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A hipertensão arterial (HAS) é uma doença crônica que ao longo do tempo 
pode levar ao aparecimento de lesão de órgãos-alvos. A percepção do 
indivíduo sobre sua saúde, valores, objetivos e expectativas devem ser 
analisados num contexto mais amplo e polissêmico a fim de motivar e 
estimular o seguimento ao tratamento de forma mais efetiva. Não é tarefa 
fácil avaliar a adesão terapêutica em razão de sua complexidade e das 
variáveis intervenientes envolvidas no processo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo adesão refere-se ao 
grau de comportamento de um indivíduo, representado pela ingestão de 
medicamentos, pelo cumprimento da dieta, pelas mudanças no estilo de 
vida e pela correspondência e concordância em relação às recomenda-
ções de um profissional de saúde. A não adesão configura-se no impedi-
mento ao alcance dos objetivos terapêuticos e pode constituir-se em uma 
fonte de frustração para os profissionais da área.

Nesse contexto, a educação em saúde tem papel essencial nas práticas 
do cuidado e propicia a mudança adequada do comportamento diante 
de ações e estratégias educativas, como o processo de qualificação do 
homem e de grupos. É um método que inclui também o crescimento dos 
profissionais de saúde, o qual pode ser uma estratégia eficiente para pro-
mover a reflexão conjunta e elaboração da análise a respeito da acessibi-
lidade aos serviços de saúde, da melhoria das condições de saneamento 
básico do povo brasileiro e das ações individuais que colaboram para o 
bem-estar coletivo e familiar. Os profissionais de saúde podem desenvolver 
a interação interpessoal com seus pacientes, acolher nas suas demandas 
de cuidado, realizar a escuta atenciosa e trabalhar juntos nas tomadas de 
decisão. Estabelecer um clima amistoso e acolhedor pode ser o primeiro 
passo para realizar as melhores escolhas em relação à sua saúde. 

As ações educativas promovem a adequada reflexão sobre as escolhas 
e ações a serem adotadas no autocuidado, que corroboram a prevenção 
dos agravos à saúde. Essas possibilitam o aprofundamento de informa-
ções, o efetivo aprendizado e a ampliação do autoconhecimento, de modo 
que a pessoa hipertensa supere as suas dificuldades e obtenha maior 
autonomia, melhorando a condição de saúde e a qualidade de vida. Isso 
resulta na efetividade do tratamento, contribuindo para a diminuição das 
complicações, com consequente redução do número de hospitalizações e 
da mortalidade por doenças cardiovasculares.

Editorial



2

Nessa perspectiva espera-se que os profissionais envolvidos na assis-
tência à pessoa hipertensa tenham consciência do seu papel e dos de-
safios envolvidos na obtenção da melhoria do comportamento da adesão 
ao tratamento farmacológico e não farmacológico, tendo novas possibili-
dades e ferramentas com o avanço da tecnologia educacional. Isso abre 
novos horizontes e perspectivas, propiciando experiências diferenciadas 
no campo da educação em saúde e no efetivo relacionamento no binômio 
paciente-profissionais de saúde, humanizando as relações nas quais os 
dois se vêem numa relação de igual para igual. 

Dra. Grazia Maria Guerra
Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem, 
no Processo de Cuidar em Saúde e dos Cursos de Especialização em 

Enfermagem em UTI Adulto e de Enfermagem em  Cardiologia do Centro 
Universitário São Camilo. Pesquisadora do Centro de Pesquisa Clínica 

Translacional do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo, vinculada à Unidade 

de Hipertensão. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa no Processo 
de Cuidar na ótica da Enfermagem (GESPPECEn) — cadastrado no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Artigo 1

Elaboração e implementação 
do Portal E-Care da hipertensão 
para educação em saúde
Development and implementation of E-care 
hypertension Portal for health education

Grazia Maria Guerra 
Instituto do Coração, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (USP); 
Centro Universitário São Camilo (CUSC) – São Paulo (SP), Brasil.
Chao Lung Wen
Faculdade de Medicina, USP – São Paulo (SP), Brasil.
Raquel Acciarito Motta
Departamento de Educação a Distância, Centro Universitário São Camilo (CUSC) – São Paulo (SP), Brasil.
Margarida Maria da Silva Vieira
Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Católica Portuguesa (UCP) – Cidade do Porto, Portugal.
Isabela Ribeiro Braga Fistarol 

CUSC – São Paulo (SP), Brasil.
Jefferson Carlos de Oliveira 

CUSC – São Paulo (SP), Brasil.
Luiz Aparecido Bortolotto 

Instituto do Coração, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, USP – São Paulo (SP), Brasil.

Resumo 
O grande desafio para as próximas décadas será 
melhorar a adesão terapêutica para os portadores 
de hipertensão, diabetes e doenças crônicas. Esse 
problema está relacionado ao alto custo do tratamento 
no sistema brasileiro de saúde pública , tornando, 
portanto, a prevenção dos agravos à saúde uma 
prioridade. Na busca por aperfeiçoar a comunicação 
entre o profissional da saúde e o paciente, existem 
ferramentas tecnológicas que facilitam o processo 
educativo e colaboram para o tratamento eficaz. Com 
o crescimento e a aceleração da inovação tecnológica, 
profissionais e usuários possuem à disposição os mais 
diversos tipos de tecnologias, dentre elas, a tecnologia 
educacional (TE). Partindo dessa reflexão, este estudo 
teve a intenção de criar um repositório on-line que 
será a base para a interface profissional-paciente. 

Abstract
The big challenge for the next decades will be to 
improve adherence to therapy for patients with 
hypertension, diabetes and chronic diseases. 
This problem is related to the high cost of treatment 
in the Brazilian public health system, making 
thus the prevention of health injuries a priority. 
In seeking to improve communication between 
the health professional and the patient, there are 
technological tools that facilitate the educational 
process and collaborate for the effective treatment. 
With the growth and acceleration of technological 
innovation, professionals and users are provided 
with various types of technologies, among them 
the educational technology (ET). Based on this 
reflection, this study intended to create an online 
repository that will be the basis for professional-

Endereço para correspondência: Grazia Maria Guerra – Avenida Doutor Éneas de Carvalho Aguiar, 44 – 
Cerqueira Cesar – CEP: 05403-000 – São Paulo (SP), Brasil – E-mail: grazia.guerra@incor.usp.br
Fonte de financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 
Projeto n° 2012/50559-1.
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Almeja-se, com esse instrumento, estimular o 
uso e a influência do E-Care na educação em 
saúde. Este estudo objetivou relatar como foi 
construído o E-Care da Hipertensão. Trata-se de 
uma pesquisa tecnológica, fundamentada em 
relato de experiência de forma descritiva. Deu-se 
início a sua elaboração por meio da colaboração 
de três equipes: a pedagógica (com base em 
um projeto de pesquisa intitulado “A adesão 
terapêutica com o uso da tecnologia educacional 
em pacientes hipertensos”, realizado no Instituto 
do Coração ― InCor), a tecnológica (com 
consultoria do Departamento de Telemedicina da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo ― USP) e a de design gráfico (proveniente 
do Núcleo de Educação a Distância (EaD) do 
Centro Universitário São Camilo ― CUSC). Para 
a construção do E-Care, as equipes criaram 
objetos de aprendizagem (OAs) e interações, tais 
como: vídeos com as entrevistas multiprofissionais 
(enfermeiro, nutricionista, psicólogo e educador 
físico), debate entre especialistas (cardiologista, 
nefrologista e neurologista), roteiro de situações 
comportamentais interativas automatizadas, o 
que resultou em um questionário interativo com 
imagens de animação gráfica computadorizada, 
roteiro para três curtas-metragens voltados à 
sensibilização do paciente na busca por mudança 
de comportamento e adesão terapêutica, com as 
seguintes temáticas: “Amar os outros sem se cuidar 
não adianta”, “Quase quer dizer não é o suficiente” 
e “Superando obstáculos para alcançar qualidade 
de vida”. Empregou-se a tecnologia do “homem 
virtual”, que utiliza o recurso da computação 
gráfica como “aprendizado morfoestrutural ou 
morfofuncional”, ou seja, criam-se as vivências 
e a roteirização para inseri-los na educação 
tecnológica ou no ambiente virtual, desenvolvido 
no storyboard. Outro objeto de aprendizado (OA) 
foi o material gerado pela impressora 3D, que criou 
peças anatômicas (coração, rim e cérebro) para 
serem utilizadas em associação com a narrativa da 
explicação nas filmagens. O objetivo foi buscar no 
uso dos recursos tecnológicos interativos, criados no 
repositório, resultados que pudessem ser medidos 
pelo conhecimento adquirido pelo paciente, bem 
como dar ao usuário a possibilidade de adquirir 
confiança suficiente para lidar com sua saúde e 
resolver problemas relacionados à sua condição.

Palavras-chave
hipertensão; tecnologia educacional; educação.

patient interface, which aims to stimulate 
its use and its influence in health education. 
This study aimed at reporting how the E-Care 
Hypertension was built. This is a technology 
research, based on descriptive experience 
report. Its development was initiated through 
collaboration of three teams: the pedagogical 
one (P) (grounded in a research project entitled 
“The adherence to the use of educational 
technology in hypertensive patients”, performed 
at the Heart Institute ― InCor), the technological 
one (T) (advised by the Department of 
Telemedicine of School of Medicine of USP), 
and the graphic design one (DG) (from the 
Center for Distance Education of the University 
Center São Camilo). For the construction of 
E-Care, the teams created learning objects 
and interactions, such as videos with multi-
professional interviews (nurse, nutritionist, 
psychologist and physical educator), debate 
among specialists (cardiologist, nephrologist 
and neurologist), map automated interactive 
behavioral situations, resulting in an interactive 
quiz with computer graphics animation 
images, script for three short films focused 
on raising awareness of the patient’s pursuit 
of change in behavior and adherence, with 
the following themes: “Loving others without 
taking care is no use”, “Almost means is 
not enough” and “Overcoming obstacles to 
achieve quality of life”. The technology used 
was the “virtual man”, which uses the feature 
of computer graphics as “morphostructural” or 
“morphofunctional” learning, that is, it creates 
experiences and the scripting in order to insert 
them in technological education or the virtual 
environment, developed on the storyboard. 
Another learning object (OL) was the material 
generated by the 3D printer, which created 
anatomical parts (heart, kidney and brain) 
to be used in association with the narrative 
explanation in the videos. The objective was 
to seek in the use of interactive technology 
resources, created in the repository, results 
that could be measured as knowledge acquired 
by the patient, as well as giving the user the 
possibility of acquiring enough confidence to 
deal with his health and solve his disease-
related problems.

Keywords
hypertension; educational technology; education.
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Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 
uma condição clínica multifatorial carac-
terizada pela elevação e sustentação dos 
níveis da pressão arterial (PA) a um valor 
maior ou igual a 140/90 mmHg1. Está as-
sociada a um conjunto de alterações fun-
cionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (en-
céfalo, coração, vasos sanguíneos e rins). 

Dados do Global Burden of Disease 
 Study (2013) demonstram que a preva-
lência de hipertensão arterial e a mortali-
dade cardiovascular de 1991 a 2013 são 
os indicadores mais abrangentes e atuais 
para medir tendências epidemiológicas 
em todo o mundo. Em 2013, ocorreram 
17 milhões de mortes no mundo, e a mor-
talidade cardiovascular global aumentou 
quase 41%. Coreia do Sul, Israel e Bah-
rein estão entre os países com taxas de 
declínio rápido para tal causa de morte2.

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 
2013 indicou que a prevalência de pressão 
arterial sistêmica (PAS) em mulheres foi de 
19,5%, enquanto nos homens foi de 25,3%, 
sendo que a frequência da PA elevada au-
menta com a idade, em ambos os sexos, 
chegando a cerca de 46% em pessoas na 
faixa etária de 75 anos de idade ou mais3.

