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Resumo 

 
 

O trabalho envolve o aspecto psicossomáticodo cliente portador de hipertensão arterial 
sistêmica, na perspectiva do cuidado de enfermagem, tendo como foco principal o estudo da 
alexitimia. Os objetivos do estudo são: estabelecer a relação entre o grau de alexitimia e os 
valores pressóricos; identificar quais os elementos que influenciam o grau de alexitimia na 
saúde do hipertenso; levantar formas de cuidar dos pacientes alexitímicos e hipertensos. 
Considera-se que o cuidado de saúde precisa estar voltado não só para a enfermidade, mas 
para os aspectos emocionais e psicológicos do sujeito. A pesquisa é de natureza quantitativa 
do tipo exploratória. Como recurso de coleta de dados, adotou-se o questionário sócio-
demográfico associado a TAS-20 (Escala de Toronto Alexitimia), implementado na 
Policlínica Regional Dr. Sério Arouca em Santa Rosa, Niterói – Rio de Janeiro. A análise de 
dados mostrou relação entre a renda familiar e grau de escolaridade com a alexitimia, além de 
um número considerável de alexitímicos na amostra total de hipertensos. Infelizmente, não 
houve associação entre os valores pressóricos e alexitimia, apesar de muitas pesquisas 
comprovarem essa associação. Por fim, o trabalho é de relevância para a área da enfermagem 
e saúde, pois investe na melhoria do atendimento qualificado e focado na pessoa com 
hipertensão arterial sistêmica e alexitimia. De modo que o cliente precisa ser visto de forma 
integral, como um complexo mente e corpo, pelos profissionais da área da saúde, importante 
para um cuidado em saúde contextualizado. 
 
Palavras-chave: Alexitimia, medicina psicossomática, hipertensão arterial, cuidado de 
enfermagem. 
 



Abstract 
 
 

The work involves the aspect psychosomatic of the client with hypertension, on the 
perspective of the nursing health and having the center of attention the study of alexithymia. 
The objectives are: establish the relationship between the degree of alexithymia and blood 
pressure values; identify which elements influences on the degree of alexithymia on the health 
of the hypertensive patient; come up with ways of taking care to the alexithymic and 
hypertensive patients. Believes that health care must be directed not only to the disease, but 
for the emotional and psychological aspects of the person. The research is a quantitative 
exploratory study. As a resource collecting, was adopted the socio demographic questionnaire 
in association with the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), implemented at the regional 
polyclinic Dr. SérgioArouca in Santa Rosa, Niterói – Rio de Janeiro. The data analysis 
showed a relationship between lower socioeconomic status and level of schooling with 
alexithymia, besides a considerable number of alexithymics in the total sample of 
hypertensive. Unfortunately, there is no association between blood pressure values and 
alexithymia, although many studies proved that association exist. By the end, this work is 
relevant to the field of nursing and health; it invests on improving qualified services and 
focused on the person with alexithymia and hypertension. So this client needed to be viewed 
holistically, as a complex mind and body by the health professionals, important to the health 
care contextualized. 
 
Keywords: Alexithymia, psychosomatic medicine, hypertension, nursing care.  
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1INTRODUÇÃO 

 
 
 A motivação encontrada para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso foi, 

enquanto acadêmica do 6º período da graduação, integrada a um projeto e núcleo de pesquisa 

como voluntária surgiu a oportunidade de conhecer e entender melhor o impacto que a 

subjetividade causa na vida de cada sujeito. Aliado a isso, através do contato com os pacientes 

hipertensos ao longo da pesquisa, pude visualizar as dificuldades no controle da doença destes 

em razão da influência dos aspectos psicossomáticos.  

 O projeto de pesquisa nomeado Estudos Psicossomáticos e Qualidade de Vida em 

Usuários Diabéticos e Hipertensos, direcionado aos clientes hipertensos da Policlínica Dr. 

Sérgio Arouca em Niterói, acabou por me estimular acerca de determinadas questões não tão 

bem abordadas durante as disciplinas obrigatórias do curso de enfermagem, porém obstantes 

ao currículo da graduação em enfermagem.  

 O interesse pela temática, alexitimia, surgiu também por intermédio da observação no 

aumento significativo das doenças crônicas no país, em virtude das condições subjetivas e do 

estilo de vida do cliente, além do fator hereditário.  

 Segundo Lipp (2007, p. 91) até 2025 o número de hipertensos em países em 

desenvolvimento como o Brasil, poderá ter um alarmante crescimento de 80%, tornando-se 

relevante a busca por métodos terapêuticos eficazes, a fim de prevenir uma epidemia de 

doenças cardiovasculares.  

 Sendo assim, ao longo da vivência no projeto, houve a necessidade de se familiarizar 

com o tema, que por consequência serviu de incentivo para estudar e escrever a respeito da 

psicossomática e da alexitimia, assuntos frequentemente trabalhados na pesquisa, tornando-se 

então, o foco deste trabalho que busca avaliar e relacionar as emoções do sujeito com a 

doença.  
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1.1 BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA 

 
 
O estudo das relações entre mente e corpo é um tema que está se tornando extremamente 

importante, pois permite uma visão atualizada do fenômeno da doença. Um ser provido de 

soma e psique são inseparáveis, anatômica e funcionalmente, com isso, todas as doenças 

orgânicas sofrem com a influência da mente de quem as apresenta inevitavelmente (MELLO 

FILHO, 1979, p. 17). 

O aspecto emocional é determinante para levar ao bem estar ou ao agravo da saúde da 

população, já que a mente não se separa do corpo, no entanto, ainda hoje é um tema pouco 

abordado na graduação dos profissionais de saúde, e percebe-se a dificuldade destes em lidar 

com as emoções do cliente quando envolvidas no processo de saúde-doença. 

Há tempos, pode-se citar como exemplo, o coração como o órgão mais suscetível 

diante das emoções sobre o organismo. Logo, por meio de dados clínicos, as pessoas que são 

submetidas a fatores de tensão emocional apresentam de forma mais frequente a hipertensão 

e, além disso, a dificuldade em expressar sentimentos diante deste quadro, torna-se um fator 

agravante (MAC FADDEN E RIBEIRO, 1998, p. 4). 

O impacto dos fatores emocionais é constantemente apontado como relevante na 

etiologia da síndrome hipertensiva e sua evolução, embora os fatores somáticos e hereditários 

sejam também importantes (MAC FADDEN E RIBEIRO, 1998, p. 6).  

Em virtude disso, ressalta-se a importância de valorizar as causas psicológicas frente à 

hipertensão, já que é uma doença crônica com imensas repercussões sociais relacionadas à 

morbi-mortalidade. Além de a hipertensão ser muito comum na população, esta pode ser 

controlada e até mesmo evitada, visto que a patologia e/ou sua complicação são muitas vezes 

de fundo emocional, comprovando que as condições do corpo afetam a mente e vice-versa. 

Em face disso, há como revertê-las mediante um novo olhar de tratamento com intervenções 

de enfermagem e de outros profissionais da área de saúde de forma integrada e 

multiprofissional, enfocando em práticas contextualizadas na saúde e preventivas de cuidado.   

