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01 glossário
ABRAF - Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão

Pulmonar e Doenças Correlatas.

ATS - American Thoracic Society

HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar

HP - Hipertensão Pulmonar

HPTEC - Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INSS - Instituto Nacional De Seguridade Social

PCDT - Protocolo Clínico De Diretrizes Terapêuticas

PHA - Pulmonary Hypertension Association

SUS - Sistema Único de Saúde

WHO - World Health Organization
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 A ABRAF - Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar 
e Doenças Correlatas é uma entidade privada sem fins lucrativos, cujo objetivo é apoiar 
a comunidade afetada por Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, através de 
conscientização, apoio e promoção de políticas públicas.
 
 A missão da ABRAF é conscientizar a população e profissionais de saúde a res-
peito da hipertensão pulmonar e das doenças correlatas a ela, bem como realizar uma 
escuta ativa desses atores. Além disso, a ABRAF tem como missão promover políticas 
públicas de acesso ao tratamento adequado em nível nacional, buscando, assim, pro-
ver o mais alto nível de qualidade de vida aos pacientes.

 Cientes da complexidade que envolve o processo do adoecimento, cremos ser 
de fundamental importância realizar um estudo que visa entender a perspectiva do pa-
ciente, de modo que possamos endereçar com mais acurácia os nossos projetos e 
ações. Ainda que estejamos em contato diário com os pacientes, captando suas emo-
ções e necessidades, sabemos que realizar tal avaliação através de uma metodologia 
científica, da qual seja possível extrair informações de maneira mais eficaz, configura-
-se em um passo importante para a sociedade brasileira.

 Durante a realização dos grupos focais, era notória a vontade de os pacientes 
e cuidadores compartilharem suas experiências, bem como a sua satisfação ao poder 
dar vazão à sua voz. A carência de atenção que essas pessoas sofrem foi alarmada em 
todos os grupos, quando do levantamento de questões técnicas e emocionais referen-
tes à doença e às experiências colaterais que ela trouxe às suas vidas. Muitos deles 
declararam sofrer de falta de empatia da sociedade, da família, da equipe de saúde -  e 
isso faz com que se sintam verdadeiramente isolados e sem valor.

 Em muitos casos, para o paciente, é difícil descrever espontaneamente algumas 
emoções e necessidades, não apenas em decorrência da falta de clareza natural advin-
da da convivência com um problema tão grave como a hipertensão pulmonar, mas, por 
vezes, em decorrência também de sua baixa escolaridade - fato verificado de maneira 
mais clara quando do levantamento de dados quantitativos. E, ao criarmos um questio-
nário de avaliação dessas emoções e necessidades, que facilite o próprio entendimento 
do paciente sobre a sua condição, temos uma ferramenta de avaliação e levantamento 
de necessidades de indiscutível importância.

 Temos atuado na área de Hipertensão Pulmonar há mais de 10 anos. Nesse ín-
terim, é nítida a evolução do paciente quanto ao entendimento sobre o que é a hiperten-
são pulmonar e quais as suas consequências. Todavia, há muito o que se fazer ainda. 
E, na busca por concretizar da melhor forma a nossa missão, precisamos, cada vez 
mais, nos aprofundar nas questões levantadas por eles e criar mecanismos e projetos 
que possam, senão supri-las por completo, amenizá-las e dar conforto a todo o círculo 
familiar.

MOTIVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DESTE ESTUDO
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 Nosso papel enquanto organização da sociedade civil é expor os problemas do 
nosso recorte social, bem como provocar as partes corresponsáveis e propor saídas 
sustentáveis para que o paciente, centro de todas as nossas ações, tenha as suas 
necessidades atendidas de forma plena. Além do mais, os espaços políticos para a so-
ciedade civil estão se ampliando, e acreditamos ser fundamental ocupá-los de maneira 
colaborativa, trazendo dados e inputs que sejam acurados e reflitam fielmente a realida-
de trabalhada. Desse modo, poderemos influenciar com assertividade os tomadores de 
decisão.

 Nossa motivação principal é levantar as dificuldades relacionadas ao convívio 
com a HP e propor saídas para elas, zelando pela vida e dignidade dos pacientes de 
hipertensão pulmonar.
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 A Hipertensão Pulmonar é um termo amplo que abrange diversos subtipos de pa-
tologias. Atualmente, a Hipertensão Pulmonar é classificada em 5 grupos de doenças, 
conforme diretrizes apresentadas no último Simpósio Mundial de HP, em Nice, 20181.

Grupo 1. Hipertensão Arterial Pulmonar
Grupo 2. Hipertensão Pulmonar devido à doença cardíaca esquerda
Grupo 3. Hipertensão Pulmonar devido a doenças pulmonares e/ou hipoxia
Grupo 4. Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica e devido a outras obstruções 
da artéria pulmonar
Grupo 5. Hipertensão Pulmonar com mecanismos multifatorais ou desconhecidos.

 Atualmente, somente os Grupos 1 e 4 possuem terapêutica específica para a
abordagem da Hipertensão Pulmonar. Por essa razão, este estudo limitou-se a
analisar os elementos trazidos por pacientes desses grupos.

 A hipertensão pulmonar revela-se como um problema de saúde global. Todas as 
faixas etárias podem ser afetadas pela doença, com destaque relevante para as pes-
soas mais velhas. As estimativas atuais sugerem uma prevalência de hipertensão pul-
monar de aproximadamente 1% da população mundial, a qual aumenta em até 10% em 
indivíduos com mais de 65 anos. Em quase todas as partes do mundo, as enfermidades 
cardíacas e pulmonares se converteram nas causas mais frequentes de hipertensão 
pulmonar. Em torno de 80% dos pacientes vivem em países em desenvolvimento, onde 
a hipertensão pulmonar se associa com frequência a cardiopatias congênitas e diversas 
doenças infecciosas, como esquistossomose, HIV e cardiopatia reumática2,3 .

 A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), encontrada no grupo 1, é definida como 
um aumento da pressão pulmonar média igual (PAPm) ou acima de 20 mmHg em re-
pouso avaliada por meio de cateterismo cardíaco. Ela (HAP) descreve uma subpopula-
ção de pacientes com HP caracterizada hemodinamicamente pela presença de HP pré-
-capilar, incluindo uma pressão de oclusão da artéria pulmonar expiratória final (PAWP) 
menor ou igual a 15 mmHg e uma resistência vascular pulmonar (RVP) maior que três 
unidades Wood1.

 A HAP é uma doença grave e progressiva que tem como sintomas dispneia, can-
saço, fadiga, limitação para atividades físicas diárias, dores precordial e torácica, ton-
turas, síncope, cianose e, eventualmente, hemoptise. A possibilidade de a HAP levar a 
insuficiência cardíaca e morte, aliada ao fato de que a doença até hoje não possui cura, 
resultam em uma grande carga física e psicológica aos pacientes após serem diagnos-
ticados.

A Hipertensão Pulmonar (HP)
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 A Organização Mundial de Saúde define Qualidade de Vida relacionada à
Saúde como “a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura 
e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”8.

 Portanto, quando da análise do impacto de uma doença no paciente, há que se
considerar as seguintes dimensões:
 • Saúde física (nível de energia, dor, cansaço, sono, alimentação etc);
 • Saúde psicológica (autoestima, imagem corporal, sentimentos e relações 
afetivas, memória, concentração etc);
 • Nível de independência (mobilidade, dependência de substâncias
medicamentosas, capacidade laboral);
 • Relações sociais (entorno, amigos, relações familiares, sexualidade,
intimidade);

 É curial esclarecer que, há alguns anos, a expectativa de vida depois do
diagnóstico era de apenas 2,8 anos e o tratamento estava focado, principalmen-
te, em amenizar os sintomas. Com o avanço da terapia farmacológica, conseguiu-se
melhorar o manejo da doença, aumentando a expectativa de vida. Apesar das
melhorias alcançadas com o tratamento e atenção de saúde, as consequências da do-
ença na vida do paciente seguem sendo susbtanciais4.

 O comprometimento físico provocado pela doença impacta diversos
segmentos da vida do paciente e o deixa mais vulnerável ao desenvolvimento de
depressão. Diante disso, McCollister defende que os pacientes com HAP devem
passar por triagem para identificação de sintomas ou quadros depressivos como parte 
do tratamento multidisciplinar5.

 Um ponto recorrente nas pesquisas desenvolvidas ao longo da última década 
foi a tentativa de desenvolvimento da melhor metodologia para identificação e análi-
se de qualidade de vida em pacientes com HAP. Há divergência sobre aplicação de
pesquisas quantitativas genéricas (formulário SF-36), ou específicas para a doen-
ça (Cambrigde Pulmonary Outcome Review - CAMPHOR), teste de distância de
caminhada em seis minutos (DC6M), ou ainda análises qualitativas com entrevistas.
O único ponto em comum é o reconhecimento da dificuldade em se contabilizar
conceitos subjetivos do estado emocional do paciente aliado aos sintomas físicos6.

 Em sua tese de doutorado, Cícero reconhece que os tratamentos têm se
voltado, cada vez mais, a promover o aumento da qualidade de vida dos pacientes de 
HAP. Com isso, a busca por medidores mais eficazes desses indicadores de qualidade 
de vida também tem crescido no meio acadêmico7.

QUALIDADE DE VIDA E HIPERTENSÃO PULMONAR
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 • Fatores ambientais (fontes de recursos, clima, transporte, acessibilidade, 
segurança);
 • Valores e preferências pessoais (valores pessoais, espiritualidade,
religião).

 Em pesquisa desenvolvida em 2016, Mathai et al. associam os índices de quali-
dade de vida com a taxa de sobrevivência dos pacientes. Tal pesquisa utiliza o indicador 
Quality of  Life (QoL), que acessa a percepção subjetiva do paciente sobre o impacto da 
doença e do tratamento em seu cotidiano. No comparativo com a população geral, pa-
cientes com HAP (Grupo 1) e HPTEC (Grupo 4) possuem índices mais baixos de QoL9.

 Outro estudo, de 2013, afirma que ansiedade e depressão são histo-
ricamente subdiagnosticados em pacientes com HAP e Hipertensão Pulmo-
nar Tromboembólica Crônica (HPTEC)10. A pesquisa realizada com 158 pacien-
tes indicou que 22,8% deles apresentavam ansiedade ou depressão em escalas
moderadas ou severas. O estudo também estabelece uma relação entre esses
distúrbios e qualidade de vida dos pacientes. 

 As mulheres aparecem com o dobro de incidência de depressão e ansie-
dade. Além disso, 91% dos pacientes diagnosticados com depressão não recebiam
tratamento psicológico. A pesquisa ainda retrata o impacto da doença no bem-es-
tar dos pacientes, que se sentem frustrados (35%), nervosos (24%), com baixa
autoestima (22%), incompreendidos (26%) e inúteis (22%). O impacto emocional 
também atinge os cuidadores, com 66% deles sentindo medo pelo prognóstico do
paciente, 22% estressados pelas responsabilidades extras e a grande maioria
preocupada sobre como agir para ajudar 11,12.

 A mobilidade reduzida, a sensação de impotência diante da doença e perda
de independência deixam os pacientes vulneráveis à depressão. Por outro lado, a de-
pressão torna mais difícil o enfrentamento dos sintomas da doença13.

 Os pacientes também apontam falta de ar, dificuldade para respirar, fadiga,
dor no peito, redução da capacidade para fazer exercício, palpitações, entre outros 
sintomas9,14. As suas limitações também marcam uma diminuição das possibilidades de
mobilidade e contato social. Um estudo na China revelou que 97,5% deles
constataram impacto na prática de esportes, 93,3% em viagens e 89,4% para su-
bir escadas, E mais, 66,1% dos pacientes notaram impacto ao executar atividades
cotidianas como tomar banho e se vestir, e 85,5% sentiram cansaço ao realizar tarefas 
domésticas15.
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 Ainda que haja um interesse de o paciente permanecer ativo, 73% deles
tiveram sua renda reduzida pelas dificuldades de manutenção do emprego após a
doença. No caso dos cuidadores, o percentual foi de 35%. Altera-se também a
capacidade de se relacionar socialmente, podendo os cuidadores sentir-se isolados e 
sofrer com o que se denomina “síndrome do esgotamento do cuidador”16.

 Sabendo que a doença impacta tanto o paciente quanto aqueles que estão 
em seu entorno, muitos autores propõem a necessidade de uma abordagem integral
da enfermidade com uma equipe multidisciplinar, atendendo tanto as necessidades
físicas como as psicológicas. Além da interferência no trabalho e finanças, revela-
-se também o impacto no cotidiano familiar, tendo em vista a dificuldade de realizar
atividades de lazer com os filhos e ao fato de que a gravidez é contraindicada para
pacientes17,18.

 No tocante ao impacto na vida dos cuidadores, outra pesquisa revelou que 56% 
dos pacientes declararam que a HAP tem um impacto significativo na restrição de suas 
atividades físicas cotidianas, incluindo trabalho, viagens e atividades sociais, trabalhos 
domésticos e relacionamentos. O declínio da capacidade física dos pacientes impac-
ta consequentemente a vida e a relação com o cuidador, o qual é diretamente afe-
tado em suas atividades cotidianas, sentindo exaustão em decorrência da excessiva
sobrecarga de responsabilidades11.

 Um documento intitulado International Patient and Carer Report, elaborado 
pela European Pulmonary Hypertension Association, em 2012, analisa em detalhe 
os impactos da HAP na qualidade de vida dos pacientes. Segundo o relatório, 83% 
dos pacientes consultados enfrentam dificuldades para subir escadas e 97% afir-
mam que a doença afeta sua participação em atividades esportivas. Além dos aspec-
tos físicos, o isolamento causado pela doença também impacta a saúde psicológica.
Levando-se em conta que grande parte dos pacientes de HAP é do sexo feminino, 
o medo de engravidar revela-se, muitas vezes, como um empecilho para a relação16.

 Uma pesquisa mais recente analisou a relação entre saúde sexual e
qualidade de vida de mulheres que vivem com HAP. A piora dos sintomas dian-
te do esforço físico, o medo de dispneia durante o sexo, os tratamentos que mui-
tas vezes envolvem cateteres e bombas de oxigênio e o medo de uma gravi-
dez contraindicada podem atuar como inibidores sexuais19. O estudo foi realizado 
com 35 mulheres que participaram da Conferência Internacional de Hipertensão
Pulmonar de 2016 e apontou que mulheres com HAP têm alto nível de angústia
relacionada ao sexo. A pesquisa indica ainda que uma vida sexual pode melhorar
sintomas de depressão e ansiedade, comuns em pacientes de HAP. 
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 Ainda no tocante ao relacionamento, outro estudo explora o impacto da doença 
na intimidade com os parceiros. Entre os cuidadores, 86,8% afirmaram que o impac-
to da doença nas suas vidas foi grave e reações negativas não foram raras, e 84,2%
relataram diminuição da intimidade e relações sexuais com seus parceiros após o diag-
nóstico15.

 Outro relevante aspecto afetado em decorrência da doença é a vida laboral.
E tal comprometimento se impõe não apenas junto aos pacientes, por conta das
limitações físicas, mas também aos cuidadores, os quais, muitas vezes, se vêem obri-
gados a dedicar-se integralmente ao ente querido. Por consequência, observa-se um 
declínio da renda familiar, alteração esta notada por 73% dos pacientes e 3% dos cui-
dadores11. 

 Seguindo nessa temática, revelou-se que 81% dos pacientes e 74% dos
cuidadores reconheceram o impacto negativo da doença em seu trabalho.
A consequência financeira mostrou-se grave e o estudo argumenta que o nível de es-
tresse seria reduzido com suporte dos sistemas de saúde e seguridade social15.

 Resulta necessário, então, mostrar a importância dos fatores psicossociais
no controle da HAP. Segundo Sobczak-Kaleta, Torbicki e Kasprzak20, grupos de terapia
cognitivo-comportamental e psicoterapia trazem resultados positivos, especialmen-
te se combinados com a terapia psicofarmacológica. Outros índices relacionados aos 
impactos na qualidade de vida presentes no já mencionado relatório da European
Pulmonary Hypertension Association também estão descritos nesse trabalho. 

 Os cuidados paliativos na hipertensão arterial pulmonar são vistos como 
um tratamento subutilizado em um estudo de Khirfan, Tonelli, Ramsey e Sahay, de 
2018. Segundo os autores, as intervenções de cuidados paliativos são muitas vezes
ignoradas pelos médicos, uma vez que estão associadas aos cuidados de final de 
vida. Além disso, eles apontam para uma escassez de estudos que avaliem o impac-
to dos cuidados paliativos na HAP. Os autores afirmam que em alguns aspectos a 
HAP se comporta como certos tipos de câncer, uma vez que se trata de uma doença
progressiva que pode levar à morte prematura, apesar dos melhores tratamentos
disponíveis. De acordo com o estudo, como a HAP é uma doença progressiva e
limitadora, o envolvimento dos cuidados paliativos – em conjunto com o tratamento
farmacológico - em um estágio inicial do plano de cuidado é muito importante21.

 Entre os desafios enfrentados pelos pacientes com HAP estão: o pesado prog-
nóstico da doença e o fato de não haver cura, o atraso em se chegar a um diagnóstico 
correto, o impacto do diagnóstico, a rápida progressão dos sintomas, o impacto das 
terapias, a perda de habilidades, os sentimentos de ansiedade ou depressão, de estar 
sozinho e de ser mal compreendido pelos outros22. Os autores citam o estudo qualitativo 
realizado por Muntingh et al. para explorar problemas mentais, angústia e a necessida-
de de apoio aos pacientes com HAP e trazem alguns aspectos interessantes. 
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 Para pacientes do sexo feminino em idade fértil, a incapacidade de ter filhos de-
vido à doença é particularmente desafiadora. Além disso, o desconhecimento de uma 
doença rara como a HAP e a aparência saudável dos pacientes foram aspectos espe-
cíficos, o que levou a desentendimentos entre pacientes com HAP e seu meio social. 
(Bussotti, Sommaruga, 2018, p. 352).22

 Os autores concluem que os transtornos mentais são subestimados pelos profis-
sionais de saúde e que é necessário implementar métodos apropriados para o cuidado 
com a saúde mental desses pacientes22. Dessa forma, eles apontam que fornecer apoio 
social e emocional para pacientes com HAP e suas famílias seria desejável, por meio 
de um programa apropriado de tratamento psicológico, psicoterapêutico e / ou farmaco-
lógico.

 Ainda, outro estudo aponta que uma rede de apoio composta pela família, as-
sociações de pacientes, empregadores, crença religiosa e cobertura de saúde podem 
influenciar a percepção de bem-estar e confiança dos pacientes23.

 O diagnóstico dessa enfermidade conduz o paciente ao isolamento e, por esta 
razão, inseri-los, juntamente com seus familiares e cuidadores, em grupos de apoio 
psicológico e social pode amenizar os demais efeitos do processo de enfermar-se: de-
pressão, ansiedade, falta de aderência ao tratamento etc24.

 Com base na maior longevidade de pacientes com HAP, uma pesquisa buscou 
mostrar a necessidade de engajamento dos próprios pacientes na gestão de seu trata-
mento como forma de melhorar os índices de qualidade de vida. 

 Para tornar isso possível, os pacientes precisam de informações sobre os im-
pactos físicos e psicológicos que a doença trará e orientações sobre o tratamento. Uma 
abordagem colaborativa e integrada entre hospitais, associações de pacientes e cuida-
dores facilita esse processo25. Segundo o estudo, compartilhar essas histórias também 
diminui a sensação de isolamento e colabora para a socialização dos pacientes, índices 
que afetam sua qualidade de vida. 

 Revela-se importante realizar uma abordagem holística tanto do paciente quan-
to do cuidador, considerando as variáveis distintas e tratando-os de maneira integral, 
desde o momento do diagnóstico. Isto acarretará uma melhor comunicação entre os 
agentes envolvidos, uma melhor compreensão do estado de saúde, maior adesão e 
autogestão da enfermidade26,27. 
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 Em paralelo, os pacientes e as organizações que os representam estão mudan-
do para um perfil mais ativo e esperam ser convocadas de maneira igualitária para o de-
senho, desenvolvimento e avaliação dos serviços, estratégias e tecnologia sanitária28.

 É por essa razão que a ABRAF, consciente da enorme necessidade de conhecer 
com profundidade as prioridades e perspectivas das pessoas afetadas pela hipertensão 
pulmonar e o impacto no processo assistencial, decidiu por levar a cabo este estudo, a 
fim de aportar evidência acerca do impacto dessa condição na qualidade de vida dos 
pacientes no Brasil.
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 O objetivo geral do estudo é conhecer o impacto na qualidade de vida de
pessoas vivendo com hipertensão pulmonar no Brasil, avaliando as necessidades e 
barreiras que elas enfrentam, levando em consideração as necessidades relacionadas 
à assistência à saúde emocional, social e laboral.

 Os objetivos específicos são:

• Compreender as visões, preferências e necessidades dos pacientes de Hiperten-
são Pulmonar no tocante à assistência clínica;
• Avaliar de que maneira e em qual medida a qualidade de vida do paciente é im-
pactada;
• Identificar as necessidades emocionais e sociais das pessoas que convivem com 
a HP;
• Analisar como a HP afeta a economia e o trabalho dos pacientes, familiares
e cuidadores;
• Compreender em qual medida o paciente se sente isolado e ilhado, e quais as
variáveis que o levam a tal comportamento.
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 Para alcançar os objetivos deste estudo, utilizou-se uma metodologia de tipo mis-
ta, empregando técnicas de coleta de dados quantitativas e qualitativas. Através dessa 
metodologia, é possível levantar informações que permitem conhecer a perspectiva e 
prioridades dos pacientes. Ainda, tais dados constituem uma ferramenta eficaz para 
compreender com profundidade a problemática dos afetados pela situação exposta, 
qual seja, conviver com a Hipertensão Pulmonar.

 Ainda que os resultados não possam ser extrapolados a toda a população afeta-
da pela patologia, eles apresentam, de maneira geral, os principais problemas enfrenta-
dos na detecção, assistência e acompanhamento das pessoas afetadas pela Hiperten-
são Pulmonar.

 Atualmente, as técnicas de investigação qualitativas constituem o complemento 
ideal da investigação clínica, uma vez que aportam informações que dificilmente poderí-
amos obter através de outro meio. E mais, tais informações revelam-se como um aporte 
à humanização do cuidado e à experiência de adoecer. Sua utilização permite conhecer 
a visão de pacientes e cuidadores com profundidade, além de se constituir como um 
recurso fundamental para  promover estratégias de melhoria no processo de atenção, 
respondendo, de forma mais acurada, às necessidades dos afetados pela questão29.

 Para a realização deste estudo, seguiram-se as fases abaixo descritas:

 FASE A - QUALITATIVA: foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
especialistas na temática e grupos de discussão com pessoas afetadas pela Hiperten-
são Pulmonar.

A.1. Revisão da literatura científica
A.2. Desenho dos roteiros (entrevistas e grupos de discussão)
A.3. Trabalho de campo
A.4. Coleta e análise de informação

A.1. Revisão da literatura científica

 Iniciou-se o estudo com uma revisão literária existente relacionada ao tema. Esta 
etapa teve como objetivo identificar as áreas de interesse conceitual em um contexto 
mais amplo. Para sua realização, não apenas foram revisadas publicações científicas, 
mas também se incluíram documentos editados por instituições de referência no tema, 
white papers, task forces e reports de organizações científicas a nível latino e europeu. 
Tudo isso foi somado à revisão bibliográfica de experiências prévias existentes, tanto a 
nível nacional como internacional.

 Considerando que o objetivo principal deste estudo consistia em identificar ne-
cessidades, barreiras e nível/forma que a doença impacta na qualidade de vida, foram 
priorizados documentos que também convergissem para essa temática.
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 A.3.1. Foram realizadas 10 entrevistas semi-estruturadas com especialistas e 
líderes na temática de atenção e cuidado às pessoas afetadas pela HP, incluindo pa-
cientes  com alto nível de autogestão, médicos e demais especialistas das áreas de 
reabilitação e assistência social. Cada entrevista teve duração média aproximada de 20 
minutos (entre 12 minutos e 36 minutos).

 Os entrevistados foram informados sobre o formato do estudo e seus objetivos, e 
firmaram um termo de consentimento acerca das informações prestadas. As entrevistas 
foram realizadas por telefone, com gravação de áudio. 

 A.3.2. Foi realizada 1 entrevista em grupo com 3 pacientes em Brasília-DF. Esta 
atividade ocorreu no dia 13/07/2019 e teve duração total de 2h06min.

 A.3.3. Foram conduzidos 3 grupos focais (focus groups), em São Paulo-SP, Rio 
de Janeiro-RJ e Recife-PE, com 32 pessoas afetadas pela condição em debate. Para 
garantir a representatividade geográfica e demográfica, bem como heterogeneidade da 
amostra, foram realizados os grupos em distintos Estados, priorizando a mais variada 
participação neles (sexo, idade e tempo de diagnóstico):

 06/07/2019 - São Paulo-SP 

 20/07/2019- Recife-PE

 05/08/2019- Rio de Janeiro-RJ

 Todos os participantes firmaram o termo de consentimento e os grupos focais 
tiveram duração aproximada de 2 horas, sendo cada sessão moderada por uma inves-
tigadora e registrada em áudio. À parte, cada grupo contou com uma pessoa auxiliar 
no estudo, que se encarregou de tomar notas durante as sessões, apontando os desta-
ques principais dos participantes.

 Para tanto, foi feito um levantamento nas plataformas de busca Medline/Pubmed, 
Embase, Cochrane, Bireme, Lilacs e SciElo utilizando as palavras-chave “hipertensão 
pulmonar”, “qualidade de vida”, “impacto psicológico”, “impacto econômico”, “deficiên-
cias associadas” e “depressão”, nos idiomas inglês, espanhol e português, publicados 
na última década (2009-2019).

A.2. Desenho dos roteiros

 Com base na revisão literária, foram definidas as principais áreas de investi-
gação, e, assim, para cada uma delas, foi elaborado um rol de perguntas que, juntas, 
constituíram-se em um guia para realização das entrevistas semi-estruturadas e condu-
ção dos grupos de discussão.