Em 2013, a Sociedade Europeia de Hi-
pertensão (ESH) e a Sociedade Europeia 
de Cardiologia (ESC) identificaram preva-
lência de HAS em cerca de 30 a 45% da 
população em geral, com aumento acen-
tuado relacionado ao envelhecimento4.

Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes 
no mundo ocorreram em decorrência da 
elevação da PA, sendo 54% por aciden-
te vascular encefálico (AVE) e 47% por 
doença isquêmica do coração (DIC)1.

No Brasil, as doenças cardiovascula-
res (DCV) causaram 308.466 óbitos em 

2007. Entre 1990 e 2006, notou-se uma 
lenta e constante tendência de redução 
da mortalidade ocasionada por DCV1.

Dados recentes do Ministério da Saúde 
(2015) evidenciam os óbitos ocasionados 
por hipertensão arterial: 3.501 na Grande 
São Paulo, 519 na cidade de São Paulo e 
2.010 no Estado5.

Instrumentos de avaliação da qualidade de 
vida são utilizados em programas educati-
vos na área da saúde por possibilitar men-
surações dos efeitos do processo de ensino 
e aprendizagem, além de possíveis mudan-
ças de atitude sobre a doença em questão6.

As ações educativas em grupo oferecem 
uma alternativa importante na busca pela 
promoção da saúde, possibilitando o apro-
fundamento de discussões e a ampliação 
de conhecimento, de modo a estimular as 
pessoas a superarem suas dificuldades e 
obterem maior autonomia, melhores con-
dições de saúde e qualidade de vida7.

Nessa perspectiva, Merhy7 afirma que as 
tecnologias educativas em saúde (TESs) 
são estratégias significativas para o de-
senvolvimento do trabalho educativo e 
do processo do cuidar. Essas estratégias 
integram o grupo das tecnologias leves, 
denominadas “tecnologias de relações”, 
que incluem o acolhimento, o vínculo, a 
automação, a responsabilização e a ges-
tão dos processos de trabalho.

A educação em saúde é um componen-
te essencial nas esferas da promoção da 
saúde e da prevenção de doenças, princi-
palmente quando trata de doenças crôni-
cas como a HAS, morbidade cujo avanço 
na população é crescente, e leva ao risco 
de agravo à saúde, associada ao aumen-
to da expectativa de vida da população.

A ideia é ensinar os indivíduos a viverem 
de forma mais saudável e terem compor-
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tamentos adequados, visando sua me-
lhor qualidade de vida e a comunicação 
eficaz entre o profissional de saúde e o 
paciente, já que essa tem sido conside-
rada uma ferramenta essencial para a 
melhoria do comportamento de adesão 
aos tratamentos e, consequentemente, 
do controle da PA.

As ferramentas tecnológicas facilitam o de-
senvolvimento e o aperfeiçoamento da co-
municação entre o profissional e o pacien-
te, colaborando para aumentar a eficácia 
do tratamento. Com o crescimento e a ace-
leração da inovação tecnológica, os usuá-
rios dos serviços de saúde têm à disposi-
ção os mais diversos recursos, dentre eles, 
a tecnologia educacional (TE). Trata-se de 
um conjunto sistemático de conhecimen-
tos trabalhados didaticamente de forma a 
possibilitar o planejamento, a execução, 
o controle e o acompanhamento de todo 
o processo educacional formal e informal 
dos usuários, auxiliando os profissionais 
no cuidado à saúde do ser humano.

As características das tecnologias em 
saúde são próprias, pois, ao cuidar do ser 
humano, não é possível generalizar con-
dutas, e sim adaptá-las às mais diversas 
situações a fim de oferecer um cuidado 
adequado e individualizado8,9.

A informática e as tecnologias estão pre-
sentes no cotidiano dos profissionais e 
dos usuários dos serviços de saúde 
e, quando utilizadas de maneira adequa-
da e inteligente, tendem a promover o be-
nefício no cuidado ao ser humano. Dessa 
forma, é importante que os profissionais 
estejam atentos às inovações que visem 
ao benefício da profissão e seus resulta-
dos, visto que são inúmeras as formas de 
utilização e aproveitamento dos recursos 
atualmente disponíveis10.

O avanço tecnológico é, sem dúvida, im-
prescindível para os profissionais da saú-

de; entretanto, a tecnologia adotada não 
poderá substituir a relação e a compreen-
são subjetiva entre os seres humanos. 
A capacidade de empatia, identificação, 
abertura, projeção, generosidade e solida-
riedade é expressa na relação de comu-
nhão, troca e interação entre os seres10.

Nesse sentido, o ensino que prevê tal re-
lação de presencialidade, mesmo que não 
física, e a construção da autonomia no 
processo de aquisição do conhecimento, 
com o auxílio adequado à sua compreen-
são, constitui a modalidade de educação 
on-line, em que a autonomia no processo 
de aprendizagem, a motivação, a auto-
confiança e o envolvimento com o conteú-
do são estimulados a todo momento.

Na aprendizagem on-line, o indivíduo não 
é objeto ou produto, mas sujeito ativo que 
realiza sua própria aprendizagem e extrai 
o conhecimento, aplicando-o em situa-
ções novas. A imagem de uma aprendi-
zagem passiva e individualizada, a ponto 
de se tornar solitária, desafia a criativida-
de dos desenvolvedores de cursos e dos 
educadores on-line11.

Os objetos de aprendizagem (OAs) inte-
rativos são uma das ferramentas utiliza-
das para atingir esses objetivos.

Os OAs utilizados na educação on-line 
devem ser muito bem elaborados. Inicial-
mente, os estudantes devem ser orienta-
dos, treinados e ambientados nos siste-
mas que utilizarão durante o aprendizado, 
para que o ensino seja adequado e eles 
atinjam seus objetivos12,13.

Objetos de Aprendizagem são defini-
dos como: “qualquer entidade, digital ou 
não digital, que pode ser utilizado para a 
aprendizagem, educação ou formação”14.

Para Nascimento9, a principal ideia do 
OA está baseada na capacidade de 
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quebrar o conteúdo educacional disci-
plinar em pequenos blocos que podem 
ser reutilizados em vários ambientes de 
aprendizagem.

Os OAs devem reunir características 
como “durabilidade, facilidade para atuali-
zação, flexibilidade, modularidade, porta-
bilidade, navegabilidade”, entre outras15. 
Devem ser de fácil manipulação e passí-
veis de combinação com outros objetos 
ou mídias digitais (vídeos, imagens, áu-
dios, textos, gráficos, tabelas, tutoriais, 
aplicações, mapas, jogos educacionais, 
animações, infográficos, páginas da web) 
por meio da hiperligação em plataformas 
on-line/off-line. 

Para que um OA tenha eficiência didática, 
seus idealizadores devem ser capazes de 
responder a algumas questões: Qual o 
objetivo a ser alcançado? O que o OA vai 
ou não abordar, e com que profundidade? 
Qual o público-alvo? Qual a ênfase ade-
quada para o público-alvo? Qual a impor-
tância deste tópico para o conhecimento 
que se deseja transmitir? Quais são as 
formas de interatividade com o aprendiz? 
Quais metodologias e ferramentas serão 
aplicadas na construção do OA para que 
ele atinja seus objetivos?16.

Para que seja eficaz, a construção do OA 
deve ser realizada por meio da colaboração 
de três subequipes: a pedagógica, a tecno-
lógica e a de design, que devem vislumbrar 
um objetivo comum, para o qual cada uma 
contribua com sua especialidade.

Com a ideia de criar aulas mais interati-
vas, com modelos de aprendizagem ba-
seados em vivências dentro e fora da sala 
de aula e dos consultórios, com conteú-
do interdisciplinar e pluricultural, tornan-
do a pesquisa e a busca um incentivo 
ao conhecimento, os OAs são recursos 
que possibilitam um processo de ensino
-aprendizagem mais dinâmico, atrativo, 

criativo e instigante, para a melhoria da 
assistência e da adesão aos tratamentos.

Assim, com base na experiência dos au-
tores do projeto E-Care da Hipertensão, e 
diante da grande demanda de conteúdos 
que permeiam a assistência em saúde, 
buscou-se descrever os modelos utiliza-
dos neste portal como forma de subsidiar 
novos projetos de forma adequada e sis-
tematizada, tornando a orientação/educa-
ção em saúde mais atrativa e interativa 
aos profissionais e usuários, dentro de 
uma experiência que agrega educação e 
assistência em um único contexto.

Entende-se, pelas hipóteses levantadas 
neste estudo, que as concepções de OAs 
interativos proporcionaram ao aprendiz a 
aquisição do saber em saúde, conhecimen-
to que, mediado por profissionais especia-
lizados, trouxe resultados surpreendentes.

Assim, este estudo procurou demonstrar 
que, com o desenvolvimento de tecnolo-
gias, tanto no âmbito da assistência quan-
to da educação em saúde, viabilizou-se a 
união de equipes multiprofissionais volta-
das aos usuários dos serviços de saúde, 
com o uso de recursos inovadores, esta-
belecendo uma aprendizagem significati-
va para ambas as partes.

Nesse contexto, considerando-se a edu-
cação em saúde com foco na promoção da 
saúde de pacientes hipertensos e na pre-
venção de agravos, visando à qualidade 
de vida e aos comportamentos saudáveis, 
este estudo teve o objetivo de apresentar 
a concepção, elaboração e construção 
do Portal E-Care da Hipertensão, assim 
como sua aplicação em pacientes hiper-
tensos e na equipe multiprofissional.

Método
Este estudo descritivo procurou retratar 
a aplicação prática da concepção, elabo-
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ração e construção de um portal para pa-
cientes hipertensos. A partir de múltiplos 
métodos de caráter tecnológico utilizados 
por uma equipe multiprofissional, dentro 
de um programa de orientação individual 
promovido por profissionais de saúde 
com a Unidade de Hipertensão de um 
hospital público estadual, utilizou-se a 
comunicação terapêutica associada à 
tecnologia educacional para a melhoria 
do controle da PA.

A metodologia sugerida para o desen-
volvimento dos OAs foi o instrumento 
Inteligência, Tecnologias Educacionais e 
Recursos Acessíveis (INTERA). Esse re-
ferencial foi inspirado em processos de 
desenvolvimento de software e no mode-
lo ADDIE para desenvolvimento de con-
teúdos instrucionais17.

Desenvolvimento do 
E-Care da Hipertensão

A ideia inicial dos autores era estabele-
cer uma sequência clara e que pudesse 
atender aos objetivos do projeto; para 
isso, estabeleceu-se a seguinte sistemá-
tica de equipes:

1. Criação da equipe responsável pela par-
te pedagógica e pelo design educacio-
nal, denominada “equipe pedagógica”.

2. Criação da equipe responsável pela 
parte tecnológica, denominada “equipe 
tecnológica”.

Funções da 
equipe pedagógica

Esta equipe é geralmente composta por 
especialistas. No caso do referido proje-
to, profissionais médicos, enfermeiros, 
nutricionistas e alunos de mestrado e 
doutorado tinham a função de responder 

às questões iniciais do estudo: Qual o 
objetivo a ser alcançado? Qual o públi-
co-alvo? Qual a ênfase adequada para o 
público-alvo? Qual a importância deste 
tópico para o conhecimento que se de-
seja transmitir? O que o OA vai ou não 
abordar, e com que profundidade? Qual o 
público-alvo? Quais são as formas de in-
teratividade com o aprendiz? Quais me-
todologias e ferramentas serão aplicadas 
na construção do OA para que ele atinja 
seus objetivos?

Feito isso, foi elaborado o design peda-
gógico, a partir do qual se escolheu como 
seria a abordagem dos temas e quais OAs 
seriam criados; para isso, foram estrutura-
dos roteiros, denominados “storyboards”, 
a fim de que o OA pudesse ser implemen-
tado pela equipe tecnológica.

Funções da 
equipe tecnológica

Responsáveis por criar os OAs intera-
tivos, após a definição do design peda-
gógico, os membros desta equipe trans-
formaram, com recursos tecnológicos 
diversos, a linguagem textual em elemen-
tos gráficos animados. Cabe lembrar que 
esta equipe não é especialista na área do 
saber que envolve a construção dos OAs, 
no caso, a hipertensão; assim, o detalha-
mento dos dados a serem trabalhados 
deve ser minuciosamente apresentado 
pela equipe pedagógica, uma vez que os 
resultados do projeto terão impacto direto 
nessa construção.