 Em razão disso, a busca pelo conhecimento no campo psicossomático levou a adoção 

da Escala de Alexitimia de Toronto (TAS-20), com versão brasileira (ETA-20), como 

instrumento de avaliação da alexitimia, com questões que englobam três fatores: dificuldade 

em identificar as emoções e sentimentos para o outro, dificuldade em descrever emoções e 

sentimentos para o outro e estilo de pensamento orientado pelas questões do dia-a-dia 

(YOSHIDA, 2007, p. 390). 
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A alexitimia não tem a sua natureza toda elucidada, entretanto, é definida como a 

dificuldade em demonstrar emoções e descrever sentimentos, bem como sensações corporais, 

porém não é característica exclusiva de pacientes psicossomáticos, mas é também frequente 

em pacientes com transtornos psíquicos e de adição, alcoolismo e drogas (YOSHIDA, 2007, 

p. 389).  

Com base nessa definição, a Escala de Alexitimia permite avaliar e relacionar as 

emoções do sujeito com a doença, possibilitando determinar a origem da hipertensão arterial 

sistêmica do cliente, através da coleta de dados do questionário presentes na escala TAS-20, a 

fim de descobrir se a doença tem fundo psicossomático ou não, possibilitando uma 

intervenção futura direcionada à causa do problema.    

Mediante a apresentação dos conceitos que norteiam o presente estudo pode-se 

perceber a importância dos aspectos psicológicos como meio de interferência na qualidade de 

vida e na condição da saúde do homem, tendo como objeto de estudo a alexitimia e a 

psicossomática nos pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica e as suas 

implicações para o cuidado de enfermagem. Com isso, a pesquisa possibilita aprofundar os 

conhecimentos acerca do psicológico e como este pode repercutir na forma de cuidar dos 

pacientes acometidos por uma doença crônica em especial.  

 
 

1.2 PROBLEMA 

 
 

A influência das emoções nos problemas físicos requer maiores estudos e 

aprofundamentos, tendo em vista o cuidado de enfermagem que visa ser um cuidado integral e 

não dividido. Sendo assim, o componente emocional pode ser problema tanto para avaliação 

quanto para intervenção.  

 
 
1.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

  
 

A dificuldade encontrada em avaliar, diagnosticar, cuidar e tratar do paciente portador 

de alexitimia, somada ainda a baixa produção científica destinada ao campo da enfermagem, 

acaba dificultando a compreensão dos profissionais de enfermagem a respeito da interação 

dos aspectos psicoafetivos no estado de saúde do sujeito, afetando negativamente o cuidado. 

Assim sendo, as questões norteadoras são: 
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 - Existe relação entre o grau de alexitimia e os valores pressóricos? 

- Quais os elementos que influenciam no grau de alexitimia na saúde do hipertenso? 

 - Qual a forma de cuidar e tratar os pacientes portadores de alexitimia?  

 
 
1.4 OBJETIVO GERAL 

 
 
Ampliar o conhecimento a respeito da psicossomática envolvida no cliente portador de 

hipertensão arterial sistêmica. 

 
 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
Os objetivos específicos consistem em: identificar quais os elementos que influenciam 

o grau de alexitimia na saúde do hipertenso, relacionar o grau de alexitimia com os valores 

pressóricos, através do levantamento e da análise de dados coletados, além de elaborar uma 

reflexão sobre o cuidado de enfermagem direcionado ao cliente hipertenso e alexitímico, a 

fim de levantar diferentes formas de cuidar, estimulando o cuidado de saúde voltado não só 

para a doença como também para os aspectos emocionais e psicológicos do sujeito.  

 
 

1.6 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

  
 

A pesquisa mostra-se relevante mediante a necessidade de ampliar o conhecimento 

acerca da relação entre alexitimia, hipertensão e o cuidado de enfermagem, ao passo que a 

alexitimia, ainda é um tema novo na área da enfermagem, não na área da saúde. Haja visto 

que há uma baixa produção de conhecimento nesse campo ao realizar o cruzamento na base 

de dados LILACS dos três descritores do estudo (alexitimia, hipertensão e enfermagem) com 

o operador boleano AND, justificando a importância desse tema inovador para a enfermagem 

e para o cuidado direcionado aos hipertensos, já que alexitimia e hipertensão são focos de 

muitas pesquisas para diferentes áreas que não a enfermagem.  

Somado a isso, a visão psicossomática favorece uma nova dimensão de cuidado em 

saúde, de modo que esse olhar voltado para a mente e o corpo contribui não só na avaliação e 
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diagnóstico, como também na intervenção de práticas preventivas envolvidas no cuidado de 

enfermagem e na saúde, em especial do cliente hipertenso. 

 O cuidado integral favorece o desenvolvimento de tecnologias educativas inovadoras 

voltadas para patologias presentes no dia-a-dia do enfermeiro, o cuidado abrange não só a 

doença como também busca compreender a influência das emoções no estado de saúde, 

aceitando que os aspectos psicoafetivos contribuem sim para o surgimento de agravos na 

saúde. 

 Por fim, essas novas estratégias tecnológicas de prevenção e intervenção, buscando 

contemplar o campo psicológico, repercutem a favor do cuidado com o cliente, de forma que 

este sujeito seja visto sob uma perspectiva holística, a fim de olhá-lo em sua realidade. Além 

disso, contribui também para o ensino de graduação, pois é uma prática que auxilia um 

conhecimento melhor da pessoa e não só do seu organismo, visualizando a totalidade e a 

complexidade do ser humano através do biopsicossocial inerente a cada um, valorizando a 

emoção como determinante para muitas doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 
2.1 PSICOSSOMÁTICA 

 
 
 A relação entre mente e corpo tem sido considerada por diversos pensadores, que 

acreditavam na influência dos sentimentos e emoções no corpo, entretanto, somente com a 

inserção da psicossomática que tal assunto pode se tornar foco de estudo. A palavra 

psicossomática surgiu pela primeira vez pelo psiquiatra alemão Heinroth em 1818, que criou 

as expressões psicossomática e somatopsíquica. A psicossomática foi uma forma de entender 

a relação mente/corpo nos processos de adoecimento e teve a sua consolidação por intermédio 

das contribuições da Escola de Chicago e de Franz Alexander (CERCHIARI, 2000, p. 64). 

Freud já citava a ligação entre mente e corpo postulando que o id, como instância 

psíquica originada pela atividade corporal, ao entrar em contato com o meio social, favorece o 

aparecimento do ego, que auxilia na interação entre os mundos interno e externo, mostrando o 

indivíduo como uma unidade psíquica, social e orgânica, provando que suas doenças derivam 

não só de uma disfunção orgânica, como também do ambiente social e da sua vida psíquica, 

seus afetos e suas relações (BANDEIRA E BARBIERI, 2007, p. 295).  

 Mello Filho (2010, p. 29) declara que: “Psicossomática, em síntese, é uma ideologia 

sobre a saúde, o adoecer e sobre as práticas de Saúde, é um campo de pesquisas sobre estes 

fatos e, ao mesmo tempo, uma prática – a prática de uma Medicina integral”. 

Em vista dos argumentos acima, a psicossomática busca tratar a pessoa em sua 

totalidade e não somente o seu organismo à procura de causas e efeitos como explicação para 

as patologias. Em suma, é uma prática que considera uma visão holística do sujeito, 

considerando o corpo, sadio ou doente, sempre se relacionando com o meio em que habita 

envolvido em emoções, tristezas e frustações. 
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Apesar de o termo existir desde 1818, a medicina psicossomática é tema recente no contexto 

mundial. Hoje, as atividades abrangem o ensino ou a prática de interação como as relações 

entre: profissionais-paciente, relações humanas entre a família ou entre uma instituição, além 

de questões de doenças agudas ou crônicas, as adaptações na doença, invalidez ou morte. E o 

papel vem sendo exercido não só pelos médicos psicanalistas, como também por outros 

profissionais da saúde mental, como os psicólogos e psiquiatras em especial (MELLO 

FILHO, 2010, p. 30). 