A.3. Trabalho de campo
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Critérios de Inclusão
• Maior de 18 anos
• Afetado pela Hipertensão Pulmonar
• Paciente ou cuidador, com algum elo familiar: mãe/pai, esposa/o, filha/o, irmã/o.
• Com desejo individual (não coagido) de participar do estudo para compartilhar 
sua perspectiva.

 O recrutamento dos participantes ocorreu através dos canais de comunicação da 
ABRAF. A chamada para os grupos focais foi realizada através das redes sociais (Face-
book e Instagram), além de e-mail enviado para a base de contatos e whatsapp.

 Os candidatos a participar preencheram uma ficha prévia de seleção disponibili-
zada através da plataforma SurveyMonkey. À ocasião do encontro, antes do início dos 
trabalhos, os participantes foram informados acerca dos objetivos do estudo, de forma 
oral e escrita, firmando, em caso de concordância, termo de consentimento que asse-
gurou a privacidade dos dados e informações ali prestadas.

 Os grupos focais correspondem a uma esfera de intercâmbio de experiências atra-
vés de grupos organizados para explorar, no âmbito da saúde, um conjunto específico e
limitado de problemas. Sua finalidade não é criar consenso entre as partes, mas identi-
ficar as distintas perspectivas dos indivíduos em um ecossistema criado para isso. 

 Dentro dessa dinâmica, cada participante aporta sua visão individual criada a 
partir de sua experiência, e o moderador tem como função conduzir o debate e evitar 
conflitos ou liderança por parte de algum dos participantes. Este último ponto busca 
permitir que todos os participantes tenham iguais oportunidades de se expressar30.

 Sendo assim, a discussão aberta proposta para este estudo gerou um debate 
que trouxe respostas de cunho emocional e particular correspondendo a áreas diversas 
(específicas ou gerais sobre a hipertensão pulmonar).

 A seguir, destacamos os critérios de inclusão utilizados para definição dos parti-
cipantes dos grupos de discussão.

A.4 Coleta e análise da informação
 Após as entrevistas e realização dos grupos focais, para a aplicação da metodo-
logia de análise de conteúdo, realizou-se a transcrição integral dos áudios, levantaram-
-se os verbatims para que, então, os temas emergentes fossem codificados e categori-
zados através de um processo dedutivo de comparação contínua.

 O processo de análise incluiu as seguintes fases: transcrição das entrevistas e
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dos grupos focais, preparação e revisão das unidades de análises e matrizes de análi-
ses, categorização inicial do texto, relação entre o marco téorico e os casos individuais 
e validação da fase de análise mediante a triangulação da informação31.

 Todos os arquivos foram tratados com máxima confidencialidade com acesso 
único e exclusivo aos membros da equipe de trabalho, codificando-se os dados pes-
soais de cada participante e respeitando-se de forma integral a proteção de dados dos 
participantes (Lei 13.709/18).

 Ao final deste estudo, em anexo, apresentamos as características sociodemo-
gráficas dos participantes dos grupos focais. 

FASE B - QUANTITATIVA: foram realizadas entrevistas através de questionário online 
para mensuração do impacto da Hipertensão Pulmonar na vida do paciente.

B.1. Análise das informações coletadas na fase qualitativa
B.2. Análise de precedentes (questionários existentes para avaliação da qualidade de 
vida do paciente com HP)
B.3. Identificação das variáveis e elaboração do questionário
B.4. Aplicação do questionário
B.5. Coleta de dados e análise estatística
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FASE C - ELABORAÇÃO DO INFORME FINAL

 A partir da informação coletada na fase qualitativa e com base na revisão da 
literatura e dos instrumentos de mensuração do impacto de qualidade de vida nos pa-
cientes com HP (CAMPHOR e PAH-SYMPACT®- The Pulmonary Arterial Hypertension-
-Symptoms and Impact), as variáveis foram identificadas e foi construído um questioná-
rio especificamente adaptado à população que vive no Brasil.

 Utilizando como perspectiva as áreas de impacto em qualidade de vida mencio-
nadas no início deste documento, apontadas pela WHO, identificaram-se as variáveis 
segundo as dimensões física, psicológica, social, espiritual, de autonomia, econômica 
e laboral. A partir de então, foi elaborado um instrumento com 34 itens, explorando 
também o grau de comunicação com a equipe médica e necessidades de informação 
acerca de aspectos específicos da HP.

 Para garantir que não apenas fosse realizada a mensuração da presença ou 
ausência de cada variável, em caso de presença, foi destacado o grau de impacto auto-
percebido: pouco, médio, muito e/ou necessita de ajuda.

 O questionário foi revisado por um grupo de experts e comprovado seu nível de 
compreensão com um grupo de 20 pessoas de distintas idades e nível socioeducativo.

 O instrumento foi aplicado a mostra aleatória de 747 pessoas, de forma livre e 
anônima, o que implica dizer que em nenhum questionário foram anotados dados pes-
soais dos participantes. 

 A modalidade de aplicação foi múltipla: 
1) Presencial, com preenchimento através de celular ou tablet e assistência dos volun-
tários da ABRAF; 
2) Pela internet, através da plataforma Survey Monkey; 
3) Pelo telefone, através dos membros da equipe da ABRAF, utilizando-se a própria 
base de dados da organização.

 O questionário ficou disponível para preenchimento entre os dias 28/08/2019 e 
18/09/2019.

Critérios de exclusão
 Foram entrevistadas 747 pessoas, sendo que 334 completaram o questionário 
até o final. Desse total, foram considerados como critérios de exclusão: 

1) Aqueles que assinalaram possuir menos de 18 anos; 
2) Os que não eram pacientes (excluímos cuidadores que responderam pelos pacientes 
por entender que as questões de foro íntimo poderiam ser meras suposições); 
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3) Aqueles que assinalaram que já haviam respondido o questionário anteriormente 
(evitando, assim, duplicidade de resposta e número de entrevistados únicos acurado);

 E, ao aplicarmos esses 3 critérios de exclusão, mantendo apenas os pacientes, 
maiores de idade e que estavam respondendo o questionário pela primeira vez, chega-
mos ao número de 303 entrevistados válidos.

Margem de Erro
 A população-alvo incluiu os pacientes de Hipertensão Pulmonar dos Grupos 1 
(Hipertensão Arterial Pulmonar) e 4 (Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica). 
Isto porque somente para esses grupos há indicação de tratamento com drogas espe-
cíficas para hipertensão pulmonar.
 
 Não existem dados nacionais sobre a prevalência da HAP no Brasil. Registros 
internacionais europeus estimam a prevalência de 15-26 casos por milhão pessoas no 
Grupo 132. 

 Considerando a população brasileira estimada de 210.540.069 (04/10/2019)  pelo 
IBGE e, tomando como base a estimativa de 15 casos por milhão, teríamos o número 
total de pacientes do grupo 1 no Brasil de 3.150 pacientes.
 
 Já no grupo 4, considera-se que 3,21% da população que sobreviveu a um qua-
dro de embolia pulmonar desenvolva HPTEC. E a estimativa, segundo publicações tam-
bém europeias, é que entre 0,05% a 0,1% da população adulta apresentem um quadro 
de embolia pulmonar.
 
 Neste cenário, teríamos 76.500 pacientes com quadro de embolia pulmonar 
(0,05% de 153 milhões de adultos - IBGE), e 2.455 pacientes de HPTEC (3,21% das 
pessoas com embolia). 
 
 Somando-se as duas populações, temos uma estimativa de 5.605 pacientes no 
Brasil.
 
 Como não foram encontrados estudos sobre taxa de subdiagnóstico, ainda que 
nesta pesquisa tenhamos encontrado uma razão de 63 % de pacientes com erro de 
diagnóstico, não foi aplicado nenhum percentual. Dessa forma, consideramos a popula-
ção-alvo o número total de incidência de 5.605 pacientes.
 
 Mesmo trabalhando com uma amostra controlada, sendo sua maioria pacientes 
que buscaram, em algum momento do seu tratamento, apoio da ABRAF, optamos por 
avaliar a margem com as métricas adotadas em pesquisas de mercado, a fim de evitar 
qualquer possibilidade de equívoco quanto à relevância do número de respostas.
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z2xp(1-p)
 Aplicando-se a fórmula              , podemos auferir que a margem de erro 
apresentada na pesquisa é de 5%, o que garante relevância e confiabilidade aos resul-
tados apresentados.
 Já o nível de confiança da pesquisa foi estabelecido em 95%. Dessa forma, o 
desvio padrão (escore Z) foi definido em 1,96 para alcançar referido valor.

Elaboração do informe de resultados 
 Uma vez analisada a informação, elaborou-se um informe de resultados com as 
conclusões gerais do estudo que se apresentam a seguir neste documento.

z2xp(1-p)
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RESULTADOS DA FASE QUALITATIVA
ENTREVISTAS COM EXPERTS (PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES)

1.  O Panorama da patologia no Brasil - do diagnóstico ao acesso à atenção especiali-
zada
2. Tratamento: considerações acerca das reais necessidades dos pacientes 
3. Impacto na vida do paciente e do cuidador 
4. Apoio psicológico ao paciente e à família
5. Situação laboral e impacto na economia familiar
6. As políticas públicas e a influência das associações de pacientes
7. Recomendações

1. O Panorama da patologia no Brasil - do diagnóstico à atenção especializada

 O panorama da Hipertensão Pulmonar no Brasil foi um dos primeiros aspectos 
abordados durante as entrevistas com os especialistas. Sobre este tema, os especialis-
tas foram questionados quanto ao tempo de diagnóstico, acurácia dos exames e trata-
mentos disponíveis no sistema público de saúde.

 Os entrevistados destacaram que os métodos investigativos atuais são suficien-
tes e permitem, de forma clara e segura, que o especialista determine o diagnóstico de 
forma precisa: 

 E.4: “Acredito que os métodos de diagnóstico passaram por poucas alterações, 
desde o início. Ou seja, desde o diagnóstico clínico, até o diagnóstico mais apurado, 
como a ressonância, seguem sendo os mesmos.”

 Tais métodos (exames), conforme destacado pelos entrevistados, também foram 
aprimorados nos últimos anos, com ajuste de seus parâmetros e escopo ampliado. A 
hemodinâmica segue sendo o norteador do especialista para a avaliação do paciente. 
E, sob esse aspecto, as variáveis e parâmetros atualizados têm facilitado o trabalho do 
especialista:

 E.9: “Os avanços que houve, na minha opinião, dizem respeito às técnicas de 
diagnóstico invasivo, na definição melhor das variáveis hemodinâmicas de suma impor-
tância para o paciente, e também a identificação dos grupos de pacientes... dos grupos 
de doenças relacionadas à Hipertensão Pulmonar, melhor definição das doenças de 
acordo com os grupos na classificação atual...”

 E.6: “No diagnóstico, avanços nos exames de imagem, sobretudo, eletrocardio-
grama, ressonância nuclear magnética e a própria hemodinâmica. Esses exames têm 
ajudado a gente a fazer um diagnóstico melhor e mais preciso.”
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  Complementando a temática sobre o desafio do diagnóstico, o fato de a HP 
ainda ser uma doença pouco conhecida com um número restrito de especialistas con-
centrados nas grandes capitais se torna um entrave ao paciente em busca de uma res-
posta.

 Ressaltemos, no entanto, que os entrevistados são especialistas no tema e, como 
tais, possuem amplo conhecimento sobre as formas de investigação para o diagnóstico.
No entanto, esse restrito conhecimento a um grupo de especialistas acaba fazendo com 
que a suspeita da doença na ponta (fora dos centros de referência) e encaminhamento 
para investigação ainda seja deficitária. Por se tratar de uma doença cujos sintomas 
são comuns a diversas outras enfermidades respiratórias, os especialistas coincidem 
no fato de que o primeiro passo, qual seja, a suspeita do médico e o diagnóstico inicial, 
já é o grande desafio na vida do paciente.

 E.4: “O que acredito que já temos e que poderia melhorar é que os centros de 
hipertensão pulmonar, a nível mundial, permitam o acesso aos métodos de diagnóstico. 
Assim, que acredito que não há problemas com a quantidade de métodos, mas com o 
acesso da população a estas ferramentas.”

 E.6: “Eu acho que o maior desafio é o diagnostico ainda…” 

 Para o encurtamento do tempo entre os sintomas e a confirmação da HP, rea-
lizando-se o diagnóstico de forma precoce, faz-se necessária uma ação de educação 
transversal. Isso significa dizer que os estudantes de medicina precisam estar prepara-
dos para, ao menos, suspeitar da HP, os enfermeiros e farmacêuticos precisam conhe-
cer a patologia para dar suporte ao paciente e não negligenciá-lo na abordagem inicial. 
E, para a população, ampliação do conhecimento sobre as doenças respiratórias, para 
que sintomas como falta de ar e cansaço não seja ignorandos e permitam o avanço de 
uma doença grave como a HP.

 Mas essa realidade ainda é um horizonte a se perseguir. Os especialistas consul-
tados concordam que, tanto para a sociedade quanto para os profissionais de saúde da 
área, tal condição, apesar dos claros avanços, está longe de atingir o seu ponto ótimo 
em relação à difusão de conhecimento junto aos profissionais de saúde e à população.

 E.6: “Educação. Educação continuada, propagandas médicas, propagandas para 
leigo, muita coisa de mídia, coisas na internet que alertem para esse diagnóstico. Tanto 
para as pessoas, para que elas próprias até possam auxiliar os médicos no pensamento 
desse diagnóstico, quanto também para os médicos…”

 E.9: “Para melhorar o diagnóstico no Brasil, o aprimoramento tem que se 
dar pela educação médica a meu ver, o maior conhecimento da doença pelos mé-
dicos em geral. E, é claro, o estabelecimento de centros de referência com expe-
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riência no manejo do diagnóstico desses pacientes, principalmente os centros de refe-
rência que fazem os exames de diagnóstico com hemodinâmica.”

 E.7: “Eu sempre falo que o primeiro desafio é o conhecimento da doença por 
parte da classe médica, né? Que a gente tem essa dificuldade de não saber o que é a 
HP. O outro desafio é a condição de políticas públicas para o tratamento, né? A gente 
tem muita dificuldade tanto na sociedade quanto, principalmente, no meio médico, pra 
conseguir meios pra realizar políticas públicas. Falta uma união realmente pra gente 
pensar mais no paciente e resolver o problema do paciente”.

 E.7: “Olha, eu acho que o ideal seria de ter um censo de pacientes com HP, de ter 
um registro. Isso ia ajudar bastante a gente ver o número de paciente diagnosticados, 
fazer a porcentagem de pacientes que deveriam ter a doença no Brasil e ir atrás desse 
diagnóstico, né? Então, educação continuada para médicos pra fazer o diagnóstico, ter 
noção do que é a doença, pelo Brasil. Isso é muito importante. O acesso, por exemplo, 
ao PCDT como política pública principal de tratamento, e até de diagnóstico é o PCDT, 
caracterizando centros de referências, caracterizando como você vai fazer o diagnós-
tico, com o eco, com o cateterismo, com prova de função pulmonar, com todos os exa-
mes, avaliação reumatológica do paciente…”

 O Brasil, com suas dimensões continentais, aumenta o desafio da disseminação 
de informação e amplo alcance do atendimento ao paciente, estando ele na fase de 
investigação ou na fase de tratamento. Como os centros de referência estão concentra-
dos em grandes pólos urbanos, em especial na região sul e sudeste, os pacientes que 
vivem no interior e longe desses locais permanecem à mercê do acaso: 

 E.9: “...distribuição dos centros de referência ser muito insuficiente no país, e ela 
é muito concentrada em algumas cidades de grande porte, que são nas regiões Sudes-
te e Sul. Há a necessidade, então, de disponibilizar centros, pessoas com treinamento e 
capacitação para atender os pacientes a uma distância razoável, para que os pacientes 
do país todo possam frequentar. Essa é a demanda assistencial.”

 A regulação e pulverização do atendimento através de centros de referência dis-
tribuídos pelo país são apontadas como alternativa à dificuldade de diagnóstico e trata-
mento pelos pacientes. Os especialistas mencionam a necessidade de criação de mais 
centros de referência de atenção às pessoas com HP e enfermidades crônicas pulmo-
nares. Nesses locais, poderia-se realizar o diagnóstico e tratamento personalizado.

 E.9: “Então o desafio é criar os centros de referência respectivos, criar um 
sistema informatizado e um protocolo de encaminhamento. Muitas vezes, a re-
gulação em cada município que precisa de um regulador que reconheça aquela
demanda como a de Hipertensão Pulmonar e também para os centros, para di-
minuir o investimento de tempo que o paciente leva até o acesso ao centro e,  
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consequentemente, redução do tempo até o diagnóstico e o tempo até o início do tra-
tamento… ” 

 E.1: “...Se é secundária a uma doença e existem pouquíssimos centros de refe-
rência para reabilitação pulmonar de doenças pulmonares crônicas, então quem dirá, 
né, centros especializados em hipertensão pulmonar? Especialmente num, nem acho 
que não existem muitos profissionais que são especialistas em hipertensão pulmonar, 
né?.”

 Como se observa da opinião supratranscrita, a necessidade de pulverização de 
conhecimento e atendimento desses pacientes é medida assistencial, qual seja, que 
tem como objetivo atender, de forma satisfatória e a termo, uma demanda negligencia-
da. 

 E.4: “...na nossa região, assim como no Brasil todo, existe uma grande quantida-
de de pacientes iletrados, o nível de analfabetismo é muito alto. Então eles têm que ter 
o entendimento da doença, já que muitos deles não têm o entendimento para fazer um 
bom tratamento, que precisaria de uma escolaridade mínima, para entender a doença e 
o significado daquela doença...”

 Seguindo na análise sociodemográfica, os especialistas foram questionados so-
bre a faixa etária e gênero mais afetados pela doença.  Eles apontaram que, em geral, 
a maior prevalência ocorre em mulheres de idade adulta, por volta dos 40 anos:

 E.4: “Isso foi apresentado no congresso do ATS. A grande maioria, acima dos 50 
anos, para esquistossomose. E das outras etiologias a idade média varia de 40 a 42 
anos, atualmente.”

 E.5: “No meu convívio são mais mulheres. A idade varia de 25 a 40 anos.”

 E.9: “...que são pacientes com média de idade entre 40 e 50 anos, mais ou me-
nos...”

 Ou seja, a HP atinge pessoas que, em sua maioria, são laboralmente ativas, em 
idade fértil, cujo impacto da doença em suas vidas acarretam transformações substan-
ciais de ordem pessoal e econômica. 

 Sendo assim, referido impacto independe do estilo de vida e hábitos do paciente. 
No caso da Hipertensão Pulmonar, é certo que o paciente sofrerá de maneira significa-
tiva, alterações na sua rotina e/ou planos para o futuro por distintas razões: porque tem 
filhos e precisa criá-los, ou porque não poderá mais tê-los, ou porque trabalha e tem 
papel importante na renda da casa, ou é  a pessoa que cuida dos afazeres domésticos 
etc. 



32

  Em complemento, alguns especialistas apontaram que a HP, ainda que não de 
forma majoritária, pode ser identificada também em outros grupos etários: 

 E.7: “Temos as idades diferentes, tem bastante paciente criança...”

 E.6: “Depende da classe, tem um grupo de crianças que tem doenças cardíacas 
congênitas que determina a Hipertensão Pulmonar; tem um grupo, por exemplo, rela-
cionado à Hipertensão Primária, que é um grupo de mulheres jovens, grupo de idosos, 
homens, mas hoje em dia tem bastantes mulheres, outro grupo específico que desen-
volve a doença pró-embólica.”

 No caso específico de crianças, a perspectiva de vida dela e a transformação na 
rotina do cuidador são carregadas de especificidades, as quais serão abordadas mais 
adiante no item 3.

2. Tratamento: considerações acerca das reais necessidades dos pacientes 

 Como cenário extraído das entrevistas, foi levantada uma heterogeneidade de 
considerações sobre a disponibilização atual de tratamentos. Isto porque os entrevista-
dos são provenientes de diversas regiões do Brasil, sendo que, em algumas delas, há 
Protocolos Estaduais de Tratamento, e outras não. 

 E.3: “Eu acho que é muito desigual quando você conhece, considera o Brasil 
inteiro. Acho que o tratamento depende muito de quão rico é o estado que você vive.” 

 E.4: “Nós somos uma espécie de gangorra, a nível de tratamento nos últimos 15 
ou 20 anos. No início foi muito bom, mas, dos últimos 5 anos pra cá, realmente tem sido 
muito difícil por conta do Governo,  da dificuldade de liberação dessas drogas e da falta 
de protocolos locais em cada região do Brasil... O que precisaríamos fazer? Protocolos 
locais de urgência e o protocolo central, que foi feito há mais de 10 anos, os nossos 
‘guidelines’ de pressão pulmonar, pelas Sociedades Brasileiras de Radiologia, de Reu-
matologia e Pneumologia.” 

 E.7: “...nós temos acesso à terapia combinada, à tripla terapia eventualmente 
em alguns lugares, mas isso não é um acesso ideal porque não é um acesso no Brasil 
inteiro. O acesso pro Brasil inteiro ainda é muito ruim, é com terapia única.”

 Em comum, todos os Estados estão sob o “guarda-chuva” do Protocolo Clínico 
de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Protocolo Nacional), publicado em
201433. Na escala de competências, o PCDT Nacional prevalece sobre os PCDTs Esta-
duais, mas o que se observa é que alguns Estados ainda conservam sua independência, 
mantendo, em prol dos pacientes, alternativas além do previsto no primeiro documento. 
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  E.5: “Na nossa região, no nosso estado, nós temos o protocolo desde 2005-
2006, somos um dos poucos Estados que têm protocolo a nível de Secretaria de Saúde 
e que precisaria se adequar aos protocolos a nível Federal…”

 Como crítica central ao Protocolo Nacional,  encontra-se a dificuldade de acesso 
à terapia combinada. Trata-se aqui, segundo os especialistas, de flagrante contrassen-
so  às evidências científicas disponíveis. 

 E.9: “A situação é caótica, vamos dizer assim. O acesso é ruim, o protocolo de 
tratamento da Hipertensão Pulmonar no Ministério da Saúde é defasado, ele é desatua-
lizado, não está de acordo com o que a literatura atual disponibiliza a respeito, tanto do 
diagnóstico como do tratamento. O protocolo é obsoleto, vamos dizer assim. E o acesso 
nos Estados é muito heterogêneo.”

 E.4: “...eu vejo o protocolo nacional como uma burocracia para impedir a libera-
ção de medicação.”

 E.6: “...assim, esse protocolo é completamente inadequado do ponto de vista 
técnico hoje em dia. Ele indica ainda monoterapia, quando hoje o mundo inteiro indica 
terapia combinada, e por uma questão ideológica, na verdade, e financeira do Governo 
Federal. A gente espera que mude, mas o acesso a medicação é muito limitado.”

 E.9: “O acesso é ruim, o protocolo de tratamento da Hipertensão Pulmonar no 
Ministério da Saúde é defasado, ele é desatualizado, não está de acordo com o que a 
literatura atual disponibiliza em respeito, tanto do diagnóstico como do tratamento do 
protocolo para que os pacientes possam usar o melhor que a literatura recomendada 
hoje, com base em evidências, obviamente.”

 E.7: “...nós temos um PCDT antigo, com uma qualidade muito ruim. Com uma 
qualidade técnica muito ruim, que praticamente não engloba a terapia combinada, né? 
Fala sobre ‘switch’ de tratamento. Isso é muito ruim para o paciente.”

 Em relação ao surgimento de novos tratamentos, os especialistas concordam 
que essas descobertas permitiram mudar o rumo da doença, aumentando a expectativa 
e qualidade de vida do paciente, com menos limitações, se comparado há anos atrás.

 O que, de fato, é limitador, além do Protocolo Nacional, é a dificuldade de nave-
gação no sistema de saúde e acesso ao tratamento pelo paciente:

 E.7: “O acesso pro Brasil inteiro ainda é muito ruim, é com terapia única. E real-
mente os pacientes sofrem muito. Realmente tem uma qualidade de vida ruim, realmen-
te por não ter acesso à medicação...”
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 Para a atualização dos protocolos de forma adequada, mister se faz a realização 
de um trabalho colaborativo entre as sociedades científicas, sociedade civil e Governo.

 E.7: “...Existe agora uma reavaliação desse PCDT, um novo PCDT que está sen-
do produzido. E eu acharia importante a participação das sociedades médicas, dos mé-
dicos que representam a HP nesse PCDT. Eu acho que essa é uma grande barreira em 
relação ao acesso. Porque por exemplo em São Paulo e em alguns estados nós temos 
acesso à terapia combinada, à tripla terapia eventualmente em alguns lugares, mas isso 
não é um acesso ideal porque não é um acesso no Brasil inteiro. O acesso pro Brasil 
inteiro ainda é muito ruim, é com terapia única. E realmente os pacientes sofrem muito. 
Realmente têm uma qualidade de vida ruim, realmente por não ter acesso à medica-
ção”.
 
 E, somados à questão, a descontinuidade do fornecimento de medicações e não 
incorporação ao SUS de novas opções terapêuticas fazem com que especialista sub-
meta o paciente a efeitos e progressão da doença que poderiam ser evitados se hou-
vesse o acesso adequado ao tratamento.

 E.7: “A questão de saber que existem coisas a serem feitas e que não se tem 
acesso no Brasil é uma coisa que angustia muito a família inteira, né? Que movimenta 
muito essa família do tipo ‘poxa, ela poderia estar muito melhor se estivesse com uma 
outra medicação que nós não temos acesso no Brasil’...”

 E.6: “A gente espera que mude, mas o acesso a medicação é muito limitado.”

 E.4: “As necessidades principais são muito diversas, mas, sem dúvida, o acesso 
à medicação.”

 E.9: “E ligado a isso, um diagnóstico e acesso regular ao tratamento.”

 Os especialistas também foram questionados sobre as necessidades marginais
do tratamento ideal da HP, as quais deveriam também estar contempladas em um Pro-
tocolo de tratamento, para regularização e padronização do atendimento.

