritária, que estes clientes, adotassem atitu-
des concretas relacionadas às mudanças no seu estilo
de vida, adquirindo hábitos mais saudáveis.

Ao compartilhar destas necessidades e proble-
mas durante os encontros, foi possível visualizar estes
déficits de autocuidado, através da prática educativa, e
orientar os mesmos a participar de forma mais efeti-
va para a transformação ou mudança de atitudes. Com
esta perspectiva, aconteceram os encontros, numa
interação enfermeira-cliente, visando a troca de infor-
mações, objetivando assim uma melhor qualidade de
vida. Orientar a incorporação de medidas de
autocuidado foi imprescindível para os hipertensos
deste estudo.

Sobre os déficits de autocuidado, foi observa-
do que embora sabendo dos riscos que envolvem sua
saúde, muitos clientes ainda não conseguiram incor-
porar medidas adequadas para o autocuidado e apre-
sentam dificuldades na mudança de hábitos.

No que diz respeito à competência para o
autocuidado, foi constatado que cada um possuía uma
competência específica para realizar o seu autocuidado,
sendo variável com o grau de instrução, sua percep-
ção, aceitação da doença e influências externas (cren-
ças, fatores sócio-econômicos, culturais...). Cabe res-
saltar que foi possível constatar, através de depoimen-
tos nos encontros, o quanto a formação religiosa e os
valores pessoais podem  interferir ou auxiliar na com-
petência em desenvolver o autocuidado.

Com relação ao trabalho efetuado pela enfer-
meira, ficou claro que não basta apenas levantar os
déficits de autocuidado, mas é necessário uma abor-
dagem ampla, na qual o indivíduo hipertenso consiga
entender o quanto estes déficits representam para sua
saúde e o que é preciso fazer para realizar o seu
autocuidado.

Também foi possível perceber que o trabalho
da enfermeira, em grupos terapêuticos, possibilita a
modificação de atitudes a partir da troca de experiên-
cias e a busca de um viver com mais qualidade. A
pessoa que participa dos grupos consegue usar a ex-
periência positiva ou negativa de um colega para o seu
próprio processo de mudança.

Neste processo, a enfermeira age como uma
facilitadora, procurando utilizar técnicas ou meios que
levam a prática do autocuidado, com o objetivo de
manter controlada a pressão arterial e também uma
assistência de enfermagem mais humanizada.

É notório que a enfermagem está cada vez mais
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comprometida com o  ser humano e necessita utilizar
métodos sistematizados de trabalho passando do uso
de ações intuitivas e casuais para o emprego do racio-
cínio crítico e reflexivo, e de ações direcionadas por
métodos, técnicas, teorias e modelos conceituais, tan-
to no campo da assistência, administração, educação e
da pesquisa. Nesse caso, a Teoria de Dorotéa Orem,
foi de fundamental importância, para o reconhecimento
dos déficits de autocuidado dos clientes hipertensos e
da implementação de uma assistência de enfermagem
mais efetiva e humana.
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