Desenvolvimentos dos 
objetos de aprendizagem 
do E-Care da Hipertensão
Mediante os roteiros propostos, iniciou-se 
o desenho da interface do OA. A cons-
trução da interface ocorreu por meio de 
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esboços e brainstorms realizados em 
conjunto pelas equipes pedagógica e de 
design gráfico e áudio/vídeo, com base 
nas atividades propostas no design peda-
gógico. Com isso, consegue-se o esque-
leto da interface, que passa a ser avalia-
do e discutido com a equipe tecnológica.

A condução, a efetividade, a consistência, 
o significado de códigos e denominações 
e a gestão de erros são características 
importantes em uma interface, e uma 
interface bem elaborada permite que o 
usuário a utilize com facilidade18.

Os recursos utilizados pela equipe tecno-
lógica para a construção dos OAs foram: 
o Articulate, o Premiere, o Illustrator, o 
InDesign e o CorelDRAW; foram realiza-
das gravações nos estúdios da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP) e do Centro Universitário 
São Camilo (CUSC). Quanto à estru-
tura física, foram utilizados os estúdios 
de gravação das videoaulas do Depar-
tamento de Telemedicina da Faculdade 
de Medicina da USP e do CUSC. Os pro-
fissionais envolvidos foram o editor de 
áudio e vídeo, o designer educacional, o 
designer gráfico, o comunicador social, 
o jornalista e os tecnólogos de rede de 
computadores.

Resultados
Concepção 

Durante a etapa de concepção do Portal 
E-Care da Hipertensão, foram elencados 
os requisitos básicos do repositório e tra-
balhados o roteiro de interatividade e a 
sequência dos conteúdos e recursos que 
seriam utilizados. Esses requisitos foram 
instituídos a partir da vivência dos auto-
res no estudo e na consultoria estabele-
cida pelo Departamento de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da USP. Ini-
cialmente, durante a fase de construção, 

foram realizados o alinhamento concei-
tual e a difusão do conhecimento pelos 
líderes, para que fosse possível adotar 
uma linguagem comum e de fácil com-
preensão por todos. O primeiro ponto 
a ser considerado foi o “público-alvo”, 
caracterizado por pessoas portadoras 
de doença crônica, especificamente a 
HAS, a qual possui caráter multifatorial 
e é um fator de risco expressivo para 
DCV. Exigiu-se que fosse privilegiada, 
na concepção do portal, uma assistência 
multiprofissional especializada que con-
templasse diversas competências profis-
sionais para o desenvolvimento de seus 
objetos educacionais digitais (OAs); a 
colaboração interdisciplinar foi um dife-
rencial que agregou valor ao produto e 
permitiu a complementaridade entre os 
diversos saberes.

Pensando na estratégia, foram propos-
tos conteúdos multidisciplinares que aju-
dassem as pessoas a compreenderem 
os efeitos da PA alta nos organismos e 
como eles podem se manifestar e reper-
cutir em sua vida. Para tanto, realizou-se 
um trabalho colaborativo com diversos 
profissionais das seguintes áreas: Enfer-
magem, Medicina, Psicologia, Nutrição, 
Fisioterapia e Educação Física. O segun-
do ponto considerado para a construção 
do portal foi o “contexto”, buscando-se 
situações do cotidiano com as quais os 
portadores de doenças crônicas se iden-
tificassem, tais como: “o que é a doença 
em si e quais são seus sintomas?”, “como 
ela repercute no organismo?”, “quais os 
cuidados necessários para evitar as com-
plicações da doença?” e “quais são suas 
possíveis sequelas?”.

Projeto do portal 

Nesse contexto, foi possível desenhar e 
propor a identidade do portal por meio da 
criação de uma arte que pudesse gerar 
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identidade digital. A vinheta desenvolvida 
pela equipe artística e de criação con-
tou com movimento, áudio e apresenta-
ção do logotipo do portal. Foi também 
nessa etapa que os conteúdos foram 
planejados e as ações foram descritas 
para o portal; os conteúdos específicos 
contaram com a consultoria de profissio-
nais especializados; foram definidos os 
produtos e o formato e a sequência dos 
módulos de conhecimento. Quanto aos 
produtos, foram previstos três roteiros de 
curtas-metragens que retratassem situa-
ções do cotidiano, escritos pelos autores 
do estudo, intitulados “Amar os outros 
sem se cuidar não adianta”; “Quase quer 
dizer não é o suficiente” e “Superando 
obstáculos para alcançar qualidade de 
vida”; debates em formato de entrevista; 
e construção de um roteiro de perguntas 
no formato de quiz, que se constituiu em 
um questionário subdividido em quatro 
blocos para avaliar o conhecimento ad-
quirido pelo usuário, sendo que toda vez 
que ele respondia à questão era realiza-
da a contextualização da resposta certa 
por meio de filmagens de curta duração, 
com o propósito de reforçar o compor-
tamento esperado para a situação com 
a apresentação do gabarito. Ao final do 
teste, o usuário recebia uma nota para 
o conhecimento baseada no número 
de acertos. Definiu-se a forma como os 
usuários seriam cadastrados e o modo 
como seria realizado o acesso ao portal, 
sendo designado um administrador para 
gerenciar a inserção do usuário. Os am-
bientes de navegação e a interatividade 
foram definidos pela construção de um 
roteiro conhecido como “storyboard”, no 
qual os OAs foram inseridos e organiza-
dos. O uso de um avatar representando 
um profissional de saúde teve o objetivo 
de mediar o acesso ao portal e promo-
ver a interação com o usuário. O portal 
foi provisionado para acesso remoto pela 
web por meio da plataforma moodle, o 
que possibilitou seu acesso por PC ou ta-

blets e smartphones. Esse projeto contou 
também com cinco tablets Samsung, nos 
quais foram inseridos os OAs em HTML 
5, sendo seu conteúdo acessado por co-
nexão wi-fi. O cadastro dos usuários foi 
planejado pela equipe que fez a gestão 
da plataforma moodle. Após a seleção do 
paciente de acordo com os critérios ele-
gíveis para o estudo e a devida anuên-
cia ao termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE), o participante era 
orientado pela equipe de enfermagem 
sobre o acesso. O cadastro era feito pelo 
CPF do usuário, e o login e a senha de 
acesso eram enviados por e-mail. Após 
o cadastro no sistema, o usuário recebia 
um e-mail de confirmação e tinha acesso 
remoto aos 6 módulos, sendo que cada 
etapa era liberada ao longo de 120 dias, 
com prazo de 20 dias para ser apreciada 
pelo usuário..

Criação do E-Care 
da Hipertensão

O ambiente virtual de aprendizado (AVA) 
foi previsto para ser acessado por usuá-
rios hipertensos de difícil controle pres-
sórico, previdenciários e pertencentes 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às 
classes sociais C e D que utilizassem a 
tecnologia educacional e estivessem ma-
triculados no grupo de hipertensão de um 
hospital público especializado em Cardio-
logia. A finalização da construção do por-
tal o E-Care da Hipertensão permitirá ao 
usuário acessar meios de conhecimento 
em diversas áreas sobre a hipertensão 
arterial por meio de um programa de en-
sino a distância (EaD). Os AVAs permitem 
a promoção do conhecimento a seus par-
ticipantes por meio do acesso à internet 
em plataformas informatizadas. Por se-
rem desenvolvidos no formato de websi-
te, eles têm grande abrangência e alcan-
çam indivíduos, hipertensos ou não, com 
acesso à internet19.
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A estrutura do storyboard foi elaborada 
como um roteiro descrito em slides so-
bre cada temática a ser abordada. Du-
rante todo o processo de confecção, a 
equipe multidisciplinar atuou de maneira 
a validar o material. Após a legitimação 
do instrumento, iniciou-se a fase de exe-
cução do portal por meio do Departa-
mento de Telemedicina da Faculdade de 
Medicina da USP e do Departamento de 
EaD do CUSC.

O E-care da Hipertensão foi composto 
por seis etapas, divididas nos módulos 
descritos a seguir.

O Módulo 1, “Como a hipertensão pode 
afetar seu corpo: aspectos de Cardiolo-
gia, Nefrologia e Neurologia”, abordou 
as questões relacionadas à hipertensão 
e suas consequências para os sistemas 
orgânicos do corpo. Nele, foi exibido o ví-
deo “Narração Realística”, que apresenta 
a impressão de peças anatômicas (cora-
ção, cérebro e rim) em impressora 3D, 
destacando três eixos:

1. As consequências da HAS nos ór-
gãos-alvo, a alteração estrutural ao 
longo do tempo e os riscos de agravo 
à saúde. 

2. Como os medicamentos utilizados no 
tratamento da HAS agem sobre os ór-
gãos, e a importância de utilizá-los cor-
retamente conforme a prescrição.

3. Atividades complementares (mudança 
de comportamento) e suas repercus-
sões no paciente, como, por exemplo: 
atividade física, controle do peso, con-
trole do estresse etc.

As filmagens foram realizadas no estúdio 
do Departamento de Telemedicina da Fa-
culdade de Medicina da USP e contaram 
com a presença de um profissional médi-
co, que manuseou as peças e forneceu 

explicações em conjunto com trechos es-
pecíficos do projeto “O Homem Virtual”, 
permitindo ao paciente conhecer os ór-
gãos e seu funcionamento.

A inclusão desse módulo teve o intuito 
de apresentar ao paciente os sistemas 
do corpo humano. Dessa maneira, ele se 
torna consciente de seu funcionamento 
e de como a HAS pode afetar cada sis-
tema. Outro item importante foi a possi-
bilidade de conhecer cada órgão em seu 
tamanho real, o que levou a melhorar o 
conhecimento do indivíduo sobre o fun-
cionamento do próprio corpo. O critério 
de avaliação utilizado foi um questionário 
composto por perguntas relacionadas ao 
conteúdo apresentado.

O Modulo 2, “Orientações e apoio ao 
paciente: o enfermeiro frente à adesão 
do hipertenso ao tratamento”, abrangeu 
o cuidado de enfermagem como nortea-
dor do incentivo ao autocuidado, à im-
portância da adesão ao tratamento e ao 
efeito do avental branco. Consolidou as 
orientações de enfermagem prestadas 
nas consultas presenciais e, de maneira 
objetiva, levou à reflexão sobre a neces-
sidade do autocuidado e do tratamen-
to. Demonstrou o papel do enfermeiro 
diante do paciente hipertenso inserido 
na equipe multidisciplinar como ponte 
entre o paciente e os demais membros 
do grupo.

Neste módulo também foi utilizado o 
recurso visual por meio dos vídeos 
“Ex Pressão Alta”, que aborda questões 
gerais sobre hipertensão, complicações e 
cuidados pela experiência de três canto-
res, e “O enfermeiro e a importância da 
adesão ao tratamento da hipertensão”, 
que trata de questões relacionadas à 
adesão terapêutica, aos cuidados de en-
fermagem, à medida da PA e ao efeito do 
avental branco. Os conhecimentos relati-
vos a este módulo foram avaliados após 
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a aplicação de um caça-palavras com os 
principais conceitos discutidos.

O Módulo 3, “Comer bem para viver bem: 
boas escolhas para alimentar-se”, abor-
dou questões sobre alimentação saudá-
vel, considerada um dos itens essenciais 
para o acompanhamento multidisciplinar 
do paciente hipertenso. Com as orienta-
ções nutricionais, o paciente passa a ter 
maior consciência ao realizar suas esco-
lhas alimentares.

