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RESUMO 
 

Este estudo tem o propósito de investigar se há relação entre a hipertensão e fatores 

emocionais através de uma revisão bibliográfica de publicações. Para tal fez-se busca ativa na 

Biblioteca Virtual em Saúde e foram definidos como critérios de inclusão publicações com textos 

completos em português. Frente à escassez de artigos, não foi delimitado um período para o 

mapeamento das publicações. Foram encontrados dezoitos textos. Resultados: Fatores 

emocionais encontram-se relacionados à hipertensão, sendo a depressão, o estresse e a raiva, as 

emoções mais relevantes. Estar hipertenso, nada mais é do que estar hiper tenso. Conclusão: O 

processo do adoecer pode ser uma via de manifestação de sofrimento psíquico; as emoções que 

não são passiveis de serem integradas pelo sujeito são então “reprimidas”. Nesse sentido, a dor 

torna o próprio ser visível em sua doença.  

 

Palavras chave: Hipertensão, emoção, adoecer. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Sabe-se que a hipertensão arterial é considerada a maior causa isolada evitável de morte 

prematura na América Latina fortemente ligada a acidente vascular cerebral e doença isquêmica 

do coração, como também, está associada com primeiro infarto agudo do miocárdio (MESSA, 

2010). A lesão do órgão alvo (por exemplo, rim, sistema vascular periférico) associados à 

hipertensão, é um dos elementos que preocupa os profissionais, razão pela qual, eles enfatizam a 

importância de se reunir esforços voltados para a prevenção, detecção e tratamento.   

 Segundo Brunner & Suddarth (2005, p.905) a hipertensão “é o débito cardíaco 

multiplicado pela pressão periférica”, ou seja, é a pressão que o sangue exerce na parede das 

artérias para se movimentar. Para o Ministério da Saúde (2006, p.7), “Hipertensão, é quando a 

pressão que o sangue faz na parede das artérias para se movimentar é muito forte, ficando o valor 

igual ou maior que 140/90 mmHg ou 14 por 9”. Hipertensão arterial é, portanto, uma doença 

definida pela persistência de pressão arterial sistólica igual ou acima de 140mmHg  e diastólica 

acima ou igual a 90mmHg.  Segundo Messa (2010), em 2000, a prevalência mundial da 

hipertensão arterial foi estimada em cerca de 26% e até 2025, ela terá aumentado cerca de  24% 

em países economicamente desenvolvidos e,  nos países em desenvolvimento, o aumento 

previsto é de 80%. Necessário, portanto, investimentos financeiros e científicos no âmbito da 

saúde pública, na tentativa de amenizar o impacto nos custos deste setor.   Conforme Caderno de 

Hipertensão e Diabetes (M.S. 2006), “A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta 

uma causa aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão essencial”. 

Considerando que as emoções são movidas no corpo através dos hormônios e estas vão ser 

responsáveis, dentre outras coisas, pela tensão arterial ao regular de forma direta a quantidade de 

sangue que circula no organismo, faz-se necessário considerar que a hipertensão coloca em pauta 

a dimensão psíquica do sofrimento humano e o corpo como o lugar de sua representação.  O 

próprio nome “hipertensão” já trás em si uma ideia de uma carga imensa de tensão, carga esta 

insuportável para o sujeito.  Adoecer, segundo Ferreira (1986), significa ficar doente enfermo. 

Entende-se que a saúde está alterada, que há sofrimento, padecimento. O conceito saúde/doença 

induz uma ideia de sofrimento físico ou fisiológico, no qual o sujeito saudável foi acometido de 

uma doença que o tira do seu equilíbrio físico tornando-o doente.  Interessante notar, como 

aponta Rey (2012), como o dualismo estrutura todos os nossos modos de pensamento como no 

caso da oposição entre a dor física, e o sofrimento moral.      

 Quando * Freud fundou a psicanálise, inaugurou um novo método de investigação da dor 

que, para ele, estaria situada nas fronteiras entre o somático e o psíquico.  Ao observar o uso que 

a língua faz dos termos dor e sofrimento encontrou outro exemplo de como o dualismo opera: o 

sofrimento remete a um sujeito enquanto a dor seria a objetivação deste sofrimento. O medico 
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sempre pergunta ao seu paciente onde dói ou o que esta sentindo quando questiona sobre a dor. 

No entanto, o que ele anota na ficha é “dor de cabeça” ou “dor lombar”, por exemplo. O adoecer, 

com suas dimensões psicológicas, sociais e culturais é uma experiência vivida por todos os 

humanos, no entanto, é singular a cada sujeito. Como diz (2012), “Assim como não existem 

folhas com a mesma tonalidade de verde, não há duas dores exatamente semelhantes...” Nessa 

perspectiva o sujeito tem uma “participação ativa” no seu processo de adoecimento e tratamento 

o que dá sentido a necessidade de uma intervenção nos moldes da clínica do sujeito (CAMPOS, 

1997). Tal concepção, preconizada pelos autores no âmbito da saúde publica, visando a 

qualificação e a superação dos desafios do SUS, é que  CAMPOS (1997) propõe a Clinica 

Ampliada que seria capaz de lidar com a singularidade de cada Sujeito sem abrir mão da 

ontologia das doenças e suas possibilidades. 