Não obstante o tema sobre a psicossomática não ser tão recente, ainda é excluído por 

muitos profissionais, todavia, as pesquisas continuam evoluindo, cabendo a todos aceitarem 

ou não esse conceito no cotidiano das práticas do cuidado.  

A psicossomática tem evoluído do exercício médico a de outros profissionais da 

saúde, em razão da necessidade crescente de inserção de um campo de conhecimento para 

todos os profissionais que realizam o cuidar a fim de incluí-los nessa atenção voltada para o 

paciente em sua totalidade, coração-emoção.  

A psicossomática é voltada para uma prática diversificada, tomando como base as 

nuances do psicossocial, familiar e relacional. É, portanto, uma nova visão da patologia e da 

terapêutica, em outras palavras, traz o pensamento médico e sua assistência para o modo de 

tratar o doente e não a doença, usando a relação médico-paciente como recurso terapêutico 

(EKSTERMAN, 2010, p. 40). 

Em razão disso, é uma prática que estuda as relações entre soma e psique com ênfase 

em explicar a doença somática, considerando os aspectos sociais, relacionais e emocionais 

para explicar a patologia do sujeito com fundo psicológico, condição esta em que o 

sofrimento se manifesta pelo corpo e através do corpo, propondo assim, uma assistência 

integral, buscando transcrever o psicológico para os sintomas corporais.  

Compreende-se que é no próprio homem que se encontram os motivos do seu 

adoecimento, já que não se pode falar em doenças psicossomáticas e outras que não o são, 

pois sendo o homem um ser todo psicossomático, todas as doenças são psicossomáticas, 

dependendo estas substancialmente do homem e sendo o próprio quem as produz 

(PERESTRELLO, 1982, p. 87). 

Sendo assim, pode-se perceber como esses aspectos são essenciais para o 

entendimento da saúde da pessoa, já que não se pode fracionar o sujeito da sua patologia, pois 

o sujeito é o “responsável causador” da sua condição, sendo, portanto, importante entender a 

pessoa em sua totalidade para então poder atuar, entender e tratar a doença.       
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Alexander reforça (1989, p. 44) que cada doença é psicossomática, ao passo que os 

fatores emocionais influenciam todos os processos do corpo, por intermédio das vias nervosas 

humorais, uma vez que, os fenômenos somáticos e psicológicos acometem o mesmo 

organismo, sendo dois aspectos que integram um mesmo processo de um só corpo.  

Em suma, o psicossomático é definido como todo distúrbio somático que comporta em 

seu determinismo um fator psicológico interventor, como pode ocorrer em qualquer afecção, 

contribuindo essencialmente à origem da doença (JEAMMET, REYNAUD e CONSOLI, 

1989, p. 20). 

Sendo assim, não há como distinguir a doença psicossomática da não psicossomática, 

já que ambas são inerentes ao sujeito, fazendo parte e influenciando o mesmo organismo, já 

que corpo e psique são diretamente a parte exterior e interior de uma só coisa, o sujeito. 

 
 

2.2 ALEXITIMIA 

 
  

Emoção e sentimentos são duas palavras muita usadas e conhecidas no dia-a-dia de 

todos, porém sua distinção ainda é muito confusa. A expressão de sentimentos e emoções 

apresenta variação entre os seres humanos e a dificuldade na expressão das emoções teve sua 

conceituação definida nos anos 70. 

A natureza específica da alexitimia não foi inteiramente esclarecida, desde sua 

proposta em 1972 por Peter Sifneos, mas há um consenso de que ela representa um distúrbio 

específico na função psicológica do sujeito mediante um déficit no processamento cognitivo e 

na regulação das emoções, observando-se ainda, uma reduzida capacidade de comunicar, 

fantasiar, além de um padrão de pensamento voltado para os acontecimentos exteriores, para a 

experiência somática ou para as reações comportamentais, ao invés de relacioná-las a 

pensamentos (YOSHIDA, 2007, p. 389). 

Em suma, a alexitimia é um construto que abrange três principais características: 

grande dificuldade em usar uma linguagem apropriada para descrever sentimentos e 

diferenciá-los das sensações corporais; capacidade pobre de fantasiar; e por fim, um estilo 

cognitivo utilitário baseado no concreto conhecido como pensamento operatório (FREIRE, 

2010, p. 18). 

Nos últimos anos, apareceram os conceitos de alexitimia e pensamento operatório, 

desenvolvidos respectivamente nas escolas americana e francesa, sendo concebidos sob 

vertentes teóricas diferentes. Os portadores do pensamento operatório têm um mundo interno 
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pobre e investem intensamente na realidade externa, da qual passam a ser dependentes. Já na 

alexitimia, os pacientes apresentavam dificuldades de descrever suas emoções e até mesmo 

senti-las (SILVA e CALDEIRA, 2010, p. 158). 

A alexitimia foi construída clinicamente na 11ª Conferência Européia em Pesquisa 

Psicossomática em Heidelberg em 1976 e é o termo que tem como significado “sem palavras 

para as emoções”, referindo-se então a um distúrbio específico na função psicológica 

caracterizada pela dificuldade na capacidade em verbalizar as emoções e em elaborar 

fantasias, demonstrando determinada impossibilidade em diferenciar a emoção das sensações 

corporais. Apesar de ter sida descrita inicialmente no contexto das doenças psicossomáticas, 

as características alexitímicas podem ser observadas em pacientes com inúmeras doenças 

médicas ou com distúrbios psiquiátricos (TAYLOR, 1984, p. 725, tradução nossa). 

 O paciente com manifestações somáticas pode frequentemente apresentar sinais que 

indiquem uma postura alexitímica, no entanto, é importante saber separar a alexitimia da 

psicossomática, pois possuem definições diferentes, apesar de estarem ligadas intimamente. 

Os processos emocionais necessitam de uma sequência para se tornarem um 

sentimento e é visto que essa sequência não acontece no alexitímico. Isso não quer dizer que o 

alexitímico não tenha emoções, no entanto, ele não consegue concretizar a transição emoção-

sentimento, resultado de um circuito emocional não regulado adequadamente (experiência e 

expressão) impedindo a geração de um sentimento consciente (FREIRE, 2010, p. 22). 

Em virtude disso, compreende-se que o alexitímico apresenta uma dificuldade para 

descrever as suas emoções e até mesmo em senti-las, no entanto, não se pode dizer que há 

negação das emoções. A emoção é sentida pelo sujeito, embora ele não encontre uma forma 

para descrevê-la.    

A alexitimia tem importante implicação no que diz respeito ao tratamento tanto 

médico quanto psicológico, devido à dificuldade do paciente em verbalizar seus sentimentos e 

em distinguir este das sensações corporais, tornando-se um péssimo candidato para a 

psicoterapia. Recomenda-se como forma de tratamento a terapia em grupo, o relaxamento, a 

meditação e a hipnose, buscando auxiliar o sujeito a adquirir um melhor controle sobre as 

suas respostas psicológicas ao estresse e aumentar a sua conscientização a respeito das 

relações emoção-corpo (TAYLOR, 1984, p. 729, tradução nossa). 