Seguindo a mesma metodologia de en-
sino dos dois primeiros módulos, foram 
exibidos dois vídeos: “Zé Geral”, um me-
cânico que traz importantes informações 
sobre o cuidado do coração, e “Boas es-
colhas para alimentar-se ― orientações 
sobre prática alimentar saudável para os 
pacientes hipertensos”. Foram adiciona-
dos exemplos de rótulos diet e light com 
o objetivo de ensinar a maneira correta 
de ler as informações nutricionais dos 
alimentos, proporcionando boas esco-
lhas alimentares. Por meio da atividade 
“Prato saudável versus Prato não sau-
dável”, mostrou-se mais coerente pro-
curar modicar a forma de alimentar-se 
promovendo uma alimentação mais pra-
zerosa e benéfica.

A abordagem utilizada no Módulo 4, “Ati-
vidade física a favor da pressão arterial: 
as vantagens da atividade física para o 
hipertenso”, visou demonstrar os benefí-
cios da prática de exercícios físicos como 
fator adjunto ao acompanhamento do hi-
pertenso em busca da qualidade de vida 
e do controle pressórico.

A entrevista “As vantagens da ativida-
de física para o hipertenso” ressaltou a 
necessidade da prática esportiva como 
importante fator de controle dos níveis 
pressóricos. Foram utilizados os quebra-
cabeças: “A prática diária da atividade 
física proporciona controle da pressão 

arterial e qualidade de vida” e “Cuide do 
seu corpo e da sua mente ao praticar ati-
vidade física”.

No Módulo 5, “O estresse maltrata o 
coração: a relação entre o estresse e a 
hipertensão”, a abordagem da psicóloga 
demonstra ao paciente como os fato-
res do dia a dia que levam ao estres-
se podem interferir de maneira negativa 
no controle da PA. Um alerta para que 
o paciente possa avaliar sua qualidade 
de vida e a forma como o estresse in-
fluencia em seu cotidiano. A entrevista 
“A relação entre o estresse e a hiperten-
são” aborda, com orientações e dicas, 
questões comportamentais que causam 
estresse e afetam o controle da hiper-
tensão. Foi aplicada uma atividade de 
preenchimento optativo (verdadeiro ou 
falso) contendo questões baseadas no 
conteúdo da entrevista.

O “Roteiro de situações comportamentais 
interativas automatizadas”, Módulo 6, é 
um jogo educativo que ocorre por meio 
de uma dinâmica realizada com pergun-
tas e suas respectivas possibilidades de 
respostas em formato de quiz. As respos-
tas das perguntas foram embasadas nas 
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 
(2010) e em informações do Ministério 
da Saúde (2006), que têm o objetivo de 
promover o conhecimento do paciente hi-
pertenso sobre a doença e seu tratamen-
to. Este OA foi construído pelo Núcleo de 
EaD do CUSC com a utilização de soft-
wares específicos.

Finalização do 
acompanhamento no ambiente 
virtual de aprendizado 
E-Care da Hipertensão

A estrutura do último módulo teve o ob-
jetivo de revisar todo o material apresen-
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tado, além de promover o aprendizado e 
a fixação do material de forma interativa, 
visto que possibilita ao paciente verificar, 
por meio de vídeos com as respostas cor-
retas e a devida explicação dos conteú-
dos, os erros cometidos. 

Desenvolvimento

O E-Care da Hipertensão é uma versão 
alfa construída em HTML e com JavaS-
cript. O processo de construção ocorreu 
por meio de uma proposta de sistema 
na qual participaram os profissionais en-
volvidos em pesquisa como enfermeiros, 
médicos, especialistas em transplantes, 

programador de sistemas. Profissionais 
como fisioterapeuta, psicólogo, nutricio-
nista e assistente social também foram 
consultados para a confecção do material. 

Conhecendo o ambiente 
virtual do E-Care da 
Hipertensão
Nesta tela inicial do sistema os usuários 
têm acesso ao ambiente virtual. Para isso, 
são necessárias informações como nome 
completo, e-mail válido e telefone. Após o 
login, o usuário tem acesso à página que 
é destinada ao ambiente no qual irá nave-
gar (Figura 1).

Figura 1.
Tela inicial do E-Care da Hipertensão.
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O acesso pode ser realizado por tablet, 
PC e smartphones, sempre por cone-
xão wi-fi, wireless ou a cabo. Os OAs 
foram disponibilizados também no forma-
to HTML5, o que permite o acesso pela 
plataforma moodle, de uso gratuito, e a 
extração de relatórios contendo informa-
ções como o tempo gasto pelo usuário 
na plataforma e os objetos acessados. 
Nesta tela o usuário pode conhecer o 
que cada um dos seis módulos oferece 
(Figura 2). Com o objetivo de despertar o 
interesse do usuário, foram feitas chama-
das com figuras ilustrativas e um breve 
relato dos módulos:

• Modulo 1: como a hipertensão pode 
afetar seu corpo: aspectos de cardiolo-
gia, nefrologia e neurologia;

• Modulo 2: orientações e apoio ao pa-
ciente: o enfermeiro frente a adesão do 
hipertenso ao tratamento;

• Modulo 3: comer bem para viver bem: 
nutrição boas escolhas para alimen-
tar-se;

• Modulo 4: atividade física a favor da 
pressão arterial: os valores da ativida-
de física para o hipertenso;

Figura 2. 
Ambiente para acessar conteúdos específicos.
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• Modulo 5: o estresse maltrata o cora-
ção: a relação entre o estresse e a hi-
pertensão;

• Modulo 6: roteiro de situações compor-
tamentais.

Cada módulo possui vários OAs, e to-
dos os módulos são acompanhados do 
storyboard mediado pelo avatar, carac-
terizado pela imagem de um profissional 
da saúde que acompanha o usuário na 
navegação.

Nesta tela (Figura 3) o usuário tem a vi-
são global da distribuição dos módulos 
com a identidade digital, com os respec-
tivos títulos atribuídos a cada módulo. 
A construção levou aproximadamente 

Figura 3. 
Ambiente com apresentação dos conteúdos específicos e da identidade digital.

dois anos, desde a concepção do projeto 
original até sua materialização e disponi-
bilidade para uso.

Para a construção do portal, foi neces-
sária a composição de várias equipes; 
portanto, seu uso pode ser programa-
do em diversos formatos: EaD, presen-
cial ou mesmo híbrido, alternando o uso 
presencial e o acesso remoto pela web. 
A construção para uso no formato EaD 
foi planejada para liberar cada módulo 
em um intervalo de 20 dias, sendo que o 
administrador tem a opção de programar 
o intervalo da forma que considerar mais 
conveniente. Para este projeto, cada uma 
das 6 etapas era liberada ao longo de 120 
dias, com prazo de 20 dias para ser apre-
ciada pelo usuário (Figura 4).
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Figura 4.
Estrutura de navegação com o apoio do avatar interativo. 

Cabe destacar que os objetos foram in-
seridos no storyboard, o qual consiste 
em um roteiro sistematizado que apre-
senta os OAs e interage com o usuário, 
reforçando o conteúdo e facilitando a na-
vegação. As questões foram prospecta-
das para reforçar o conteúdo, desafiar o 
usuário e estimular sua atenção e curio-
sidade; para tanto, utilizaram-se estra-
tégias como palavras-cruzadas, frases 
para completar o conteúdo e afirmações 
para apontar o “verdadeiro” ou o “falso”. 
O usuário também foi instruído no mane-
jo dos comandos para prosseguir, retor-
nar e sair do ambiente (Figura 5).

Foram confeccionadas, em tamanho 
real, três peças anatômicas na impres-

sora 3D: coração, cérebro e rins. Es-
sas peças foram eleitas por representar 
órgãos-alvo lesionados pela hiperten-
são. Sob três eixos, a narração foi feita 
por um profissional da área médica, que 
explicou as alterações estruturais pro-
vocadas pelos mecanismos da doença 
(primeiro eixo, denominado “Conse-
quências causadas pela HAS nos siste-
mas ao longo do tempo”), o modo como 
a medicação age nos órgãos em ques-
tão (segundo eixo, denominado “Atua-
ção dos medicamentos utilizados no 
tratamento da HAS”) e, por fim, a forma 
como a mudança de comportamento 
pode promover melhorias no desem-
penho dos órgãos (terceiro eixo, deno-
minado “Atividades complementares e 
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Figura 5. 
A “narração realística”. 

suas repercussões”), demonstrando os 
benefícios da atividade física, da per-
da de peso e da diminuição da inges-
tão de sal sobre os órgãos em questão. 
Durante a explicação, abriram-se, nos 
cantos superiores, janelas com ima-
gens que contextualizavam a narração. 
Os recursos do “homem virtual” ilustra-
ram situações como o infarto agudo do 
miocárdio e o AVE, e foram exibidas fil-
magens das peças em close para dar 
maior visibilidade ao detalhamento de 
suas estruturas.

O roteiro foi construído com blocos 
com um total de 20 questões, que fo-

ram gravadas no estúdio com 20 si-
tuações com animações ou filmagem. 
Esse roteiro teve o objetivo de forne-
cer reforço positivo para estimular e 
sensibilizar a mudança de comporta-
mento (Figura 6).

Os blocos de conhecimento foram di-
vididos em: “Detecção da HAS”, com 
questões sobre o caráter hereditário da 
doença, os procedimentos para a iden-
tificação do diagnóstico e a manifesta-
ção da doença e suas principais com-
plicações; “Medicação”, com questões 
relacionadas ao tratamento, aos efei-
tos colaterais do tratamento medica-
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Figura 6.
Tela com questões do “Roteiro de situações comportamentais interativas automatizadas”.

mentoso e a como proceder nessa cir-
cunstância; “Nutrição”, com questões 
relacionadas às escolhas alimentares, 
por exemplo: como agir diante de situa-
ções sociais, incentivo para consumir 
alimentos saudáveis, entre outras; e 
“Atividades de compensação”, que re-
lacionava questões sobre as atividades 
que incentivam a mudança de compor-
tamento, como a prática da caminhada 
e de atividades de lazer com foco em 
prevenir o estresse.

O último módulo contemplou o “Roteiro 
de situações comportamentais interati-

vas automatizadas”, que tinha o propó-
sito de realizar uma avaliação somática 
de desempenho calcada na somatória 
dos acertos. Para o bom desempenho, 
o usuário deveria acertar pelo menos 
70% das questões (Figura 7). Assim, o 
gabarito foi parametrizado para medir 
um desempenho de acertos maior ou 
igual a 70%; se o desempenho fosse in-
ferior, o sistema emitiria uma mensagem 
na tela encorajando o sujeito a rever as 
questões. Essa etapa tinha o propósi-
to de verificar o nível de assimilação do 
conteúdo apresentado no Portal E-Care 
da Hipertensão.
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Figura 7.
Tela apresentando as filmagens realizadas no estúdio contextualizando as respostas das questões do 
“Roteiro de situações comportamentais interativas automatizadas”.

Conclusão
O objetivo foi buscar no uso dos recur-
sos tecnológicos interativos, criados no 
repositório, resultados que pudessem 
ser medidos por meio do conhecimento 

adquirido pelo paciente, bem como dar 
ao usuário a possibilidade de adquirir 
confiança suficiente para lidar com sua 
saúde e resolver problemas relaciona-
dos à sua condição.
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Resumo
Este artigo lida com as doenças crônicas não 
infecciosas ou não transmissíveis (DCNT), seu 
impacto na adesão do paciente a tratamentos 
e nas relações familiares. Ele argumenta que 
intervenções psicológicas mais recentes em 
psicologia da saúde, como as terapias de aceitação 
e compromisso e as práticas de meditação e 
atenção concentrada, permitem que pacientes 
alcancem aceitação genuína de suas realidades 
emocionais profundas. O fundamental, nessas 
abordagens, é o encontro da pessoa com seus 
próprios valores, pois só assim se conseguiria a 
persistência e a resiliência diante das dificuldades.
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Abstract
This article deals with noninfectious or non-
communicable chronic diseases, their impact 
on how patients cope with the treatment as 
well as on family relationships. It argues that 
more recent psychological interventions in 
health psychology, such as acceptance and 
commitment therapy, and meditation and 
mindfulness help patients to genuinely accept 
their profound emotional circumstances. In 
such interventions, the most important is to 
allow the person to meet her own values, 
which fosters persistence and resilience in 
face of adversities.
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As doenças crônicas
As doenças crônicas não infecciosas ou 
não transmissíveis (DCNT)1 são o conjun-
to de enfermidades sem envolvimento de 
agentes infecciosos em sua ocorrência, 
têm história natural prolongada, grande 
período de latência e longo curso assinto-
mático; embora com períodos de remissão 
e exacerbação, podem levar ao desenvol-
vimento de incapacidades e respondem 
a uma multiplicidade de fatores de risco. 
São condições de saúde que exigem cui-
dados e manejos constantes, e, segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
compreendem majoritariamente as doen-
ças cardiovasculares, as prevalentes no 
Brasil, como a hipertensão, o diabetes, o 
câncer e as doenças respiratórias crônicas.