 

“A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é 

contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, 

que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo 

saúde/doença.” Disponível em 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtx

t=28345, acessado em 17.11.2012 

 

No campo da psicossomática e da psicanálise temos respectivamente, autores como **Julio 

de Melo Filho e ***Benilton Bezerra, que contribuíram para a compreensão do adoecimento 

como multifatorial sendo a subjetividade um dos elementos em pauta o que implica em 

considerar a singularidade do sujeito. As intervenções que compreendem o lugar da subjetividade 

bem como das características biopsicossociais, visam promover, dignidade ao sofrimento do 

sujeito.  Assim nossa perspectiva, como já referida anteriormente, e que em decorrência de uma 

situação de vida que provoca um desequilíbrio emocional, o sujeito, frente a dificuldade de 

integrar o acontecimento e tomado por uma  angústia que instala-se em seu corpo. Desta forma a 

dor torna-se a expressão máxima do ser, ou seja “a dor é ser”. Na condição de vulnerabilidade, o 

ser humano, lança mão da dimensão simbólica para transformação do “registro real”.   

             

*Sigmund Freud fundador da psicanálise, 1882. 
**Julio de Melo Filho: juntamente com Danilo Perestrello e Abram Eksterman, foi um dos fundadores da Associação 
Brasileira de Psicossomática, inaugurada em 1965, sendo um dos precursores da psicossomática no Brasil. Publicou vários 
artigos e livros sobre esse tema. 
*** Benilton Bezerra Possui graduação em Direito e em Medicina, mestrado em Medicina Social pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (1982) e doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1996). Atualmente é 
professor adjunto no Insituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisador do PEPAS 
(Programa de Estudos e Pesquisas sobre Ação e Sujeito (IMS/UERJ) e membro da direção do Instituto Franco Basaglia no Rio 
de Janeiro. Membro da direção da ONG Casa da Árvore. Participa como pesquisador do projeto de cooperação intercultural 
Brasil/Alemanha PROBRAL (CAPES/DAAD) sobre o tema: "O sujeito cerebral: impacto das neurociências na sociedade 
contemporânea". Tem experiência na área de Psicanálise, Psiquiatria e Saúde Coletiva 
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O presente estudo teve como objetivo pesquisar bibliograficamente sobre os aspectos 

psicológicos em sujeitos que adquiriram hipertensão. Como metodologia foi efetuada uma 

revisao bibliográfico do tema “hipertensão sob o ponto de vista emocional” numa tentativa de 

responder ao questionamento central do trabalho: Há relação entre a hipertensão e sofrimento 

psíquico? 

 
2. MÉTODO 
 

 Foram realizadas buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) visando localizar 

publicações sobre o tema, como também foram definidos como critérios de inclusão publicações 

com textos completos em português e não foi delimitado o ano de publicação. Assim ao ser 

utilizado o descritor “hipertensão” para textos completos em português, foram encontrados 3.270 

(Três mil, duzentos e setenta) textos e destes foram localizados como assunto principal,13 (treze) 

para “Estresse Psicológico” , 10 (dez) para “ansiedade” e 10 (dez) para “depressão”.  

 Em ”Estresse Psicológico” foram encontrados os seguintes temas:  

 

Tabela 01: Temas das Publicações sobre Hipertensão com assunto principal “Estresse Psicológico” 

 

Em “Depressão” foram encontradas 10 publicações com os temas:  

Tabela 02 - Temas das Publicações sobre Hipertensão com assunto principal “Depressão” 

 

Em “Ansiedade” foram encontradas 10 publicações com os temas: 

Temas QTD Tipo 

Estilo de vida e emoção 01 Artigo 
Raiva x hipertensão 01 Artigo 
Mulher x trabalho 05 Artigo 
Emoção x hipertensão 02 Artigo 
Cardimiopatia 01 Artigo 
Estresse mental x hipertensão  01 Artigo 
Doença arterial x estresse psicológico 01 Artigo 
Pressão Arterial em Anestesiologista 01 Artigo 

TEMA QTD TIPO 

Equilibrio dinâmico e emoção 01 Artigo 
Doença Renal 01 Artigo 
Idosos 03 Artigo 
Síndrome de Cushing 01 Artigo 
Sindrome metabólica 01 Dissertação 
Diabetes Mellitus tipo 2 01 Dissertação 
Hipertensão 02 Artigo 
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Tabela 03 - Temas das Publicações sobre Hipertensão com assunto principal “Ansiedade” 

 

Após a coleta das publicações, de acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados 

textos que relacionassem o tema eixo Hipertensão e os aspectos emocionais, resultando em 18 

(dezoito) textos: 

TITULO ANO DE PUBLICAÇÃO 
Pressão Arterial do Anestesiologista durante o Ato Anestésico-
Cirúrgico no período matutino. 2002 

