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I - TEORIAS, PESQUISAS E ESTUDOS DE CASOS

• Aspectos psicológicos do hipertenso: candidato à cirurgia Bariátrica

versus internado para tratamento clínico

Psychological aspects of hypertensive patient: candidate for Bariatric surgery

versus admitted to clinical treatment

Aspectos psicológicos del paciente hipertenso: candidato para cirugía

Bariátrica versus internado para tratamiento clínico

Marianna Carla Maia Dantas de Lucena1

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN)

Remerson Russel Martins2

Universidade Federal do Rural do Semiárido (UFRSA)

 João Carlos Alchieri3

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRGN)

Resumo: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é vista como um problema de saúde
pública, uma vez que chega a atingir 50% da população brasileira.  Seu tratamento se
dá por medicamentos e mudanças nos hábitos de saúde, sendo este último um desafio
para essa população. Com isso, a presente pesquisa objetiva comparar características
psicossociais relacionadas à adesão ao tratamento entre pacientes hipertensos,
candidatos à cirurgia Bariátrica e aqueles submetidos a tratamento clínico nas enfermarias,
ambas de um Hospital Universitário, com sede em Natal. Emprega-se, o Millon Behavioral

Medicine Diagnostic (MBMD), instrumento para a identificação dos fatores psicológicos
ligados à adesão ao tratamento. Conta-se com a participação de dois grupos de
hipertensos, o nº1, com 80 pacientes (66 mulheres e 14 homens) candidatos à cirurgia
bariátrica, e outro, o nº 2, com 54 (37 mulheres e 17 homens) de pacientes internados
para tratamento clínico da hipertensão. Nas comparações entre as médias dos grupos
nas escalas do MBMD, com uso do Teste – t de Student, verificam-se significância
(p < 0,05) no indicador de Tabagismo e nas escalas de Depressão, Fragilidade
intervencionista x Resiliência e Encaminhamento Psicológico. Verifica-se maior deficiência
no grupo de paciente em tratamento clínico, com tendência de ansiedade, depressão e
carência de atendimento psicológico. Considera-se a necessidade de apoio multidisciplinar
também, em outros contextos que não só no pré-operatório de cirurgia bariátrica, já que
este grupo obteve menos indicadores nas referidas escalas.

Palavras-chaves: hipertensão; adesão ao tratamento; Millon Behavioral Medicine
Diagnostic.
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Abstract: Hypertension is seen as a public health problem as it reaches 50% of the

Brazilian population. The treatment consists of the use of drugs and changes in health

habits, the latter being a challenge for this population. Thus, this research aims to

compare psychosocial characteristics related to treatment adherence among two groups

of hypertensive patients: one who are candidates for Bariatric surgery and the other

with hospitalized patients in a University hospital based in Natal-RN. The “Millon

Behavioral Medicine Diagnostic” (MBMD) is the instrument for the identification of

psychological factors associated with adherence to treatment. Account with 80 patients

(66 women and 14 men) in group 1 candidates for bariatric surgery, and 54 (37 women

and 17 men) in group 2 patients admitted for clinical treatment. Comparisons between

group means on the scales of MBMD, using the test - t  Student’s, there are significant

(p < 0.05) on the Caffeine and Smoking indicators, and the scales of Depression,

Interventional Fragility x Interventional Resilience and Psych Referral . Suggesting

greater impairment in group 2 in good health habits and also higher tendency to anxiety,

depression and lack of psychological care. The necessity also of multidisciplinary

support in other contexts than not only in preoperative bariatric surgery is considered,

as this group has fewer indicators on these scales.

Keywords: hypertension; treatment adherence; Millon Behavioral Medicine Diagnostic.

Resumen: La hipertensión es considerada como un problema de salud pública, ya que

alcanza  49% de la población brasileña. Su tratamiento se inicia a partir de la utilización

de medicamentos y cambios en los hábitos de salud, siendo este último un desafío

para esta población. Así, esta investigación tiene por objeto comparar las características

psicosociales relacionados con la adhesión al tratamiento en pacientes hipertensos

candidatos para la cirugía Bariátrica, y los que hacen tratamientos médicos hospitalizados

en un hospital universitario con sede en Natal-RN. Se utiliza el “Millon Behavioral

Medicine Diagnostic” (MBMD), instrumento para la identificación de los factores

psicológicos asociados con la adherencia al tratamiento. Conta con la participación de

80 pacientes (66 mujeres y 14 hombres) en el grupo 1 de los candidatos a cirugía

bariátrica, y 54 (37 mujeres y 17 hombres) en el grupo 2 de los pacientes admitidos a

tratamiento clínico de la hipertensión. Para comparaciones entre las medias de grupo

en las escalas de MBMD, utiliza el test- t de Student. Son significativas (p < 0,05) nos

indicadores de Abuso de la cafeína, Tabaquismo, y en las escalas del Depresión,

Resiliencia intervencionista x  Fragilidad intervencionista y Enrutamiento psicológica.