As DCNT têm relação com estilos de vida 
pouco saudáveis, que são fatores de risco 
persistentes ao longo do tempo e do terri-
tório. Três hábitos de vida importantes no 
curso crônico e mórbido dessas doenças 
são a falta de atividade física, os hábitos 
nutricionais prejudiciais e o uso aditivo de 
álcool e outras substâncias. Um bom exem-
plo é a epidemia de obesidade, relacionada 
a hábitos alimentares e ao sedentarismo, 
influenciando diretamente uma prevalência 
de diabetes e hipertensão. Considerando 
a multideterminação causal dessas doen-
ças, o Ministério da Saúde estabeleceu o 
Plano de Ações Estratégicas de Enfrenta-
mento das DCNT (2011–2022), com ações 
e investimentos para os próximos dez anos, 
fundamentadas em três principais diretrizes: 
Vigilância, Informação, Avaliação e Monito-
ramento; Promoção da Saúde; e, finalmen-
te, Cuidado Integral, pertinente às ações que 
consideram fatores psicossociais1.

Os fatores psicossociais
Os fatores psicossociais e as comorbidades 
psiquiátricas associadas às DCNT, como 
a depressão, complicação mais frequente 

nessas patologias2, prejudicam o enfrenta-
mento dos sintomas e a adesão aos trata-
mentos. Por isso, a abordagem deve focar 
não só o paciente, mas também sua rede 
de apoio, especialmente os familiares, gru-
po humano que provê os cuidados básicos 
ao indivíduo ao longo da vida.

No diabetes mellitus (DM), doença crôni-
ca que afeta cerca de 8% da população 
brasileira entre 30 e 69 anos, é notável 
a exigência que se coloca ao indivíduo 
em relação ao autocuidado: ele e seus 
familiares devem conviver durante toda a 
vida com complicações clínicas, hábitos 
alimentares restritivos e necessidade de 
monitorização glicêmica diária. Essas exi-
gências podem levar a alterações signifi-
cativas do humor e facilitar a emergência 
de quadros depressivos plenos; alguns 
trabalhos identificam uma prevalência de 
cerca de 60% de depressão entre diabé-
ticos2. Considerando o que se conhece 
sobre a depressão, também é possível in-
ferir que esse estado emocional prejudica 
a vida ocupacional do paciente e sua rela-
ção interpessoal com amigos e familiares.

Na hipertensão e nas cardiopatias, a asso-
ciação de risco mais direta não é tanto a de-
pressão, mas sim as vivências e a expressão 
inadequada de raiva, hostilidade, ansiedade 
e impulsividade3-5. Trabalhos experimen-
tais6,7 verificaram que pacientes com perso-
nalidades mais hostis exibem maiores níveis 
pressóricos quando expostos a conteúdos 
conflituosos. Levantamentos com grandes 
amostras, um deles com 3.6828 e outro com 
3.873 pessoas9, confirmaram que sintomas 
de ansiedade estão associados ao aumento 
do risco de fibrilação atrial tanto em homens 
quanto em mulheres10.

Mas essa relação entre ansiedade e au-
mento da pressão arterial não é linear. 
Há evidências de que esses fatores psi-
cológicos têm de ser crônicos, não agu-
dos e momentâneos10.
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O estudo com os dados do levantamento 
norte-americano Coronary Artery Risk De-
velopment in Young Adults (CARDIA)4 traba-
lhou com o padrão comportamental do Tipo 
A de personalidade, um funcionamento mais 
associado a risco de enfarte, reportando 
tendências a reações hostis e ao conjunto 
‘IUT’ (de impaciência e urgência com o tem-
po), além de ‘C’ (de muita competitividade). 
Para a hipertensão, verificou-se que os tra-
ços preditivos eram ‘IUT’ e ‘C’.

Outra extensa revisão sobre morbidade e 
mortalidade da doença coronariana11 tam-
bém confirmou haver evidências seguras 
do envolvimento de pelo menos cinco tipos 
de riscos psicossociais: o estresse agudo 
e crônico, a hostilidade, a depressão, uma 
difícil condição socioeconômica e a falta 
de apoio psicossocial. Por isso, deve-se 
identificar os pacientes que experimentam 
estilo de vida com altos níveis de estresse, 
mais especificamente os relacionados à 
pressão ocupacional, às altas exigências 
familiares e à vida conjugal muito difícil.

O grupo das mães cuidando de filhos 
pequenos ao mesmo tempo em que tra-
balham é mais vulnerável, o que carac-
teriza um conflito de papéis. Metade dos 
hipertensos abordados em uma pesqui-
sa12 não praticava atividades físicas e 
consumia tabaco; já 40% ingeriam bebida 
alcoólica, 30% não tinham atividades de 
lazer e 60% apresentavam transtornos 
emocionais persistentes. Assim, entre os 
mais velhos, o surgimento de hiperten-
são arterial parecia decorrer não apenas 
das alterações anatômicas e fisiológicas 
do envelhecimento, mas também das 
mudanças psicossociais específicas do 
grupo: muitas mulheres idosas respon-
diam às excessivas exigências domésti-
cas e eram, não raramente, exploradas 
pela família. Um estudo com mulheres de 
meia-idade10 verificou justamente que o 
maior risco de desenvolver hipertensão 
correspondia a uma trajetória vital em 

que a vivência de ansiedade e depressão 
é consistente e duradoura; além disso, 
nessas mulheres haveria o padrão inade-
quado de expressão de raiva e a falta de 
apoio psicossocial suficiente no período 
anterior ao adoecimento.

Esses achados indicam então que as in-
tervenções de saúde com hipertensos de-
vem visar à rede de apoio psicossocial, 
especialmente os familiares, e à forma 
como a pessoa lida com seus estados e 
reações emocionais. Por isso o Sistema 
Único de Saúde (SUS) inclui entre suas 
ações as visitas aos familiares realiza-
das pelos agentes comunitários de saúde 
(ACS), no entendimento de que saúde e 
bem-estar se relacionam a um ambiente 
saudável onde há segurança física e so-
cial, além de acolhimento afetivo.

As famílias de pacientes 
com doenças crônicas

Verificamos que o estudo sobre os fatores 
predisponentes à emergência das DCNT ou 
que dificultam a adesão às terapêuticas mé-
dicas e a qualidade do autocuidado percorre 
a análise dos componentes psicossociais da 
história de vida do indivíduo, como condição 
social e contexto familiar. Nesse sentido, 
abordamos a seguir aspectos da qualidade 
das relações interpessoais e da organização 
das famílias de doentes crônicos.

Um estudo qualitativo4 com duas famílias 
que conviviam com membros portadores 
de hipertensão arterial, analisadas pelo 
Modelo Calgary de Avaliação da Família, 
em que são consideradas as categorias 
estrutural, desenvolvimental e funcional, 
por meio do genograma e ecomapa, 
observou que essas pessoas se preocu-
pavam muito com a adoção de hábitos 
saudáveis e a realização de atividades 
que favorecessem os cuidados dos qua-
dros de hipertensão. Entretanto, apesar 
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da preocupação, uma das famílias estu-
dadas apresentava hábitos e estrutura de 
funcionamento que dificultavam o manejo, 
o controle e a melhora do problema crôni-
co de saúde de um de seus membros.

A contradição entre a intenção e a efetiva 
ação de cuidado em saúde traduz os se-
guintes funcionamentos familiares:

• relação conflituosa entre o paciente e 
o familiar com quem mais convive;

• dificuldade na organização do cuida-
do quando o paciente vive sozinho e 
com pouco contato social na maior 
parte do tempo;

• ausência de atividades de lazer;

• alimentação inadequada;

• dificuldades financeiras;

• indisponibilidade dos familiares para 
acompanhar o itinerário de consultas 
e o cuidado terapêutico, como busca 
por medicamentos.

Então, em algumas famílias, a fragili-
dade orgânica de um de seus membros 
não é suficiente para que seus fami-
liares se organizem para auxiliá-lo nos 
cuidados específicos.

Na verdade, todo o sistema familiar é 
pressionado quando há adoecimento or-
gânico crônico, e alguns grupos não con-
seguem se organizar com essa sobrecar-
ga; assim, o doente e toda a sua família 
passam a ter variados graus de desadap-
tações funcionais. Uma dinâmica familiar 
que antes era funcional pode se tornar 
mais rígida, pouco flexível para mudar e 
dar conta da nova realidade de cuidado 
de saúde. Antigas rivalidades, ciúmes e 
cobranças latentes nunca resolvidas po-
dem se tornar ainda mais explícitas, cau-

sando distanciamento entre os membros 
da família. O casal parental pode ter maior 
risco de se separar e os irmãos saudá-
veis também são afetados pela tensão do 
diagnóstico e do tratamento13.

As famílias mais flexíveis, com melhores 
canais de comunicação, têm mais chan-
ces de alcançar o rearranjo estrutural ne-
cessário para as exigências do cuidado 
de saúde. Os membros mais disponíveis 
assumem mais tarefas no cotidiano de 
saúde que os outros, mas mesmo estes 
últimos não se ausentam de suas res-
ponsabilidades. Nesse sentido, no estudo 
anteriormente mencionado, uma paciente 
explicou que as filhas que moravam longe 
eram as pessoas que a acompanhavam 
em urgências, hospitalizações e nos pri-
meiros dias após a alta.

As famílias que conseguem um novo arranjo 
estrutural não só auxiliam o doente crônico 
em seus cuidados de saúde, como também 
alcançam maior proximidade emocional com 
partilha de experiências profundas e signifi-
cativas, com afeto e solidariedade.

Em relação à estrutura familiar, um estu-
do14 com famílias de adolescentes porta-
dores de fibrose cística, uma doença ge-
nética crônica, indicou que são os níveis 
de coesão, conflito e qualidade da comu-
nicação familiar que efetivamente têm um 
impacto significativo na evolução desses 
quadros. Os jovens com melhor controle 
do quadro de saúde e maior vivência de 
esperança e outros sentimentos positivos 
eram os que sentiam em suas famílias 
uma estrutura suficiente para que elas 
se organizassem na busca por resulta-
dos efetivos no cuidado de saúde. Isso 
confirma outros achados com crianças 
e adolescentes portadores de outras do-
enças crônicas, que demonstram que o 
adoecimento crônico é difícil, do ponto 
de vista psicológico, tanto para o pacien-
te como para a sua família; por isso, a 
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clínica multidisciplinar com os pacientes 
com doenças crônicas deve estabelecer 
uma aliança e apoio tanto com pacientes 
quanto com familiares15.

Como aponta Elsen16, os vínculos afeti-
vos humanos presentes nas manifesta-
ções de amor, movidos pela vontade de 
estar juntos por respeito e admiração, 
transmitem um bem-estar essencial tan-
to ao paciente quanto aos familiares que 
estão enfrentando as angústias de fra-
gilidade e morte trazidas pelo adoeci-
mento. Nesse sentido, compreende-se 
que aqueles doentes crônicos que não 
conseguem se cuidar bem provavelmente 
têm dificuldades e carências afetivas em 
seus vínculos familiares; por exemplo, um 
diabético que insista em não se abster de 
doces pode não ter forças para mudar 
esse hábito porque os doces estariam 
ocupando o lugar do acolhimento afetivo 
ou reconhecimento que ele necessita.