A Escala Toronto de Alexitimia, TAS-20, é um instrumento de auto-relato, com 20 

itens, idealizado para mensurar o grau de alexitimia. A versão original da TAS era composta 

de 26 itens, mas diante de determinadas limitações, levou-se ao desenvolvimento de uma 

versão mais reduzida com 23 itens (TAS-R) e por fim, a versão com 20 itens (TAS-20), que 
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foi adaptada para o português em 2005 por Whiethaeuper, Balbinotti, Pelisoli e Barbosa 

(YOSHIDA, 2007, p. 390). 

A ETA-20, versão da TAS-20 em português, é constituída de 20 itens que medem três 

fatores: dificuldade de identificar sentimentos, dificuldade de descrever sentimentos para 

outros e por fim, estilo de pensar direcionado para o exterior; referentes às próprias emoções e 

estados de ânimo do sujeito. Avalia-se cada item por meio de uma escala bidirecional em 

cinco pontos, tipo likert, variando de discordo fortemente (1) a concordo fortemente (5). A 

soma de pontos corresponde a um score que indica o grau de alexitimia, no entanto, é 

necessário que o sujeito responda com sinceridade ao questionário. O score total varia de 20 a 

100 pontos (WIETHAEUPER, 2005, p. 221). 

A alexitimia diagnosticada tem implicações no campo médico e psicológico, como 

também na área da enfermagem, já que são esses profissionais que estão em contato direto 

com o paciente, reconhecendo seus medos, frustações e dificuldades do dia-a-dia, além de 

serem responsáveis pelo “cuidar”. Baseado nesse conceito, os enfermeiros terão a 

possibilidade de dominar uma patologia não tão dialogada na área, poderão também avaliar 

melhor os pacientes e suas necessidades, além de inserir um cuidado direcionado e 

individualizado. 

 
 
2.3 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 
  

A pressão arterial resulta da multiplicação entre débito cardíaco e resistência 

periférica. Na circulação normal, a pressão arterial é determinada pelo fluxo sanguíneo que 

percorre o coração e vasos. Já na pressão arterial alta, denominada hipertensão, a alteração é 

ocasionada no débito cardíaco, na resistência periférica ou em ambas. A hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é definida como uma pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e uma 

pressão diastólica superior a 90 mmHg em duas ou mais medições exatas obtidas na consulta 

com um profissional da área da saúde (SMELTZER e BARE, 2008, p. 862). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010, p. 8), a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA), associado frequentemente a alterações na função e/ou 

estrutura dos órgãos-alvo: coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, além das alterações 

metabólicas, com alto risco de desenvolverdoenças cardiovasculares, cerebrovasculares e 

renais, sendo considerado um dos mais importantes problemas de saúde pública. 
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A hipertensão não tem uma etiologia exata, na maioria dos casos ela é multifatorial, o 

que dificulta o seu diagnóstico e tratamento. Somado a isso, ela divide-se em duas 

classificações: primária e secundária. A hipertensão primária é aquela na qual a PA encontra-

se elevada sem causa identificada, já a secundária é relacionada a determinadas causas 

incluindo: estreitamento das artérias renais, doença parenquimatosa renal, 

hiperaldosteronismo, medicamentos, gravidez e coarctação da aorta. A pressão arterial 

necessita de controle, visto que se aumentada por longos períodos pode danificar vasos de 

órgãos como: coração, rins, cérebro e olhos, tendo como consequência sérias complicações 

(SMELTZER e BARE, 2008, p. 864). 

No Brasil, são aproximadamente 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 

sendo 35% da população com 40 anos ou mais. No entanto esse número é crescente, uma vez 

que seu aparecimento está cada vez mais precoce, cerca de 4% de crianças e adolescentes são 

portadoras. Enquanto isso, os fatores relacionados a hábitos não saudáveis de vida continuam 

a crescer na sociedade, levando a um aumento contínuo da incidência e prevalência de 

hipertensos, assim como seu controle inadequado (BRASIL, 2006, p. 7). 

Vale mencionar que a hipertensão é um enorme peso para a saúde pública e por ser 

uma patologia silenciosa, faz com que seu tratamento e diagnóstico sejam muitas vezes 

negligenciados, devido à demora em ser descoberta. Com base nisso, a prevenção primária 

realizada por profissionais da saúde tem importância fundamental nesse processo, a fim de 

implementar na comunidade algumas medidas não farmacológicas mediante modificações nos 

hábitos de vida, respeitando as características econômicas, regionais e sociais dos sujeitos.  

Segundo Brasil (2006, p. 7), as modificações no estilo de vida são fundamentais para 

se obter êxito no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Cuidados com 

alimentação adequada, baixo consumo de sal, controle do peso, prática de exercício físico, 

diminuição do consumo de tabaco e álcool são fatores que auxiliam no alcance do sucesso 

terapêutico e na melhora da qualidade de vida do indivíduo.  

Deve-se salientar também, a necessidade da abordagem não só individual como 

principalmente, a coletiva em relação às mudanças nos hábitos de vida, a fim de se conquistar 

resultados satisfatórios e duradouros, já que grande parte da comunidade encontra-se 

predisposta a hipertensão, ao passo que a estratégia coletiva tem como vantagem o poder de 

multiplicação e ampliação dos benefícios da atenção primária à saúde. 

No entanto, a implementação de medidas de prevenção representa um grande desafio 

para os profissionais da área da saúde. No Brasil, em média 75% da assistência é realizada 

pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A prevenção primária e a detecção precoce são as 
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formas mais efetivas de evitar a doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010, p. 3). 

 
 

2.4 ASPECTOS EMOCIONAIS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 
 

O tratamento da hipertensão arterial sistêmica é, ainda hoje, considerado um desafio 

para pesquisadores e clínicos das áreas da saúde, apesar do nítido avanço farmacológico na 

área. Verifica-se a dificuldade na adesão/aderência ao tratamento quando a abordagem busca 

tratar somente a doença, esquecendo que esta é somente parte do indivíduo, mas que no todo, 

é um ser humano com medos, frustrações, fantasias e disposições cognitivas. É necessário que 

conheça a pessoa, sabendo o que a motiva e a impede do autocuidado exigido pela doença 

(LIPP, 2007, p. 90). 

A noção de estresse compreende, na sua conceituação mais ampla, toda forma de 

agressão ao organismo, de origem interna ou externa, que venha a atrapalhar o equilíbrio 

homeostático. A agressão pode ser física (estímulos nociceptivos) ou pode ser traumática 

(agentes infecciosos ou tóxicos), podendo acometer também níveis elevados de integração 

sensorial e cognitiva, quando afeta a relação do sujeito com o meio (JEAMMET, REYNAUD 

e CONSOLI, 1989, p. 215). 

O estresse auxilia na possibilidade de o indivíduo responder somaticamente, como 

forma de diálogo com o corpo, já que é através deste que o homem se defende. O organismo 

sob tensão encontra um meio de falar e de agir para descarregar, quando estes mecanismo não 

estão funcionando adequadamente, acaba por desencadear então algumas doenças somáticas, 

como a hipertensão.  