 Diante da complexidade da doença a ser tratada, foi levantada a importância da 
reabilitação respiratória, como tratamento a ser realizado desde o diagnóstico, de modo 
a não apenas retardar o possível avanço da doença, mas também amenizar os seus 
efeitos, promovendo maior e melhor qualidade de vida ao paciente:

 E.7: “...eu costumo falar que a reabilitação é uma medicação a mais que a gente 
soma. Quando o paciente realmente consegue fazer é como se ele estivesse tomando 
um remédio a mais de tão bem que ele se sente. E a gente vê em todos os exames
clínicos e já está provado em várias pesquisas que realmente ele tem uma melhora não
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só de qualidade de vida, capacidade ao exercício avaliado por teste de caminhada de 
seis minutos e teste cardiopulmonar, mas também outros parâmetros, como parâmetros 
hemodinâmicos e parâmetros de imagem. Então, a gente está trabalhando bastante pra 
que o acesso do paciente à reabilitação seja possível, né?”

 E.10: “É, eu particularmente acredito que, se a gente tivesse um diagnóstico pre-
coce, com vários especialistas podendo identificar isso, esse indivíduo com a doença 
pulmonar, que poderia cursar com hipertensão pulmonar, né? Uma doença pulmonar 
crônica que advém com a hipertensão pulmonar para o futuro, já tivesse o tratamento 
de reabilitação pulmonar, seja por exercícios de braços, de pernas e a musculatura 
respiratória, a coisa poderia, digo, a progressão da doença seria menor. E (...) não tão 
acentuado. Mas, habitualmente, as pessoas procuram um serviço de reabilitação pul-
monar quando a coisa já perdeu todo o controle, né?”

 Para eles, essa terapêutica é extremamente importante, pois pode prevenir o 
agravamento repentino da doença, estabilizar o quadro do paciente, permiti-lo manter 
ou recuperar parte de sua independência. Já quando a doença se agrava - e é nesse 
ponto que muitos pacientes são indicados à fisioterapia - segundo os especialistas, os 
benefícios podem ser discretos:

 E.10: “...quando a coisa está muito grave já, tem poucas saídas, né, para poder 
melhorar a qualidade de vida, ou melhorar a condição física desse paciente, né, a capa-
cidade funcional.”

 E.2: “Ah, eu acho que a parte de encaminhamento de pacientes para os centros 
de reabilitação e fomento também, para estar ajudando na parte de pesquisa e de rea-
bilitação desses pacientes.”

 E.10: “ Habitualmente, o médico não consegue mais segurar a doença só com a 
medicação. E o paciente sente que já não tem mais nada para fazer, e aí eles acabam 
‘ah, vamos tentar fisioterapia’...” 

 E.2: “...depois que eles melhoram com medicação ou com reabilitação, de eles 
terem uma autoestima melhor. Eu tinha paciente que não conseguia fazer nada. Quase 
mal caminhava, agora ela já faz treino com ‘personal’. Então, assim, melhorou bastante 
a autoestima dela.” 

 Todavia, outro grande desafio nesta temática é a escassez de profissionais es-
pecializados e locais de atendimento. Cientes de que a reabilitação respiratória também 
depende de locais e profissionais especializados (assim como o diagnóstico e tratamen-
to da doença), a oferta de tais serviços é apontada como mais um desafio no tratamento 
da HP. Somado a isso, quando há a oferta adequada de serviço, os profissionais se de-
param com a dificuldade financeira do paciente para arcar com o transporte até o local.
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 Por consequência, a frustração desses profissionais se reve-
la como um ponto em comum, perante as barreiras que, muitas vezes, pa-
recem intransponíveis diante da complexa teia do atendimento integral:

 E.5: “No Brasil, não existe a reabilitação.”

 E.7: “E o que eu vejo como obstáculo é a forma como esses pacientes chegam à 
reabilitação. Eles não têm dinheiro pra pagar o transporte, pra pagar a alimentação, pra 
ir até a reabilitação... feita uma parte dentro e uma parte fora do centro. E muitos, uma 
grande maioria, não existe. Eu acho que os maiores polos são realmente em São Paulo, 
centro de reabilitação.”

 Por parte dos especialistas entrevistados, não parece faltar consciência nem in-
teresse de encaminhamento precoce do paciente à reabilitação. O que os impede de tal 
conduta são os empecilhos burocráticos, financeiros, assistenciais e até políticos para o 
atendimento adequado e eficaz desses pacientes.

3. Impacto na vida do paciente e do cuidador 

 As limitações impostas pela doença afetam diretamente a independência do pa-
ciente na realização, inclusive, de tarefas cotidianas. O fato de não poder realizá-las so-
zinho e/ou a adaptação necessária para a sua realização impactam, de forma negativa, 
a autoestima do paciente e a sua relação com as pessoas ao seu redor. 

 Segundo a opinião dos especialistas, o fardo de conviver com uma doença crô-
nica e fatal impacta, de maneira relevante, o cotidiano do paciente e da família. Os pa-
cientes podem apresentar sintomas como angústia, medo, depressão e solidão.

 Entre os fatores que podem influenciar a gestão de sua autonomia, para muitos 
deles, a manutenção de sua vida íntima e sexual é apontada como um complexo de-
safio. Em destaque, as pessoas que possuem dificuldades para realizar atividades de 
autocuidado certamente também precisam de apoio em relação à sua sexualidade.

 E.6: “Total, né? São pessoas que, assim como qualquer paciente que tem fal-
ta de ar, a relação sexual passa a ser muito complicada. Porque a pessoa se can-
sa muito, né? Tanto o homem quanto a mulher. E exige uma dose muito grande de 
adaptação do outro, quem quer que seja, para que essa relação sexual possa ser 
feita de forma prazerosa, sem exaurir o paciente. Então é preciso ser falado aberta-
mente, precisa ser falado abertamente entre o casal, com os médicos, para que te-
nham uma orientação adequada e possam usufruir como qualquer pessoa, ape-
nas adaptando a relação sexual à limitação que cada um eventualmente tenha”.

 E.8: “Bastante. Principalmente as mulheres com relação aos maridos, por conta 
do Viagra. Elas falam [...], é muito engraçado. Porque os pacientes às vezes não sabem
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 que estão usando Viagra e depois eles descobrem. E as pacientes vêm falar comigo... 
E falam abertamente. E é muito engraçado, né?”

 E.7: “...a incapacidade do exercício acaba tendo uma limitação física, né, pra 
atividade sexual. E até uma dificuldade do companheiro ou da companheira em estar 
entendendo aquele problema.”

 E.8: “Alguns casais, são poucos. Alguns casais, tipo, as mulheres, elas cuidam 
dos maridos, bastante. As mulheres. Agora alguns homens, não todos, mas em alguns 
casos, o homem ele cuida, mas não cuida tanto. E teve um caso lá que a paciente aca-
bou se separando.”

 E.9: “É possível, sim, em algumas situações a gente vê. Algumas são desenten-
dimentos, independentes do nível cultural, e da ligação entre os casais”.

 No caso das mulheres, os especialistas afirmam que o manejo da sexualidade 
para essas pacientes é mais complexo, pois há uma queda na libido e desejo sexual:

 E.7: “Mas realmente as mulheres têm uma perda de libido que é muito comum 
em qualquer doença crônica. E é uma dificuldade de ser abordada durante o atendimen-
to clínico, mas que a gente sempre lembra e tenta puxar, tenta conversar, falar sobre 
isso.”

 Nessa temática, outro estigma a ser enfrentado pelas mulheres em idade fértil é 
a recomendação de não engravidar:

 E.6: “Se a gente está falando de mulheres jovens, são mulheres que têm sua vida 
reprodutiva abortada, pois elas não podem e não devem engravidar porque não vão 
sustentar essa gestação.” 

 E.7: “E um grande problema que eu encontro em relação a isso é os filhos. Quan-
do é a mulher que está doente em idade fértil, a gente orienta que não possa ter filhos, 
que realmente não possa ter filhos dela, mas que realmente possa procurar outras for-
mas de família, como adoção e tal...”

 E.6: “Uma mulher jovem que acabou de se casar, o marido tem a expectativa de 
que ela gere filhos, né? De que eles possam constituir suas famílias. Quando ela recebe 
o diagnóstico de Hipertensão Pulmonar, a gente avisa: ‘olha, gestação não mais’. Então 
eles têm que trocar a visão deles de família, tem que ser um homem adaptado a uma 
visão de adoção, o que também é muito difícil…”

 E o diálogo aberto entre médico e paciente para abordar o tema da sexualidade é 
fundamental para a criação de um ambiente favorável e reflexão sobre como contornar 
eventuais dificuldades.
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 A vida social, por sua vez, permanece diretamente ligada ao nível de capacidade 
de mobilidade do paciente: para aqueles que possuem muitas limitações, o simples fato 
de sair de casa (para ir a uma consulta médica, por exemplo) pode ser visto como uma 
epopeia.  Ademais, a falta de acessibilidade dos espaços públicos também pode ser 
uma barreira intransponível para muitos pacientes:

 E.2: “Eu acho, assim, que eles [os pacientes] limitam bastante a parte da vida 
social...”

 E.3: “Quando eu fui diagnosticada, eu fiquei um bom tempo sem sair. Assim, eu 
estava no mestrado. Pra ir para a aula, eu tinha muito medo de passar mal na rua. En-
tão, essa fase inicial do medo de passar mal, de fazer alguma coisa, sei lá, com a HP, 
não sei, de andar à noite ou fazer algo assim. No começo é essa barreira do medo.” 

 E.1: “É afetada no sentido de sair, porque não dá para sair sempre. Pode ser o 
aniversário da sua melhor amiga ou o batizado do seu afilhado. Se você não tá bem, 
não tá bem.”

 Adicionalmente, em alguns casos, a vergonha de usar o oxigênio suplementar 
em espaços públicos pode ser um limitador à vida social:

 E.1: “Não aceitam às vezes o uso do oxigênio como uma terapia principal. Então 
usam incorretamente. E a tendência é a progressão da doença, né?”

 Em oposição, aqueles que não utilizam oxigênio enfrentam a barreira de conviver 
com uma doença invisível aos olhos da sociedade. Sendo assim, o isolamento é resul-
tado comum diante das limitações que a doença impõe:

 E.1: “...deixam de trabalhar, do convívio social e às vezes têm uma vergonha de 
apresentar essa limitação respiratória, né? Seja pela dificuldade respirar, seja pelo uso 
do oxigênio, caso atrelado à condição de gravidade do doente. Então, eles frequentam 
pouquíssimos eventos, na maioria dos casos. E, quanto mais grave, mais limitante, me-
nos atividade social ele tem.”

 E.8: “Acho que de vergonha, incapacitado. Entendeu? [...] pacientes em relação 
ao oxigênio. [...] sobrevida, qualidade de vida, que melhora realmente. Eu tenho uma 
paciente que ela é super pra cima. Ela está fazendo Direito e ela usa oxigênio. E ela vai 
pra faculdade, a amiga ajuda ela a levar o oxigênio. Ela fez até uma capinha pro oxigê-
nio…”

 E.6: “Então...é mais uma vez a autoestima rebaixada, pessoa cansada, passa 
boa parte do tempo dela dedicada a procurar médico, resolver remédio, ir para justiça 
pedir coisa. Assim sobra muito pouco tempo para o social...essa pessoa ainda tem que 
se adaptar às limitações que ela tem….” 
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 E.7:  “Por que eu vou sair com esse amigo que não pode caminhar nada, que 
precisa do oxigênio, que não consegue dançar, que fica cansado que eu vou ter que 
ajudar, se eu posso sair com amigo normais, né? (...) Então, se ainda tem esse fi-
nal da crueldade da adolescência, mesmo nos adultos jovens, né? É o paciente
que fica à mercê da sociedade, fica fora dos programas habituais daquela sua idade 
porque os amigos têm medo que ele passe mal, têm medo que morra... Então é um pa-
ciente que tem cada vez menos amigos isso acaba piorando tudo isso que a gente vem 
conversando, sobre qualidade de vida, sobre autoestima, enfim.”

 Essa condição impacta sobretudo o grupo familiar, que deve ter à mão estraté-
gias eficazes e orientadas para o apoio aos cuidadores, os quais assumem uma carga 
de responsabilidade tão crucial e, por vezes, maior do que estavam preparados, que 
sua própria saúde também passa a ser afetada.

 O papel do cuidador de se manter como o alicerce do paciente, aliado à sua pró-
pria fragilidade e medo de perda do ente querido, afetam a relação familiar de maneira 
substancial:

 E.10: “...ele tem tantos problemas quanto o paciente.  Fica limitado, mais preso 
em casa, vai ter que deixar de trabalhar e absorver toda a carga, né, de negatividade 
do paciente: da tristeza, das limitações, da sensação de estar próximo da morte. Então, 
uma carga enorme. Tanto acho que o cuidador desse familiar, quanto o paciente têm 
que ter um tratamento, acompanhamento emocional.”

 E.1: “É afetada no sentido de que tem que ter um cuidado muito grande. Por 
exemplo, você demanda mais cuidado, precisa de mais atenção, mais ajuda. A pessoa 
não precisa entender da doença, mas ela precisa entender que você vai fazer as coisas 
mais devagar, que você vai ter suas limitações, vai ter seus dias bons e ruins, que não 
é frescura, que é sério. Você não consegue distinguir um paciente, a não ser que a pes-
soa esteja mal.”
  
 Todas essas barreiras vão se somando e gerando uma situação de isolamento 
do paciente, que opta por não se desgastar para superá-las, por não enxergar uma sa-
ída viável, prática e que facilite tanto a sua rotina quanto a do cuidador.

 O isolamento e o cansaço do paciente e do cuidador são consequências também 
do desgaste excessivo que possuem para enfrentar os temas cruciais de tratamento da 
Hipertensão Pulmonar. Todo o resto, relativo a vida social e interação com outras pes-
soas e lazer, se torna coadjuvante e impõe um desgaste extra que esses atores acabam 
não se dispondo a enfrentar.
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4. Apoio psicológico ao paciente e à família

 Segundo a opinião dos especialistas, o fardo de conviver com uma doença crô-
nica e fatal impacta, de maneira relevante, o cotidiano do paciente e da família. Os pa-
cientes podem apresentar sintomas como angústia, medo, depressão e solidão - senti-
mentos esses que tendem a agravar a sua saúde, seja pelos efeitos colaterais no corpo, 
seja pelo próprio desinteresse no tratamento que isso acarreta.

 A vivência diária da vulnerabilidade e do medo caminha ao lado da Hipertensão 
Pulmonar. E, por essa razão, os especialistas assentem que se faz necessária uma 
abordagem multidisciplinar, composta de profissionais que foquem não apenas os as-
pectos médicos (terapias medicamentosas e fisioterapia), mas também psicológicos e 
sociais.

 O apoio psicológico e emocional ao paciente e à família é apontado como essen-
cial. Neste sentido, considera-se imprescindível a intervenção de psicólogos e psiquia-
tras para o manejo do impacto dessa condição. 

 Considerando que a HP afeta a todos em seu entorno, o cuidado, nesse caso, 
deve ser dispensado não apenas ao paciente, mas também aos familiares e cuidadores.

 E.7: “Isso é uma coisa que impacta psicologicamente toda a família. E da parte 
psicológica pessoal, né? Essa angústia que acaba se vivendo por não ter, não estar se 
fazendo o melhor, né? Porque quando você tem um ente querido doente e você tem a 
certeza de que tudo está sendo feito, mesmo que ele não esteja bem ou que ele não 
sobreviva, é como se a consciência estivesse tranquila de que você fez tudo.”

 E.9: “As famílias são muito afetadas por vários motivos, pela própria gravidade 
da doença, pacientes mais graves dependem muito do cuidado familiar, desse supor-
te domiciliar, por exemplo, para alcançar os centros de referência, para transportar e 
acompanhar essas pessoas aos centros de referência, o acesso ao medicamento por-
que onde existe protocolo é um pouco complicado e burocrático… o paciente tem que 
retornar várias vezes na farmácia da Secretaria de Saúde e isso implica em dias de falta 
ao trabalho do familiar e do próprio paciente”.

 E.10: “E a tendência é a progressão da doença, né? Mas com certeza o trata-
mento, o acompanhamento emocional é fundamental.”

 E.4: “...eu acredito que deveria haver um psicólogo dentro do hospital...”

 E.4: “…chega muito angustiado, chega com muito medo de enfrentar o médico 
na primeira consulta e, quando termina, às vezes, a consulta, pergunta quantos anos de
vida ele ainda tem, apesar de você ter explicado...” 
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 E.9: “Os pacientes ficam afetados emocionalmente, tanto o paciente como a fa-
mília.” 

 E.4: “Do ponto de vista socioeconômico (psicológico, socioeconômico) dos pa-
cientes, a família toda, todo o grupo é afetado.”

 Tendo em vista que a HP é uma doença que incapacita, em maior ou menor grau, 
o paciente, isto significa dizer que todos precisam de cuidado especializado. Para tanto, 
é imperioso o acompanhamento regular junto ao especialista, cuja rotina pode gerar o 
afastamento do trabalho (na maioria dos casos), terapias de alto custo, além do manejo 
usual do risco de morte. E esses aspectos, per si, já acarretam abalo psicológico.

 E.8: “Eu acho que o paciente tem que saber o que ele tem. O diagnóstico dele 
ele tem que saber, pela médica, né? Não por mim. Mas pela médica ele tem que saber. 
A família tem que saber também. E todos da família em casa, eu sempre falo, todos têm 
que saber. Mas o paciente é um coitadinho, mas tem que saber da realidade mesmo do 
paciente. A realidade da doença, as causas ou motivos, o que se pode levar. E eu acho 
que a família toda tem que saber disso”.

 E.7: “...Pela parte psicológica de viver com uma doença crônica, pelo co-
nhecimento da doença grave e saber que você está convivendo com a morte, né?”

 A insegurança sobre o seu papel social, o seu valor na família e na sociedade é 
aumentada na medida em que o paciente se vê impedido de realizar as atividades coti-
dianas e contribuir para o sustento da casa.

 E.7: “Ela é afetada em vários setores né? ... Então acaba tendo uma autoimagem 
piorada, acaba tendo uma autoestima muito ruim, desde a parte financeira, da capaci-
dade ao exercício, de não conseguir trabalhar, de ser dependente…”

 E.9: “Sim, o paciente tem muita insegurança em relação à doença. Começa a 
conviver com esse pensamento de que é uma doença grave, sem tratamento e fatal, e 
isso gera muita incerteza. Os pacientes ficam afetados emocionalmente, tanto o pacien-
te como a família.”

 E.6: “...são pessoas que chegam muito deprimidas, muito entristecidas, porque 
não conseguem assumir sua independência, estão sempre precisando de ajuda de al-
guém. As vezes são mães como a gente atende aqui, que estão desmaiando e são seus 
filhos que estão, muitas vezes menores de idade, que estão tendo que socorrer. Então 
são situações muito delicadas, realmente a autoestima das pessoas chega bem comba-
lida no consultório. A gente precisa fazer todo um trabalho de recuperação não só físico, 
mas sobretudo do ego dessas pessoas, né?”
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 Nesse sentido, considera-se imprescindível a intervenção de psicólogos, psiquia-
tras e outros profissionais de saúde, formando uma equipe multidisciplinar de cuidado 
do paciente, para o manejo do impacto dessa condição. E, assim como no caso da rea-
bilitação pulmonar, o acesso a essas consultas pode ser dificultado pelo fator financeiro 
e também geográfico (escassez de oferta de locais).

 E.6: “...hoje em dia são poucos os pacientes que conseguem ter esse acompa-
nhamento. Na rede privada, quando a gente atende esses pacientes que tem algum re-
curso, a gente consegue ofertar melhores opções, mas no SUS isso é muito complexo.”

 E.4: “…a nível hospitalar, o local, formação de uma equipe multidisciplinar com a 
liberação de horários para psicologia, para nutrição, para fisioterapia... O outro lado da 
história é a formação de equipe multidisciplinar a nível nacional de cada região...”

 E.7: “Olha, o ideal era que o centro de referência tivesse um atendimento multi-
disciplinar, né? Com avaliação e acompanhamento psicológico, a formação de grupos é 
também bastante interessante. E não só pro paciente, pra família, né? Então, conversas 
ou grupos com familiares, com pacientes, com amigos. Com certeza o paciente que 
consegue fazer uma boa terapia tem um ganho…”

 E.8: “As pessoas, a maioria é tratada em hospital público. Que a maioria das 
pessoas são pessoas com vulnerabilidade social, entendeu? Que depende da Prefei-
tura pra ir, pra dar transporte e aí tem que fazer relatório médico, relatório social pra 
realmente justificar que o paciente faz atendimento ali, né?”

 A vulnerabilidade da família e do cuidador, consequência da falta de condições 
para o enfrentamento da situação extraordinária que a doença impõe em suas vidas, 
caminha ao lado da necessidade de constante acompanhamento psicológico dessa fa-
mília.

 Os especialistas retratam a percepção da fragilidade da família e do cuidado ne-
cessário que deveria ser dispensado a ela. Ocorre que o sistema de saúde no qual está 
inserida não permite que a navegação e o acesso a esse cuidado seja feito de forma 
satisfatória e homogênea.

 Mais uma vez, deparamo-nos com uma situação em que aos especialistas não 
são disponibilizadas as ferramentas para seu enfrentamento.

5. Situação laboral e impacto na economia familiar

 Como supramencionado, a doença costuma impactar as pessoas em idade ativa, 
momento no qual elas se deparam com uma nova realidade: a dificuldade para se loco-
mover, para trabalhar e para apresentar o mesmo rendimento que possuíam antes do 
diagnóstico nas atividades laborais. 
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 O desfecho comum, nesses casos, é a cessação do trabalho. Os pacientes, seja 
pela extensa rotina de consultas seja pelo cansaço, não conseguem manter vínculo 
com o seu emprego, cumprir a rotina de horário que normalmente é imposta ao traba-
lhador, nem se comprometer com projetos a longo prazo:

 E.6: “...a gente vê essas mulheres tentando entrar no mercado de trabalho, num 
estado precoce da doença, elas entram no mercado, mas aí elas começam a ter proble-
mas de saúde e têm que pegar atestado, têm que ir ao médico. Aí elas são demitidas. 
Aí elas tentam outro emprego. Então elas vão trocando de emprego, porque elas não 
conseguem sustentar o mesmo emprego por longo prazo, a menos que o empregador 
seja uma pessoa com uma excelente visão dessa condição e que ampare também esse 
paciente…”

 E.5: “Quando o paciente recebe o diagnóstico, tudo indica que ele vá se aposen-
tar, mesmo se for um trabalho menos pesado ele pode não ter um bom desempenho.”

 E, se na parte psicológica, a HP não afeta apenas o paciente, na parte laboral 
também não é diferente: o cuidador, não raro, precisa se afastar do trabalho para se de-
dicar ao ente querido. A rotina previsível de uma doença crônica, em seu curso regular, 
exige do cuidador uma dedicação, senão integral, muito intensa. Adicionando a isso o 
componente extraordinário de internações, síncopes e intercorrências, o ônus aumenta 
ainda mais.

 E.7: “...tem dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho pela resistência 
física... Então muitos são dependentes de um cuidador. Então se for contar por aí já são 
duas pessoas que não trabalham na casa.”

 Todavia, a HP também pode afetar os jovens estudantes, que  são impedidos de 
concluir os seus estudos e ingressar na vida profissional. Neste caso, o ônus financeiro 
e laboral recai integralmente sobre o cuidador, que precisa se ausentar do trabalho para 
acompanhar o paciente às consultas:

 E.6: “Com certeza, são pessoas que inclusive às vezes precisam ter aulas em 
casa, porque não têm mais condição de ir na escola, precisam ter aula em em casa, né? 
Não é simples, eles perdem muito tempo com a parte médica, tendo que ir ao médico e 
faltar à aula…”

 E.7: “...é um paciente que muitas vezes pela doença não conseguiu terminar, a 
maioria não conseguiu terminar uma faculdade, por exemplo, ou o ensino... alguma coi-
sa técnica. Não tem um perfil de profissional adequado, né? É um paciente dependente 
financeiramente... que acaba morando com os pais, dependendo financeiramente dos 
pais. Normalmente mais uma pessoa da família acaba sendo prejudicada na parte labo-
ral pra conseguir trabalhar. Então o paciente que não pode vir sozinho às consultas pelo 
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risco de passar mal, aí, por exemplo, a mãe ou o pai, acaba também perdendo dias de 
trabalho, acaba também tendo um preconceito em relação ao cuidador no trabalho.” 

 No caso de pacientes jovens, muitos deles não conseguiram terminar o curso ou 
a preparação técnica, portanto também não podem acessar o mundo do trabalho. E, no 
caso em que as pessoas que trabalham devem ir às consultas médicas e se ausentar, 
isto compromete a permanência no emprego e afeta a economia familiar.

 Em qualquer das situações acima expostas, o impacto financeiro negativo sobre 
a família é fator preponderante. Tal mudança ocorre não apenas por eventual afasta-
mento do trabalho, mas pelas próprias despesas que a doença acarreta: mesmo que o 
paciente seja tratado no SUS, ele precisará arcar com transporte, medicação ou alguma 
intervenção não disponibilizada pelo sistema público.

 E.7: “Então, assim, uma grande parte do salário da família acaba indo para a do-
ença, né? Pro paciente e pra doença. Não são todos os remédios que são usados, não 
os de alto custo, mas algumas outras medicações que eles possam precisar às vezes 
não são oferecidos pelo SUS. Então realmente você vai criando uma série de barreiras 
na vida do paciente que vai piorando até o estado clínico, né?” 

 Os especialistas concordam que os pacientes, se empregados em cargos que 
exigem força física, buscam se realocar em outros cargos. No entanto, sem qualificação 
adequada, dificilmente irão acessar essas oportunidades.

 E.4: “O que nós sempre orientamos é procurar uma nova profissão, um novo tipo 
de trabalho, se ele é um trabalhador braçal, terá que aprender um novo tipo de trabalho, 
se for uma professora, ela continua dando aula de uma forma mais leve, até o momento 
que não prejudicar. Vai depender do paciente e da abordagem que o médico vai fazer 
com o paciente”.

