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Introdução: O processo de adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS) é complexo e multifatorial. Este implica em mudanças dietéticas,
comportamentais e de estilo de vida. Embora a doença possa ser mantida sob controle,
o grande desafio enfrentado pelos profissionais de saúde é a baixa adesão ao
tratamento. Quando não tratada adequadamente, a HAS pode acarretar graves
complicações, tais como infarto agudo do miocárdio e doença vascular cerebral.
Apesar da eficácia das medidas preventivas e de controle disponíveis – farmacológicas
ou não – provavelmente o controle da pressão arterial continuará representando um dos
maiores desafios em saúde pública. Objetivo: Este estudo teve por objetivo verificar, a
partir da revisão integrativa da literatura, os fatores que interferem no processo de
adesão ao tratamento da HAS, em especial, entre os idosos. Metodologia: No
levantamento dos artigos, foram consultadas as bases de dados SciELO e LILACS a
partir dos descritores: adesão ao tratamento e hipertensão. Foram considerados os
artigos que estivessem disponíveis nessas bases de dados, fossem estritamente ligados
ao objeto de estudo e tivessem sido publicados a partir do ano de 2006. Para
categorização dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin. Resultados:
Foram identificados no SciELO 652 artigos. Destes, apenas 12 atendiam aos critérios
de inclusão, sendo, portanto, alvos de análise. No LILACS, identificou-se um total de
180 artigos. Destes, apenas 18 foram submetidos à análise pretendida. Ressalta-se que
4 artigos foram encontrados em ambas as bases de dados, sendo estes considerados
apenas uma vez no cômputo dos textos incluídos no estudo. Desta forma, com base nos
critérios de inclusão e exclusão, 26 artigos fizeram parte do estudo.  A partir da leitura
dos artigos, foi possível delimitar cinco grupos de fatores que interferem na adesão ao
tratamento: Socioeconômicos e Demográficos (renda, escolaridade, raça e idade);
Psicossociais (motivação, crenças e expectativas quanto ao tratamento); Apoio
Familiar e Social; Relação com os profissionais de saúde e Regime terapêutico
prescrito (quantidade de medicamentos utilizados). Dentre esses grupos de fatores, os
que mais interferem na adesão ao tratamento por idosos são o Psicossocial e o Apoio
Familiar e Social. No primeiro caso, essa interferência será positiva quando o idoso se
sente motivado em favorecer o prolongamento da vida. Essa motivação será ainda
potencializada quando, no segundo caso, existe um empenho do grupo familiar em
fazer com que o idoso siga a terapêutica prescrita. Conclusão: Diante desses
resultados, nota-se a importância da abordagem multiprofissional no tratamento da
doença hipertensiva. Destaque deve ser dado à atuação do psicólogo, visto que uma
das maiores dificuldades na adesão ao tratamento está relacionada às mudanças
comportamentais. 
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