Segundo Lipp (2007, p. 90-91), o potencial excitatório gerado pelo estresse emocional 

na reatividade cardiovascular em hipertensos está comprovado por intermédio de estudos. As 

variáveis psicológicas tais como a inassertividade/alexitimia e o estresse emocional são 

determinantes na magnitude em face da reatividade cardiovascular. As pessoas alexitímicas 

apresentam uma reatividade de pressão arterial diastólica maior diante da necessidade em 

expressar seus sentimentos, no entanto, pessoas com tais características tendem a ter um 

aumento na pressão arterial sistólica quando são obrigadas a regular suas emoções inibindo a 

sua demonstração.   

O sistema sensorial do indivíduo leva informações do ambiente interno e externo ao 

sistema nervoso central. O processamento dessas informações acontece no sistema límbico 
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resultando no estado emocional com componentes subjetivos, corporais e comportamentais, 

constituindo então um modelo de manifestações psicossomáticas. Situações estressantes 

estimulam o hipotálamo a produzir catecolaminas e corticosteroides, seja por ação direta no 

sistema nervoso simpático ou indireta nas suprarrenais (CAMPOS, 2010, p. 320). 

Campos (2010, p. 321) declara ainda que tais substâncias agem sobre o sistema 

cardiovascular promovendo aumento do débito e frequência cardíaca, vasoconstrição 

periférica, retenção de sódio e água e elevação da pressão arterial. Não obstante, a liberação 

excessiva ou por tempo prolongado de catecolaminas e corticosteroides acaba provocando 

danos maiores como: arritmia, hipertensão arterial, aterosclerose coronária e isquemia 

miocárdica. 

O tratamento da hipertensão arterial sistêmica requer um auxílio multiprofissional, no 

entanto, não se pode ignorar a influência do estresse emocional perante a patologia, em razão 

disso, os estudos que buscam relacionar os elementos estressantes e a influência destes na 

hipertensão é importante, pois possibilita enfatizar o cuidado direcionado na redução do 

estresse emocional, reduzindo assim, os picos hipertensivos e colaborando no controle e na 

prevenção de outras patologias associadas. 

Fatores psicossociais, econômicos e o estresse emocional afetam, desencadeiam e 

mantém a hipertensão, podendo funcionar como barreiras para a adesão ao tratamento e para 

as mudanças de hábitos. Diversas técnicas de controle do estresse têm sido avaliadas, como: 

meditação, musicoterapia, yoga, mas infelizmente, só foram capazes de reduzir discretamente 

a pressão arterial de pacientes hipertensos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p. 19). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 Trata-se de um estudo de natureza quantitativa do tipo exploratório que visa identificar 

os dados objetivos e mensuráveis dos aspectos psicossomáticos, permitindo determinar a 

relação existente entre a emoção e os distúrbios orgânicos. O uso da mensuração na alexitimia 

objetiva complementar o conhecimento sobre as particularidades psicossomáticas na vida do 

sujeito, criando novas estratégias de intervenção e prevenção no cuidado em saúde, a fim de 

contribuir para estudos posteriores. 

Na abordagem quantitativa há uma questão pontual que é a objetividade, referindo-se 

a fatos relativos ao mundo concreto, objetivo e mensurável. O método é caracterizado pelo 

processo de quantificação, tanto na coleta de informações, quanto no tratamento destas por 

meio de técnicas estatísticas. A intenção é de garantir a precisão dos resultados, visto que 

aumenta a margem de segurança na comprovação das hipóteses ou do problema formulado. A 

implementação do método quantitativo possibilita o pesquisador analisar, interpretar e discutir 

os resultados da pesquisa (FIGUEIREDO e SOUZA, 2010, p. 84-85). 

Os sujeitos utilizados como objeto de estudo da pesquisa abrange os clientes 

hipertensos usuários dos serviços da Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca localizado em 

Santa Rosa, no município de Niterói, Rio de Janeiro. Esses clientes são cadastrados na 

unidade no plano nacional de reorganização da atenção à hipertensão arterial e a diabetes 

mellitus, HIPERDIA, que é um sistema de cadastramento e acompanhamento dos pacientes 

hipertensos e diabéticos. 

O universo de clientes registrados engloba cerca de 110 pacientes, sendo que desse 

total será retirada uma amostra, em média de 63% dos usuários hipertensos da policlínica, 

correspondente a 70 clientes de ambos os sexos. Os sujeitos foram escolhidos de acordo com 

a conveniência, por intermédio da demanda de atendimento nos dias pré-estabelecidos pelo 

pesquisador.  
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Somado a isso, toma-se como critério de inclusão para escolha, os clientes que frequentam 

regularmente o serviço, hipertensos de ambos os sexos e de qualquer faixa etária e que 

aceitem formalizar a participação no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; e como 

exclusão: os sujeitos que não tenham interesse em participar da pesquisa. 

A coleta de dados foi obtida mediante a aplicação do questionário sócio-demográfico, 

juntamente com a escala de alexitimia, a TAS-20 na sua versão em português. Os 

instrumentos buscaram contextualizar e complementar os dados da pesquisa. A Escala de 

Alexitimia de Toronto (TAS-20), com versão brasileira (ETA-20), auto aplicável contendo 

vinte questões agrupadas em três fatores: dificuldade em identificar as próprias emoções e 

sentimentos para o próximo, dificuldade em descrever emoções e sentimentos para o próximo 

e estilo de pensamento voltado para questões do cotidiano/exterior (YOSHIDA, 2007, p. 390).  

Wiethaeuper (2005, p. 221) ressalta que a avaliação de cada item acontece por meio de 

uma escala bidirecional em cinco pontos, tipo likert, variando de 1 a 5 pontos, sendo 1 

discordo fortemente e  5 concordo fortemente. A soma dos pontos corresponde a um score 

que indica o grau de alexitimia. Os resultados variam de 20 a 100 pontos. 

Os sujeitos foram escolhidos para participarem da pesquisa de forma aleatória por 

meio do recrutamento destes pelo pesquisador no cenário previamente escolhido. A 

aproximação entre pesquisador e sujeito aconteceu de forma espontânea, onde o pesquisador 

explicou os objetivos da pesquisa ao entrevistado, que optou por participar ou não do estudo, 

necessitando afirmar posteriormente a sua aceitação por intermédio do termo de 

consentimento livre e esclarecido, além de preencher os questionários sócio demográfico e a 

escala de torontoalexitimia.   

Os dados coletados foram submetidos a um pacote de softwares estatísticos, como o 

SPSS versão 21 e o R. Project, que permitiu uma análise estatística, por intermédio dos 

cruzamentos dos dados obtidos da escala de alexitimia com os dados do questionário sócio-

demográfico. Vale ressaltar que a pesquisa atende à Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), que dispõe as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Sendo assim, cabe mencionar que o estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), fazendo parte do projeto de pesquisa nomeado 

Estudos Expressivos e Quantitativos em Psicossomática na Atenção em Saúde. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 
4.1 Dados sócio-demográficos 

 
 

O presente estudo foi finalizado com a amostra total de 70 voluntários hipertensos 

dentro de um universo de 110, compondo uma média de 63% do total de hipertensos que 

compunham a unidade básica de saúde de Santa Rosa. A amostra foi escolhida por 

conveniência de acordo com a demanda de atendimento nos dias pré-estabelecidos pelos 

pesquisadores. Neste caso, garantiu-se a escolha aleatória dos sujeitos.  

Os dados obtidos por intermédio dos questionários sócio-demográficos foram 

analisados através de uma estatística descritiva simples.   