 Nesse sentido, grande parte dos pacientes é afastada por doença pelo INSS e, 
posteriormente, aposentada por invalidez, com vencimentos bem inferiores às suas ne-
cessidades e à perspectiva de salário que teriam se continuassem a trabalhar.

 Outra parte, seja porque eram trabalhadores informais ou porque não possuem 
características visíveis de incapacidade, lutam para obter esse benefício ainda.

 E.6: “...Na verdade, muitas não, hoje em dia o INSS não está aposentando tão 
precocemente, né? Ele deixa no benefício do auxílio doença por tempo mais prolonga-
do…”

 E.7: “A maior parte das pessoas que a gente atende ou estão desempregadas 
ou estão em auxilio doença do INSS, são poucas as pessoas que a gente consegue ver 
que tem a Hipertensão e estão trabalhando.”
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 Por fim, a ausência de capilarização do atendimento dos pacientes, citada an-
teriormente, também é fator de impacto na vida financeira da família. Isto porque,
muitas vezes, o paciente precisa se deslocar por longas distâncias, trazendo como
consequência não apenas o seu afastamento ou do cuidador por um dia inteiro, mas 
também onerando a renda familiar com o transporte. Dessa forma, os especialistas 
concordam com a importância de poder oferecer a esses pacientes o transporte público 
gratuito.

 E.2: “...falando aqui do Brasil em si, é, aqui de São Paulo, eu acho que a parte 
de condução desses pacientes que não têm dinheiro pra vir em um grande centro, um 
centro de, assim, de reabilitação, e a parte de medicamentos, que já está melhorando 
bastante, né?”

 E.8: “Mas os outros pacientes que moram em Salvador não têm direito a pegar 
ônibus e ele tem a mobilidade reduzida. E é diferente pegar dois, três, quatro ônibus 
pra chegar até o hospital. E aí, eu acho que deveria mudar essa questão de liberar, o 
município liberar o ônibus, porque essa doença [...] pra liberar o direito, né? Porque só é 
pessoas surdas, mudas, deficientes [...], portadores de deficiência, síndrome de Down... 
Mas na lei não tem hipertensão pulmonar, né? E aí tinha que ter um projeto pra Prefei-
tura…”

 Concluindo, o encargo temporal imposto pela doença acarreta mudanças na vida 
laboral da família e, por consequência, aumenta os encargos financeiros. Em paralelo, 
o custo inerente à doença já é fator de mudança na perspectiva de renda da família. O 
fato consumado, segundo os especialistas, é que, independente da situação econômica 
e laboral do paciente e da família, possivelmente, poderá ser observada alguma mudan-
ça na dinâmica financeira da casa.

6. As políticas públicas e a influência das associações de pacientes

 As associações de pacientes também evoluíram para um modelo de diálogo com 
os diferentes agentes de saúde em defesa dos direitos dos pacientes. E os especialistas 
trazem como apontamento diversas demandas que somente podem ser solucionadas 
através de políticas públicas. 

 E.4: “A gente precisa investir no ponto de vista humanístico, profissionais
qualificados, investir nos próprios pacientes com formação de associações locais, hos-
pitais com equipamentos suficientes para o diagnóstico, (...) podemos ter a formação, a 
liberação dos hospitais, a questão financeira, uma rede que possa fazer o cateterismo 
(...), que tenha prioridade por conta da gravidade da doença, toda uma estratégia a nível 
regional…”

 E.6: “...eu acho que tem que ter toda uma parte pública, como a gente viu 
agora aqui, foi muito interessante a ajuda da ABRAF para que os políticos se mo-
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bilizassem com a geração da questão da energia para esses pacientes… En-
tão tem que ser olhada toda essa parte, parte de mobilidade. Como é que as pes-
soas se movem? Elas têm acesso a passe de transporte gratuito, como têm os 
idosos, né? Então tudo isso precisa ser visto, precisa ser olhado e nesse senti-
do acho que quem melhor ajuda são as associações de pacientes, porque são 
quem detectam realmente essas necessidades não médicas, vamos dizer assim.”

 E.2: “Políticas públicas? Eu acho que a divulgação da patologia em si, né? 
Que tem muitas pessoas que não foram diagnosticadas ainda. É fazer com que 
eles sejam encaminhados aos grandes centros, e que esses centros encaminhem 
para uma reabilitação, que junto com a medicação já listada, acho que a reabilita-
ção já faz parte de um terceiro tratamento, que isso melhoraria muito os pacientes.”

 E.9: “…primeiro, é que precisa ter um programa de saúde bem estruturado, para 
o atendimento de doenças raras ao qual se inclui a Hipertensão Pulmonar e alguns 
grupos que se aplicam a Hipertensão Pulmonar, como a Embolia Pulmonar Crônica, 
com medicação, indicação de tratamento específico. Então uma política pública pre-
cisa ser estruturada para ter capacidade de atender esses pacientes nos centros de 
referência, com capacitação, para estabelecer bem a regulação do acesso desses pa-
cientes em muitos lugares, o acesso a consulta onde está regulado pelo SUS a esses 
pacientes, digamos que a atenção primária com sintomas de dispneia o médico clí-
nico na consulta não sente que não tem uma ‘expertise’ em hipertensão pulmonar...” 

 A horizontalidade das decisões políticas resulta em medidas que não atendem 
às necessidades da população a ser assistida. E é aqui que a possibilidade de uma atu-
ação que seja alternativa à representação eleitoral (também chamada de democracia 
indireta), através das organizações das sociedades civis, se torna necessária. 
 
 A atuação política, organizada e auto-autorizada das associações de pacientes 
pode servir como uma força propulsora para as necessidades acima endereçadas.
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ENTREVISTAS COM PACIENTES (INDIVIDUAIS E EM GRUPO)

1.  A suspeita e o processo de diagnóstico da doença
2. Vida social do paciente 
3. Impacto na família e cuidador
4. Apoio psicológico ao paciente e à família
5. Situação laboral e impacto na economia familiar
6. Interação com equipe de saúde
7. O papel das associações de pacientes
8. Recomendações

1. A suspeita e o processo de diagnóstico da doença

 Os primeiros sintomas podem ser o início pela busca do diagnóstico. Enquan-
to alguns pacientes, cientes de sua condição física ótima, já nos primeiros sintomas 
notam que algo está diferente, outros relatam tê-los negligenciado a princípio, asso-
ciando-os à estresse, sobrepeso, sedentarismo etc.

  1. Melhor formação dos profissionais de saúde

  2. Atualização do protocolo nacional de diretrizes terapêuticas, com previsão das 
terapias complementares no tratamento (reabilitação e tratamento psicológico) e  
aplicação em nível nacional de forma igualitária

  3. Centros de referência com abordagem multidisciplinar para apoio ao paciente
  e à família

  4. Pulverização do atendimento no território nacional

  5. Garantia de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento

  6. Oferta adequada de tratamento psicológico ao paciente e à família

  7. Formação adaptada para atender aos pacientes que não conseguem concluir
  os estudos em decorrência da doença

  8.  Transporte gratuito para os pacientes

  9.  Acesso à aposentadoria de forma célere e adequada às necesssidades do
  assistido

  10. Aumento da conscientização sobre a doença e os seus impactos

7. Recomendações dos especialistas entrevistados
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 SP.4: “Eu estou assim porque eu estou gorda, vou para a academia. Quase morri 
na academia, na esteira. Quando você tem o diagnóstico que você tem uma doença que 
você não pode mais a partir daquele momento  se esforçar, porque eu estava com meu 
coração muito inchado, vem um baque. Eu falo: ‘E agora, né? O que que eu vou fazer’?”

 Quando do início da busca por um diagnóstico mais preciso, as experiências in-
dividuais perpassam por trajetórias em comum: dificuldade de compreensão dos sinto-
mas, confusão com outras doenças, negligência dos profissionais de saúde e da família, 
desconhecimento sobre o tratamento.

 R.5: “...na hora que tá passando por uma crise, muitas vezes fui no médico, o mé-
dico me dava uma dipirona e me mandava pra casa porque eles não sabiam exatamen-
te o que eu tinha, e também, por falta de informação, eu não sabia, por ser sempre uma 
pessoa ativa eu nunca tive nada. E, de uma hora pra outra, comecei a ter os sintomas...
Eu fiquei quarenta dias internado, só pra ter uma avaliação, pra saber mais ou menos o 
que era.”

 R.1: “Eu tive um desmaio, meu filho tinha dois anos e meio. Daí depois disso eu 
fui parar no neuro, daí trocaram meu laudo como se eu tivesse disritmia cerebral, mas 
eu já tinha hipertensão arterial pulmonar, só que não tinha descoberto ainda...”

 É curioso observar que, após o diagnóstico, quando os pacientes realizam uma 
análise retrospectiva, mostram que, de alguma forma, possuíam ciência sobre o funcio-
namento do seu corpo, e entendiam que nada do que lhes estava sendo explicado ou 
diagnosticado fazia sentido para  o momento.

 Ocorre que o paciente é um ser vulnerável, que está condicionado ao nível de 
conhecimento e interesse do médico que o atende e do quanto esse médico deseja mu-
ni-lo de informações. Portanto, relatos de erro de diagnóstico e manejo da doença não 
são raros entre os pacientes.

 SP.2: “Só que tem um problema: muitos sintomas da hipertensão pulmonar pa-
recem muitas outras doenças, igual o cansaço. Eu nunca tive falta de ar, mas eu tinha 
um cansaço extremo. Aí eles associavam com o coração. Igual a ficar roxa: também é 
associado ao coração... O médico deveria saber que também pode ser a hipertensão 
pulmonar, porque eu fui tratada por muito, muito tempo por depressão e problema no 
coração. E meu coração estava ótimo.” 

 R.7: “Claro que não é normal você ter convulsão trabalhando do nada. E o mé-
dico, trocentas vezes, olhou pra mim e disse: É normal, é só estresse’. Que estresse é 
esse que você tem uma convulsão do nada e vem para o hospital toda urinada? Então, 
assim, não é normal.”
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 P.9: “E muitos não querem ouvir... fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu 
chegava lá, né, pensando que era da doença, mas não é da doença, é da crise mesmo 
e o médico, vários médicos sentados, sentados na cama, né, que eu ia sempre na emer-
gência cardiológica, e ele escutava. Tinha muito médico que não queria nem saber. Já 
vinha aquela bombinha e metia guela adentro... ‘não, moço’. ‘E você acha que você é 
quem? Eu sou médico. Eu sei o que eu estou fazendo’.”

 R.7: “Os primeiros seis meses eu fui tratada como ansiedade. Os médicos fa-
lavam que era ansiedade, me encheram de rivotril e antidepressivo. E eu continuei 
desmaiando, até que uma noite eu desmaiei quatro vezes seguidas, e uma eu desmaiei 
sozinha. Daí minha mãe disse: ‘não pode ser’.  Daí, foi daí que, graças a Deus, eu con-
segui ir pro ..., e comecei a descobrir meu diagnóstico. Mas fiquei seis meses tomando 
antidepressivo. ‘Ai, isso é ansiedade’.”

 P.5: “Eu fui internado com tromboembolismo pulmonar ao passar pelo cardiolo-
gista. É, ninguém sabia. Eu sentia uma certa, assim, faltava consistência médica. Pas-
sava um, passava outro, e ‘chama não sei quem’, ‘chama não sei quem’, e ninguém me 
dava uma resposta correta.”

 Quanto ao tempo para o diagnóstico correto, observou-se uma variação significa-
tiva entre os participantes, que pode estar atrelada à região ou ao tipo de serviço aces-
sado pelo paciente. Mais detalhes sobre a diferença entre as regiões também poderão 
ser observadas na análise quantitativa a seguir.

 SP.2: “4 anos... Eu fui tratada por muito, muito tempo por depressão e problema 
no coração. E meu coração estava ótimo.”

 R.14: “Levei três anos.”

 R.13: “Demorei três anos pra descobrir.”

 SP.3: “Meu marido foi depois que ele teve a embolia, que foi no Japão em 2008. 
Em 2016. 8 anos.” 

 R.7: “Eu levei um ano. Os primeiros seis meses eu fui tratada como ansiedade...”

 SP.4: “O meu foi rápido, muito rápido. Em questão de um mês de quando eu  pro-
curei ajuda médica.”

 Nesse ínterim, entre os sintomas e o diagnóstico, é comum encontrar relatos 
de negligência e imperícia dos profissionais de saúde. Em alguns casos, os pacientes 
foram diagnosticados com problemas psicológicos, em outros, os sintomas, ainda que 
evidentes, foram totalmente negligenciados.
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 SP.5: “Fizeram exames simples, como radiografia e eletrocardiograma só na épo-
ca, que eu me lembre. E eletroencefalograma também. E chegaram à conclusão que eu 
não tinha nada e me mandaram para o psiquiatra, né?”

 SP.4: “Tive uma progressão muito grande desse cansaço. Cansava de tomar um 
banho, cansava de qualquer coisinha que eu fizesse. Quando eu tive um movimento de 
dobrar uma coberta eu quase desmaiei. Achei que estava morrendo.”

 P.3: “E a doença aumentando, e aí você vai se desfalecendo, porque você quer 
fazer suas coisas e não pode. Aí você quer fazer, quer continuar fazendo, mas não 
pode. Eu acredito aqui que ninguém sabe o que é estar em cima de uma cama, ninguém 
gosta de estar em cima de uma cama. Isso é terrível. Eu não sei estar em cima de uma 
cama. Mas, infelizmente, né, é isso que acontece com a gente.”

 SP.4: “Hoje eu conto pras pessoas. Até hoje, muita gente com quem eu converso 
não conhece a hipertensão pulmonar. Existem até médicos, eu já ouvi falar de até mé-
dicos que nunca ouviram falar em hipertensão pulmonar...”

 SP.5: “...chegaram à conclusão que eu não tinha nada e me mandaram para o 
psiquiatra, né? Então o psiquiatra descobriu que eu queria chamar a atenção dos meus 
pais porque eu tinha ciúmes da minha irmã e mandou me bater quando eu desmaiasse.”

 Essas situações também evidenciam a falta de preparo de alguns profissionais 
de saúde, e os relatos sobre esses episódios, sejam eles pessoais ou de terceiros,
desencadeiam insegurança e sinal de alerta nos pacientes. Isto porque, uma vez
diagnosticados, eles podem percorrer distintas fases: surpresa, negação, aceitação, 
e aí, então, ciência de sua condição “especial”, qual seja, paciente de uma patologia 
pouco conhecida pelos profissionais de saúde e que enseja cuidados específicos - sob 
risco de agravamento e morte.

 SP.2: “Quando eu recebi (diagnóstico): ‘ah, deve ser alguma coisa arterial, igual 
todo mundo pensa’. Aí, depois... que eles me explicaram e disseram sobre o uso do 
oxigênio que eu fui investigar na internet. Mas na internet é uma coisa que eu digo: ‘não 
vá pesquisar’.  Porque você entra numa depressão e já fala : ‘vou arrumar minha vida 
para morrer’. É melhor não ir pra internet. É horrível, a gente ouve depoimentos que 
são muito antigos, de pessoas que morreram em um ano, seis meses, e são familiares 
falando. E hoje em dia não é assim, né?” 

 P.11: “A descoberta dessa doença pra mim foi o mesmo que quebrar dez mãos.” 

 P.5: “Nessa questão, pra mim, o que mais me deixou triste foi o fato de não poder 
praticar esporte. Jogar bola.”

 R.11: “O médico deu o diagnóstico, falou que eu tinha hipertensão pulmonar, mas
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que era uma notícia boa porque eu não tinha nada no coração. Daí cheguei em casa e 
fui pesquisar no Google. Aí tinha um paciente que não conseguia nem falar e tava es-
crito na cartolina ‘eu tenho hipertensão pulmonar’.  Daí eu pensei: ‘meu Deus, gente, eu 
tenho o quê? Seis meses de vida’.”

 Superada a fase inicial de busca pelo diagnóstico, os pacientes relataram suas 
experiências pessoais pela busca do tratamento especializado. Isto implica dizer não 
apenas estar em um centro de referência, mas também aceder à terapia indicada.

 Uma das principais preocupações levantadas pelos participantes do estudo está 
relacionada ao acesso à medicação. Eles relatam situações de extrema burocracia e 
largo tempo de espera (anos, em alguns casos).

 R.11: “Porque tava dizendo que sem o medicamento você tem uma sobrevida 
curta. E eu estava sem medicamento, porque ia começar a peregrinação do medica-
mento, demorou quase seis meses.”

 SP.1: “Deveria ser mais simples, deveria ser mais simples. Ou, não sei, criar um 
sistema ‘online’, já que hoje a gente tem ferramentas e aplicativos de um monte de coi-
sa. Por que não usufruir, né? Acho que... Por que não usar disso, né? Eu não pego mais 
nessa farmácia. Nada. Não pego mais nada. É muito burocrático.”

 R.11: “Depois do diagnóstico, minha maior dificuldade foi ter acesso ao medica-
mento, começar o tratamento. Você leva a papelada, daí eles inventam uma pendência, 
daí você volta...muita burocracia. Quando eu consegui toda a papelada, o medicamento 
estava em falta. Daí fui pesquisar no Google quanto tempo eu tinha de vida, daí fiquei 
mais mal ainda.”  

 P.8: “A história é recorrente, minha história é mais ou menos a mesma coisa, 
quando fui diagnosticada eu passei um ano e um mês sem receber a medicação.”

 Além disso, restam presentes durante todo o tratamento o medo e incerteza 
quanto ao acesso ao tratamento e aos cuidados necessários. Uma porque o paciente, 
mesmo que tenha logrado receber a medicação por via administrativa ou judicial, sabe 
que poderá haver a interrupção do fornecimento a qualquer tempo. Outra, porque o 
tratamento pode ser alterado (aumento de dose, mudança de droga, combinação de 
terapia), e isso significa ter que enfrentar novamente todo o processo de acesso ao tra-
tamento.

 R.1: “Fiquei nove meses sem remédio. Eu falei: ‘eu não vou me entregar, não vou 
entrar na depressão’. Porque eu já perdi vários colegas nesse quadro.”

 R.3: “Dois meses sem medicação, mas ano passado eu já fiquei sete meses e 
me deu uma arritmia cardíaca.”
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 P.1: “Porque aqui a gente sabe que falta remédio por oito meses, falta remédio 
por um ano. Então, se você for olhar direitinho, nós não recebemos praticamente. A gen-
te não tem essa continuidade e é muito importante a continuidade, receber o remédio 
com regularidade para que faça o efeito correto. Porque não adianta eu receber dois 
meses e faltar oito.”

 R.3: “Não tem medicação, não tem exames. Daí você quer fazer os exames, daí 
você tenta. É daqui três meses.”

 Em muitos casos, a falta de acesso aos cuidados em saúde leva os pacientes à 
judicialização. Todavia, isto não se traduz em uma saída viável e eficaz: além da pos-
sibilidade de não ter êxito na demanda judicial, quando logram a medida, até o forneci-
mento do terapia, o paciente permanece sem o tratamento indicado, convivendo com a 
angústia adicional de viver com uma doença de grande impacto sobre a saúde. 

 Ademais, sob a ótica da justiça social, a judicialização onera o sistema de saúde 
e privilegia aqueles que têm acesso à justiça. Destaca-se aqui que não se trata de uma 
repreensão àqueles que recorrem a essa via, pois, enquanto organização da sociedade 
civil, temos como missão a proteção do paciente. Tal assertiva tem somente o objetivo 
de apontar que, como solução equânime do ponto de vista social, o acesso ao trata-
mento de forma igualitária e de maneira fluida seria o mais coerente e o que devemos 
perseguir.

 P.3: “Quando eu comecei para mim [sic] tomar medicação, eu tive que ir na justi-
ça. Então demorou bastante para eu dar entrada e receber, para eu ter direito. E quando 
eu comecei a receber ficou tudo legal. Mas faz um ano e três meses na justiça de novo, 
esperando medicação e nada.”

 P.5: “...toda briga de lá para cá, de documentação, passar pelo médico, enca-
minhar... exames demorados, né? Resultados demorados. E acho que a doença foi 
aumentando... Aproveitando a deixa... passei sete meses para receber o medicamento 
após o dedo da justiça pela Defensoria Pública... tive o apoio de um amigo meu que é 
advogado, não me cobrou nada.”

 P.3: “Então, eu acho que falta ainda muito em relação a fornecimento regular de 
remédio, principalmente aqui, Pernambuco. E uma coisa que a gente nota que está com 
muita dificuldade, que nem procurando defensoria, advogado particular, o que for.”

 Mas a preocupação dos pacientes não se limita apenas ao acesso ao tratamen-
to. Considerando que, inerente à Hipertensão Pulmonar estão os eventos de síncope 
e quadros de instabilidade, os pacientes e cuidadores entendem que precisam estar 
alertas a qualquer procedimento que um profissional especializado queira realizar. Por 
essa razão, tendem a preferir, no caso de emergências ou consultas extraordinárias, o 
atendimento no seu centro de tratamento.
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 Referida preferência, por sua vez, nem sempre é atendida, seja pela situação 
emergencial (que enseja um deslocamento mais rápido ao local mais próximo), pela 
dificuldade de transporte (financeira, por exemplo), seja até mesmo pela falta de pron-
to-atendimento nos centros de referência. E é aí que se somam os relatos de revolta 
sobre falta de atendimento, imperícia e insegurança.

 R.11: “Não atende emergência e internação, só em caso de morte. Se a pessoa 
tiver morrendo, como você vai saber se você tá quase morrendo? Eu fiz essa pergunta 
pro médico, ele disse que não sabe informar. Como é que eu vou chegar lá quando eu 
tiver passando mal e eles me negarem esse atendimento?”

 B.1: “Hoje eu tenho pavor de pegar gripe, porque, quando eu pego gripe, parece 
que eu peguei uma pneumonia, sabe?”

 P.8: “O grande problema da gente é se internar e dar de cara com um médico que 
não conhece a Hipertensão Pulmonar, né?”

 R.10: “Tem outro hospital que eu vou. Eu só posso ir naquele, né? Quando eu fui 
em outro quase tiraram minha vesícula sem necessidade. Então é falta de conhecimen-
to técnico de médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde... você não pode 
parar em qualquer hospital, porque, senão, você vai morrer, porque ninguém vai saber 
o que é hipertensão pulmonar. Eu sinto isso...”

 P.9: “E já estava logo no começo da pesquisa e que os médicos, como hoje, mui-
tos médicos não sabem o que é hipertensão pulmonar. A gente chega no médico com 
falta de ar, cansaço. A primeira coisa que ele quer colocar é berotec, aí eu digo ‘não, é 
só o oxigênio que vai usar’.”

 A temeridade quanto à sua situação é observada na vida do paciente desde o 
momento pela busca do diagnóstico e permanece durante todo o seu tratamento. Neste 
último caso, principalmente por conta da instabilidade de acesso, oriunda dos entraves 
políticos e burocráticos que o sistema de saúde brasileiro apresenta.

 Toda essa instabilidade, de fato, contribui para a piora clínica e perspectiva des-
ses pacientes, que acabam por precisar superar barreiras para além das impostas por 
sua condição física.

2. Vida social do paciente

 Ao compartilhar as experiências relacionadas à doença e ao impacto que elacau-
sa em suas vidas, os pacientes descrevem sentimentos de depressão, angústia, solidão 
e medo das limitações e da finitude da vida. 
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 Nos casos em que há um alto nível de dependência de outra pessoa, a autoes-
tima é fortemente prejudicada e, não raro, sentem-se como uma carga muito pesada 
para o cuidador.

 Em geral, nesses  casos, os pacientes optam por limitar a sua vida social, prefe-
rindo manter-se em casa, pois qualquer passeio é uma grande barreira a ser enfrentada 
(cadeira de rodas, oxigênio, carga de bateria do concentrador ou torpedo, apoio, medi-
cações etc). Essa situação causa um crescente isolamento do paciente e uma diminui-
ção muito acentuada do contato social.

 P.1: “É a própria doença que é extremamente limitadora. A gente passa a ter um 
freio involuntário... Ninguém quer viver limitado, a gente quer sair, ir para a vida, mas ela 
é tão limitante que a gente vai, cada dia mais, fazendo menos. Então eu não aguento 
mais caminhar como antes, eu não posso mais trabalhar, tanto que eu me aposentei, eu 
não consigo caminhar no shopping por horas ou na praia.”

 B.2: “Teve o aniversário da minha irmã e aí eu fui dançar uma música com o meu 
irmão. Nós não dançamos nem sequer 2 segundos da dança, foi tipo assim: conversou 
aqui, virou ali, acabou. Eu corri e sentei. No que eu sentei, já caí dura pro outro lado.”

 O refúgio do mundo tecnológico se traduz como uma alternativa para uma inte-
ração social  de forma protegida. Sem necessidade fazer esforço físico nem se expor, 
através da internet, os pacientes encontram ferramentas de distração, entretenimento e 
interação social:

 SP.2: “Não é que a gente só quer ficar no computador. É que chega uma hora 
que a gente é ativo, a gente quer sair, aí a gente vê todo mundo saindo...eu via as
minhas amigas namorar, eu vi as minhas amigas casarem, ter filhos. Fazem a vida
delas, se formarem. Eu não me formei, eu não me casei, eu não tive filhos. E eu fiquei 
entrevada na cama. Então, igual minha mãe fala ‘...deixa o computador’. Eu falava: 
‘Não, mãe, porque é como se eu tivesse uma vida naquele computador, entendeu’?”

 SP.2: “E eu tinha muito vergonha de dizer que era porque eu não conseguia an-
dar uma rua, não atravessar uma rua.”

 SP.2: “Porque no computador, bem ou mal, você conversa com outras pessoas, 
você conhece outras pessoas, e aquela pessoa não está vendo o que você é. Que você 
é doente e debilitada, né?”

