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Apresentação
Este livro se propõe a explorar uma doença muito frequente na
população adulta – a hipertensão arterial – por vários prismas, além
do biomédico, em especial pelo olhar das ciências sociais aplicadas
à saúde. Ele foi elaborado a partir de uma tese de doutoramento,
por mim defendida na Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação
Oswaldo Cruz, em 2006.
Meu interesse pelo tema se deve ao fato de a hipertensão arterial
ser uma doença comum – muitas vezes banalizada, mas, outras, temida por suas complicações ameaçadoras – que não tem cura, como
a maior parte das doenças crônico-degenerativas, e que requer que
seu portador desenvolva estratégias cotidianas para lidar com ela,
caso considere-a como um problema.
Apesar de todos os recursos oferecidos pela ciência e de todos
os programas de controle voltados para a hipertensão, a maior parte
de seus portadores em todo o mundo não segue as orientações terapêuticas, desafiando o poder das instituições médicas e de saúde
coletiva.
Além de um estudo teórico e de revisão da literatura pertinente ao
tema, o livro inclui os resultados de uma pesquisa com portadores da
doença, realizada em uma comunidade do município de Niterói, no
Rio de Janeiro. A experiência individual dos portadores de hipertensão serviu como base para uma compreensão dos modos compartilhados por meio dos quais aquele grupo social identificava esse problema de saúde, lhe atribuía significados e atuava em relação a ele.
O livro é estruturado em cinco capítulos. O primeiro introduz o
tema, seus aspectos gerais e as abordagens pelas quais ele será tratado, ao longo dos demais capítulos. O segundo situa a hipertensão
arterial como um problema biomédico e da saúde coletiva, apresentando os principais dados clínicos, epidemiológicos e relacionados
às estratégias de controle da doença.
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O terceiro capítulo apresenta o olhar das ciências sociais aplicadas à saúde, as abordagens teórico-conceituais para o estudo das
doenças e revisão da literatura abrangendo os temas: adesão às terapêuticas, risco e estilo de vida e os estudos empíricos que abordaram os modelos explicativos e a experiência de portadores de
hipertensão.
No quarto capítulo, são descritos o contexto e o método utilizados na pesquisa, realizada com portadores de hipertensão da comunidade de pescadores de Itaipu, em Niterói, seguidos dos resultados
e sua discussão.
O quinto e último capítulo consiste nas conclusões do estudo,
partindo-se de um esforço de síntese dos principais resultados obtidos e das reflexões que esses resultados propiciaram.
Agradeço a todas as pessoas que contribuíram para a realização
deste livro, em especial a meu orientador, no mestrado e doutorado,
Carlos Coimbra, por toda a dedicação com que me guiou pelos caminhos da antropologia da saúde, e à minha co-orientadora, Elizabeth
Uchoa, que me apresentou aos sistemas de signos, significados e
ações que utilizei na análise do material oriundo da pesquisa que
realizei em Itaipu.
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Introdução
Nos últimos séculos, mudanças marcantes na estrutura social e
econômica da maior parte dos países levaram à chamada “transição demográfica”, com a queda progressiva das taxas de mortalidade e de natalidade e o consequente envelhecimento da população.
Paralelamente, o padrão de adoecimento e de morte nas populações
vem-se modificando. Esse fenômeno é denominado “transição epidemiológica”, em que há queda dos índices de morbidade e mortalidade para as doenças infecciosas e elevação para as doenças crônicas
não transmissíveis.
Nesse processo de transição, as doenças cardiovasculares tornaram-se um dos principais problemas mundiais de saúde coletiva.
Dentro desse grupo de doenças, destacam-se as doenças cerebrovasculares e as doenças isquêmicas do coração – as principais causas de
morte e incapacidade no mundo atual – e a hipertensão arterial sistêmica, em virtude de sua elevadíssima prevalência e por constituir
um importante fator de risco para as duas primeiras (WHO, 2002a;
2002b; 2003; 2004).
Apesar de a eficácia de medidas de controle da hipertensão, baseadas em mudanças de hábitos e no uso de medicamentos, ser cientificamente comprovada, esse controle só tem sido efetivamente alcançado em cerca de 1/3 dos portadores em todo o mundo, o que
parece contribuir para a manutenção das elevadas taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares.
As doenças crônico-degenerativas têm representado um desafio
para a biomedicina e, em especial, para a prática dos profissionais
de saúde, pois a ideia de cura é substituída pela de controle, e o encontro profissional-paciente transforma-se numa relação duradoura
e complexa, na qual a negociação torna-se fundamental. Desse modo,
o olhar das ciências humanas e sociais contribui decisivamente
para ampliar a compreensão da experiência de ser portador dessas
doenças e dos aspectos subjetivos e culturais aí envolvidos. Essas

Diferentes olhares sobre hipertensao arterial.indb 9

12/08/14 15:13

2ª prova – Káthia – 22 abr 2014

Introdução

10
investigações têm-se multiplicado nas últimas décadas, e campos
de estudo, como a sociologia e a antropologia da saúde e da doença, se desenvolveram (ADAM; HERZLICH, 2001; CANESQUI, 2007a;
LAPLANTINE, 2011). Além disso, essa abordagem tem contribuído
para o aprimoramento da formação e da prática dos profissionais de
saúde, aproximando-os dos usuários dos serviços de saúde e permitindo um maior compartilhamento das questões envolvidas no acompanhamento das doenças crônicas, em especial.
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