Comprobase un mayor deficiencia en el grupo 2, en los buenos hábitos de salud  y

también más propensos a la ansiedad, la depresión y la falta de atención psicológica.

Se considera la necesidad de un apoyo multidisciplinar en otros contextos que no solo

en el preoperatorio de  la cirugía bariátrica, ya que este grupo tiene menos indicadores

en estas escalas.

Palabras claves: hipertensión; adherencia al tratamiento; Millon Behavioral Medicine

Diagnostic.
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1 - Introdução

A HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) é conceituada como doença sistêmica
que envolve alterações nas estruturas das artérias e do miocárdio, associada à
disfunção endotelial e constrição da musculatura lisa vascular (Baldissera,
Carvalho & Pelloso, 2009). É considerado hipertenso o indivíduo que apresenta
pressão arterial medida acima de 140 x 90 mmHg. Essa condição se constitui em
um importante problema de saúde pública atualmente, em todo o mundo, e sua
prevalência no Brasil pode chegar até 50%. Sabe-se que 40% das mortes por
acidente vascular cerebral e 25% por doenças coronarianas são explicadas pela
presença da hipertensão (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). Por ser
uma enfermidade inicialmente assintomática, muitos indivíduos desconhecem ser
portadores de HAS, o que preocupa por esta ser um dos principais fatores de
risco das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e insuficiência renal
(Lopes e outros, 2008) .

O tratamento da HAS constitui-se em duas vias: o medicamentoso com uso
de drogas anti-hipertensivas e o tratamento não medicamentoso, através de
mudanças nos hábitos de saúde. Esse tratamento tem como objetivo principal a
redução da morbimortalidade cardiovascular e renal dispondo, para isso, de uma
variedade de drogas distintas (Salles & Lima, 2008). Estas, por sua vez, devem
ter como características principais a possibilidade de eficácia por via oral,
administração no menor número possível de doses e possuir boa relação custo/
benefício para o paciente. (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). Essas
características buscam contribuir para a adesão medicamentosa do paciente,
reduzindo os custos do envolvimento com o tratamento e aumentando os seus
efeitos positivos.

Entretanto, essa conduta terapêutica não deve se limitar ao uso de
medicamentos, a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental. Essas
mudanças devem envolver o controle do peso, reeducação alimentar, redução do
consumo de sal e de álcool, prática regular de exercício físico e abandono do
tabagismo (Jesus e outros, 2007). Contudo as modificações no estilo de vida do
paciente em torno de hábitos mais saudáveis, devem ser entendidas como
modificações profundas e permanentes dos hábitos de vida, sendo parte
fundamental de toda a abordagem terapêutica (Fappa e outros, 2008).

Além disso, a HAS é uma das comorbidades mais frequentes em portadores
de obesidade, chegando a uma prevalência de 50% nessa população (Matavelli
& Minor, 2002), com expectativa de melhora após a perda de peso, sendo variáveis
diretamente proporcionais (Adams e outros, 2010; Stefter e outros, 2012). Nesse
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sentido, o tratamento cirúrgico da obesidade tem se apresentado como uma
alternativa eficiente não somente para a perda de peso, mas também para controle
e mesmo reversão das doenças associadas, como diabetes, hipertensão,
dislipidemia, resistência à insulina, entre outras (Santoro e outros, 2006). No
entanto, a cirurgia bariátrica não se constitui em uma solução simples para o
paciente, e existe uma série de cuidados pré e pós-operatórios que devem ser
seguidos, a fim de que se obtenha sucesso e as complicações pós-operatórias
sejam minimizadas. Da mesma forma que no tratamento não-medicamentoso da
hipertensão, a cirurgia também exige mudanças nos hábitos alimentares, o
comparecimento assíduo às consultas com a equipe de saúde, prática de atividade
física, uso de suplementação nutricional, entre outras condutas em prol de melhor
eficácia do procedimento (Bond e outros, 2009).