 SP.3: “Ele acorda e vai para o computador, e ele fica jogando vídeo game até as 
oito da noite. Ele não sai de lá nem pra comer. Eu levo a comida, levo o café. Só sai de 
lá pra tomar banho, dormir...”
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 Por óbvio, isso não impede que a depressão e outros aspectos psicológicos afe-
tem o paciente e agravem o seu quadro de saúde. Por mais que a internet seja uma 
ferramenta útil e necessária para a maioria das pessoas (enfermos ou não), o ser hu-
mano necessita de contato e interação social, para suprir todas as suas necessidades 
enquanto parte de uma sociedade.

 R.8: “Aí eu me lembro que eu saí de casa e fui comprar pão e eu encontrei uma 
pessoa na rua e falei com ela. E eu tive dificuldade de falar porque eu estava há mais 
de um ano sem falar com ninguém por muito tempo, sem ter uma conversa.”

 Atrelado ao estigma social, à vergonha e às barreiras naturais que a doença traz, 
os pacientes ainda enfrentam, por vezes, preconceito e desdém da própria família. Em 
casos de não aparentarem fisicamente estar doentes, os pacientes são taxados de pre-
guiçosos e mentirosos em diversas situações cotidianas.

 B.3: “Mas os parentes, os cunhados que às vezes olham e falam assim: ‘menina 
nova, gorda, sadia, podia voltar a trabalhar, fazer alguma coisa…’ E, assim, a gente não 
pode fazer nem tudo o que eles fazem, né?”

 B.1: “Hoje é que as pessoas olham para mim e falam assim: ‘Quem disse que 
isso é uma doença?’ Sabe, às vezes eu recebo até um esporro, porque eu pego eleva-
dor, do tipo: ‘Vai de escada’.”

 R.11: “Minha família ainda não conseguiu entender o que eu tenho porque avalia 
muito pela aparência. Então eu estou sozinha... ‘Você viajou para a Disney, lá é amaldi-
çoado, você está com o demônio e você trouxe essa doença de lá...’ O dia que eu não 
consigo nem levantar da cama não tem ninguém que vai ali me dar apoio, eu nunca tive 
esse apoio de alguém ir lá...”

 B.3: “‘Minha senhora! A senhora não vai subir, não? Vamo [sic] logo, tô com pres-
sa.’ Aí, eu falei: ‘Moço, por gentileza, pode ir.’ Nem precisa responder essas coisas.”

 B.2: “Parece que a gente tem que andar com uma placa escrito que a gente tem 
algum problema.”

 R.9: “Fora o preconceito porque as pessoas olham para você e falam assim: 
‘Nossa, você está tão bonitinha, você não faz nada, você não trabalha.’  Aí eu falei as-
sim: ‘Quer trocar a tua cruz com a minha’?”

 Nesses casos, o uso do oxigênio pode ser um facilitador para a aceitação dos 
familiares que, ao se depararem com o paciente utilizando um catéter ligado a um 
concentrador de oxigênio, imediatamente o relacionam a uma situação de gravidade.
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Por outro lado, para o público leigo e pessoas distantes do paciente, deparar-se com 
alguém que utiliza oxigênio gera estranheza e acaba culminando em situações de em-
baraço e constrangimento.

 R.14:  “Sair na rua com o aparelho, todo mundo fica olhando. E comigo acontece 
muito de as pessoas se retirarem, se afastarem, a imaginação, as pessoas não sabem, 
não sei.”

 B.1: “Mas a questão social, eu acho que, por eu usar oxigênio, todo mundo viu 
que o negócio era grave, sabe? As pessoas iam lá em casa e eu com o tubinho no nariz, 
então a minha família toda, tipo, ok, né?”

 R.10: “Então, eu vou enquanto eu posso. Levo o meu oxigênio, sabe, se der eu 
sento, se não der eu danço um pouquinho, aí eu falo: ‘vocês tiram o meu fôlego né?’ 
Porque ou eu danço ou eu canto. Ou então eu fico sentada. Mas, assim, eu não deixo a 
minha vida parar. Se dá, eu saio, enfim.”

 Cumpre destacar aqui que a limitação respiratória impacta em todos os aspectos
da vida humana, desde a capacidade de autocuidado à prática de atividades de lazer 
e ao desempenho de seu papel social. O cotidiano de alguns pacientes pode ser mui-
to limitado, encontrando grandes dificuldades na realização de tarefas mínimas, como 
vestir-se, pentear os cabelos tomar banho ou realizar uma ação simples.  Sendo assim, 
das obrigações às distrações, o paciente passa a ver a sua vida sob outra ótica, extre-
mamente limitadora, instável e, em alguns casos, com tendências a piorar. Toda essa 
conjuntura pode levar a pensamentos depressivos e quadros de isolamento.

 B.2: “Então, assim, questão de sair: eu amava dançar. Minha vida era dançar. 
Não danço mais, porque não dou conta.”

 SP.2: “...eu já pensei muitas vezes em parar de tomar o medicamento e falar: 
‘vamos acabar com isso logo, chega, que eu não aguento mais’. Porque você vê a vida 
das pessoas passarem e a sua estagna. Você fica ali parada, você não tem uma vida, 
né? Então, eu falo, eu já muitas vezes pensei: ‘eu não vou mais tomar medicamento 
nenhum e acabou’.”

 P.3:  “E descobri há um ano e meio, e para mim é tudo novo e eu não sei quase 
nada dessa doença. E, assim, eu estou tentando me adaptar... porque mudou minha
vida radicalmente, tudo, tudo, eu não tenho nada hoje como eu tinha antes.”

 R.12: “...parece bobagem, mas você quer dançar, não dá, você começa, dá dois 
minutos, você cansou, todo mundo continua e você não tem mais condição.” 

 R.3:  “O mais difícil foi no início mesmo porque no início eu tive que voltar para 
a casa dos meus pais, eu não tomava banho sozinha, não lavava nada, nada sozinha,
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tudo é dependência dos outros. Eu acho que o mais difícil é isso, depender das pesso-
as, você se sente um peso.”

 Tendo o paciente aceitado a sua condição física ou não, por certo, sua vida social 
sofrerá alterações. Desde os procedimentos mais simples (programação da tomada de 
remédios) até os mais complexos (controle da carga de oxigênio portátil), o paciente 
não consegue mais ter a vida de antes. Por menor que seja o impacto, ele é sentido, e 
a vida dessa família precisa ser adaptada à nova realidade.

3. Impacto na família e cuidador

 Como já apontado pelos especialistas, a HP afeta não apenas o paciente, mas 
também o seu entorno. E tal assertiva foi confirmada pelos pacientes e cuidadores que 
participaram dos grupos focais.

 O papel do cuidador extrapola o simples estar atento aos pedidos do paciente. 
Ele o acompanha às consultas, exames e internações. Ainda, em muitos casos, faz parte 
da tomada de decisão sobre o tratamento, estuda e se torna o receptor e organizador 
das informações mais relevantes sobre o estado de saúde do paciente. Tudo isso sem 
deixar de lado o seu papel na família que, muitas vezes, é cumulado ao papel exercido 
anteriormento pelo paciente.

 Em muitos casos, ao cuidador é incumbida a tarefa de absorver as informações 
dadas pela equipe de cuidado, organizar as próximas etapas e tomar as providências 
para solucionar as questões. O cuidador é aquele que liga para a ambulância no caso 
de emergência e precisa estar calmo para relatar o caso. O cuidador é aquele que bus-
ca as medicações, esperando, em alguns casos, por horas em pé, no sol. O cuidador 
é quem está atento à alimentação, aos sintomas, ao nível do oxigênio, aos anseios do 
paciente. Em uma internação, o cuidador é aquele que leva o paciente, abre a ficha, 
relata o caso e o acompanha em todas as etapas até a sua alta hospitalar, momento no 
qual é ele, o cuidador, quem receberá as orientações, tomará conta da parte burocráti-
ca, carregará os pertences dos pacientes e, possivelmente, o empurrará na cadeira de 
rodas.

 O cuidador é aquele do qual se espera o comportamento de âncora, alicerce, 
apoio, porta-voz, solucionador de pendências e mediador de conflitos. A ele não se dá a 
chance de adoecer, de fraquejar, pois, afinal, o paciente a ser cuidado é quem está na
situação de vulnerabilidade. 
 
 Essa conjunção de fatores, de imposição social e emocional, de necessidades e 
responsabilidades que a HP impõe ao cuidador traduzem-se em piora de sua condição 
física e psicológica.
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 B.2: “‘É assim mesmo. Quando a senhora começar a conviver um pouquinho 
mais com ela, a senhora vai entender que a vida dela agora tem limites.’ E aí a minha 
mãe ficou louca, desesperada...”

 P.2: “Ele, hoje, pra vocês terem uma ideia, ele deixou de trabalhar pra cuidar de 
mim, ele vive pra mim, vamos dizer assim. Porque tudo em casa é eu. Minha família 
todinha me apoia, me ajuda. Minha família é do interior. Eu passei por uma desordem 
bem difícil, ano passado, e meus pais acabaram se mudando pra cá pra cuidar de mim. 
Deixaram totalmente e vida deles lá, pra cuidar de mim.”

 R.13: “Meu esposo não pode mais trabalhar, porque eu passo mal, daí eu preciso 
de alguém, é só eu e ele em casa, daí eu preciso que ele me socorra. Então, assim, isso 
foi muito ruim. Aí ele diz assim ‘eu vejo que você tá melhor, eu vou voltar a trabalhar’. 
Aí eu digo assim:  ‘ai, não volta, não, porque é só nos dois, por favor, não volta’.  Então 
isso foi muito ruim, precisar de alguém, pra tá ali junto.” 

 R.14: “Eu sou totalmente dependente hoje do meu marido porque eu não consi-
go andar sozinha, eu tenho pavor de andar sozinha, ficar tonta e não ter em quem me 
apoiar.”

 R.4: “Isso me deixa até meia emotiva. Eu estava até conversando porque a acei-
tação da família e a participação é fundamental. As coisas fluem bem melhor... Eu mor-
ria de vergonha porque as pessoas falavam: ‘isso é frescura... o que que essa mulher 
tem? É frescura’. Então, a família, o apoio, como a senhora mesmo disse, então, o meu 
marido, ele só olha assim e fala: ‘você quer que eu coloque a roupa em você, te leve 
para a cama’?”

 SP.1: “E eu percebia que ela estava bem mais murchinha. E aí, nesse dia, depois 
que ela dormiu à noite, eu escrevi tudo, tudo o que aconteceu com ela: você ficou assim, 
você ficou assado, que não sei o quê.... vai passar, né? É uma ajuda que eu tento me 
desafogar no ‘e-mail’, mas eu tento ajudar ela no futuro. Não sei quando, não sei se ela 
vai ler, mas, assim, semanalmente, quando eu posso, eu vou mandando essas mensa-
gens pra ela...”

 SP.3: “À noite eu tenho que levantar duas ou três vezes para virá-lo, às vezes ele 
quer ir no banheiro, então eu não durmo nem à noite direito.”

 Se, por um lado, o paciente não tem a opção de ignorar a doença e virar as cos-
tas para ela, o cuidador tem. E há relatos de abandono de pacientes pelos cuidadores. 
E isso pode ocorrer pela sua negação, pela sua incapacidade de compreensão das 
necessidades do paciente, pela dificuldade de diálogo etc. Há diversos elementos que 
permeiam o caminho entre as necessidades e expectativas do paciente, e o que o cui-
dador pode entregar naquele momento.
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 Assim, não há linearidade entre a gravidade do paciente e o cuidado que ele 
recebe. Alguns não recebem os cuidados mínimos, alguns são abandonados, alguns 
recebem cuidados, mas não o que esperavam. A percepção do doente em relação à 
entrega do cuidador é individual e foi relatada nos grupos focais.

 SP.2: “E o meu irmão só acreditou, um dia, que era porque, do pulmão mesmo, 
que um dia a gente tava andando na rua, eu tava indo devagarinho, e ele me apressou. 
E eu, com vergonha, fui rápido. Dei dez passos e desmaiei.”

 P.9: “Porque é assim, eu só tenho o meu esposo e meus dois filhos, né? Tenho 
minha mãe, tenho meu pai que recentemente faleceu, mas, assim, um apoio familiar, 
não tenho. Muitas vezes eu quero falar: ‘Filho, eu vou hoje sair, tu varres, lava os pratos, 
tá’?”

 R.6: “... e o cardiologista me disse que eu tinha dois anos para sobreviver. Então 
já veio a depressão, ai já perdi o emprego, já perdi a mulher, minha esposa me largou, 
entrei em depressão... a segunda mulher também me deixou por causa da doença. Aí 
eu falei:  ‘não vou mais arrumar mulher, vou só trabalhar’... a primeira mulher eu perdi, a 
segunda também, agora eu vou, agora ela vai para o carnaval, vai para o forró, sai para 
praia, mas eu não posso ir com ela. Eu vou, eu fui num festival de cerveja com ela em 
Petrópolis. Chega lá, eu não posso tomar uma, no frio, eu estava lá todo roxo, todo duro 
de noite, ela lá dançando, e eu lá no canto... Cadê minha acompanhante? Eu também 
não insisto.”

 B.2: “Família nem sempre ajuda. Igual, a gente pensa assim: ‘eu tenho as minhas 
limitações? Tenho. Faço as minhas coisas dentro de casa? Faço.’ Mas, tipo assim, eu 
tenho 4 irmãos. Do tempo que eu estou aqui, a minha própria mãe foi na minha casa 
duas vezes.”

 P.6: “E eu passo mal mesmo, e ninguém vê. Tudo na Netflix. Aí, eu digo ‘Ué’, de-
pois que eu melhoro, vou lá na sala e digo:  ‘Passo mal, morro, vocês nem importando’. 
‘Drama, lá vem o drama’. Mas não é drama, não. Não é drama, não. Porque não está na 
pele e vê o que eu passo.”

 R.5: “Eu ficava roxo, minha cara ficava preta, eu começava a tremer, começava a 
ter calafrio... você pensa que vai morrer, começa a ficar tudo preto. Aí você vai chamar
por quem? Ninguém. Então é muito complicado se você não tem o mínimo, uma pessoa 
pelo menos.” 

 R.15: “’Você quer minha presença pra dizer que você tem esposa. Você não 
quer viver o esposo dentro de casa, você não quer ser o companheiro comigo em lugar 
nenhum’. Ele poderia estar aqui, eu vim com ela de ônibus, e ele tem carro. Ele tem 4 
carros. Entende? Ele podia estar aqui comigo. Mas ele não pode perder tempo.”



60

 SP.5: “Minha mãe não sabia. Minha mãe só sabia que eu era uma criança que 
brincava, ficava roxa e desmaiava. E que mandava ela bater, entendeu?”

 R.5: “Teve um momento que ela falou assim:  ‘eu vou te deixar sozinho’. Porque 
era sozinho mesmo, era um terror porque, se eu caísse, se eu rolasse...”

 R.15: “...tem dia que eu não tenho ninguém, tem dia que eu tô na cama e eu não 
tenho ânimo pra nada. Eu quero um apoio do meu marido,  um ‘Bom dia. Oi, amor, tudo 
bem’?”

 A sobrecarga imposta pela HP ao paciente e ao cuidador é recebida de maneira 
distinta por cada um. Em comum a todas as histórias, podemos inferir que ninguém sai 
ileso após essa experiência. Há quem se mantenha de pé até o final, há quem fraqueje, 
há quem desista. Mas todos passam por algum tipo de trauma, em alguma medida, que 
poderá afetar para sempre a forma como encaram a vida.

4. Apoio psicológico e social ao paciente e à família

 Para reduzir o impacto de uma doença como a  HP, que modifica a vida individual 
e familiar das pessoas afetadas, é essencial provê-los um acompanhamento psicológi-
co. 

 Esse cuidado deveria ser disponibilizado de forma  gratuita, uma vez que as 
necessidades dos pacientes são escalonadas a partir da busca por um diagnóstico. 
Isto quer dizer que, possivelmente, quem mais precisa (por não ter condições físicas e 
financeiras de fácil locomoção) seja a pessoa com mais dificuldade de acedê-lo.

 Aqui vale o destaque, indo ao encontro análise anterior (referente aos especialis-
tas), de que o apoio psicológico deveria estar disponível não apenas ao paciente, mas 
também aos familiares, pois todos estão enfrentando o processo de adoecimento, direta 
ou indiretamente.

 Quanto maior a limitação que a doença impõe, parece ser maior a consciência 
de que algo no foro íntimo precisa ser reparado, precisa ser cuidado. O paciente e o 
cuidador sentem essa necessidade, embora muitas vezes não consigam verbalizá-la de 
forma clara.

 SP.2: “E talvez com uma ajuda de uma psicóloga eu já não teria esses pensa-
mentos besta na cabeça, né? Porque a gente, bem ou mal, a gente vai vivendo.”

 R.3: “E você tem que trabalhar seu psicológico porque se você entrar nessa você 
entra numa depressão e você acaba ficando pra baixo.”
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 P.10: “Eu passei realmente por um período de depressão muito profundo. Olha 
eu não queria aceitar, eu queria trancar a minha faculdade, eu queria deixar de traba-
lhar, eu queria parar a minha vida, eu queria terminar o meu namoro, tudo eu não que-
ria fazer mais na minha vida. Então, se não fosse um psicólogo ali me instruindo, me 
ajudando, fazendo todo esse processo, eu não iria conseguir. E hoje em dia eu consigo 
trabalhar.”

 P.8: “Era importante que estivesse atrelado a isso um serviço de psicologia, né? 
Meu grande sonho, que eu não consegui realizar ainda, é trazer psicólogo para fazer um 
grupo de apoio.” 

 P.1: “Porque você quer fazer atividade em casa, você não pode, você manda, a 
pessoa não faz, isso vai gerando estresse, você é incompreendida porque não faz. Isso 
eu acho que tem que englobar também a família, pelo menos os mais próximos.”

 R.3: “Eu acho que o mais difícil é isso: depender das pessoas. Você se sente um 
peso, seus familiares falam assim: ‘não, você não é um peso’. Mas a gente se sente um 
peso porque a gente está acostumada a ter nossa vida ativa ...” 

 SP.3 “Meu marido quer se mexer, quer sair, quer andar, quer fazer as coisas. Só 
que ele não consegue”.

 R.5: “...não vou dizer que é fácil para você que descobriu que você é doente, 
descobriu que não pode tomar um banho nem escovar o dente, jantar, fazer as coisas 
normais de um ser humano sozinho, e a dependência de outra pessoa é muito cruel, é 
muito difícil. Não é todo mundo que está disposto a te ajudar e, quando te ajudam, te 
ajudam com um olhar atravessado.”

 P.8: “É, essa proximidade com a morte, de lidar com a morte dos outros pacien-
tes. Então, assim, quando, logo no comecinho, que um grupinho fechado, uma das pa-
cientes que era do grupo da gente faleceu. Foi um impacto, sim, terrível para todas nós.”

 R.5: “...cheguei no ponto de não querer me tratar, de deixar acontecer, de levar a 
vida do jeito que desse, eu não queria mais operar, eu não queria mais nada.”

 R.8: “... também a depressão também porque até hoje eu ainda não consegui 
melhorar. Eu já fiz um tratamento, ele, eu melhorei um pouco, aí depois eu saí e agora 
eu estou tentando voltar...”
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 SP.3: “...nesses grupos vinham pessoas que não tinham perna, pessoas que 
tinham problema de pulmão, pessoas que tinham problema de coração, juntava numa 
sala com uma psicóloga e eles falavam sobre como viver melhor... Ele saía de lá tão 
bem, que eu acho isso importante, ter um acompanhamento psicológico... Aí quando ele 
tem a depressão dele, que fala: ‘Ah, para quê eu estou vivo?’ Essas coisas aí em casa, 
esses dias, assim...”

 Outro ponto que merece atenção, e já apontado na análise dos especialistas, é 
que as dificuldades relacionadas à vida íntima impactam a relação estabelecida entre 
os casais, que precisará, obrigatoriamente, passar por uma adaptação. Alguns casais 
podem sucumbir à pressão, sofrendo abalo na relação ou até se separando, devido ao 
esgotamento da carga que lhe foi imposta e/ou à privação/adaptação que precisam re-
alizar no âmbito sexual e planejamento familiar. 

 R.6: “...e a dependência de outra pessoa é muito cruel, é muito difícil, não é todo 
mundo que está disposto a te ajudar...”

 R.2: “Mas a gente não vive uma vida de casal assim porque não dá. Não dá. Não 
tem condição.  Mas a gente tá ali, ó, não sei quantos anos.”

 B.3: “...por vergonha deixa até de cumprir com as suas obrigações como esposa 
porque fica ‘Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, não posso fazer isso, não posso 
fazer aquilo’, né?”

 B.1:” Então, assim, você conhece um cara, você começa a namorar com ele, 
você vai transar com um cateter com a pessoa? É um negócio meio, tipo, isso não é 
sexo, né? Não é tão charmoso. Tem o barulho do negócio lá.”

 P.1: “Eu não tive filhos porque sempre fui orientada para não ter, né? Não podia 
engravidar de jeito nenhum etc., e realmente não tive. Mas eu acho, assim, vocês que 
têm... só o fato de terem filho, não precisa nem fazer nada, pode mandar eles fazerem 
que eles têm saúde pra isso. Mas são vocês que estão orientando, que estão educando, 
que estão dando modos, que estão criando pra vida. Só isso. Mesmo que você passe o 
dia na cama, no sofá, em que for, já vale tudo. Entendeu? Então não se sintam inúteis 
nesse sentido.”

 R.1: “E meu esposo também foi se esfriando. Assim, nossa vida conjugal tá con-
gelada, não tá nem fria. Eu não tomo viagra, não, entendeu, doutora?”

 R.7: “...quando eu tive o diagnóstico da doença e comecei o tratamento, aí eu 
engordei muito, engordei muito e aí você começa a se sentir monstruosa, feia gorda, 
assim, já não é mais aquela pessoa, enfim.”

 A mudança nas prioridades de vida causadas pelo aparecimento da doença pode
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ter a ver com a perpepção da finitude e com o desconhecimento social da doença. Mui-
tas pessoas, à primeira vista, não dão crédito às verdadeiras limitações ou necessida-
des dos pacientes que vivem com a HP.

 Não é possível manejar, de forma saudável, todas as variáveis do impacto da 
doença sem um apoio especializado. Os pacientes e cuidadores desassistidos no fator 
psicológico, certamente, tendem a sofrer e obter uma percepção mais agressiva do im-
pacto da doença na sua vida.

5. Situação laboral e impacto na economia familiar

 Em complemento ao disposto acima, os âmbitos laboral e financeiro não passam 
incólumes aos efeitos da HP. Por todos os aspectos anteriormente apontados, o pacien-
te, quando não limitado fisicamente para o exercício laboral devido à doença, precisa 
driblar as ausências do trabalho por conta dos compromissos médicos e intercorrências 
durante o tratamento. E isso pode resultar em dispensa do emprego.

 Diante desse fato, há aqueles que buscam por uma recolocação no mercado, em 
cargo distinto, adaptado à sua necessidade, mas alegam que não logram ser contrata-
dos por conta da doença.

 B.2: “Se a gente, nessa necessidade de saúde que a gente tem, se a gente for 
fazer uma entrevista, a gente não passa no exame admissional. Então a dificuldade já 
começa por aí. Querer trabalhar a gente quer, com certeza, porque ninguém quer ficar 
parado em casa.”

 B.3: “Vai contratar um mulher que já fez cirurgia do coração, tem hipertensão pul-
monar, e a empresa vai contratar? Não contrata, não. Agora se tivesse algo que pudes-
se, um serviço, que está quem pudesse fazer, até um artesanato, que a gente pudesse 
fazer e expor em algum lugar. Ter algum lugar pra gente... Seria de grande importância.”

 P.11: “Comecei a trabalhar muito cedo... hoje a parte mais dificil é isso: não poder 
trabalhar e viver minha vida como era antes. É isso.”

 P.2: “E, assim, até uns anos atrás eu fazia muita coisa, né? Trabalhava e, assim, 
foi difícil pra mim [sic] aceitar parar, porque você, parece que você, quando encontra 
essa doença e você não pode fazer o que você fazia...Eu fiquei dois anos com o bene-
fício e foi fácil pra eu conseguir a aposentadoria.”

 R.12: “Ficava tentando camuflar das pessoas, esconder, não dava pra dar um 
passeio com os alunos, e, eu tava me excluindo das coisas...”

 R.3: “Pra mim, é muito difícil aceitar que eu tenho que aposentar. Então, é muito 
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difícil. Pra mim está sendo assim, uma luta constante. Você tem que aposentar, mas eu 
não quero me aposentar, eu quero trabalhar porque eu estudei pra caramba, entendeu? 
E aí você fica nessa luta.”

 R.5: “A questão da aceitação, no começo, faz isso, faz aquilo, acaba desmaian-
do. Eu tinha uma vida ativa, trabalhava, era gerente administrativa, subia, descia. De 
repente, não podia fazer mais nada, então, eu ainda forçava a barra. Não, eu tenho que 
fazer... nisso eu ia piorando, desmaiava... Demorou um tempo para cair a ficha. Se você 
não mudar seu ritmo, você não vai conseguir.”

 A renúncia ao  trabalho é um fato muito doloroso para eles, mas, por vezes, uma 
situação inevitável. A partir da aceitação do fato da incapacidade para o trabalho, o paciente 
começa uma novada jornada em sua vida: a de busca pelo benefício do INSS.

 SP.4: “Eu sempre trabalhei...Naquele ano eu tive que parar de estudar, porque 
tinha uma ladeira para entrar e sair da faculdade que não tinha como subir. Na previdên-
cia do auxílio doença, do afastamento, o médico ainda deu um laudo que eu estava im-
possibilitada de exercer qualquer tipo de atividade. Que eu não poderia exercer, realizar 
esforços mínimos, que estava com dificuldade para realizar esforços mínimos. Então, 
nesse caso, depois disso eu tive que parar completamente de fazer tudo...”

 Inicialmente, o paciente, se contribuinte, poderá ser afastado por doença para, 
posteriormente, receber a aposentadoria por invalidez. Ocorre que, assim como a jor-
nada que se inicia com a busca pelo diagnóstico, essa fase que o paciente enfrenta 
também é permeada de dificuldades e entraves.