Cabe lembrar então do chamado “bene-
fício psicológico secundário do adoeci-
mento”, relativo aos ganhos psicológicos 
inconscientes da posição de doente crô-
nico, que acontece quando um pacien-
te não se cuida o suficiente como uma 
forma de comunicar algo do tipo “vocês 
precisam mesmo de mim?”. Por isso, a 
presença de hábitos de lazer é um fator 
protetor de saúde, traduzindo a vivência 
compartilhada de situações boas e sau-
dáveis, de pessoas atentas ao outro não 
apenas em momentos de problemas e 
doenças, mas também em situações de 
prazer; isto tira a força dos benefícios psi-
cológicos secundários ao adoecimento.

As famílias são também o espaço vital 
onde valores, crenças, ritos e tradições 
são criados e sustentados, promovendo 
as bases fundamentais da identidade e a 
sensação de pertencimento de cada in-
divíduo. É nos sistemas familiares e na 
cultura em seu entorno que se estrutu-

ram as explicações que dão sentido exis-
tencial ao adoecimento e que favorecem 
reações resilientes. Essas crenças espi-
rituais, presentes também nos sistemas 
religiosos, promovem a persistência, a fé 
e a esperança para que a pessoa adoe-
cida não perca de vista seus recursos e 
realizações em meio às adversidades de 
uma doença crônica.

Um estudo com crianças e adolescentes 
com câncer17 ressaltou tanto a vitalidade 
dessas pessoas em conseguir sobreviver 
emocionalmente ao tratamento quanto a 
tenuidade de viver apresentada por seus 
familiares após o adoecimento de um 
ente querido. A doença, o tratamento e 
as hospitalizações também têm repercus-
sões sociais, pois toda a estrutura familiar 
se reorganiza para acompanhar as con-
sultas e dar conta do tratamento, inclusi-
ve do ponto de vista financeiro.

Persiste uma forte necessidade de ela-
borar o que foi vivido nas dificuldades 
enfrentadas com o estado de saúde da 
criança, o medo e a incerteza do diagnós-
tico, a estranheza com a nova rotina, as 
diferentes pessoas envolvidas e os vários 
ambientes percorridos durante o trata-
mento. O adoecimento crônico é vivido 
inicialmente como algo abrupto que avan-
çou, insidioso, depois de pequenas e corri-
queiras alterações. Mais tarde, as cirurgias 
e o plano terapêutico provocam não só 
esperança, mas também sofrimento pelos 
efeitos adversos e pelo caráter invasivo e 
doloroso de alguns procedimentos.

O fato de as doenças crônicas exigirem 
cuidados ao longo de toda a vida é vivi-
do de forma ambivalente. O maior dis-
tanciamento da equipe ambulatorial do 
que aquela que acolhe doente e fami-
liares na hospitalização, por exemplo, 
traz preocupações, faz a família ques-
tionar-se se estará sozinha em situa-
ções com as quais não se sente capaz 
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de lidar. Por isso, as equipes de saúde 
devem conseguir uma proximidade com 
os familiares, orientando-os, capacitando-
-os, mostrando-se disponíveis diante da 
impotência e do desânimo que algumas 
intercorrências levantam, além de indicar 
as situações que efetivamente requerem 
intervenções extras, o que é possível com 
um acompanhamento contínuo e multi-
disciplinar de cada caso.

Psicologia Clínica Positiva 
no enfrentamento de 
doenças crônicas
Considerando-se que tensões ambien-
tais, conflitos familiares e a dificuldade 
em lidar com emoções hostis são fatores 
de risco psicológico no desenvolvimento 
e adequado cuidado de saúde nas doen-
ças crônicas, é oportuno verificar como 
isso tem sido abordado do ponto de vista 
conceitual e das possíveis intervenções.

A Psicologia Clínica Positiva empreende 
estudos empíricos sobre como as pessoas 
lidam com emoções, relacionando esses 
sentimentos à prática clínica. Verificou-se 
que a saúde psicológica traduz uma valori-
zação de emoções positivas e motivadoras 
e a procura de satisfação das necessidades 
psicológicas básicas de pertencimento, com-
petência e autonomia. Além disso, a saúde 
psicológica está intimamente associada à 
flexibilidade emocional. Pessoas flexíveis 
sabem identificar e se adaptar a uma grande 
variedade de situações, têm bom repertório 
comportamental para lidar com situações 
sociais que lhes são estranhas, mantêm um 
comportamento que espelha seus valores 
morais mais profundos e procuram o equilí-
brio entre várias áreas da vida18.

Por isso, além da flexibilidade emocional, 
a capacidade de ser grato e de viven-
ciar emoções positivas é preditiva para 
a pessoa não desenvolver transtornos e 

adoecimentos, mais do que a presença 
de características emocionais negativas. 
Assim, são os recursos emocionais amo-
rosos que aplacam o impacto dos estres-
sores e dos eventos vitais traumáticos, 
como perdas, decepções e mudanças de 
vida mais drásticas; nesse sentido, deve-
-se abordar tanto as características emo-
cionais positivas quanto as negativas no 
estudo da saúde emocional e da proteção 
contra as doenças orgânicas18.

Na verdade, sentir raiva ou se indignar está 
ligado, em alguns contextos, à melhor forma 
de resolver um problema, como se verificou 
em um estudo sobre interação social que 
colocava aos sujeitos um problema exigin-
do soluções de confronto (“alguém que está 
em dívida deve pagar o que lhe deve”) ou 
de colaboração (“seu devedor deve pagar, 
mas você deve manter a amizade com ele”). 
Na primeira situação, as pessoas tendem a 
usar estratégias mais hostis; na segunda, 
estabelecem comunicações e sentimentos 
mais positivos. É o contexto em que se dá 
a interação que influi na adequação das re-
ações emocionais; por exemplo, se alguém 
se sente rejeitado, suas respostas tendem a 
ser mais hostis18. Ou seja, até a capacidade 
de experimentar e expressar raiva pode ser 
produtiva, pois é a flexibilidade emocional 
que caracteriza pessoas resilientes, que se 
adaptam e reagem conforme o que é espe-
cífico a cada situação. Então, são as estra-
tégias flexíveis de coping emocional que se 
relacionam positivamente a um melhor ajus-
tamento cotidiano e a um menor nível de an-
siedade e depressão18.

O clima familiar tem influência no quan-
to a pessoa desenvolve esses recursos 
emocionais para lidar com dificuldades, 
alcançando melhor condição psicológi-
ca e protegendo sua saúde orgânica. 
Pesquisas observacionais indicam que 
comportamentos parentais podem refor-
çar posturas mais depressivas e agres-
sivas19,20. Um estudo com 368 jovens 
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também observou que uma parentalidade 
mais hostil e autoritária está relacionada a 
dificuldades de regulação emocional, es-
pecialmente manejo da raiva, assim como 
à ocorrência de problemas de saúde21. 

Por isso, intervenções psicológicas mais 
recentes em psicologia da saúde, como as 
terapias de aceitação e compromisso e as 
práticas de meditação e atenção concentra-
da, acompanham as pessoas para que elas 
alcancem uma aceitação genuína de suas 
realidades emocionais profundas (tanto as 
hostis quanto as amorosas). O fundamen-
tal, nessas abordagens, é o encontro da 
pessoa com seus próprios valores, pois só 

assim se conseguiria a persistência e a re-
siliência diante das dificuldades. Essa pos-
tura contrasta com a mentalidade de se ten-
tar um limbo emocional, sem pensamentos 
e emoções hostis, algo impossível, pois os 
ressentimentos emocionais só podem ser 
manejados quando percebidos em rela-
ção a um contexto pessoal mais amplo, o 
dos interesses e valores significativos para 
cada indivíduo. Conforme apontam Hayes 
et al.22, ser flexível e conhecer seus mais 
profundos valores, e não empreender uma 
ansiosa busca pela felicidade, é o que per-
mite uma vida mais significativa e menos 
estressada, além de mais vitalidade, inclu-
sive orgânica22.
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Resumo
Hipertensão arterial sistêmica é uma doença silenciosa 
que acomete populações cada vez mais jovens e que 
está relacionada com grande morbimortalidade em 
todo o mundo, por se tratar da causa de outras doenças 
profundamente debilitantes, como as insuficiências 
cardíaca e renal. Muito vem sendo discutido nos 
últimos anos quanto às melhores formas de manejo, 
controle e prevenção de doenças cardiovasculares. 
Os avanços farmacológicos nessa área destacam-se 
pelo controle dos níveis de pressão arterial e mínimos 
efeitos colaterais, entretanto as medidas terapêuticas 
não farmacológicas, como a prática de atividade 
e de treinamento físico regular e os exercícios de 
respiração controlada, têm sido apontadas como 
interessantes alternativas no controle dos níveis de 
pressão arterial, com melhoria do controle autonômico 
cardiovascular e da sensibilidade barorreceptora. 
Esses bons resultados têm chamado a atenção 
da comunidade científica especialmente na ultima 
década. Considerando-se os aspectos da interação 
cardiopulmonar, é possível que o prejuízo na função 

Abstract
Hypertension is a silent disease that affects more 
and more young people and that is related to high 
morbidity and mortality throughout the world, as it 
is the cause of other deeply debilitating diseases 
such as heart and kidney failure. Much has 
been discussed over the past years as the best 
forms of management, control and prevention 
of cardiovascular disease. Pharmacological 
advances in this area stand out for control of 
blood pressure levels and minimal side effects. 
However, non-pharmacological therapies, as the 
practice of activity and regular physical training 
and controlled breathing exercises, have been 
suggested as interesting alternatives in the 
control of blood pressure levels, improvement 
of cardiovascular autonomic control and 
baroreceptor sensitivity. These good results are 
drawing attention of the scientific community, 
especially in the last decade. Considering the 
aspects of cardiopulmonary interaction, it is 
possible that the impaired function of ventilatory 
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Muito vem sendo discutido nos últimos 
anos quanto às melhores formas de ma-
nejo, controle e prevenção de doenças 
cardiovasculares. Nesse cenário, espe-
cial atenção vem sendo dada à hiper-
tensão arterial sistêmica (HAS), uma vez 
que se trata de uma doença silenciosa 
que acomete populações cada vez mais 
jovens e que está relacionada com gran-
de morbimortalidade mundial, por estar 
relacionada à causa de outras doenças 
profundamente debilitantes, como a insu-
ficiência cardíaca e a renal. Além disso, 
a adoção de novas medidas está asso-
ciada à melhora da adesão ao tratamen-
to medicamentoso1,2. Fora os avanços 
farmacológicos, que hoje se destacam 
pelo melhor controle dos níveis de pres-
são arterial e mínimos efeitos colaterais, 
medidas terapêuticas não farmacológicas 
têm obtido bons resultados e a atenção 
da comunidade científica especialmente 
na última década. 

A esse respeito, muitos estudos demons-
tram que, ao lado da prática de atividade 
e treinamento físico regular, exercícios de 
respiração controlada (como Pranayama 
e Chi Gong, por exemplo) deixaram o ce-
nário da cultura oriental e parecem ser 
uma interessante alternativa tanto para 
o controle dos níveis de pressão arterial 

como para a melhora do controle auto-
nômico cardiovascular e da sensibilidade 
barorreceptora.

Da mesma forma, o tratamento das dis-
funções da musculatura ventilatória tem 
sido bastante discutido na última década. 
Entre as modalidades de tratamento, o 
treinamento muscular inspiratório é fre-
quentemente aplicado na prática clínica, 
embora seus efeitos ainda permaneçam 
em debate, bem como sua aplicabilida-
de em diversas populações. Na presente 
ocasião vamos discutir alguns aspectos 
relacionados à prática do treinamento da 
musculatura ventilatória na HAS e aos 
dados e às evidências existentes na lite-
ratura atual.