A necessidade da adoção dessas mudanças e o correto seguimento da
prescrição medicamentosa tanto no tratamento convencional, quanto na
intervenção cirúrgica levantam uma importante problemática de saúde pública na
atualidade: a adesão ao tratamento ou adesão terapêutica (Bissonete, 2008). A
primeira é conceituada pela Organização Mundial da Saúde, como o grau de
concordância entre o comportamento do paciente e o que é esperado dele pela
equipe de saúde que o acompanha (WHO, 2003). No entanto, hoje esse
intercâmbio é visto em uma perspectiva multidimensional e complexa, que é
influenciada por diversos fatores como: características do próprio paciente (sexo,
idade, estado civil, escolaridade e nível socioeconômico); enfermidade (cronicidade
e assintomatologia); crenças, hábitos culturais e de vida (percepção do problema,
relação com a doença, contexto familiar, informações, autoestima); tratamento
(custos, efeitos colaterais, qualidade de vida); aspectos do emprego de técnicas
promotoras de saúde como, distância, acesso, tempo de atendimento e por fim a
qualidade do relacionamento com a equipe de saúde, são fatores que poderão
favorecer a adesão do paciente ao tratamento (Santos e outros, 2005; Kripalani,
Yao, & Haynes, 2007; Dias e outros 2011). Além disso, aspectos como percepção
e formas de enfrentamento das adversidades em conformidade com a  rede de
apoio social, também têm sido considerados, sugerindo uma variação ainda maior
de fatores (Faé e outros, 2006).

Diante do que foi exposto, o objetivo desta pesquisa é comparar as
características psicossociais relacionadas à adesão ao tratamento, entre dois
grupos de pacientes hipertensos: um em acompanhamento ambulatorial para a
cirurgia bariátrica e outro hospitalizado para tratamento clínico da hipertensão,
sem proposta de intervenção cirúrgica.
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2 - Método

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob protocolo 95/100. Com todos
os participantes foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que continha
informações sobre riscos, benefícios, objetivos e procedimentos da coleta de
dados. Em seguida  foi assinado pelo próprio paciente, na sua concordância de
participar do trabalho.

Tabela 1 - Áreas de avaliação do MBMD

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 33, no 84, p. 7-19
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Participantes
Tomaram parte desta pesquisa dois grupos de pacientes hipertensos de

um hospital universitário de uma cidade nordestina do Brasil. O primeiro grupo foi
constituído por 80 pacientes hipertensos em atendimento ambulatorial, candidatos
à cirurgia bariátrica (66 mulheres e 14 homens). O segundo grupo, de 54 pacientes
internados para tratamento clínico de hipertensão (37 mulheres e 17 homens).

Instrumentos e Análise de dados
Os instrumentos de coleta de dados se constituíram em dois questionários.

Um primeiro destinado à caracterização dos participantes, sobre seus dados
sociodemográficos e aspectos clínicos e terapêuticos. O segundo  o Millon

Behavioral Medicine Diagnostic (MBMD), instrumento composto por 165 itens
dicotômicos (Verdadeiro ou Falso), que avalia aspectos referentes à adesão ao
tratamento, estratégias de enfrentamento, entre outros aspectos. Trata-se de um
instrumento norte-americano elaborado com a colaboração de profissionais de
diversas áreas da saúde (Millon e outros, 2006), já traduzido e adaptado,
semanticamente, para a população brasileira (Lucena, e outros 2011).

O MBMD apresenta sete grandes áreas de avaliação, como descrito na
tabela 1, sendo que sua teoria base considera ideias de diferentes modelos sobre
a personalidade e sobre a psicopatologia em um sistema integrado pelos planos
biológico, psicológico, social e cultural, em constante interação (Alchieri, Cervo &
Nuñéz, 2005).

Para a análise dos dados contou-se com a estatística descritiva dos
mesmos, além do teste T de Student para amostras independentes.

 3 - Resultados

Quanto à faixa etária, tem-se que o grupo 1 contém uma frequência maior
de sujeitos de meia idade, de 41-65 anos (46) e  na idade adulta, entre 21 a 40
anos (34). Já no grupo 2 também houve predomínio de participantes de meia
idade (38), seguidos pela idade adulta (12) e terceira idade (4). Quanto à
escolaridade, ambos obtiveram prevalência do ensino fundamental, 62 e 46,
respectivamente e no ensino médio 20 e 8 sujeitos.

Na análise feita quanto à comparação das médias dos escores do MBMD,
utilizando Teste T de Student para amostras independentes, houve significância
(p <= 0,05) em 4 das 29  sub-escalas do instrumento (uma em Indicadores
psiquiátricos, estilos de enfrentamento, prognóstico, gestão de guias) e em dois
indicadores de hábitos de saúde. Seguem a frequência das áreas e  das
respectivas escalas, com médias e predomínio entre os grupos:
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Tabela 2 - Comparação entre médias das escalas do MBMD

4 - Discussão

Evidencia-se a frequência mais elevada do sexo feminino em ambos os

grupos, 82,5% e 68,5%, respectivamente. Essa desproporção também tem sido

observada em outros estudos sobre hipertensão (Araújo & Guimarães, 2007). Tal

fator pode ser explicado pelo fato das mulheres buscarem mais os serviços de

saúde (Santos e outros, 2005), que os homens, mas adoecerem em proporção

semelhante (Costa & Maia, 2009).