 R.5: “... eu tive que vir aqui no centro e entrar com o perito judicial. Aí o perito ju-
dicial, ele nem me examinou. Ele só pegou o meu diagnóstico, eu já tinha sido operado. 
E ele me falou: ‘Você já teve isso tudo aí? ‘ Aí eu falei: ‘Tive isso tudo aí’. Aí ele falou: 
‘E você ainda tá vivo?’ ‘Tô aqui!’  Mas ele não falou com deboche não, ele falou: ‘Você 
sobreviveu a isso tudo e o INSS ainda não quer te aposentar?’ Aí eu falei: ‘Não quer’. 
Aí ele não falou nada, nem que sim nem que não. Eu fui para casa. E ele falou:  ‘Daqui 
tantos dias sai o seu lado, sua resposta’. Só que a resposta sai, mas não sai assim, sai, 
mas aí você tem que esperar um processo, o tal do Diário Oficial não sei o quê, uma 
demora monstruosa, que, se você depender desse dinheiro, você vai morrer.”

 Os relatos dos pacientes navegam entre o inconformismo com a própria burocra-
cia imposta pelo regime, passam pela ignorância dos peritos no tema e chegam a casos 
de desrespeito e até situações de flagrante assédio.

 B.2: “Fiz a perícia judicial na Justiça Federal. O perito fez a maior chacota da mi-
nha cara, perguntou se eu chocava ainda, no dia... então, assim, eu saí de lá, não tem 
nem como eu explicar como é que eu saí de lá me sentindo. Assim, o pior dos piores do
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 seres humanos. Pegou, fez eu tirar meu sapato, jogou no chão assim, lá longe, ‘agora 
abaixa lá, pega’! Desse jeito comigo. Perguntou se eu ainda chocava. Aí perguntou 
assim: ‘Qual grau de instrução eu tinha’. Eu falei assim: ‘Eu tenho o ensino médio com-
pleto’. ‘Ah, você é muito preguiçosa.’ Eu tinha que ter gravado, porque foi assim, a maior 
das humilhações que eu já passei na minha vida. Na minha vida!” 

 O discurso é permeado de sentimento de revolta e inconformismo. O paciente de 
HP cumpre uma extensa jornada desde o seu acometimento inicial até a aceitação do 
seu impedimento para o trabalho. E, quando isso ocorre, inicia-se essa longa jornada de 
comprovação de boa-fé e necessidade do benefício, através de um diálogo com profis-
sionais que parecem não estar conscientes das necessidades dessa população.

 B.3: “Eles não conhecem muito bem a doença, e, aí, quando a gente chega pra 
uma perícia médica, os médicos peritos falam que há capacidade da gente voltar ao tra-
balho... Eu fiquei 4 anos pela Defensoria Pública, tentando encostar pelo INSS, e o juiz 
lá declarou que eu sou apta a trabalhar, e, assim, muitas vezes não entendem a doença 
e acham que a gente pode voltar ao mercado de trabalho.”

 R.14: “Quando você vai fazer perícia no INSS, os médicos de lá acham que você 
tá de sacanagem.  Então falta também um cardiologista. Ele faltou essa aula sobre hi-
pertensão pulmonar.”

 R.12: “Aí eu olhei para ele e comecei a chorar. Aí eu falei: ‘Eu não estou chorando 
para o senhor ficar com pena de mim, eu tô chorando porque eu queria só ter minha 
vida de volta, só o que eu queria’. Aí ele pegou e falou: ‘Tá, hoje à noite vai ter o diag-
nóstico lá no sistema. Naquele dia eu não consegui ver. No dia seguinte que ele me deu 
aposentadoria por invalidez. Deu, aspas, 2 anos tem que ir lá novamente provar que tô 
quase morrendo ainda.”

 R.6: “E o benefício era sempre negado. Fiz dez perícias pela previdência e eles 
me negaram.”

 R.12: “Parece que o sistema quer que você morra o mais rápido possível. É a 
dificuldade da medicação, é a dificuldade para você ter acesso a exames e, enfim, o 
tratamento. E a tranquilidade de quem trabalhou 28 anos e meio de contribuições e você 
foi arrebatada por uma enfermidade, e você tem que ficar provando que você tá muito 
ruim, que você tá muito mal. É horrível o negócio, você não passa um batom, você não 
faz sobrancelha, você tenta ir o mais mórbida possível para ele achar que você tá mor-
rendo.”

 Os pacientes também apontam que as restrições econômicas são tão grandes 
que muitos deles não podem arcar com os custos de transporte para os locais de trata-
mento, razão pela qual constitui uma barreira ao cuidado mínimo.
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 SP.3: “Como eu parei de trabalhar eu pago ainda aposentadoria, não tenho idade 
para me aposentar. Ele pegou, como a gente veio do exterior para cá, não tinha pagado 
a aposentadoria, então aquele LOAS da aposentadoria. E a gente vive com esse LOAS, 
somente.” 

 SP.2: “Eu não trabalho desde 2004, porque eu não podia fazer nenhum esforço 
físico... eu recebo o benefício e disseram que depois de dez anos eu ia aposentar, pas-
sou dez anos já.”

 P.5: “A gente já tem dificuldade, né? Medicamento, buscar coleta, pagar e não 
sei o quê. Ou, até, no meu caso graças a Deus eu tive apoio. Mas digo, assim,mais o 
pessoal do interior, né? Que lá alguns não têm suporte, não têm condução, não têm, né, 
vai ter, tem a data do médico e não consegue ter, poder vir aqui.”

 Acrescido a isso, há o confronto com a situação de aposentadoria em idade 
jovem, processo constituído de empecilhos burocráticos, cujo desfecho resulta em rele-
vante impacto na economia familiar.

 Deve-se ter em mente que muitos são jovens, que não puderam concluir seus es-
tudos e, a partir da doença, estão praticamente descartadas as opções de poder entrar 
no mundo do trabalho. Essa situação, como comentam os participantes, tem a ver com 
o fato de ter que aceitar as limitações da doença.

 A esse contexto também deve ser adicionada a falta de treinamento e sensibili-
dade de alguns especialistas.

 R.11: “Em relação também à aposentadoria, que algumas pessoas no grupo já 
conseguiram aposentar e aí dão dicas. Aí tem o caso de pessoas que conseguiram se 
aposentar pelo INSS. Eu estou achando que é mais fácil do que para o funcionário públi-
co, que é o meu caso. No serviço público eles não me afastam mais que três meses. A 
cada três meses eu tenho que ir lá na perícia. E está aquela enrolação. Porque a gente 
tem o plano de carreira, então o salário realmente despenca. O perito está mais preocu-
pado do que eu. Porque eles estão achando que meu salário vai cair muito...” 

 Concluindo, as limitações impostas pela doença relacionadas ao trabalho têm 
um impacto direto na economia familiar. Como explicaram os próprios protagonistas, o 
gerenciamento da aposentadoria é complexo, além de, em muitos casos, indesejável, 
pois leva os pacientes a receber uma renda bem abaixo do necessário para sobreviver.

6. Interação com equipe de saúde

 A equipe de saúde, em especial, o médico, segue sendo o elemento norteador do
tratamento para o paciente. É a ele que o paciente entrega a sua vida, o seu destino. O 
conhecimento sobre a patologia pode hierarquizar a relação, permanecendo o médico
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na posse de informações que o paciente, eventualmente, tem dificuldade de acessar e 
entender.

 A relação entre o paciente e o médico no campo da hipertensão pulmonar se 
mostra heterogênea. Isso porque não apenas a aceitação e o interesse de cada pacien-
te possuem variáveis que caminham com a sua história de vida e determinam parte da 
relação, como também o perfil do profissional e o seu local de trabalho configuram-se 
como determinantes para seu comportamento.

 R.3: “Eu tenho uma boa relação com a equipe médica. Eu entro em contato com 
o meu médico, me passa o que eu tenho que fazer. Eu fiquei internada, ele falou com 
os médicos como deveria ser o tratamento, como tinha que ser, porque é diferente, né? 
Quando o paciente tem uma doença como a nossa, uma doença rara que qualquer 
coisa pode piorar, então, assim, eu tenho uma boa relação com o meu hospital de refe-
rência.”

 P.3: “Ele não esconde, ele fala assim na cara. Uma vez eu cheguei lá e disse: 
‘Doutor, eu estou muito cansada’. E ele olhou para mim e disse: ‘E vai ficar mais ainda’. 
Eu gostei do que ele disse, pois ele disse ‘a tendência é piorar’.”

 B.1: “A única orientação que eu tive foi em relação às  questões técnicas da do-
ença mesmo. E eu sempre achei que era muito terrorismo, assim, tipo, não pode fazer 
nada. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E eu falei: ‘Cara, eu vou fazer as 
coisas’. Eu vou ter que fazer as coisas porque não tem jeito, né?”

 Algumas informações são prestadas pela equipe médica após a demanda do 
paciente. Em outros casos, o médico busca informar o paciente sobre sua condição de 
saúde até o limite em que ele deseja estar consciente.

 O fato é que a absorção dessas informações é distinta, a depender do nível de 
aceitação da doença pelo paciente e do seu próprio grau de instrução. 

 R.2: “O Doutor ... falou para mim o diagnóstico: ‘4 anos de vida’. Tô aqui. Mas eu 
passei por poucas e boas. Eu falei: ‘O senhor é médico, mas não é Deus’.”

 SP.2: “O médico falou: ‘olha, você vai se preparando porque a sua hipertensão 
pulmonar está no limite. Então acho que um ano você não vive’.” 

 SP.2: “Meus médicos, tudo que eu pergunto, tudo, os que não querem falar por-
que alguns têm medo, assim, por ser uma paciente delicada, né, por tudo que eu passei, 
alguns ficam com medo de me contar as coisas. Mas o chefe eu chego nele e falo: ‘Ó, 
por favor, seja real comigo, né? Fala tudo o que eu preciso saber’. E ele sempre falou 
tudo o que eu queria saber e eu pesquiso na internet sobre a doença, chego nele e falo.”
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 SP.2”: “Mas os residentes são meio, faz a gente, sabe, perder a paciência às ve-
zes. Eu mesmo por ter me tratado tanto tempo, às vezes eu chego na sala e vejo que é 
residente, eu tenho vontade de voltar. E aí os meus médicos já me conhecem e sabem 
que eu sou rebelde, que eu brigo, aí eles, aí sempre tem, eles vêm para me atender. 
Porque às vezes a gente se irrita.”

 De fato, a falta de acolhimento e o negligenciamento de informação, quan-
do ocorrem, são os pontos mais importantes para o paciente. Essas situações es-
tão à parte da confiança na equipe médica. Ou seja, em alguns casos, o paciente, 
apesar de confiar na equipe médica, gostaria de ser acolhido de forma diferente.

 B.2: “Eu, no meu caso, a única orientação no geral foi assim: ‘não pode fazer 
esforço físico.’ Mas, esforço físico, tipo assim, fica muito aleatório, né?”

 SP.3: “...ela me chamou de canto, fora da sala, ele ficou conversando com outros 
médicos e ela conversou comigo. Quando eu voltei, cheguei em casa falei pra ele: ‘Olha, 
a médica falou isso, isso e isso. Você não pode operar’. Ele: ‘Como eu não posso? Eu 
quero operar’. Aí, fica assim, ‘Você tá mentindo’, ele pra mim. Eu fico ‘a ruim’... Eu acho, 
assim, que o médico tem que chegar e falar direto. Agora quando eu chego no hospital, 
eu peço: ‘Por favor, falem direto com ele. Não falem olhando pra mim, falem pra ele’. Ele 
se encolhe, aí eu acho que as pessoas acham que ele é uma pessoa debilitada, que não 
entende.”

 SP.2: “Eles fazem da doença uma coisa mórbida, uma coisa assim, terminal. E 
muitas vezes não é terminal. Eu já estou há 12 anos com essa doença e eu ouvi muitas 
vezes: você não passa de 1 ano e eu estou há 12 anos.”

 R.15: “Porque eu não tenho o celular dele. Eu fiquei internada e ninguém conse-
guiu comunicar com ele. Quando ele vai ver, quando ele me viu com os trecos no braço, 
ele falou assim: ‘O que foi isso? Mais um? Essa daí só vive assim caindo’.”

 SP.2: “O médico ser sincero com você, falar: ‘Olha, hipertensão pulmonar vai te 
causar isso, mas também você pode ter uma qualidade de vida certa, você tem que por 
na sua mente que você tem o seu limite. A pessoa está andando rápido, vai devagar. A 
pessoa quer dançar e você não pode, só se mexe’, entendeu? É verdade! Se a gente 
desde o começo do diagnóstico, a gente vai tendo isso a gente não chega no momento 
que fala ‘é melhor parar’.”

 B.3: “Porque da última consulta que eu tive, eu procurei saber em qual grau da 
minha hipertensão, que até aí eu nem sabia.”

 SP.2: “...muitos pacientes precisam que o médico seja mais... tenham mais em-
patia, explique mais. Assim, eu acho que não tem que esconder o diagnóstico da gente. 
Se a gente tá num estado muito ruim, então fala: ‘Olha, o seu estado é ruim. Você tá 
mal’.” 
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E o médico sempre quer amenizar. E eu acho que, pra mim, esse negócio de amenizar 
não é bom.”

 B.1: “ A doente sou eu, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o quê que tá ruim e o 
quê que não tá, sabe?”

 No tocante à confiança, quando é estabelecida uma cumplicidade entre o pacien-
te e o médico, o primeiro demonstra extrema gratidão e satisfação. Neste momento, o 
paciente passa a expressar satisfação pelo acolhimento e preocupação do médico com 
a sua saúde, num sentido amplo.

 SP.5: “Existe um acolhimento que não existia antes. As minhas médicas, elas 
explicam, elas têm, assim, parece que elas têm aquela satisfação em  ‘olha, o que acon-
tece é isso’.”

 B.3: “‘Olha tudo que eu tô fazendo está cansando. Até namorar!’ E essas médicas 
riram, sabe?”

 R.12: “Eu tenho uma boa relação com a equipe, eu acho que falta a estrutura 
para que o trabalho deles seja mais eficaz, às vezes ... os médicos querem fazer um tra-
balho melhor e esbarram em muitas dificuldades, dificuldade com medicamentos, com 
exames, a própria instituição não oferece, é uma dificuldade de tudo...  mas eles ficam 
com os pés e as mãos atadas.”

 SP.4: “A gente se sente numa segurança. Que nem, eu mando mensagem, às ve-
zes, aconteceu antes de eu operar, mandar mensagem... ele me atende na hora, sabe... 
Então, quanto à comunicação com o médico, a informação do médico, eu sempre, né, 
talvez até fui privilegiada de ter tido a equipe médica, de ter equipe médica nota mil pra 
mim.”

 SP.2: “Eles me dão conselho, sim. Eles já disseram pra mim [sic] sempre estar 
fazendo caminhada pro meu pulmão trabalhar sempre.”

 R.14: “A equipe é maravilhosa, te acolhem, eles são muito acolhedores, eles te 
dão forca pra ir em frente...”

 A expectativa do paciente de uma doença crônica e fatal em relação à sua equipe 
de cuidado se apresenta mais alta do que em situações cotidianas. Por essa razão, em 
decorrência da longa relação que irá se estabelecer a partir do diagnóstico, urge realizar 
a adaptação entre as partes, mas, principalmente, o esforço da equipe de saúde em 
entregar ao paciente, da forma que ele percebe, o cuidado necessário.
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7. O papel das associações de pacientes

 As organizações de pacientes, como parte do terceiro setor, possuem o papel de 
preencher as lacunas deixadas por outros entes. Onde o primeiro setor (estado), por 
ineficiência ou incapacidade de absorção da demanda, e o Segundo Setor (as empre-
sas privadas com fins lucrativos), por falta de gestão ou em decorrência do seu propósi-
to de buscar retorno financeiro, não correspondem às necessidades sociais, o Terceiro 
Setor atua como uma saída a essas demandas não atendidas. 

 Fazendo um paralelo ao estudo ora em debate, as associações de pacientes têm 
o papel de, entre outros, buscar suprir as informações e lacunas apresentadas pelos 
pacientes, cuidadores e população em geral, bem como promover ações de advocacy 
que solucionem as necessidades dos pacientes.

 O primeiro contato do afetado pelo tema com a associação e grupos de pacien-
tes, em geral, é feito pela internet, na busca por informações complementares às rece-
bidas pela equipe de saúde.

 P.5: “O Google é nosso professor!”

 SP.1: “Mas, assim, eu tenho muito mais dúvidas. Procuro informação na internet.”

 P.1: “Passei uma vida inteira achando que só eu tinha hipertensão pulmonar no 
mundo, então, assim, o fato do surgimento das redes sociais e de você achar, ainda 
pelo orkut, tinha comunidade de hipertensão pulmonar, e aí eu já sabia que eu não es-
tava sozinha.”

 R.7: “Assim, eu gosto muito de informação. Eu até quis vir realmente pra conhe-
cer. Eu acho que assim, eu vou muito na internet pela ABRAF.”

 B.2: “Internet, até mesmo na página da ABRAF no Facebook, tudo o que tiver 
falando sobre Hipertensão Pulmonar no jornal a gente tá lendo.”

 Num segundo momento, ocorre a aproximação física, com a participação em 
encontros e debates. Nessas oportunidades, aflora-se o senso de pertencimento. Tra-
duz-se em identificação entre os pares, cada um com a sua história, mas todos ligados 
pelo mesmo elo.

 A troca de experiências pessoal é um momento de descontração e empodera-
mento para eles. Ao lado de outros pacientes e cuidadores, sentem-se à vontade para 
questionar e relatar experiências pessoais, sem medo de julgamento e com liberdade 
de tempo. É a hora em que, apesar da tensão advinda da doença, conseguem relaxar e 
suprir necessidades não atendidas por outros agentes.
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 R.1: “... é muito produtivo pra mim. A pessoa entender, assim, é lucrativo pra mim 
estar aqui com vocês. Porque eu tô aprendendo. Eu tô vendo que cada um falou, teve 
um debate aqui e cada um teve sua opinião.”

 P.1: “Isso faz unir os pacientes e também levava alguns médicos para fazer pa-
lestras sobre temas que nos interessam, onde você pode fazer perguntas tipo que você 
está fazendo ‘será que nesse quadro realmente vai dar certo’?”

 P.8: “Então, acho que o que a gente precisa é de mais material voltado para quem 
não faz parte da unidade médica, né, para o paciente, para o leigo.”

 P.1: “Muita gente não sabe, não sabe os remédios que tomam, não sabem as 
quantidades, né? Quantos miligramas de cada dose, de cada remédio, e o paciente tem 
que saber isso. Porque o medo da gente de chegar numa emergência e que o médico 
não saiba, se eu não souber dizer a ele o que eu tenho, o remédio que eu tomo e a 
quantidade, vai, né?”

 Os participantes de diferentes grupos compartilham a emoção e a importância do 
apoio recebido em grupos e organizações de pacientes. Esse tipo de acompanhamento 
emocional os ajuda a atravessar os diferentes estágios do processo da doença. O fato 
de se sentirem acompanhados e compartilharem experiências semelhantes os ajuda a 
seguir em frente e desperta em muitos deles a necessidade de facilitar o caminho para 
os outros. 

 O distanciamento entre esses momentos e o ambiente inóspito de uma clínica ou 
hospital é fator relevante para os participantes. Apesar de o foco central desses encon-
tros permanecer a troca de experiências relacionada à doença, para os participantes, 
ele não precisa ser feito de maneira engessada, fria. É possível compartilhar experiên-
cias, obter informações, de forma leve e descontraída.

 R.10: “Eu acho isso muito interessante. Nem que seja pra comer pizza, comer 
bolo, tomar um cafezinho, mas é importante isso, né?(...) Eu acho legal não ser no hos-
pital.”

 SP.2: “E eu acho assim, que tem que ser uma coisa alegre, né? Porque todo 
mundo é triste...”

 SP.1: “Nas pequenas dificuldades, ajudaria. Porque às vezes, a gente tem mo-
mentos de falar: ‘Vamos parar de tomar remédio.’ Às vezes eu não quero dar remédio 
pra ela, porque eu sei que é ruim. Então eu conhecendo outras pessoas, por exemplo, 
vindo aqui tendo essa oportunidade, pra mim é uma luz, é uma luz.”
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 P.2: “...eu entrei em grupos, conheci novas pessoas, a gente não está sozinho 
e tem pessoas que têm o mesmo sintoma da gente. A gente perde muita coisa, perde, 
mas eu ganhei bastante, eu ganhei pessoas que são como eu, não como as pessoas de 
nossa vida, porque têm a acrescentar, nos ajudar...”

 As associações de pacientes, enquanto organizações da sociedade civil, estão 
assumindo um papel determinante na condução de políticas públicas e defesa dos di-
reitos dos seus assistidos. Sendo assim, o trabalho em rede, seja com outras organi-
zações do terceiro setor e com outros stakeholders se torna primordial para a defesa 
plena daqueles que são a razão de trabalho de todos os agentes da cadeia de saúde: 
os pacientes.

8. Recomendações dos pacientes e cuidadores

  1. Formação dos profissionais de saúde para melhor diagnóstico e manejo da doença

  2. Centros de referência com abordagem multidisciplinar

  3. Tratamento psicológico para o paciente e a família

  4. Garantia de acesso ao diagnóstico e tratamento de forma célere

  5. Fomento à geração de renda alternativa àqueles que não têm condições de tra- 
balhar

  6. Proteção e adaptação do trabalho para quem necessitar

  7. Melhoria no processo de aposentadoria, através processo de educação dos peri-
tos

  8.  Transporte gratuito para os pacientes

  9.  Maior inclusão e estratégias de acessibilidade para as pessoas afetadas

  10. Aumento da conscientização sobre a HP

Resultados da Pesquisa Quantitativa

1. Características gerais

2. Impacto na saúde física

3. Impacto na saúde emocional

4. Relação com espiritualidade

5. Relacionamento familiar e social

6. Aspecto econômico e laboral

7. Cuidados em saúde
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 Neste capítulo, são apresentados os resultados das análises realizadas a partir 
dos dados coletados. Conforme exposto anteriormente, a base de dados é composta
por 303 respostas válidas. Do total de 747 respostas coletadas em 2019, foram excluí-
dos da amostra:

1) questionários incompletos;
2) aqueles que se declararam cuidadores;
3) menores de 18 anos;
4) e aqueles que informaram já ter respondido o questionário antes.

 Num primeiro momento, são expostas estatísticas sobre a composição demo-
gráfica da população, como idade, gênero, trabalho, cor e renda. E, na sequência, são 
retratados os resultados referentes às formas como a doença impacta na vida dos pa-
cientes, tanto no âmbito emocional, como físico e econômico. Ao final,  é realizada uma 
descrição do estágio da doença e de que forma os pacientes estão sendo tratados.

 O Gráfico 1 ilustra a distribuição por idade dos pacientes que vivem com a do-
ença. É possível afirmar que há concentração na faixa de 30 a 49 anos, onde 60% da 
amostra está localizada. Aqueles que possuem mais de 60 anos representam uma par-
cela pouco expressiva, de apenas 10%. Já aqueles na faixa de idade entre 18 e 29 anos 
correspondem a 14% da amostra. 

Gráfico 1 - Percentual de idade
FONTE: Elaboração própria

4%

1. características gerais
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11%

 O percentual de mulheres afetadas pela doença é alto, correspondendo a 86%. 

Aqueles que se auto declararam brancos representam 52% da amostra. No tocante ao 

estado civil, 61% se encontram casados.

Gráfico 2 - Percentual de GENÊR0

86%

FONTE: Elaboração própria
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33%
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52%

Gráfico 3 - Percentual de cor ou raça
FONTE: Elaboração própria

14%

Gráfico 4 - percentual de estado civil
FONTE: Elaboração própria
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 Na questão do trabalho, mais da metade da amostra, 56%, encontra-se impos-

sibilitada de integrar o mercado de trabalho. Dessa parcela, 35% se declararam apo-

sentados por invalidez e 21% afastados por doença. Empregados representam 15% da 

amostra, seguidos por donas de casa (13%), trabalhadores autônomos (6%), aposenta-

dos por tempo de trabalho (5%), outros (3%) e estudantes (2%). É importante destacar 

também que, dentre as pessoas afastadas por doença ou invalidez, 47% delas informa-

ram que tal afastamento teve impacto alto na sua vida.

Gráfico 5 - Percentual de ocupação
FONTE: Elaboração própria

 Quanto à análise da renda mensal familiar exposto no gráfico abaixo, há um 

número alto (51%) de famílias com rendimento mensal abaixo de R$2.000,00 e, dentre 

essa parcela, 23% declararam receber menos de R$1.000,00. Tal valor é considerado 

do como baixa renda, tendo em vista que o salário mínimo de 2019 corresponde a 

R$998,00. Em contrapartida, somente 12% recebem mais de R$5.000,00 ao mês,  e 

aqueles que não puderam ou não quiseram informar representam 13% da amostra. 

ESTUDANTE2%

OUTROS3%

APOSENTADO POR TEMPO DE TRABALHO5%

TRABALHADOR AUTÔNOMO6%

DONA DE CASA13%

EMPREGADO15%

AFASTADO POR DOENÇA21%

APOSENTADO POR INVALIDEZ35%

Gráfico 6 - Renda familiar mensal
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FONTE: Elaboração própria
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 Como é possível analisar no gráfico a seguir, os pacientes relataram alto percen-

tual de impacto negativo da doença na saúde física. Dentre os sintomas, 66% relataram 

ter problemas no coração, dos quais 25% afirmaram que o problema afeta muito a vida. 

Os que não relataram dor física correspondem apenas a 21% dos pacientes, mostrando 

que 79% dos entrevistados são afetados pela dor. Trata-se, portanto, de um percentual 

elevado, que  mostra o quão difícil é conviver com a doença. 

 

 O percentual daqueles que se sentem cansados na maior parte do tempo cor-

responde a 84%, dos quais 29% são afetados de forma moderada e 29% são muito 

afetados. Para os pacientes, a maioria encontra dificuldade em realizar tarefas simples 

do dia a dia, como por exemplo: andar por dois quarteirões (86%), subir escadas (96%), 

tomar banho e se vestir (63%). Quanto à dificuldade em fazer exercício, um percentual 

baixo de apenas 9% dos entrevistados não declararam dificuldade, e 51% se sentem 

muito afetados.