Dentre os entrevistados que participaram do estudo todos eram hipertensos com idades 

compreendidas entre 37 a 84 anos, estando o maior índice entre 50 e 70 anos, 17 eram do sexo 

masculino e 53 do sexo feminino, vide dados apresentados no gráfico 1. Opondo-se às 

informações fornecidas nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, onde a prevalência foi de 

35,8% nos homens e de 30% em mulheres (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p.1). 

 
 

75,7%

24,3%

Gráfico 1 - Sexo
Sexo Feminino Sexo Masculino
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Cerca de 40% eram solteiros, 35,7% casados, 12,9% viúvos e 11,4% divorciados; 

acrescentando o fato de que, a maioria (55,7% equivalente a 39 pacientes) vive sem 

companheiro.  

Do total da amostra, a maior parte (35,7%) tinha o ensino fundamental incompleto, 

seguido do fundamental completo (21,4%) e outros com médio completo (21,4%), sendo que 

78,6% não possuíam formação profissional e 45,7% não trabalhavam, influenciando 

diretamente na renda familiar que variava em torno de 1 a 3 salários mínimos em 50% dos 

pacientes. Acerca da etnia, a parte prevalente da amostra, cerca de 40% considerava-se 

branca, assim como os indivíduos religiosos praticantes (82,1%).  

Vale salientar que, a influência do nível socioeconômico na ocorrência da hipertensão 

arterial sistêmica é complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil, a hipertensão encontra-se 

mais prevalente entre indivíduos com baixa escolaridade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p. 1). 

Em vista dos dados sócio-demográficos referentes à hipertensão, é visto que o tempo 

de doença variava de 0 até 40 anos, já foram hospitalizados (57,1%) e a quantidade dos 

pacientes que controlavam a pressão de alguma maneira constituíam 95,7%, em virtude disso 

mostrou-se que 80% não tiveram complicações derivadas da hipertensão, somado ao fato de 

que 98,6% faziam tratamento sendo este do tipo medicamentoso, vide o gráfico 2. 

 

 
 

Os valores da pressão sistólica variaram entre 110 a 200, onde a maior porcentagem 

estava entre 120 a 140 mmHg, já a pressão diastólica apresentava-se entre 60 a 110, sendo 80 

o maior índice de valor nos hipertensos (61,4%). Por fim, vale salientar que a média de 

pacientes levando em consideração a classificação da hipertensão encontrava-se dividida em: 

98,6%

1,4%

Gráfico 2 - Tratamento
Sim Não
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normal (31,4%); limítrofe (20%); grau 1 (22,9%); grau 2 (11,4%) e hipertensão isolada 

(14,3%).  

A soma dos questionários mostrou-se bastante relevante para a pesquisa, já que os 

resultados encontrados diante da soma foram: dos 70 questionários analisados, foram obtidos 

27 indivíduosalexitímicos, 24na zona fronteira com possível alexitimia e 19 não alexitímicos.  

 
 

A alexitimia, definida como uma dificuldade em identificar e expressar as emoções 

tem sido identificada clinicamente em inúmeros clientes hipertensos. As variáveis 

psicológicas como inassertividade, stress emocional e alexitimia são fatores responsáveis por 

desencadear uma reatividade cardiovascular, ou seja, mudanças na pressão arterial e na 

frequência cardíaca (LIPP, FRARE E SANTOS, 2007, p. 5). 

 
 
4.2 Cruzamento dos Dados 

 
 

O cruzamento dos dados foi realizado por intermédio do software estatístico, 

denominado SPSS versão 21. O teste utilizado foi o qui-quadrado de Pearson, usado para 

verificar a dependência ou independência entre as variáveis consideradas. O nível de 

significância foi estabelecido no valor de p< 0,05.  

Os resultados mostraram associações positivas entre o grau de escolaridade e 

alexitimia com valor de p = 0,014; e renda familiar e alexitimia com p = 0,000.   

No entanto, não foi observada significância no cruzamento entre os valores pressóricos 

e alexitimia, já que o valor de p encontrado foi 0,239.   

4.2.1 Grau de escolaridade x Alexitimia 

38,6%

34,3%

27,1%

Gráfico 3 - Alexitimia
Alexitímico Zona fronteira Não alexitímico
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Considerando o grau de escolaridade, os resultados mostraram que do total de 70 

pacientes, dentre 1 analfabeto, era também alexitímico; entre os 25 com ensino fundamental 

incompleto, 68% eram alexitímicos contra 4% não alexitímicos e dos 15 com ensino 

fundamental completo 33,1% eram alexitímicos contra 26% não alexitímicos, indicando uma 

associação positiva de que quanto menor o grau de escolaridade maior a quantidade de 

pacientes alexitímicos. Uma vez que, quando analisamos os pacientes com maior grau de 

escolaridade, por exemplo, ensino superior completo dentre 4 pacientes 75% eram não 

alexitímicos contra 25% alexitímicos (vide informações no gráfico abaixo). 

Guimarães e Yoshida (2008, p. 60) declaram que há indicações, na literatura, de que 

variáveis como contexto cultural e nível educacional podem afetar o nível de alexitimia. Em 

pacientes com grau de escolaridade baixo, a pobreza de vocabulário e precário conhecimento 

da língua podem funcionar como uma limitação na verbalização das emoções ou também 

como um viés na medida da alexitimia.  

Além dos fatores intrapsíquicos e de desenvolvimento, há ainda a possibilidade de 

associação entre fatores socioculturais e alexitimia. Haja vista que, estilos de comunicação 

característicos de uma cultura, nível educacional ou classe socioeconômica poderiam impor 

características ou limites à verbalização das emoções (TAYLOR, 1984, p. 728, tradução 

nossa). 

O grau de escolaridade acaba por induzir uma limitação na forma de falar pela 

reduzida abrangência no vocabulário do indivíduo, fazendo com que este encontre 

dificuldades na maneira de expressar seus sentimentos e sensações corporais.   
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4.2.2 Renda familiar x Alexitimia 

 
 
 Quanto à renda familiar, verificou-se que dos 70 indivíduos 35,7% recebiam até 1 

salário mínimo, sendo que deste total 64% eram alexitímicos, 28% estavam na zona fronteira 

e 8% não eram alexitímicos; já os que recebiam em torno de 1 a 3 salários mínimos e 

correspondiam a 50% da amostra, 31,7% eram alexitímicos e 43% estavam na zona fronteira 

contra 25,9% não alexitímicos. No entanto, os indivíduos que recebiam de 4 a 10 salários 

mínimos e os de 10 a 20 salários mínimos representavam respectivamente 77,7% e 100% não 

alexitímicos contra 0% alexitímicos, comprovando que quanto menor a renda familiar maior o 

grau de alexitimia e quanto menor o grau de alexitimia maior o nível socioeconômico (vide 

gráfico abaixo). 

Taylor (1984, p. 726, tradução nossa) sugere que a alexitimia encontra-se relacionada 

com baixa classe socioeconômica e indivíduos mais velhos, embora a prevalência das 

características alexitímicas na população em geral ainda não seja totalmente conhecida.   
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Lesser (1981, p. 537, tradução nossa) reafirma que a alexitimia está correlacionada a 

classe social; pacientes com baixo status socioeconômico demonstraram fantasiar pouco, além 

de uma menor facilidade verbal nos momentos de entrevista. Concluiu-se, portanto, que a 

alexitimia é um fenômeno relacionado a origem social e a sofisticação diminuída do paciente.  