Com relação à faixa etária, houve predomínio de participantes na meia

idade (41-65 anos) em ambos os grupos, com 57,5% e 70,4%, respectivamente,

dado que se reflete em outros estudos pelo aumento da incidência de hipertensão

estar relacionado com a idade (Passos, Assis & Barreto, 2006; Soares e outros,

2009). Quanto à escolaridade, a maioria dos participantes cursaram o ensino

fundamental, com 77,5% e 85,2%. No estudo de Hartmann e outros (2007),

realizado no Rio Grande do Sul, houve proporcionalidade entre baixa escolaridade

e maior incidência de hipertensão, podendo sugerir que más condições de vida,

em detrimento do nível educacional, predispõem o aparecimento de doenças.
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14

Verificou-se diferença (p <= 0,02), com maiores escores para o grupo 2 nos
indicadores de Abuso de cafeína e Tabagismo, sugerindo menos cuidados em
mudança de hábitos de vida. Fato que pode ser explicado pelo grupo dos
candidatos à cirurgia bariátrica participar de encontros semanais com a equipe
multidisciplinar. Além de receberem mais informações sobre cuidados com a saúde,
experimentavam um contato mais próximo com a equipe de saúde favorecendo a
confiança e a motivação para o seguimento do plano terapêutico (Ortiz & Ortiz,
2007). Tanto a prestação de informações sobre riscos e benefícios para mudanças
de hábitos serve como reforço para a adesão ao tratamento (Zuckoff, 2012),
como também esse intercambio entre profissionais de saúde se torna mais
conveniente, ao contrário das ações isoladas de um só profissional (Halfoun e
outros, 2012).

Como os dados sugerem, a escala de Fragilidade Intervencionista x
Resiliência Intervencionista, também obteve médias mais altas no grupo
hospitalizado. Para Millon e outros (2006) altos índices nessa escala revelam
fragilidade de ajustamento emocional à rotina hospitalar, com tendência ao estresse
físico e psicológico, conforme o protocolo médico.

O ambiente hospitalar é conhecido como de menor privacidade, já que
são comuns as intervenções da equipe de saúde, e também por  trata-se de
enfermarias.  Além de ser um ambiente onde há um maior contato com o
“adoecimento”, já que muitas vezes em uma mesma enfermaria estão pacientes
com gravidades distintas, sendo este um fator que pode causar essa maior
fragilidade pelo contato que o enfermo tem com outras condições de saúde, muitas
vezes em estados mais delicados que a sua. Consequentemente, a condição da
doença, sentimentos de fragilidade, insegurança e dependência podem ser
reforçados, diminuindo ainda mais a sensação de autonomia do paciente e
podendo levar aos sentimentos de ansiedade (Bettinelli, Pomatti & Brock, 2010).

A escala de Depressão também mostrou significância entre os grupos, com
maiores escores nos hipertensos internados. Como existem evidências que
comprovam a remissão das comorbidades após a realização da cirurgia bariátrica
(Adams e outros, 2010; Stefter e outros, 2012), o fato do hipertenso que está se
preparando para o procedimento cirúrgico ter escores menores de depressão o
que se deve à maior expectativa de cura da doença, sendo essa postura mais
esperançosa e importante para a redução dos sintomas depressivos (Oliveira &
Yoshida, 2009).

Em estudo realizado por Lima e outros (2005), também se observou
predomínio de sintomatologia depressiva em grupo clínico se comparados aos
pacientes cirúrgicos, com incidência de 53,33% e 46,66%, respectivamente. Com
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a administração da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) em 100

pacientes hospitalizados, também se confirmaram indicadores de depressão em

37% dos internos (Delfini, Roque & Peres, 2009). Como as coletas foram realizadas

em um hospital de alta complexidade, que recebe muitos pacientes em caráter

investigativo, sugere-se que esses sintomas estejam também relacionados à

gravidade ou suspeita de gravidade do estado de saúde. No entanto, a associação

entre hipertensão e depressão podem influir na adesão ao tratamento, dificultando

o controle e a recuperação do paciente (Furlanetto & Brasil, 2006).