2. Impacto na saúde física

Gráfico 7 - Impacto da HP na saúde física dos pacientes
FONTE: Elaboração própria

SIM, e afeta MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda

SIM, e afeta de forma MODERADA a minha vida

SIM, e afeta um POUCO a minha vida

NÃO

29%

18%Problemas no coração 23% 25%34%

22%SentE dor física 31% 26%21%

20%Dificuldade para andar por 2 quarteirões 22% 44%14%

Tenho me sentido cansado na maior parte do tempo 29%16% 26%

21%Dificuldade para subir escadas 25% 50%4%

19%Dificuldade para tomar banho ou me vestir 27%37% 17%

Dificuldade para fazer exercícios 21% 51%19%9%
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3. Impacto na saúde emocional

 Os pacientes que sofrem com hipertensão pulmonar também apresentam proble-

mas emocionais acarretados pela doença. Como é visto no gráfico, angústia, ansiedade 

e preocupação afetam 88% dos entrevistados, sendo que 30% desse grupo é afetado 

de maneira moderada e 34% sentem que a doença afeta muito sua qualidade de vida. 

 

 Os pacientes têm a saúde emocional altamente impactada pela doença, onde 

somente 41% não se sentem deprimidos na maior parte do tempo. Certamente, o per-

centual de pessoas que se declara deprimidas (59%) é um número alto, tendo em vista 

que, segundo relatório World Health Organization, disponibilizado em 2018, o percentu-

al de pessoas que sofrem de depressão no mundo é de 4,4%.

Gráfico 8 - Relação dos pacientes com emocional
FONTE: Elaboração própria
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 Outro relato frequente é a frustração por não poder fazer as coisas que deseja 

(89%). Dentre eles, 41% alegam sofrer muito com essa frustração. Declararam dimi-

nuição da autoestima 72% dos entrevistados e, desses, 21% disseram que a falta de 

autoestima afeta muito suas vidas a ponto de precisar de ajuda.
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4. Relação com espiritualidade

 No âmbito espiritual, há que se destacar que 70% dos pacientes informam que 

descobriram um novo propósito de vida a partir do diagnóstico, fato que, para 53% 

deles, é moderado ou muito importante na sua vida. Já em relação à fé e à religião, os 

dados mostram que esses aspectos têm muita importância para 61% dos entrevistados, 

enquanto 29% sentem falta de um amparo espiritual e 48% perderam o rumo de sua 

vida.

Gráfico 9 - Relação dos pacientes com espiritualidade

MINHA VIDA PERDEU O RUMO POR 
CAUSA DA DOENÇA

Sinto falta de um amparo 
espiritual/ fé

Senti frustração por não poder
fazer as coisas que desejo

Tenho tido pouca vontade de 
sair de casa e me sinto isolado

FONTE: Elaboração própria
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5. Relacionamento familiar e social
 Quanto às situações relacionadas ao campo familiar ou social, é possível afirmar 

que os temas que mais preocupam os entrevistados são: deixar de sair por causa das 

barreiras da doença (59%), seguido por sentimento de solidão ou abandono (42%) e, na 

sequência, evitar conhecer pessoas novas (39%). Nesse sentido, o apoio do(a) compa-

nheiro(a) (63%) e da família e amigos (71%) resultou em um impacto moderado ou alto 

na qualidade de vida dos pacientes. Por outro lado, a recomendação para não engravi-

dar afetou 66% das entrevistadas, sendo que, para 39% delas, houve um impacto alto 

na sua qualidade de vida.

Gráfico 10 - FAMÍLIA E AMIGOS
FONTE: Elaboração própria
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 Ainda, 67% declararam que a relação com a família não foi afetada por conta da 

doença, e 40% afirmam que a família não acredita que estejam doentes.

 Quando da abordagem sobre as relações sociais, 61% declaram não ter dificul-

dades em estabelecer novos relacionamentos, e 39% evitam conhecer novas pessoas. 

Dentro deste grupo, 14% são muito afetados em sua qualidade de vida em decorrência 

de tal privação.

 Nesse sentido, 59% declaram haver deixado de sair por causa das barreiras da 

doença e 42% se sentiram solitários ou abandonados. Além disso, 25% entendem que 

a doença é uma barreira para encontrar um(a) companheiro(a).

SIM, e tem MUITA importância e/ou preciso de ajuda

SIM, e tem importância MODERADA na minha vida

SIM, e tem POUCA importância na vida

NÃO

RECEBI O APOIO QUE ESPERAvA
DA FAMÍLIA E AMIGOS

Gráfico 11 - vida social
FONTE: Elaboração própria

51%

20%

14%

15%

TENHO EVITADO CONHECER
PESSOAS NOVAS

Percebo que tenho dificuldade
de encontrar namorado (a)

por causa da doença

Deixei de sair por causa das
barreiras da doença

Senti solidão ou abandono Tenho vergonha de sair
em público com o concentrador 

de oxigênio

14%

15%

10%

61%

12%
6%
7%

75% 41% 58% 80%

23% 14% 11%

4% 5%
13%

15%17%

19%

SIM, e impactou MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda

SIM, e impactou de forma MODERADA a minha vida

SIM, e teve POUCO impacto na minha vida

NÃO
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78%

6. Aspecto Econômico e Laboral

 No campo econômica, infere-se que 80% dos entrevistados tiveram impacto

financeiro negativo em decorrência da doença, dos quais, para 41%, este fator

tem muito impacto na sua vida. Destaca-se, ainda, que 60% dos entrevistados

possuem dificuldades para arcar com custos essenciais relacionados a

alimentação ou transporte, sendo tal fator de muito impacto para 26% deles.

Em torno de 41% dos entrevistados informaram precisar realizar outras

atividades para complementar a renda.

Gráfico 12 - economia
FONTE: Elaboração própria
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 Já no âmbito laboral, ressalta-se que 76% sentem que a doença é um obstácu-
lo à sua vida profissional. Para 46% dos entrevistados, a perda de emprego ocorreu
em decorrência da hipertensão pulmonar.
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Gráfico 13 - ÂMBITO LABORAL
FONTE: Elaboração própria
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CAUSA DA DOENÇA

34%

7%
5%

54%

TENHO DIFICULDADES PARA TRABALHAR DA MESMA 
FORMA QUE FAZIA ANTES DO DIAGNÓSTICO

59%

13%
8%

20%

      SIM, e impactou MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda                         SIM, e impactou de forma MODERADA a minha vida                 SIM, e teve POUCO impacto na minha vida                    NÃO
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 Ademais, 57% admitem sentir dificuldades para se reincorporar ao trabalho 

após uma licença ou hospitalização, sendo que, para a maioria desse grupo (43%), tal

impedimento afetou muito a sua qualidade de vida. Da mesma maneira, declaram ter

sua vida muito afetada pela diminuição do salário 42% dos entrevistados, e 58%

afirmam ter vontade de trabalhar, mas não encontrar oportunidades.

 Ainda sobre o aspecto laboral, 52% declararam terem se sentido incompreen-

didos pelo perito do INSS, sendo que cerca de 44% se sentiram afetados de maneira 

moderada ou alta.

      SIM, e impactou MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda                         SIM, e impactou de forma MODERADA a minha vida                 SIM, e teve POUCO impacto na minha vida                    NÃO

SENTI DISCRIMINAÇÃO/INCOMPREENSÃO 
PELOS MEUS COMPANHEIROS DE TRABALHO

21%

9% 8%

62%

SINTO QUE A ENFERMIDADE TEM SIDO UM 
OBSTÁCULO NA MINHA VIDA PROFISSIONAL

55%

12%
9%

24%

TENTO ESCONDER A DOENÇA 
NO AMBIENTE DE TRABALHO

12%

6%
8%

74%

Gráfico 14 - afastamento do trabalho
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OU HOSPITALIZAÇÃO
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DOENÇA/INVALIDEZ

FONTE: Elaboração própria
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      SIM, e impactou MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda                         SIM, e impactou de forma MODERADA a minha vida                 SIM, e teve POUCO impacto na minha vida                    NÃO
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NÃO FUI COMPREENDIDO 
PELO PERITO DO INSS

TENHO VONTADE DE TRABALHAR 
MAS FALTAM OPORTUNIDADES 

PARA MIM

      SIM, e impactou MUITO a minha vida e/ou preciso de ajuda                         SIM, e impactou de forma MODERADA a minha vida                 SIM, e teve POUCO impacto na minha vida                    NÃO

7. Cuidados em Saúde

 Mais de 70% não recebem assistência dos seguintes profissionais: fisioterapeu-

ta, reumatologista, psiquiatra ou psicólogo, nutricionista e assistente social, enquanto 

52% recebem apoio de organizações de pacientes.

 Recebem atenção de clínico geral 49%, enquanto o cuidado do pneumologista 

atinge 87% dos pacientes. Sobre este profissional, 74% declaram que ele atende a 

muitas ou todas as suas necessidades. Resultado similar é levantado em relação ao 

cardiologista, na minha vida que assistem 76% dos pacientes, e 60% afirmam que o 

profissional atende muitas ou todas as suas necessidades.

 O nível de confiança na equipe médica é alto, correspondendo a 95% dos res-

pondentes. Ao serem consultados sobre em qual momento lhes foram apresentados e 

explicados os responsáveis pelo seu cuidado, 38% afirmaram que tal conduta ocorreu 

no momento do diagnóstico, 31% afirmam que isso nunca ocorreu, e os demais infor-

maram que obtiveram essa informação já durante o tratamento.

48%

10% 8%

34%

42%

10% 10%

38%

SIM, atende A TODAS MINHAS NECESSIDADES

SIM, atende MUITAS necessidades minhaS

SIM, E atende ALGUMAS necessidadeas MINHAS

Não

CLÍNICO GERAL

PNEUMOLOGISTA

CARDIOLOGISTA

VOCÊ SENTE CONFIANÇA NA
EQUIPE MÉDICA?

VOCÊ ENTENDE TUDO QUE É
EXPLCADO DURANTE A CONSULTA?

51%26%12% 11%

13%14%24%49%

24%15%18%43%

5%16%24%55%

10%18%25%47%

Gráfico 15 - cuidados em saúde
FONTE: Elaboração própria
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Gráfico 16 - De onde recebe os remédios
FONTE: Elaboração própria

Rede pública

Rede privada

Rede pública e privada

 No tocante ao acesso à medicação, 201 pessoas recebem pelo SUS de maneira

administrativa, e 82 pessoas recebem através de ação judicial. Ainda, 14 pessoas têm

acesso ao tratamento via pesquisa clínica e 26 pessoas se declararam sem medicação

alguma.

70%

19%

11%

 São atendidos na rede pública 70% da amostra, 19% na rede privada e 11% são

atendidos tanto na rede pública quanto na rede privada.

Gráfico 17 - De onde obtém medicamento (número absoluto, sem cruzamento de dados)

NÃO recebo medicação

 Abordando-se o tempo para o diagnóstico, 60% afirmaram ter levado menos de 

um ano, 25% entre um ano a três, e 15% levaram mais de três anos.

26

14

54

82

FONTE: Elaboração própria

de pesquisa clínica

de forma Privada - pelo plano de saúde ou compra em farmácia

do SUS - através de medida judicial

do SUS - de forma administrativa 201
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 Para 63% dos entrevistados, a Hipertensão Pulmonar foi confundida com outras

doenças antes do diagnóstico. Desses, 67% foram diagnosticados com outras doenças

respiratórias e 59% com doenças psicológicas, como ansiedade e depressão. E mais, 

66% daqueles que tiveram um diagnóstico equivocado chegaram a realizar tratamento 

para essa condição.

 Quando questionados sobre em qual classe funcional se encontravam, 41% não

souberam responder, 26% informaram a classe III, 12% a classe II, 12% a classe IV e 

9% na classe I.

Gráfico 19 -  Classe funcional

não sei 41%

12%

26%

12%

FONTE: Elaboração própria

9%

Classe funcional 4

Classe funcional 3

Classe funcional 2

Classe funcional 1

 Lidam com comorbidades 75% dos entrevistados, sendo mais frequentes as

relacionadas às doenças cardiovasculares, reumatológicas, hipertensão arterial

sistêmica e sobrepeso.

Gráfico 18 - Tempo de diagnóstico

mais de 5 anos

de 3 a 5 anos

de 1 a 3 anos

menos de 1 ano

10%

5%

25%

60%

FONTE: Elaboração própria
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Gráfico 21 - PROBLEMA QUE MAIS PREOCUPA

Gráfico 20 - possui outras doenças

diabetes 24

48

56

112

FONTE: Elaboração própria

63

obesidade ou sobrepeso

hipertensão arterial

doenças cardiovasculares

doenças reumatológicas

 Na  tabela abaixo, expõe-se o resultado da pesquisa referente aos problemas 

que mais preocupam os entrevistados. Foram expostos seis problemas que os pacien-

tes classificaram numa escala de 1 a 6, sendo 1 o problema que mais preocupa e 6 o 

que menos preocupa. Entre os temas que mais preocupam o paciente, a falta de medi-

cação se constitui no maior deles (50%), seguido pela distância entre a residência e o 

local de tratamento (13%).

56

doenças respiratórias

outros

21

FONTE: Elaboração própria
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15%

20%
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15%
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12%
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16%

15%
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20%

14%

22%
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 Avaliando-se a necessidade de informação, 92% dos pacientes consideram im-

portante ter o número de telefone da equipe médica no caso de uma emergência e 93%

acreditam na relevância de se ter informação com linguagem acessível sobre a doença.

79% dos pacientes acham importante serem cuidados por uma equipe interdisciplinar, 

88% consideram relevante poder opinar sobre as decisões do tratamento, além de estar

informado sobre pesquisas clínicas (80%) e cuidados paliativos (80%).

Gráfico 22 - NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

TER INFORMAÇÃO COM LINGUAGEM FÁCIL 
PARA APRENDER SOBRE A DOENÇA

RECEBER CUIDADOS DE UMA EQUIPE 
interdisciplinar, com psicólogo, fisiote-

rapeuta, assistente social

SER ATENDIDO EM UM LOCAL COM 
MÉDICOS ESPECIALISTAS NA DOENÇA

TER O NÚMERO DE TELEFONE DA EQUIPE 
MÉDICA NO CASO DE UMA EMERGÊNCIA 

FONTE: Elaboração própria

NÃO

SIM, e POUCO NECESSÁRIO

SIM, E NECESSÁRIO

SIM, E MUITO NECESSÁRIO
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22%
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21%

16%
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72%

4% 8%

69%

10%

13%

PODER OPINIAR SOBRE AS DECISÕES 
SOBRE O MEU TRATAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISAS 
CLÍNICAS 

INFORMAÇÃO SOBRE CUIDADOS 
PALIATIVOS

45%

25%

12%

18% 12%
48%

20%

20% 20%

50% 18%

12%

 Quanto às necessidades de educação, 93% julgam ser importante receber infor-

mações sobre atividades físicas relacionada à reabilitação pulmonar, assim como sobre 

aspectos nutricionais (89%) e melhoria na comunicação com a equipe médica (89%).

 Adicionalmente, 71% dos entrevistados informaram ser importante o conheci-

mento de estratégia de cuidado e alívio emocional para o cuidador.
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18%14%

Gráfico 23 - NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO
FONTE: Elaboração própria

 Ainda sobre compartilhamento de informação e educação, 87% dos pacientes 

acham importante ter conhecimento sobre os seus direitos. Sobre associações de pa-

cientes, 69% afirmam ser necessário ou muito necessário conhecê-las, bem como inte-

ragir com outros pacientes (71%). 

INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADE
FÍSICA: O QUE POSSO FAZER, SE 

POSSO FAZER, COMO FUNCIONA A 
REABILITAÇÃO RESPIRATÓRIA

ETC.

60%17%7% 16%

A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA
A MINHA SAÚDE 54%20%11% 15%

TÉCNICAS DE RELAXAMENTO E
CONTROLE DE EMOÇÕES 46%22%

Gráfico 24 - NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO
FONTE: Elaboração própria
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 O objetivo deste estudo foi conhecer o impacto na qualidade de vida de pessoas 

vivendo com hipertensão pulmonar no Brasil, e também poder avaliar suas necessida-

des, barreiras e problemas que mais as afligem. Entre as principais conclusões, desta-

camos, em resumo:

1

2

3

Centros de referência e atenção multidisciplinar 
Pacientes com hipertensão pulmonar devem ser tratados em centros 

de referência, que, preferencialmente, sejam localizados próximo à re-

sidência. Nesses locais, o paciente deve poder aceder ao diagnóstico, 

controle e tratamento da doença, de forma célere e eficaz, qual seja, 

usufruindo de recursos equivalentes em todo território nacional.

Ainda, tais centros também devem garantir um atendimento multidis-

ciplinar, realizado por profissionais especializados, que assistam não 

apenas o paciente, mas também o cuidador, no limite de suas necessi-

dades.

Atenção psicológica ao paciente e à familia
Os dados mostram que a HP é uma doença com alto impacto na qua-

lidade de vida dos pacientes e da família. Os sintomas físicos podem 

limitar as ações diárias e alguns pacientes podem atingir altos níveis de 

dependência. Por esse motivo, é essencial que o paciente possa aces-

sar a consulta com o especialista a partir do momento do diagnóstico 

para poder se adaptar às mudanças que a doença irá impor, já que mui-

tos apresentam estados de ansiedade e depressão, correndo o risco de 

se manterem isolados e com pouco contato social. Da mesma forma, o 

cuidador também pode se beneficiar desse profissional, em decorrência 

da sobrecarga que a doença pode lhe impor, com limitação de seu tem-

po livre, vida social e/ou descanso.

Formação profissional, adaptação laboral e aposentadoria
No caso de jovens em idade produtiva, o acesso à formação deve ser 

garantido para aqueles que tiveram que abandonar seus estudos. Po-

de-se incluir aí a formação em casa, educação a distância, cursos pro-

fissionalizantes etc. 

Para aqueles em atividade, é importante a adaptação do trabalho à sua 

capacidade física e, caso não seja possível, o acesso regular à aposen-

tadoria por invalidez, com vencimentos compatíveis ao seu rendimento.
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4

5

Estratégia nacional para hipertensão pulmonar
É necessário coordenar a participação dos diferentes stakeholders para 

a criação de um Plano Nacional de Hipertensão Pulmonar que orde-

ne os recursos e o treinamento necessários para detecção precoce da 

doença, com sua posterior abordagem integral durante o tratamento. 

Adicionalmente, referido plano deve prever a atualização dos protocolos 

com acesso aos tratamentos recomendados, a realização de censo ou 

registro de pacientes, uma promoção do conhecimento sobre impacto 

da doença na qualidade de vida dos pacientes a fim de criar e aprimorar 

políticas públicas que atendam às necessidades dessa população.

Atuação das associações de pacientes e maior conscientização social
A liderança das associações de pacientes é fundamental para disse-

minar informação aos seus assistidos, através de materiais educativos 

e palestras. Essas organizações também devem orientar os pacientes 

e cuidadores quanto à navegação no sistema de saúde, assim como 

prestar assistência jurídica, psicológica e social. As associações de pa-

cientes devem estar atentas ao seu papel de promover o aumento de 

conscientização sobre a doença e identificação das necessidades dos 

pacientes e de suas famílias, para, assim, fornecer evidências robustas 

e assertivas para melhorias nas políticas públicas e estratégias de saú-

de.



91



92

bibliografia

bibliografia

08



93

 1. Simonneau G, Montani D, Celermajer DS, et al. Haemodynamic definitions 

and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2019; 53: 

1801913.

 2. Hoeper M. M., Bogaard H. J., Condliffe R., Frantz R., Khanna D., Kurzyna 

M, et al. Definitions and diagnosis of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013 

Dec 24; 62(25 Suppl):D42-50.

 3. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, Gibbs S, Lang I, Torbicki A, et al. 2015 

ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The 

Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the 

European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): 

Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), 

International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Respir J. 2015; 46: 

903–975

 4. Taichman D. B., Ornelas J., Chung L., et al. Pharmacologic therapy for pul-

monary arterial hypertension in adults.  CHEST guideline and expert panel report. Chest. 

2014; 146(2):449-475.

 5. McCollister D. H. Screening pulmonary hypertension patients for depres-

sion. Int J Clin Pract. 2011;  65 (Suppl. 174), 4–5

 6. Cícero C, Franchi S.M, Barreto A.C, Lopes A.A.B. Ausência de Estreita 

Associação entre Qualidade de Vida e Capacidade de Exercício na Hipertensão Arterial 

Pulmonar.  Arq. Bras. Cardiol. 2012;  99( 4 ): 876-885.

 7. Cicero C. Qualidade de vida em hipertensão pulmonar e sua relação com 

o desempeno físico: avaliação longitudinal. São Paulo. Tese [Doutorado]. Faculdade de 

Medicina -Universidade de São Paulo; 2012.

 8. World Health Organisation. Introducing the WHOQOL instruments. WHO-

QOL: Measuring Quality of Life. Acesso em julho de 2019. Disponível em: http://www.

who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/

 9. Mathai SC, Ghofrani HA, Mayer E, Pepke-Zaba J, Nikkho S, Simonneau 

G. Quality of life in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Eur 

Respir J. 2016 Aug;48(2):526-37

 10. Harzheim D, Klose H, Pinado FP, et al. Anxiety and depression disorders 

in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary 

hypertension. Respir Res. 2013; 14(1): 104.



94

 11. Guillevin L, Armstrong I, Aldrighetti R, et al. Understanding the impact of 

pulmonary arterial hypertension on patients’ and carers’ lives. Eur Respir Rev. 2013; 

22(130): 535-542.

 12. M M Vanhoof J, Delcroix M, Vandevelde E, et al. Emotional symptoms and 

quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension. J Heart Lung Transplant. 

2014; 33(8): 800-808.

 13. Verma S, Cardenas-Garcia J, Mohapatra PR, Talwar A. Depression in Pul-

monary Arterial Hypertension and Interstitial Lung Diseases. N Am J Med Sci. 2014 Jun; 

6(6):240-9.

 14. Matura LA, McDonough A, Carroll DL. Symptom Interference Severity and 

Health-Related Quality of Life in Pulmonary Arterial Hypertension.  J Pain Symptom Ma-

nage. 2016 Jan;51(1):25-32.

 15.  Zhai Z, Zhou X, Zhang S, Xie W, Wan J, Kuang T, et al. The impact and 

financial burden of pulmonary arterial hypertension on patients and caregivers: results 

from a national survey.  Medicine (Baltimore). 2017 Sep;96(39):e6783.

 16. Delcroix M, Howard L. Pulmonary arterial hypertension: the burden of dise-

ase and impact on quality of life. Eur Respir Rev. 2015;24(138): 621-629.

 17. Tsangaris I. Improving Patient Care in Pulmonary Arterial Hypertension: 

Addressing Psychosocial Issues. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014 Mar; 16(3): 159-

61.

 18. Kingman M, Hinzmann B, Sweet O, Vachiéry J-C. Living with pulmonary 

hypertension: unique insights from an international ethnographic study. BMJ Open. 2014; 

4:e004735.

 19. Banerjee D, Vargas SE, Guthrie KM, Wickham BM, Allahua M, Whittenhall 

ME, et al. Sexual Health and Health-Related Quality of Life among Women with Pulmo-

nary Arterial Hypertension. Pulm Circ. 2018 Oct-Dec; 8(4):2045894018788277.

 20. Sobczak-Kaleta MA, Torbicki A, Kasprzak JD.. The importance of psycho-

social factors in management of pulmonary arterial hypertension patients. Kardiologia 

Polska. 2018; 76, 3: 529-535.

 21. Khirfan G, Tonelli AR, Ramsey J, Sahay S. Palliative care in pulmonary 

arterial hypertension: an underutilised treatment. Eur Respir Rev 2018; 27: 180069.

 22. Bussotti M, Sommaruga M. Anxiety and depression in patients with pulmo-

nary hypertension: impact and management challenges. Vasc Health Risk Manag.  2018; 

14: 349-360.



95

 23. Rubenfire M, Lippo G, Bodini BD, et al. Evaluating Health-Related Quali-

ty of Life, Work Ability, and Disability in Pulmonary Arterial Hypertension. Chest. 2009 

Aug;136(2):597-603.

 24. Bichara, VM.; Ventura HO.; Perrone SV. Hipertensión pulmonar: la mirada 

del especialista. Insuf Card. 2011 (Vol 6) 2: 65-79

 25. Graarup J, Ferrari P, Howard LS.  Patient engagement and self-manage-

ment in pulmonar arterial hypertension. Eur Respir Rev. 2016 Dec;25(142): 399-407

 26. Rubio MDN, Rudd R, Rosenfeld L, Arrighi E. Alfabetización en salud: impli-

cación en el sistema sanitario. Medicina clínica, 2016; 147(4), 171-175.

 27. Arrighi E, Jovell A, Navarro Rubio MD. El valor terapéutico en oncología. 

La perspectiva de pacientes, familiares y profesionales.  Psicooncología. 2010; 7: 363-

374.

 28. Jovell A, Navarro Rubio M.D, Fernández Maldonado L, Blancafort S. Nue-

vo Rol del paciente en el sistema sanitario. Atención Primaria. 2006; 38 (3): 234-7. 

 29. Coulter A, Parsons S and Askham J. Where are the patients in decision-

-making about their own care? World Health Organization 2008 and World Health Orga-

nization, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. 2008; 

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

 30. Kitzinger J. Qualitative research: Introducing focus groups. BMJ Clinical 

Research. 1995; 311(7000): 299-302.

 31. Hernández Sampieri R, Fernández C, Baptista LP. Metodología de la in-

vestigación. 4ª ed. México, D.F: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

 32. Hoeper MM, Humbert M, Souza R, Idrees M, Kawut SM, Sliwa-Hahnle K, 

et al. A Global View of Pulmonary Hypertension. Lancet Respir Med. 2016 Apr;4(4): 306-

22.