 
 

 
 
4.2.3 Classificação da Pressão Arterial x Alexitimia 

 
 
 O resultado dessa relação revelou que a alexitimia não se correlacionou significamente 

com a classificação da pressão arterial, não confirmando então, uma relação direta da 

hipertensão arterial com a alexitimia. Entretanto, os dados deste estudo mostraram uma 

elevada prevalência de pacientes com alexitimia dentro da amostragem de hipertensos que 

participaram da pesquisa (38,6% alexitímicos contra 27,1% não alexitímicos), mostrando uma 

relevância desta patologia para a área da saúde (vide gráfico abaixo). 
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Somado a isso, Lipp, Frare e Santos (2007, p. 2 e 5) afirmaram que variáveis 

psicológicas como alexitimia, inassertividade e stress emocional têm sido identificadas 

clinicamente em muitos pacientes hipertensos, pois são fatores importantes na determinação 

da magnitude da reatividade cardiovascular.   

 O potencial excitatório do estresse emocional na reatividade cardiovascular em 

pacientes hipertensos está amplamente comprovado. Os estudos sobre a influência do estresse 

é de suma importância, pois oferece a possibilidade de trabalhos na área da saúde 

direcionados à redução do estresse emocional, podendo então, reduzir potencialmente as 

crises hipertensivas, muitas vezes desencadeadas por estressores da vida diária, e também 

porque podem colaborar para o controle da hipertensão arterial sistêmica e para a prevenção 

de outras possíveis patologias associadas (LIPP, 2007, p. 91). 

 Tais afirmações alarmantes levam a crer que há a necessidade de implementar 

intervenções direcionadas ao cuidado a esse cliente, mas não somente os cuidados muito 

discutidos diariamente pelos profissionais da área de saúde com tratamento do tipo 

farmacológico ou mudança nos hábitos de vida (sedentarismo, alimentação inadequada, entre 

outros), como também, a importância com as estratégias de enfrentamento do estresse, por 

intermédio da adoção do treino de controle do estresse.  

 O treino do controle do estresse para hipertensos, é realizado, em média, com 8 

sessões em grupo ou 15 individuais semanais e objetiva reduzir a excitabilidade física e 

mental diante de conflitos estressantes no decorrer da vida; eliminar ou reduzir fontes internas 

de estresse, como pressa excessiva, inasertividade, perfeccionismo e raiva; promover a 

aquisição de estratégias de enfrentamento das fontes externas de estresse; promover a noção 

de que a responsabilidade pela própria vida é indelegável, e portanto, compete a cada um 

cuidar da sua saúde; promover a adesão e aderência ao tratamento farmacológico; e, por fim, 

promover a melhoria da qualidade de vida por meio de mudanças de hábito de vida (LIPP, 

2007, p. 92). 

Lipp (2007, p. 92) acrescenta que, o treino de controle do estresse para hipertensos 

obedece a quatro pilares: reestruturação cognitiva (mudança no modo de ver o mundo, a 

doença e sua responsabilidade diante dela); alimentação anti-hipertensiva; exercício físico; e 

relaxamento especial para o hipertenso, combinando relaxamento físico e mental com 

respiração profunda.  

Sendo assim, o controle da hipertensão arterial sistêmica requer maiores pesquisas na 

área, somando-se aos trabalhos realizados por uma equipe multiprofissional, a fim de abordar 

às características inerentes ao corpo e a mente do cliente de maneira holística, possibilitando 
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que este tenha acesso aos treinos de controle do estresse e/ou medidas psicológicas capazes de 

reduzirem a alexitimia, além da possibilidade de adquirir estratégias de enfrentamento do 

estresse excessivo, podendo minimizar seus efeitos negativos e consequentemente, 

melhorando a sua qualidade de vida.  

 
 
 
4.3 Implicações para o cuidado de enfermagem  

 
 

A prevalência e incidência de indivíduos hipertensos na população brasileira sugere a 

ampliação de pesquisas e práticas a serem implementadas no cotidiano do cuidado de 

enfermagem, que poderão subsidiar melhores condutas do enfermeiro direcionadas para a 

necessidade de cada paciente, inserindo as variáveis tanto orgânicas quanto psicológicas. 

Uma das maiores dificuldades encontradas no atendimento a pacientes hipertensos é a 

falta de adesão ao tratamento, a não adesão constitui um grande desafio para a equipe de 

saúde, sendo responsável pelo alto custo social com absenteísmo ao trabalho, licença para 

tratamento de saúde e aposentadoria por invalidez (SANTOS et al, 2005, p. 333). 
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 Desde a antiguidade já se relatava a influência das emoções sobre o organismo 

humano, reconhecendo o coração como o órgão mais susceptível às reações emocionais. 

Diante de situações estressantes, o coração reage prontamente através de batidas aceleradas e 

descompensadas, voltando à normalidade em seguida. Entretanto, quando as emoções 

retomam com muita frequência, o coração torna-se mais sensível, sofrendo alterações 

irreversíveis (MAC FADDEN E RIBEIRO, 1998, p. 4).  

As variáveis psicológicas como inassertividade, alexitimia e stress emocional são 

importantes fatores que determinam a intensidade da reatividade cardiovascular que ocorrem 

em pacientes hipertensos. É importante cuidar da reatividade cardiovascular para garantir a 

saúde dos hipertensos. Medidas psicológicas capazes de reduzirem a alexitimia devem ser 

incluídas em programas de tratamento do hipertenso assim como sugerem as VI Diretrizes de 

Hipertensão com o treino de controle do estresse. Tais ações devem ser oferecidas aos 

hipertensos a fim de que eles possam adquirir estratégias de enfrentamento do stress 

excessivo, minimizando os efeitos negativos (LIPP, FRARE e SANTOS, 2007, p. 5). 

Em vista de conhecer melhor sobre a alexitimia e a relação desta com os clientes 

acometidos com hipertensão arterial na perspectiva da enfermagem, é de suma importância a 

abordagem do cuidado diante desse aspecto psicossomático tão pouco discutido.  

Ante a necessidade crescente do aprimoramento no cuidado, a enfermagem busca 

acompanhar as mudanças da sociedade, exigindo cada vez mais do profissional da área da 

saúde reflexões sobre o processo do cuidar, visando que este seja individualizado e voltado 

para promoção da saúde. O enfermeiro como membro da equipe multidisciplinar e chefe de 

sua equipe de enfermagem precisa desenvolver intervenções seguras e eficazes que 

promovam a saúde e qualidade de vida do paciente (GUEDES et al, 2012, p. 152). 

Os pacientes alexitímicos revelam uma elevada morbidade, indo mais vezes ao 

médico, estando mais vezes doentes por ano, revelando-se mais ansiosos e deprimidos, com 

níveis mais elevados de alexitimia e com mais dificuldade no controle emocional. Daí a 

necessidade de recursos que permitam identificar estes pacientes nos cuidados de saúde, de 

forma que possam ser alvo de intervenções adequadas (ALMEIDA E MACHADO, 2004, p. 

295). 

Associado a isso, a hipertensão é uma patologia com inúmeras repercussões sociais 

devido a sua alta morbimortalidade e enorme custo social devido a absenteísmo. Sabe-se 

também que a detecção, o tratamento e o controle da hipertensão são fundamentais para 

reduzir os eventos cardiovasculares, mas a questão é: como tratar e controlar a hipertensão?  
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Diante disso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010, p. 19) afirma que fatores 

psicossociais, econômicos, educacionais e o estresse emocional participam do 

desencadeamento e manutenção da hipertensão arterial sistêmica e podem funcionar como 

barreiras para adesão ao tratamento e mudança de hábitos. Diferentes técnicas de controle do 

estresse têm sido avaliadas como formas capazes de reduzir a pressão arterial dos hipertensos. 