Outro fato é que a escala de Encaminhamento Psicológico também

apresentou maior média nos pacientes internados. Para Millon e outros (2006)

essa escala reflete o quanto o paciente pode se beneficiar de uma intervenção

psiquiátrica ou psicológica, sugerindo maior necessidade por atendimento

especializado, o que também se confirma nas maiores médias nas escalas de

Depressão e Fragilidade Intervencionista x Resiliência Intervencionista. Nesse

contexto, se faz ímpar a intervenção psicológica para diminuição dos sintomas

depressivos, e com consequente melhora da adesão do paciente. Dentre as

terapias mais citadas, estão as de curta duração, como a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC) (Fulalanetto & Brasil, 2006), que tem se mostrado

satisfatória no tratamento de pacientes que sofrem com enfermidades clínicas

(Zalai, Szeifert & Novak, 2012). Em estudo realizado por Cukor e outros (2006),

com doentes renais crônicos diagnosticados com depressão, foram oferecidas

15 semanas de sessões de TCC, havendo redução significativa de sintomatologia

depressiva nos 3 meses subsequentes.

Outra escala que mostrou maiores médias para o grupo de hipertensos

clínicos foi a de Sociabilidade. Quanto maiores os escores nessa escala, maior a

tendência do individuo apresentar uma postura comunicativa, extrovertida e

socialmente atraente. São comuns relatos de pacientes obesos que se sentem

envergonhados com sua aparência, ou que, de alguma forma, já passaram por

algum tipo de discriminação pela obesidade. A discriminação do obeso tem crescido

cada vez mais, especialmente contra mulheres que foram maioria em ambos os

grupos (Puhl & Heuer, 2009). Por estarem a desejar no padrão de beleza do

corpo magro, são frequentes os relatos de dificuldade da aceitação e suporte

social por causa de sua imagem, o que estimula posturas mais introvertidas (Barrio

& Mejía, 2010) Fato que pode servir de justificativa para entender a menor média

no grupo de cirurgia bariátrica dessa escala, sugerindo maior retraimento social.
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5 - Conclusão

Por ser um hospital referência no Estado e de alta complexidade, há um
grande número de pacientes que poderiam se beneficiar de um trabalho
multidisciplinar, mas que são impedidos pela falta de profissionais que possam
dar conta da grande demanda de um hospital universitário. Este papel informativo
e preventivo também cabe às Unidades Básicas de Saúde, que não recebem
recursos e condições de trabalho suficientes e terminam superlotando os hospitais
gerais, sendo esta também uma questão de saúde pública.

Além disso, a rotina hospitalar é marcada por movimento intenso durante
todo o dia, devido às intervenções constantes e necessárias da equipe de
enfermagem e a falta de privacidade, podendo justificar a maior sensibilidade de
adaptação à internação no grupo hospitalizado. Vale ressaltar que no momento
das coletas, o grupo de cirurgia bariátrica estava em atendimento ambulatorial, e
por ser um procedimento cirúrgico sem indicação de longos períodos de internação,
normalmente 3 dias, não gera tanta ansiedade a esse respeito.

Como visto, existem diferenças nos fatores psicossociais relacionados à
adesão ao tratamento se compararmos, hipertensos obesos e candidatos ao
procedimento cirúrgico, com hipertensos internados para tratamento clínico. A
importância do trabalho educativo realizado na equipe de cirurgia bariátrica se
mostrou singular, já que esta população não obteve indicativo de maus hábitos
de saúde nesta análise. O que sugere a necessidade de formação de equipes
integradas também nas enfermarias.

Sentimentos de fragilidade no ambiente hospitalar, indicadores de
depressão e maior necessidade de acompanhamento psicológico nas enfermarias,
foram algumas das conclusões que pudemos tirar desta pesquisa. São dados
que reforçam a impressão do ambiente hospitalar como um contexto ansiogênico
e depressivo. O paciente que chega a uma internação é porque provavelmente,
experimenta um estado de saúde que exige maiores cuidados, a incerteza de
prognostico e o contato com outros enfermos em estados severos, podem ser
fatores responsáveis por esses dados. A característica do retraimento social
predominante nos obesos é frequentemente reconhecida na literatura, sendo esta
uma característica dessa população.

Este trabalho teve limitações como o reduzido número de participantes e
quanto aos locais de coletas, já que todos os participantes foram atendidos no
Hospital Universitário da cidade nordestina aludida. No entanto, tem valor
elucidativo sobre a importância de investimentos em trabalhos educativos desde
as Unidades Básicas de Saúde e sugere um quadro profissional que possa cobrir
a demanda de um hospital de referência, no Estado, como objeto de estudo.
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