 33. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo Clí-

nico e Diretrizes Terapêuticas Hipertensão Arterial Pulmonar. Portaria SAS/MS no 35,

de 16 de janeiro de 2014, republicada em 06 de junho de 2014 e 23 de setembro de 

2014. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/HAP.pdf



96

09
anexos



97

 Bom dia/Boa tarde.

 Meu nome é ________. Sou pesquisadora e estou colaborando com a ABRAF 

para o desenvolvimento do estudo “Vivendo com Hipertensão Pulmonar - a perspectiva 

dos pacientes”. Trata-se de um estudo misto com a incorporação de técnicas de coleta 

da informação do tipo qualitativa e quantitativa, tendo como finalidade a construção de 

um questionário que nos ajude a entender o impacto na qualidade de vida das pessoas 

que convivem com essa patologia no Brasil.

 Durante a primeira fase, do tipo qualitativa, serão realizadas entrevistas semies-

truturadas com especialistas e, depois, a realização de três grupos de discussão com a 

participação de pacientes e cuidadores.

 A partir dos resultados desta fase, será construído um questionário para medir o 

impacto da patologia na qualidade de vida dos pacientes que vivem no Brasil.

 O(a) senhor(a) foi convidado(a) a participar como especialista de uma entrevista 

que terá duração de aproximadamente 30 minutos. Para a realização dela, seguirei um 

guia semiestruturado, resultado de revisão de literatura científica e que agrupa pergun-

tas principais sobre este tema. 

 Com o fim de recolher em detalhes a informação que for nos proporcionar, in-

formo que esta sessão será gravada em áudio, conforme o termo de consentimento 

assinado.

1. roteiro para entrevistas com especialistas
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  Se não tiver dúvidas, podemos prosseguir com a entrevista.

 Em primeiro lugar, gostaria que nos comentasse...

1

2

• Que avanços foram registrados nos últimos anos na detecção 

e tratamento da HP?

• Qual é a situação atual em relação à HP no nosso país?

• Quais são os desafios clínicos que essa condição

nos impõe?

• Quais são as necessidades assistenciais das pessoas

afetadas pela HP?

• Como são eficazes os métodos de detecção?

• Que estratégias de melhora poderia ser implementados

neste âmbito?

• Qual é a situação de acesso a tratamentos?

• Que previsão existe de manejo de sequelas e possibilidades 

de reabilitação?

Situação atual
e necessidades

assistenciais
em Hipertensão
Pulmonar (HP)

no Brasil

•  Qual é o perfil do(a) paciente (idade média e situação 

familiar)?

•   Como você observa que a família é afetada?

 •  Como você observa que a imagem corporal da pessoa 

com HP é afetada?

•   Você pensa que em alguns casos seria necessário um 

acompanhamento psicológico e emocional?

•   De acordo com a sua experiência, são produzidas

mudanças na relação dos casais? Se sim, quais?

•   Que sentimentos a pessoa passa a ter? Que barreiras

emocionais ela encontra?

•   Que fatores podem intervir na sexualidade e na

intimidade dos(as) pacientes?

 •  De que maneira se pode ver afetada a autoestima do(a) 

paciente?

•   De que maneira se pode ver afetada a vida do(a)

cuidador(a)?

Necessidades 
psicológicas, 
emocionais
e espirituais
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3

4

5

 •  Como você observa que é afetada a vida social da pessoa 

com HP?

•   Como a notícia da doença impacta a relação com a família

e os amigos?

 •  Como a doença impacta o trabalho e a relação com colegas 

de trabalho?

•   Como as pessoas com HP podem sentir o estigma

da doença?

 •  De que maneira a doença pode impactar na atividade

de trabalho e/ou acadêmica dos(as) pacientes?

 •  Como se vê afetada a economia e qual é o impacto 

o trabalho do(a) cuidador(a)?

Necessidades 
sociais,

trabalhistas e  
econômicas

 A nível de políticas públicas, quais são os desafios para que 

seja dada uma melhor atenção às pessoas com HP?

Políticas
e estratégias 

de saúde

 Na sua opinião, quais são as recomendações principais 

para poder se atender melhor as necessidades dos que tem 

HP e de seus cuidadores informais?

Qualidade
de vida

e estratégias 
de melhora

Gostaria de acrescentar algo mais que não perguntamos e que considere importante?

Manteremos o(a) senhor(a) informado(a) da evolução da investigação e enviaremos 

uma cópia do esboço inicial para que possa revisá-lo e fazer comentários.

Muito obrigada por sua contribuição!
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS
Eu,  xxxxxxxxxx, portador (a) de RG n, xxxxxxxx inscrito (a) no CPF sob o n  XXX.X  

XX.XXX-XX, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológi-

cos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso 

de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE),  AUTORIZO , através do presente termo, a ABRAF, Associação

Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas, inscrita 

no CNPJ sob o n: 15.529.024/0001-40, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado 

“Vivendo com Hipertensão Pulmonar- a perspectiva dos pacientes”, a colher meu depoi-

mento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Por ser a expressão da minha vontade, assino a presente autorização, cedendo, a título 

gratuito, todos os direitos autorais decorrentes dos depoimentos, artigos e entrevistas 

por mim fornecidos, abdicando do direito de reclamar de todo e qualquer direito conexo 

à minha imagem e/ou som da minha voz, e qualquer outro direito decorrente dos direitos 

abrangidos pela Lei 9160/98 (Lei dos Direitos Autorais). 

São Paulo, ______ de _____________ de 20____. 

ABRAF

Assinatura Nome completo do participante da pesquisa 

2. termo de consentimento das entrevistas com experts
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Apresentação da atividade

 Apresenta-se a atividade e o seu objetivo. Descrevem-se os papéis e as funções 

dos participantes, sinalizando a presença do fotógrafo e se procede à leitura e assinatu-

ra do termo de consentimento.

 Dá-se espaço para as apresentações e os comentários e/ou as perguntas dos 

presentes.

3. ROTEIRO GRUPOS FOCAIS

1

•      Quanto tempo levaram para detectar a doença?

•    A indicação ao especialista demorou ou foi rápida?

•    Havia sentido falar desta doença? Alguém mais da sua 

família teve a doença além de você?

•    Quais são as necessidades assistenciais das pessoas

afetadas pela HP?

•    Você já teve ou tem problemas com o acesso

à medicação?

•    Quem integra a equipe médica que te atende? Você já 

pôde conversar com a equipe na tomada de decisões sobre os 

tratamentos ou as opções de cuidado?

•    Como é a comunicação com a equipe que te atende?

 •    Que conselhos você recebeu para o manejo de sequelas?

 •    Você já teve possibilidades de fazer reabilitação?

 •    Fora a atenção hospitalar, que apoios são necessários 

para conviver com a doença?

  •    Depois do diagnóstico, qual é a maior dificuldade que você 

tem em relação com a HP?

Necessidades 
assistenciais 

da Hipertensão 
Pulmonar (HP) 

no Brasil
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2
Necessidades 
psicológicas, 
emocionais
e espirituais

 •   Como a sua vida e a de sua família foram afetadas?

 •   Você acha que em alguns casos seria necessário um acom-

panhamento psicológico e emocional?

 •   De acordo com a sua experiência, existem mudanças na rela-

ção de um casal?

 •   Que sentimentos e necessidades você acredita que não são 

atendidos? Que barreiras emocionais você encontrou/encontra?

 •   De que maneira você observa que é afetada a autoestima do 

paciente?

 •   Como você acredita que se pode preservar a autonomia?

De que maneira a vida do cuidador é afetada?

3

4

•     A vida social do paciente é afetada?

 Como a notícia da doença impacta a relação com a família

e amigos?

 •     Impacto no âmbito do trabalho e dos colegas de trabalho: 

você teve que deixar de trabalhar/estudar por causa

da doença?

  •    Você considera que existe um estigma relacionado

à doença?

 •     Como você observa afetada a economia e o impacto

no trabalho do cuidador?

  •    Como você observa afetada sua economia com as

despesas relacionadas ao tratamento?

Necessidades 
sociais,

trabalhistas e  
econômicas

  •    Você conhece as atividades das organizações

de pacientes? Acredita que o trabalho delas é importante para 

responder às necessidades dos pacientes e dos

cuidadores?

  •    Você participa de algum grupo de apoio e/ou atividade da 

associação? Como isso te afeta?

 •     Onde você busca informações sobre a doença? Você as 

encontra de forma clara ou falta algo?

  •    Já recebeu delas alguma informação sobre a doença

de que precisava?

 •     Participa nas redes sociais?

 •     Que outras estratégias podem ajudar o paciente?

Organizações 
de pacientes
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5
Qualidade

de vida
e estratégias 
de melhora

 •      Quais são as recomendações-chave que você pode 

dar para atender melhor as necessidades dos que têm HP

e seus cuidadores?

 Agradecimentos
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Este é um questionário de inscrição para participar na primeira fase da pesquisa, a qual 

consiste em grupos de discussão sobre o tema com pacientes e cuidadores.

Ao preencher o questionário, você estará se inscrevendo na pré-seleção da pesquisa. 

Para garantir que as informações sejam as mais variadas possíveis, selecionaremos 

pessoas com experiências e perfis distintos, garantindo, assim, a heterogeneidade dos 

aportes.

Caso você seja selecionado, receberá até o dia 24/06 um contato da ABRAF para envio 

dos detalhes.

1. Nome Completo

2. Informações de Contato

Telefone:

E-mail:

3. Data de Nascimento

4. Você é

(  ) Paciente de Hipertensão Pulmonar

(  ) Cuidador de paciente de Hipertensão Pulmonar (familiar ou amigo)

5. Cidade/UF onde vive

6. Hospital onde você ou o paciente realiza o tratamento da Hipertensão Pulmonar

7. Qual tipo de HP você possui? (Se for cuidador, responda sobre o paciente)

(  ) Hipertensão Arterial Pulmonar

(  ) Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica

(  ) Hipertensão Pulmonar por Doença Cardíaca Esquerda

(  ) Hipertensão Pulmonar por Hipoxemia ou Doença Pulmonar

(  ) Hipertensão Pulmonar por mecanismo multifatorial

(  ) Não sei

8. Você usa oxigênio complementar?

9. Você tem disponibilidade para participar de grupo de discussão durante 2 horas (apro-

ximadamente) em qual data e localidade?

(  ) 06/07 - São Paulo-SP

(  ) 13/07 - Brasília-DF

(  ) 20/07 - Recife-PE

(  ) 05/08- Rio de Janeiro-RJ

4. questionário para inscrição nos grupos focais
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5. ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA

Gênero Optantes Total Percentual

FEMININO 28 32 87,50%

MASCULINO 4 32 12,50%

ESTADO CIVIL

CASADO/CONVIVENTE 22 32 68,75%

SOLTEIRO (A) 7 32 21,88%

VIÚVO (A) 1 32 3,13%

SEPARADO (A) OU
DIVORCIADO (A)

2 32 6,25%

OUTRO 0 32 0,00%

grau de instrução

ensino fundamental 2 32 6%

ensino médio 15 32 47%

ensino superior 15 32 47%

deixou de trabalhar por causa da doença

sim 21 32 66%

não 6 32 19%

n/a ou não respondeu 5 32 16%
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é paciente de alguma outra enfermidade

Doenças
reumatológicas

4 32 13%

Diabetes 3 32 9%

Hipertensão Arterial 
Sistêmica

4 32 13%

Doenças do interstício 1 32 3%

Insuficiência Cardíaca 13 32 41%

Cardiopatia congênita 9 32 28%

câncer 0 32 0%

outra 7 32 22%

situação laboral

autônomo 4 32 13%

empregado 3 32 9%

aposentado por tempo de 
serviço

0 32 0%

aposentado por doença/
invalidez

15 32 47%

desempregado 1 32 3%

estagiário 0 32 0%

estudante 1 32 3%

afastado
temporariamente

4 32 13%

dona de casa 5 32 16%

outro 0 32 0%



107

Consentimento informado: folha de informação ao paciente

 Você foi convidado para participar da pesquisa que a ABRAF está organizando 

para o desenvolvimento do estudo “Vivendo com Hipertensão Pulmonar – a perspectiva 

dos pacientes”.

 Para alcançar os objetivos propostos no estudo, foi desenhado um estudo misto, 

o qual incorporará técnicas de coleta de informação qualitativa e quantitativa, para a 

construção de questionário que seja adequado à realidade das pessoas que convivem 

com a Hipertensão Pulmonar no Brasil.

 Durante a primeira fase, do tipo qualitativa, foram realizadas entrevistas semies-

truturadas com experts (profissionais de saúde) na área, e, em seguida, estão sendo 

ouvidos pacientes e cuidadores, através de 3 grupos de discussão em localidades dis-

tintas do país.

 Você foi convidado a participar de um grupo de discussão com outros pacientes 

que têm a mesma doença que você e seus cuidadores. Essa atividade terá a duração 

de aproximadamente 2 horas. Para poder coletar todas as informações, a discussão 

será gravada em áudio.

 Recordamos que a participação nesta atividade é voluntária e que você pode se 

retirar em qualquer momento que considere oportuno. Seus dados pessoais e a infor-

mação que nos conceda serão mantidas confidenciais para todas as pessoas que não 

estão na equipe do estudo e serão utilizadas somente para responder os objetivos deste 

projeto, respeitando a lei brasileira.

Obrigada pela sua colaboração!

Nome completo:

RG:

Lugar e data: ________________,  ________ de _______________ de 2019.

   ________________________________

                         Assinatura

6. TERMO DE CONSENTIMENTO DOS GRUPOS FOCAIS
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QUESTIONÁRIO SOBRE O IMPACTO DA  HIPERTENSÃO PULMONAR
NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES

Introdução

 A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doen-
ças Correlatas (ABRAF) está realizando uma pesquisa para avaliar a qualidade de vida 
das pessoas que convivem com Hipertensão Pulmonar. Sua participação é muito impor-
tante para podermos conhecer as necessidades dos pacientes e melhorar as condições 
de tratamento da doença.

 De antemão, agradecemos a sua participação e garantimos que as informações 
aqui prestadas serão arquivadas e usadas somente para a avaliação do questionário. 
Todas as informações são anônimas e os dados serão tratados com sigilo. 

 O tempo aproximado de resposta deste documento é de 20 minutos.

 Agora, pedimos que reflita sobre o impacto da doença na sua vida no âmbi-
to FÍSICO.

 1. Na última semana, você teve algum dos seguintes problemas físicos?

7. questionário da fase quantitativa

não
sim e afeta um
POUCO a minha

vida

sim e afeta
de forma modera-

da a minha vida

sim e afeta MUITO 
a minha vida e/ou
preciso de ajuda

Tive menos energia que antes e me sinto
 cansado

Tive perda de memória e/ou dificuldade para me
concentrar

Tive problemas no coração

Senti dor física

Tive dificuldade para dormir deitado

Tenho me sentido cansado na maior parte do 
tempo

Precisei usar oxigênio complementar e/ou 
equipamento de ventilação (CPAP/ BiPAP)

afastado
temporariamente
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Tive dificuldade para subir escadas

Tive dificuldade para fazer exercícios

Tive problemas com minha vida sexual

Tive dificuldade para cozinhar ou fazer
atividades de casa

Tive dificuldade para tomar banho ou me vestir

Tive um desmaio

Tive dificuldade para andar por 2 quarteirões

 Agora, pedimos que reflita sobre o impacto da doença na sua vida no âmbi-
to EMOCIONAL.

 2. No âmbito emocional, gostaríamos de saber se alguma das situações ocorreu 
na última semana e como isso afetou a sua vida:

não
sim e afeta um
POUCO a minha

vida

sim e afeta
de forma modera-

da a minha vida

sim e afeta MUITO 
a minha vida e/ou
preciso de ajuda

Senti angústia, ansiedade e preocupação

Perdi a esperança na vida

Minha autoestima diminuiu

Senti frustração por não poder fazer as 
coisas que desejo

Tenho tido pouca vontade de sair de casa 
 me sinto

não
sim e afeta um
POUCO a minha

vida

sim e afeta
de forma modera-

da a minha vida

sim e afeta MUITO 
a minha vida e/ou
preciso de ajuda

Perdi minha independência

Tenho percebido que meu companheiro/a não me
compreende

Minha vida íntima e sexual tem sido afetada
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não
sim e tem POUCA 
importância na 

vida

sim e tem
importância

MODERADA na vida

sim e e tem MUITA 
importância e/ou 
preciso de ajuda

Minha vida perdeu o rumo por causa da doença

Sinto falta de um amparo espiritual/ fé

A religião/fé para mim tem sido um porto seguro

Descobri um novo propósito de vida a partir do
diagnóstico

Tenho me sentido deprimido na maior parte do 
tempo

Senti esperança com meu novo tratamento

 Agora, pedimos que reflita sobre sua vida no campo ESPIRITURAL.

 3. Na área espiritual, gostaríamos de saber se alguma das situações ocorreu na 
última semana e como isso afetou a sua vida:

 Agora, pedimos que reflita sobre sua situação no campo FAMILIAR e SO-
CIAL.

 4. Em termos de relacionamento com companheiro (a), família e amigos, você 
encontrou alguma dificuldade ou problema durante a última semana? Indique quais e 
como isso impactou a sua vida.

não
sim e tem POUCA 
importância na 

vida

sim e tem
importância

MODERADA na vida

sim e e tem MUITA 
importância e/ou 
preciso de ajuda

Tenho evitado conhecer pessoas novas

Minha relação com família e amigos foi
prejudicada ou interrompida

Minha família/ amigos não acreditam que estou 
doente

Tenho sentido tristeza e depressão
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Tenho recomendação para não engravidar

Sinto apoio de meu companheiro

Recebi o apoio que esperava da família e amigos

Não tenho conseguido interagir/brincar com 
meus filhos/netos

Tenho vergonha de usar o oxigênio nos
momentos de intimidade com meu parceiro (a)

Percebo que tenho dificuldade de encontrar 
namorado (a) por causa da doença

Deixei de sair por causa das barreiras
da doença

senti solidão ou abandono

Tenho vergonha de sair em público com
o concentrador de oxigênio

não
sim e e teve

POUCO impacto
na minha vida

sim e e impactou
de forma MODERA-

DA a minha vida

sim e e impactou
MUITO a minha 

vida e/ou preciso
de ajuda

A doença alterou de forma negativa a minha 
vida financeira

Tenho dificuldades financeiras para arcar com 
transporte e/ou alimentação

Meu cuidador teve que parar de trabalhar 
para cuidar de mim

Precisei complementar a renda de casa com 
outras atividades

 Agora pedimos que avalie a sua vida no campo ECONÔMICO.

 5. Em relação à vida econômica, responda se teve algum problema na última 
semana e como isso afetou a sua vida:

 Agora pedimos que avalie a sua vida LABORAL (TRABALHO).

 6. Se você teve problemas no âmbito laboral (trabalho) na última semana, assi-
nale abaixo e indique como isso afetou a sua vida:
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 Agora pedimos que avalie sobre os CUIDADOS EM SAÚDE que você tem 
recebido.

 7. Poderia nos informar quem cuida da sua saúde e como você percebe esse 
cuidado (segue na próxima página)?

não
sim e e teve

POUCO impacto
na minha vida

sim e e impactou
de forma MODERA-

DA a minha vida

sim e e impactou
MUITO a minha 

vida e/ou preciso
de ajuda

Perdi meu emprego/trabalho por causa da 
doença

Tive que reduzir as horas de trabalho ou modifi-
car a jornada por causa da doença

Tenho dificuldades para trabalhar da mesma 
forma que fazia antes do diagnóstico

Senti discriminação/incompreensão pelos meus
companheiros de trabalho

Tento esconder a doença no ambiente de 
trabalho

Sinto que a doença tem sido um obstáculo na 
minha vida profissional

Tive dificuldade para me reincorporar ao 
mercado de trabalho depois de uma licença ou 

hospitalização

Meu salário diminuiu

Fui afastado por doença/invalidez

Senti-me incompreendido pelo perito do INSS

Tenho vontade de trabalhar mas faltam 
oportunidades para mim

não
sim e atende

ALGUMAS necessi-
dades minhas

sim e atende
MUITAS necessida-

des minhas

sim e atende a
TODAS minhas
necessidades

Clínico geral

Pneumologista

Cardiologista

Reumatologista

Fisioterapeuta
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9. Você acha que o seu tratamento ajudou a melhorar o seu quadro de saúde?
 SIM
 NÃO

10. Você é atendido na rede:
 Pública
 Privada

11. Você recebe a medicação:
 do SUS - de forma administrativa
 do SUS - através de medida judicial
 de forma Privada - pelo plano de saúde ou compra em farmácia de pesquisa
 clínica
 Não recebo medicação

12. Em qual momento explicaram a você quem faz parte da equipe responsável pela 
sua saúde? Marque a opção correspondente:
 No momento do diagnóstico
 Depois que comecei o tratamento
 Nunca me explicaram

13. Desde que começou a investigar, quanto tempo levou para conseguir o diagnóstico?
 Menos de 1 ano  De 1 a 3 anos  De 3 a 5 anos
 Mais de 5 anos

Psiquiatra ou psicólogo

Nutricionista

Assistente social

Associação de pacientes ou grupo de apoio

 8. Quanto ao relacionamento com a equipe de saúde:

não
sim e atende

ALGUMAS necessi-
dades minhas

sim e atende
MUITAS necessida-

des minhas

sim e atende a
TODAS minhas
necessidades

Você sente confiança na equipe médica?

Você entende tudo que é explicado durante
a consulta?
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14. Antes do diagnóstico, confundiram a Hipertensão Pulmonar com outra doença?
 NÃO
 SIM, com ansiedade, depressão, etc.
 SIM, com asma, bronquite, enfisema ou outros problemas respiratórios
 SIM, com doenças reumatológicas (gota, fibromialgia, etc.)
 SIM, com sobrepeso
 SIM, com sedentarismo
 Outro. Qual? _____________________________________________________
 Você chegou a fazer tratamento para essa outra doença?
 SIM
 NÃO

15. Ano de diagnóstico: ____________________________
 NÃO SEI

16. Em que classe funcional você se encontra agora?
 Classe funcional 1
 Classe funcional 2
 Classe funcional 3
 Classe funcional 4
 NÃO SEI

17. Você usa oxigênio complementar?
 NÃO
 SIM. Quantas horas por dia? _________________________________________

18. Você possui alguma outra doença? Indique as correspondentes
 NÃO
 Diabetes
 Obesidade ou sobrepeso
 Hipertensão arterial
 Doenças cardiovasculares
 Doenças reumatológicos
 Outros. Especifique: _______________________________________________

19. Marque os 3 maiores problemas relacionados à doença e coloque a ordem de im-
portância deles:
 Falta de medicamento
 Sensação de isolamento/ Solidão



115

 Dificuldades financeiras
 Falta de equipe médica especializada
 Distância entre a minha casa e o local de tratamento
 Angústia e depressão causadas pela doença
 Outro. Qual? _____________________________________________________

20. Você se sente acolhido e bem compreendido pela equipe médica?
 SIM.
 NÃO. Por quê? ___________________________________________________

 Informações Complementares

 21. Assinale com um x a importância dessas informações / atividades para o seu 
tratamento:

não
sim e pouco 
necessário

sim e necessário
sim e muito 
necessário

Ter informação com linguagem fácil para 
aprender sobre a doença

Receber cuidados de uma equipe
interdisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, 

assistente social, etc.

Ser atendido em um local com médicos
especialistas na doença.

Ter informação sobre associação de pacientes,
voluntários e eventos

Ter o número de telefone da equipe médica no 
caso de uma emergência

Poder opinar sobre as decisões sobre o meu 
tratamento

Informações sobre atividade física: o que posso 
fazer, se posso fazer, como funciona a reabili-

tação respiratória, etc.

A alimentação adequada para a minha saúde
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Técnicas de relaxamento e controle
de emoções

Como melhorar a comunicação com a equipe 
médica e como organizar as informações sobre 

o meu caso

Exercício de reabilitação para fazer em casa

Informações sobre pesquisas clínicas

Interagir com outras pessoas que têm a doença 
também

Informações sobre associação de pacientes

IEstratégias de cuidado e alívio emocional para 
o cuidador

Conhecer os direitos dos pacientes

Informação sobre cuidados paliativos

 Agora, precisamos de algumas informações PESSOAIS.

22. Faz parte de alguma associação de pacientes?
  SIM
  NÃO
 Realiza trabalho voluntário?
 SIM. Onde? ______________________________________________________
 NÃO
 Conhece a ABRAF?
 SIM
 NÃO
23. Data de nascimento: ______________/___________________/_______________
24. Gênero
  Feminino
  Masculino
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25. Local de residência
 Cidade: _________________________________________________________
 Estado: _________________________________________________________
 Local que realiza o tratamento:
 Cidade: _________________________________________________________ 
 Estado: _________________________________________________________
 Hospital: ________________________________________________________

26. Possui filhos?
 SIM
 NÃO
 Se possui filhos, são menores de idade e estão sob sua guarda?
 SIM. Quantos? ______________________________________
 NÃO

27. Estado civil
 Solteiro/a
 Casado (a) / União estável
 Viúvo/a
 Separado/a / Divorciado/a

28. Nível de escolaridade
 Ensino Fundamental Completo
 Ensino Médio Completo
 Ensino Superior Completo
 Ensino Técnico Completo
 Pós-graduado(a)
 Mestre/Doutor(a)

29. Atualmente, qual a sua situação profissional?
 Trabalhador autônomo (a)
 Afastado(a) por doença
 Aposentado(a) por tempo de trabalho
 Aposentado(a) por tempo de trabalho
 Estudante
 Dona de casa
 Outro. Especifique: ________________________________________________
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30. Qual a sua renda familiar?
 Menos de R$ 1.000,00
 De R$1.000,00 a R$2.000,00
 De R$2.000,00 a R$5.000,00
 Mais de R$5.000,00
 Não sei/ Não quero informar

31. Você é:
 Paciente
 Cuidador(a)
 Outro. Especifique: ________________________________________________

32. Como você se autodeclara?
 Branco/a
 Preto/a
 Amarelo/a
 Pardo/a
 Indígena

33. É a primeira vez que você preenche este questionário?
 SIM
 NÃO

34. Gostaria de fazer algum comentário adicional?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________