Segundo Townsend (2011, p. 594) o tratamento de clientes hipertensos é direcionado à 

diminuição da pressão arterial, numa tentativa de alterar ou reverter o dano progressivo do 

órgão. Alguns indivíduos conseguem diminuir sua pressão arterial somente com a mudança 

do estilo de vida ou com terapia farmacológica recomendada.  

A grande utilidade clínica do diagnóstico da alexitimiafoi em relação à aplicação de 

um tratamento para estes pacientes, já que a psicoterapia é sempre difícil, frustrante e 

insatisfatória nesses casos tanto para o paciente quanto para o terapeuta, devido a dificuldade 

na verbalização das emoções, necessitando explorar outras técnicas de cuidado. Terapia de 

relaxamento tem sido usada como forma de tratamento alternativo (LESSER, 1981, p. 538, 

tradução nossa).  

O controle do estresse é uma das técnicas usadas e envolve o uso de estratégias de 

ajuste em resposta a situações estressantes. As técnicas de relaxamento, tais como meditação, 

yoga e a hipnose reduzem a pressão arterial, sendo úteis para indivíduos com elevada pressão 

e como terapia adjuvante ao tratamento farmacológico (TOWNSEND, 2011, p. 594). 

A importância de elementos psicológicos no desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão arterial já é um fato aceito. As estratégias de controle do estresse visam mudança 

no estilo de vida e, sendo introduzidas pelo hipertenso, são essenciais no controle da doença. 

Dentre estas se incluem também técnicas de respiração profunda e relaxamento, além de 

estratégias que geram uma forma adaptativa de lidar com os eventos do dia-a-dia, procurando 

reduzir a quantidade e a intensidade de estressores e uma consequente desativação fisiológica 

em situações de estresse e na hipertensão (MALAGRIS et al, 2009, p. 66).  

 Townsend (2011, p. 7) explica que o relaxamento é vivenciado de maneira diferente 

em cada indivíduo, alguns relaxam ocupando-se de grandes atividades motoras, outros usam 

técnicas de exercícios respiratórios e relaxamento progressivo para aliviar o estresse. No 

entanto, o primeiro passo no controle do estresse é a consciência, sendo essencial tornar-se 

ciente dos fatores que produzem estresse e dos sentimentos associados. Quando se tem 

consciência dos fatores estressantes, estes podem ser omitidos, evitados ou aceitos.  

  Os enfermeiros têm função essencial no diagnóstico de enfermagem, no 

monitoramento do paciente, na avaliação da necessidade individual de cada um, no tratamento 
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adequado, na promoção da saúde e na prevenção de doenças, a fim de implantar um cuidado 

direcionado para as exigências de cada um.  

Por intermédio das pesquisas na área da alexitimia, o enfermeiro poderá implementar 

novas abordagens na assistência à saúde que trate de considerar o caráter psicossocial inerente 

a cada pessoa, assim ajudando a pessoa a identificar e a lidar com seu sentimento, adquirindo 

novas competências envolvidas na avaliação das necessidades, no planejamento das 

intervenções escolhidas, na implementação e por fim, na avaliação do resultado das ações 

realizadas com o sujeito alexitímico portador de hipertensão arterial.   

Nesse sentido, o enfermeiro conhecedor das técnicas de controle de estresse, pode 

atuar frente a pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, direcionando a educação 

destes para o autocuidado, levando em conta os aspectos psicoafetivos e psicossociais do 

cliente. Somado a necessidade crescente de uma equipe multiprofissional, de enfermeiros 

mais especializados e de uma visão integral desse paciente.  
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 A realização da pesquisa traz questões de interesse para a enfermagem e a saúde, tendo 

em vista a oportunidade no aprofundamento dos estudos da psicossomática, tema pouco 

discutido ao longo da formação acadêmica. Neste contexto o foco na alexitimia, pouco 

abordado na enfermagem, nos permitiu discutir sobre a possibilidade de avaliação do cliente e 

de práticas de cuidado, considerando as dimensões emocionais no cuidado. 

Percebeu-se durante o estudo, que os fatores psicoafetivos são determinantes para o 

agravo da saúde dos indivíduos hipertensos, favorecendo a criação de um olhar 

psicossomático, voltado para o complexo mente e corpo. Por causa disso, resultou uma nova 

dimensão do cuidado em saúde, voltado para o olhar holístico ao paciente, contribuindo no 

cuidado, na prevenção, na intervenção, no tratamento e na melhoria da qualidade de vida do 

sujeito.  

A pesquisa aponta a necessidade de ampliar o conhecimento acerca da alexitimia, 

hipertensão arterial e cuidado de enfermagem, ao passo que este não é um tema abordado em 

pesquisas na área da enfermagem. Ao longo do estudo, comprovamos a existência da 

alexitimia e com isso, passou-se a discutir o que fazer em relação ao cuidado qualificado e 

direcionado a esse cliente.  

Em vista disso, aprofundou-se o conhecimento das medidas psicológicas capazes de 

reduzirem a alexitimia e os valores pressóricos, assim como as técnicas do treino de controle 

do estresse, como técnicas de relaxamento e respiração profunda. Tais ações deveriam ser 

oferecidas aos pacientes hipertensos como forma de tratamento associado ao tratamento 

farmacológico, a fim de que eles possam adquirir estratégias que visam à melhoria da 

qualidade de vida. 
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Apesar dos resultados do cruzamento de dados não serem significativos para 

confirmar uma relação direta dos valores pressóricos com a alexitimia, a amostragem utilizada 

foi expressiva no universo em questão, sendo relevante para a unidade de saúde onde a coleta 

foi realizada. E somado a isso, o número de alexitímicos diagnosticados por intermédio da 

Escala de Toronto Alexitimia (TAS-20), usada em todos os voluntários participantes da 

pesquisa, proporcionaram um valor percentual considerável diante da amostra de hipertensos 

do cenário. Dentre 70 hipertensos, chegamos ao resultado final de 27 indivíduosalexitímicos, 

24na zona fronteira com possível alexitimia, contra somente 19 não alexitímicos, mostrando 

relevância para a pesquisa e para a necessidade de intervenção dos profissionais da área da 

saúde, especialmente da enfermagem.  

Já os dados sócio-demográficos, como renda familiar e nível de escolaridade, 

apresentaram associação positiva frente aalexitimia, confirmando os dados das pesquisas 

estatísticas, mostrando relevância na pesquisa. 

Por fim, por intermédio da pesquisa na área da alexitimia, o enfermeiro poderá utilizar 

desse novo conceito a fim de implementar novas abordagens na assistência e no cuidado em 

saúde, considerando o complexo mente e corpo inerente a cada sujeito, individualizando e 

qualificando esse cuidado, visando melhorar a qualidade do atendimento prestado de modo 

que o cliente seja percebido de forma integral, para um tratamento eficaz e efetivo, garantindo 

a qualidade de vida de clientes hipertensos e alexitímicos.  
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8.2 QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 
 
 

 



 
 
9 ANEXO 
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9.2 FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

 