Motivos para treinar a  
musculatura ventilatória

Primeiramente, a força e o desempenho 
dos músculos ventilatórios podem estar 
alterados em diferentes condições fisio-
patológicas, como na doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), asma e insufi-
ciência cardíaca (IC), por exemplo3. Des-
sa forma, considerando-se os aspectos 
da interação cardiopulmonar, é possível 
que o prejuízo na função da musculatura 

da musculatura ventilatória limite também o 
funcionamento do sistema cardiovascular e que 
alguma disfunção dessa musculatura já esteja 
presente em populações portadoras de doenças 
crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica. 
São apresentados, então, no decorrer deste 
texto, alguns aspectos relacionados à prática 
do treinamento da musculatura ventilatória 
como ferramenta não farmacológica, bem 
como os dados e as evidências existentes na 
literatura atual.

Palavras-chave 
pressão arterial; exercícios inspiratórios; 
capacitação.

muscles also limits the functioning of the 
cardiovascular system, and that some 
dysfunction of these muscles is already 
present in populations with chronic diseases 
such as hypertension. Some aspects related 
to the practice of ventilatory muscles training 
as a non-pharmacological tool, existing 
data and current literature evidences are 
presented in this paper.

Keywords
arterial pressure; breathing exercises; training.
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ventilatória limite também o funcionamen-
to do sistema cardiovascular, e que algu-
ma disfunção dessa musculatura já este-
ja presente em populações portadoras de 
doenças crônicas, como a HAS. 

Alguns dados preliminares em estudo 
com animais spontaneous hypertensive 
rats (SHR) apontam uma tênue alteração 
de grupamentos de fibras diafragmáti-
cas em estágios iniciais da hipertensão 
representada por alteração histológica 
no músculo diafragma desses animais 
espontaneamente hipertensos. Nesse 
caso, foi observado aumento da área 
de secção transversa das fibras do tipo 
I e das fibras do músculo diafragma em 
relação a animais controle e não hiper-
tensos (Wistar), indicando alteração do 
perfil funcional dessa musculatura na 
hipertensão4. Além disso, dados expe-
rimentais recentemente publicados su-
gerem que animais SHR apresentam 
alteração do padrão de disparo dos neu-
rônios responsáveis pelas fases inspira-
tória e expiratória do ciclo respiratório, já 
com quatro semanas de idade, ou seja, 
em fases muito precoces do desenvol-
vimento da hipertensão5. Assim, é pro-
vável que a modificação sutil do padrão 
ventilatório associada à presença de in-
flamação na hipertensão possa repercu-
tir precocemente na função da muscula-
tura ventilatória, ainda sem a presença 
de fraqueza muscular. Portanto, diante 
da possível presença de disfunção pre-
coce, o treinamento dessa musculatura 
poderia minimizar e até mesmo evitar 
complicações em longo prazo.

A presença de fraqueza muscular venti-
latória, comum em grande parte dos pa-
cientes com doenças cardiovasculares e 
respiratórias, leva ao desenvolvimento de 
dispneia, à incapacidade ao exercício, à re-
dução da capacidade funcional6 e, assim, 
a prejuízos na qualidade de vida. O trei-
namento de músculos inspiratórios (TMI) 

aumenta a força dessa musculatura, o 
desempenho e a capacidade de exercício 
e pode influenciar temporária ou perma-
nentemente a modulação cardiovascular 
em pacientes com insuficiência cardía-
ca7,8. O TMI demonstra, ainda, benefícios 
em diversas populações, com melhora da 
eficiência ao exercício e da função pulmo-
nar em atletas9, da capacidade funcional e 
da qualidade de vida10 em pacientes com 
DPOC. Ademais, tem sido empregado no 
tratamento de doenças como asma, bron-
quiectasia, fibrose cística, pré e pós-cirur-
gia, desmame da ventilação mecânica e 
doenças neuromusculares11.

Treinando a  
musculatura ventilatória

Dispositivos de resistência alinear ou 
aqueles que oferecem diferentes níveis 
de carga linear pressórica podem ser uti-
lizados para a realização do TMI12. Os pri-
meiros oferecem aumento progressivo da 
resistência por meio de orifícios cada vez 
menores, por onde é realizada a inspira-
ção. A principal desvantagem desse mé-
todo reside no fato de que a mudança do 
padrão ventilatório, em tentativa de com-
pensar o esforço causado, pode modificar 
a ação da resistência oferecida, reduzin-
do o seu efeito. Por sua vez, dispositivos 
de resistência linear pressórica propor-
cionam maior controle da carga utilizada, 
que obedece à capacidade particular de 
cada indivíduo, tendo sua graduação e 
ajuste com base na força muscular venti-
latória prévia (Figura 1). 

Vale salientar a importância da avaliação, 
que deve ser feita por um fisioterapeuta, 
antes do início da prática de TMI, quaisquer 
que sejam os objetivos, para que sejam re-
alizadas avaliações específicas para deter-
minação do protocolo e do tipo de equipa-
mento a ser utilizado e posterior segmento 
do tratamento por esse profissional. 



31

Resultados existentes  
na literatura
Em pacientes com diagnóstico de asma 
moderada e grave, o TMI demonstra au-
mento da força muscular inspiratória, 
redução do uso de ß-agonistas e dimi-
nuição das complicações relacionadas à 
doença13,14, além de redução da dispneia, 
avaliada pela escala de Borg15. A melhora 
da percepção de dispneia pode ser ob-
servada também em pacientes com fibro-
se cística após a realização de TMI16. 

A carga e o tempo utilizados em protoco-
los de treinamento de força e endurance 
da muscultura inspiratória não são descri-
tos com consenso na literatura internacio-
nal. Níveis de carga que variam de 15 a 
80% são aplicáveis em diferentes popula-
ções com objetivos e efeitos particulares, 
que vão desde a recuperação da força8,16, 
perdida em vigência da doença diagnos-
ticada, até melhora do desempenho ae-
róbio, no caso de treinamento de atletas, 
por modalidade17. 

Em relação ao tempo, ele pode variar de 
semanas a meses, mas exibe efeitos sa-
tisfatórios para recuperação de força e 
capacidade funcional em períodos que 

variam entre quatro16 e oito semanas18, 
e três meses8 de tratamento. Indepen-
dentemente do volume de treinamento e 
da carga empregada, o treinamento es-
pecífico da musculatura inspiratória tem 
demonstrado melhora da força muscular 
inspiratória conforme o aumento da pres-
são inspiratória máxima (PIMAX), melho-
ra da capacidade funcional, da resposta 
ventilatória ao exercício, da cinética de 
recuperação do consumo máximo de O2 
(VO2) e qualidade de vida8,19. Adicional-
mente, parece influenciar a modulação 
nervosa cardiovascular em pacientes 
com insuficiência cardíaca7,8. 

Em estudos anteriores, nosso grupo 
demonstrou, por exemplo, que um pro-
grama de 12 semanas de TMI é capaz 
de reduzir a modulação simpática, au-
mentar a modulação vagal e diminuir de 
maneira importante a atividade nervosa 
simpática periférica, avaliada por meio 
de microneuromiografia do nervo fibu-
lar, em pacientes portadores de insufici-
ência cardíaca (IC), classes funcionais 
III e IV20.

Laoutaris et al.21 descreveram os bene-
fícios do TMI em pacientes com IC, re-
lacionando essa prática com a redução 

Figura 1. 
Equipamentos para treinamento da musculatura inspiratória: A: dispositivos de resistência linear pres-
sórica; B: dispositivo de resistência alinear, ou de orifícios.

A B
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da sensação de dispneia e melhora da 
função diafragmática, levando à redução 
do estresse muscular inspiratório e dos 
níveis de liberação de citocinas plasmá-
ticas derivadas do diafragma para a cir-
culação. Nesse caso, o programa de TMI 
foi realizado em 10 semanas, três dias 
por semana, com carga pressórica de 
60% PIMAX no grupo considerado com 
treinamento de alta intensidade, e 15% 
PIMAX no grupo que executou treina-
mento de baixa intensidade. Após esse 
período, foi possível observar redução 
dos níveis circulantes do receptor para o 
fator de necrose tumoral I (TNF I), além 
de melhora da força muscular inspirató-
ria, da capacidade vital forçada, do con-
sumo máximo de oxigênio (VO2max), da 
distância percorrida no teste de cami-
nhada de seis minutos e da sensação de 
dispneia no grupo que fez o protocolo de 
alta intensidade. 

Resultados semelhantes foram descritos 
por Martinez et al.18 e Dall’Ago et al.8 no 
que se refere à melhora da tolerância ao 
exercício, representada pelo VO2max 
e pela força muscular ventilatória, com 
a aplicação de protocolos com duração 
de seis semanas no primeiro estudo e 
12 semanas no segundo, com sessões 
de 30 minutos diários e carga pressóri-
ca de 30% PIMAX em pacientes com IC 
e fraqueza muscular ventilatória. Plentz 
et al.22, baseados na metanálise sobre o 
efeito do TMI em pacientes portadores 
de IC, descreveram os efeitos benéfi-
cos de diferentes protocolos emprega-
dos8,15,18,23,24, com variantes no tempo de 
duração e carga pressórica empregada. 
Esses benefícios são relativos principal-
mente à melhora do VO2max, da dis-
tância percorrida no teste de caminha-
da de seis minutos (TC6), que refletem 
a melhora da tolerância ao exercício, e 
da qualidade de vida. Em geral, a gran-
de maioria dos estudos que abordam os 
efeitos dessa modalidade terapêutica em 

populações com doença cardiovascular 
aponta benefícios em pacientes com IC. 

Na hipertensão existem poucas evidên-
cias a esse respeito, ainda que um nú-
mero crescente de trabalhos descreva os 
benefícios da modificação do padrão ven-
tilatório sobre os níveis pressóricos em 
médio e longo prazo25,26.

Em 2011, nosso grupo demonstrou, em 
um dos primeiros trabalhos nessa po-
pulação de hipertensos, que após oito 
semanas de prática de TMI é possível 
constatar, além do aumento da força 
muscular inspiratória, redução das pres-
sões sistólica e diastólica totais, medidas 
em 24 horas, e diminuição das pressões 
sistólica e diastólica no período de vigília 
em pacientes com HAS primária. Com-
parando os efeitos do TMI com placebo 
nessa mesma população, observamos 
melhora dos componentes de controle 
autonômico cardiovascular, com aumen-
to da modulação parassimpática e redu-
ção da modulação simpática cardíaca27. 
Adicionalmente, pacientes com hiper-
tensão primária apresentaram melhora 
da função endotelial, avaliada por inter-
médio de flow-mediated dilation (FMD) e 
da atividade nervosa simpática, avaliada 
mediante microneuromografia do nervo 
fibular, indicando melhora do controle 
autonômico cardiovascular central e pe-
riférico, após protocolo de 12 semanas 
de TMI, conforme dados preliminares de 
nossos estudos. 

Levando em conta os benefícios descri-
tos até aqui, parecem existir mais efeitos 
dessa prática sobre o quadro fisiopatoló-
gico da HAS. Sendo assim, há a neces-
sidade de mais estudos e investigações 
clínicas que permeiem essa ideia, a fim 
de reduzir as lacunas existentes na litera-
tura. Dados apresentados em pacientes 
com diagnóstico de IC são de extrema 
importância para propor a investigação 
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Resumo
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
doença presente em aproximadamente 30% da 
população brasileira, sendo considerada um dos 
mais importantes problemas de saúde pública. 
A baixa adesão ao tratamento tem sido um grande 
problema enfrentado pelos profissionais da saúde, 
pois está relacionada com o comportamento de 
cada indivíduo. Os esforços concentrados dos 
profissionais de saúde, das sociedades científicas 
e das políticas públicas são fundamentais para se 
atingir metas aceitáveis de tratamento e controle da 
hipertensão. Além disso, a implementação de novas 
estratégias que promovam um melhor planejamento 
dietético e uma maior adesão ao tratamento 
por parte dos pacientes torna-se fundamental e 
necessária. Nesse contexto, o uso do empowerment 
como estratégia para o cultivo de hábitos e atitudes 
que promovam a consciência para o autocuidado 
torna-se imprescindível para o controle da doença e 
o sucesso na terapia nutricional.

