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Introdução: Um dos desafios encontrados no atendimento às pessoas hipertensas e que
vem sendo alvo de preocupação dos profissionais de saúde é a baixa adesão ao
tratamento. Além disso, a adoção de práticas comportamentais que não condizem com
as prescrições médicas recomendadas contribuem para que a maioria dos hipertensos
não mantenha a pressão arterial (PA) controlada. Atenção especial deve ser dada à
população idosa visto que a prevalência de níveis de PA acima de determinados limites
fixados ou a média da PA, é maior quanto mais elevada a idade. Objetivo:
Objetivou-se no presente estudo identificar os comportamentos supersticiosos e
práticas comportamentais inadequadas emitidos por idosos que interferem no controle
de sua PA. Metodologia: Para o alcance deste objetivo realizou-se um estudo
qualitativo de tipo transversal no qual foram entrevistados 15 idosos, de ambos os
sexos, portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), com idade igual ou
superior a 60 anos, com estado funcional independente, residentes no município de
Governador Valadares. Em consonância com a Resolução 196/96 do Ministério da
Saúde, para a implementação deste trabalho o projeto foi submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Vale do Rio Doce (Parecer nº
002/2010). Para tratamento e análise qualitativa das contribuições dos participantes,
utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin.  Resultados: Os comportamentos
supersticiosos e práticas comportamentais inadequadas identificados nos relatos dos
entrevistados foram agrupados em quatro categorias: Adoção de Terapias Alternativas
no tratamento da HAS (uso de chás caseiros, como de carambola, amora, chuchu para
reduzir a PA); Autocontrole (fuga ou esquiva de situações ou sensações que possam
provocar nervosismo, raiva, insônia, no intuito de evitar a elevação da PA); Adoção de
dietas inconsistentes (Não comer purê de batata por ser considerado um alimento
responsável pela elevação da PA); Restrição de Atividades (Evitar pegar peso e não
acordar tarde para manter o controle da PA). Durante a análise dos dados percebeu-se
que muitas práticas inconsistentes dos idosos tendem a ser consideradas adequadas por
profissionais de saúde no tratamento da HAS, reforçando a emissão de
comportamentos supersticiosos. Estes são denominados supersticiosos por não haver
relação entre eles e a mudança das condições de saúde daqueles que os praticam.
Apesar disso, tais idosos acreditam que seus comportamentos são capazes de controlar
os níveis pressóricos e, portanto, torna-se desnecessário submeterem-se a terapia
medicamentosa prescrita pelos profissionais de saúde.  Conclusão: Conclui-se que a
utilização de tratamentos que não condizem com as prescrições médicas e não
auxiliam no controle da HAS é uma prática amplamente disseminada entre os
entrevistados. Os profissionais de saúde devem priorizar estratégias que motivem os
hipertensos a adotarem comportamentos adequados extinguindo-se comportamentos
supersticiosos e práticas comportamentais inadequadas.
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