Palavras-chave
hipertensão; planejamento alimentar; terapia nutricional.

Abstract
The systemic arterial hypertension is a disease 
present in approximately 30% of the Brazilian 
population, being considered as one of the most 
important problems for the public health. The low 
adherence to the treatment has been a big problem 
facing health professionals because it is related 
to the behavior of every individual in the country. 
The concentrated efforts of health professionals, 
scientific societies, and public policies are 
fundamental in order to reach acceptable goals 
in the treatment and control of hypertension. 
Besides that, the implementation of new strategies 
fomenting a better dietary planning and a better 
adherence of the patients to their treatment 
have become primordial and necessary. In this 
context, the use of empowerment as a strategy 
for the cultivation of habits and attitudes that 
foment consciousness for self-care has become 
indispensable for the control of the disease and 
for the success in the nutritional therapy.
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Introdução
O Brasil tem vivenciado uma transição 
epidemiológica caracterizada pelo de-
clínio da mortalidade por doenças infec-
to-parasitárias e pelo aumento de doen-
ças crônicas não transmissíveis (DCNT)1. 
Em 2008, 63% dos óbitos ocorridos no 
mundo e 80,7% dos ocorridos no Brasil 
foram relacionados às doenças crônicas 
não transmissíveis, sendo as cardiovas-
culares as mais prevalentes2.

A mortalidade por doença cardiovascu-
lar aumenta progressivamente, de forma 
linear, contínua e independente, com a 
elevação da pressão arterial (PA) a par-
tir de 115/75 mmHg3. Em 2001, cerca de 
7,6 milhões de mortes no mundo foram 
atribuídas à elevação da PA, sendo as 
doenças cardiovasculares as responsá-
veis por alta frequência de internações, 
ocasionando custos médicos e socioeco-
nômicos elevados3.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
usualmente chamada de pressão alta, é 
caracterizada pelo aumento da pressão 
que o sangue exerce na parede das ar-
térias, quando os valores pressóricos se 
mantêm frequentemente acima de 140/90 
mmHg3. A hipertensão é uma doença 
crônica multifatorial de alta prevalência, 
estando presente em aproximadamente 
30% da população brasileira, sendo con-
siderada um dos principais fatores de ris-
co modificáveis, a principal causa de 
mortalidade no Brasil e um dos mais im-
portantes problemas de saúde pública3,4. 
Portanto, a detecção, o tratamento e o 
controle da HAS são fundamentais para 
a redução dos eventos cardiovasculares3.

Um dos fatores de risco associado à 
maior prevalência de HAS desde idades 
jovens é o excesso de peso. Na vida adul-
ta, mesmo entre indivíduos fisicamente 
ativos, incremento de 2,4 kg/m2 no índice 

de massa corporal (IMC) acarreta maior 
risco de desenvolver hipertensão3.

A obesidade é caracterizada pelo acúmu-
lo excessivo de gordura corporal no indi-
víduo5. No mundo, há mais de 1 bilhão de 
pessoas adultas com sobrepeso e pelo 
menos 300 milhões de obesos. No Brasil, 
o cenário é similar, cerca de 18 milhões 
de pessoas estão obesas, totalizando 
mais de 70 milhões de indivíduos acima 
do peso, o dobro de 3 décadas atrás6.

A obesidade se agrava como enfermida-
de quando torna desfavorável a saúde do 
indivíduo, gerando complicações metabó-
licas associadas (dislipidemia, doenças 
cardiovasculares e diabetes do tipo II) e 
levando a um quadro de Síndrome Meta-
bólica (SM)6.

A SM é um transtorno complexo repre-
sentado pelo agrupamento de fatores de 
risco cardiovasculares, como: hiperten-
são arterial, resistência à insulina, hipe-
rinsulinemia, intolerância à glicose (dia-
betes mellitus tipo II), obesidade central e 
dislipidemia (LDL-c e triglicérides altos, e 
HDL-c baixo)7. Indivíduos com síndrome 
metabólica também podem apresentar 
alterações no padrão inflamatório, acar-
retando aumento dos níveis circulantes 
de citocinas, tais como proteína C-reativa 
(PCR), fator de necrose tumoral (TNF-al-
fa) e interleucina 6 (IL-6)7.

Predisposição genética, alimentação ina-
dequada e sedentarismo estão entre os 
principais fatores que contribuem para o 
desenvolvimento da SM7. Não foram en-
contrados estudos sobre a prevalência da 
SM com dados representativos da popu-
lação brasileira. No entanto, estudos em 
diferentes populações, como a mexicana, 
a norte-americana e a asiática, revelam 
prevalências elevadas da SM, dependen-
do do critério utilizado e das caracterís-
ticas da população estudada, com taxas 
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variando de 12,4 a 28,5% em homens, e 
de 10,7 a 40,5% em mulheres8.

Devido à elevada incidência de indivíduos 
com DCNT (hipertensão, diabetes, dislipi-
demia, obesidade), a alimentação saudá-
vel, por seus benefícios, é parte essencial 
do tratamento. Entretanto, para que o tra-
tamento ocorra com êxito, são necessá-
rias mudanças de comportamento e ade-
são a um plano alimentar saudável9.

A baixa adesão ao tratamento tem sido 
um grande problema enfrentado pelos 
profissionais da saúde, pois está rela-
cionada com o comportamento de cada 
indivíduo, sendo ressaltada em oca-
siões em que os tratamentos são ex-
tensos, difíceis, de natureza preventiva 
e quando há realmente a necessidade 
de mudança9.

A adesão ao tratamento médico e nutri-
cional pelos pacientes, na maioria das 
vezes, é considerada insatisfatória, prin-
cipalmente em relação às condutas die-
téticas, que levam a modificações impor-
tantes nos hábitos alimentares10. Doentes 
crônicos têm menor adesão ao tratamen-
to, uma vez que os esquemas terapêu-
ticos, muitas vezes complexos, exigem 
muito empenho do paciente e devem ser 
seguidos continuamente11.

O apoio familiar, o suporte social, os pro-
blemas psicossociais (ansiedade, de-
pressão e pensamentos negativos), o 
grau de motivação do paciente no início e 
durante o tratamento, a complexidade do 
tratamento, o conhecimento em saúde, a 
relação prescritor-paciente, os aspectos 
econômicos e as dificuldades pessoais 
(perda de velhos hábitos, realização do 
plano alimentar em datas comemorativas, 
a quantidade de comida e a regularidade 
das refeições ao longo do dia) são fatores 
que influenciam a adesão do paciente ao 
tratamento nutricional12.

Os esforços concentrados dos profissio-
nais de saúde, das sociedades científicas 
e políticas públicas são fundamentais para 
se atingir metas aceitáveis de tratamento 
e controle da HAS3. Portanto, nesse con-
texto, torna-se fundamental e necessária 
a implementação de novas estratégias 
que promovam melhor planejamento die-
tético e maior adesão ao tratamento por 
parte dos pacientes.

Emporwerment

Apesar dos avanços da ciência, o trata-
mento nutricional tem se mostrado inefi-
caz para melhorar os parâmetros de saú-
de da população. Promover real mudança 
de comportamento não é um desafio que 
pode ser garantido com prescrição ou 
apenas educação alimentar e nutricional13. 
Embora a informação seja necessária e 
importante para a mudança comportamen-
tal, a educação alimentar e nutricional, iso-
ladamente, é insuficiente para mudar pa-
drões e hábitos alimentares. A prescrição 
dietética e nutricional também não é capaz 
de provocar mudanças por si só14.

O comportamento alimentar humano re-
flete interações entre os estados fisiológi-
co e psicológico e o ambiente externo no 
qual o indivíduo está inserido. Portanto, 
para o nutricionista ser um agente de mu-
danças e realizar um tratamento efetivo, 
além de ser um provedor de informações, 
deve ser também um conhecedor de fer-
ramentas comportamentais e teorias ba-
seadas em estratégias de mudança14.

A relação terapêutica de boa qualidade é 
considerada um fator fundamental para 
a mudança; sendo assim, os fatores in-
terpessoais que compreendem a relação 
profissional-paciente também são decisi-
vos, pois englobam a confiança, a satis-
fação, a comunicação, a participação das 
opções e decisões, o suporte emocional, 
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a acreditação, a cooperação, entre outros 
decisores, que quando bem trabalhados 
e desenvolvidos condicionam, determina-
damente, a adesão terapêutica15.

O empowerment (empoderamento) é um 
processo educativo destinado a ajudar 
os pacientes a desenvolverem conheci-
mentos, habilidades, atitudes e o autoco-
nhecimento necessário para assumirem 
efetivamente a responsabilidade com as 
decisões acerca de sua saúde. Pacientes 
mais informados, envolvidos e responsa-
bilizados (empoderados) interagem de 
forma mais eficaz com os profissionais de 
saúde, garantindo, assim, maior adesão e 
efetividade no tratamento16. 

Sabe-se que pacientes com doenças crôni-
cas como a hipertensão necessitam de um 
cuidado constante com a alimentação para 
a manutenção de saúde e qualidade de 
vida, uma vez que a doença crônica exige 
um tratamento permanente. Portanto, o uso 
do empowerment como estratégia para o 
cultivo de hábitos e atitudes que promovam 
a consciência para o autocuidado torna-se 
imprescindível para o controle da doença e 
o sucesso na terapia nutricional16.

Com base nisso, condutas alimentares 
simples que não sejam orientadas de 
forma negativa ou impositivas podem 
promover uma melhor adesão do pa-
ciente ao tratamento. Como exemplos, 
há orientações tradicionais a pacientes 
hipertensos: “evite o consumo de embu-
tidos como mortadela, presunto, salsicha 
e linguiça”; “diminua o consumo de sal”; 
“evite temperos prontos”, “evite frituras”. 
Novas orientações mais simples e con-
duzindo o paciente poderiam ser “reduzir 
o consumo de sal vai melhorar o controle 
da sua pressão, então opte por queijos 
brancos magros (ricota/cottage) ou re-
queijão light”, “reduzir o consumo de sal 
vai melhorar o controle da sua pressão, 
utilize como opção o sal de ervas para 

temperar suas preparações”, “as ervas 
naturais (cheiro-verde, coentro, salsão, 
manjericão, orégano) auxiliam na redu-
ção da pressão, então use-as para dar 
sabor e aroma as suas preparações”, 
“alimentos fritos em óleo absorvem mais 
gordura, então prefira preparações assa-
das, grelhadas, ensopadas ou cozidas”.

Segundo a Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), uma dieta contendo cerca 
de 1 g de sódio promoveu rápida e im-
portante redução de PA em hipertensos 
resistentes. Apesar das diferenças indivi-
duais de sensibilidade, mesmo modestas 
reduções na quantidade de sal são, em 
geral, eficientes em reduzir a PA. Tais evi-
dências reforçam a necessidade de orien-
tação a hipertensos e “limítrofes” quanto 
aos benefícios da redução de sódio na 
dieta. Por isso, recomenda-se evitar a 
adição de sal aos alimentos e também 
o consumo de molhos e caldos prontos, 
além de produtos industrializados3.

Segundo o Guia Alimentar, óleos e gor-
duras são produtos alimentícios com alto 
teor de nutrientes cujo consumo pode ser 
prejudicial à saúde devido à presença das 
gorduras saturadas, que contribuem para 
o desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares. Além disso, tais componentes 
têm elevada quantidade de calorias por g 
(6 vezes mais calorias do que grãos co-
zidos e 20 vezes mais do que legumes e 
verduras após cozimento)17.

A orientação alimentar e nutricional é de ex-
trema importância para tratamento e preven-
ção de diversas doenças, e se torna ainda 
mais relevante para pacientes crônicos que 
necessitam de um acompanhamento por 
tempo prolongado e maior compreensão 
sobre o alimento e seus benefícios em seu 
tratamento. Portanto, mostrar soluções e/ou 
orientações eficazes que promovam auto-
nomia e empoderamento acarretará maior 
adesão aos tratamentos pelos pacientes. 
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