Enfrentamento e sua relação com a ansiedade e com a depressão 
em mulheres com hipertensão 

2002 

Efeito de estresse ambiental sob a pressão arterial de 
trabalhadores 

2002 

Prevalência de fatores de risco de doença arterial coronária em 
funcionários de hospital univentário e sua correlação com estresse 
psicológico 

2004 

Manifestação emocional de estresse do paciente hipertenso; 2004 
Efeitos da ansiedade sobre a pressão arterial em mulheres com 
hipertensão 

2004 

Estudo Comparativo do nível de ansiedade na personalidade tipo 
A e fatores de risco associados a hipertensão arterial em pacientes 
hipertenso e não hipertensos; 

2006 

Cardiomiopatia de Takotsubo como Causa de Disfunção 
Ventricular Transitória 

2007 

Prevalência de transtorno depressivo maior em centro de 
referencia no tratamento de hipertensão arterial 

2007 

Comorbidade entre depressão e doenças clínicas em um 
ambulatório de geriatria 

2007 

Cardiomiopatia de Takotsubo como causa de disfunção ventricular 
transitória   

2008 

Estresse no trabalho e hipertensão arterial em mulheres no Estudo 
Pró-Saúde 

2009 

Perfil epidemiológico do envelhecer com depressão 2009 
A influência de fatores emocionais sobre a hipertensão arterial 2009 
Estudo de caso: treino cognitivo de controle da raiva em paciente 
com hipertensão leve; 

2009 

A Hipertensão Arterial, osteoporose, Amenorreia e Depressão 
como manifestações da Síndrome de Cushing ACTH - 
Independente: Evolução após Adrenalectomia Laparoscópica 

2009 

Equilibrio dinâmico, estilo de vida e estados emocionais em 
adultos jovens 

2010 

Prevalência de depressão em idosos atendidos em ambulatório de 

geriatria da região nordeste do Brasil (São Luiz) 
2010 

Tabela 4: Lista das publicações com tema eixo Hipertensão e os aspectos emocionais  

TEMA QTD TIPO 

Equilibrio dinâmico e emoção 01 Artigo 
Banho de aspersão no leito 01 Artigo 
Pressão Arterial em Anestesiologista 01 Artigo 
Hiperlepptinemia 01 Dissertação 
Sindrome metabólica 01 Dissertação 
Hipertensão 05 Artigo 
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3. RESULTADOS 

 

Observa-se que as publicações pesquisadas se encontram num período de dez anos, mas 

totalizando apenas dezoito demonstrando uma escassez de estudos sobre o tema.   A 

psicologia tornou-se profissão no Brasil em 1962 – por força da Lei Federal n° 4.119, porém, 

ingressou no campo da assistência pública à saúde principalmente a partir do final da década de 

70, momento em que se nota um maior contingente de psicólogos nos serviços de saúde pública. 

Segundo Roppa e Duarte (1985), os profissionais de psicologia, de uma forma geral, ao se 

confrontarem com as demandas no âmbito da saúde pública, transportam suas experiências de 

atendimento individual com as classes favorecidas, resultando na ineficácia do atendimento 

psicológico às classes trabalhadoras e, acrescentaríamos, na dificuldade de trabalhar de forma 

interdisciplinar e em rede. Os profissionais de psicologia ainda estão dando seus primeiros passos 

no âmbito da saúde pública, o que talvez explique o número incipiente de pesquisas cientificas 

sobre o tema proposto.         

 Ao analisar os textos listados no anexo 01, foram encontrados os seguintes resultados:  

(14) Foi apresentado um estudo de caso de um paciente com hipertensão e a aplicação do 

Treino Cognitivo e Comportamental da Raiva (TCCR), cujos resultados indicaram a diminuição 

da raiva estado e traço, temperamento e reação, raiva para fora, controle e expressão da raiva; 

diminuição do percentual de stress e pressão arterial apresentados pelo participante durante as 

sessões experimentais; diminuição dos comportamentos de raiva e aumento dos comportamentos 

de ação responsável ao longo das intervenções. Conclui-se que a modificação dos 

comportamentos alvos do participante indica a efetividade do TCCR para o controle da raiva e do 

stress.           

(15) Relata-se o caso de  mulher de 27 anos, que vinha em tratamento de hipertensão 

arterial, osteoporose e depressão intensa antes do diagnóstico de síndrome de Cushing ACTH-

independente, na qual o tratamento cirúrgico da doença de base resultou abrandamento 

significativo das comorbidades. O texto referido traz a importância do diagnostico preciso, para 

efetivação do tratamento, já que a paciente citada, hipertensa e depressiva, apresentava na 

verdade síndrome de Cushing ACTH-independente, cujo tratamento tornou-se eficaz após 

cirurgia.           

 (07, 16) Os textos que trouxeram a relação entre a ansiedade e a hipertensão, foram 

contraditórios em seus resultados: (16) pessoas de personalidade do tipo A e ansiosas têm maior 

probabilidade de serem hipertensas , enquanto que o outro texto (07) traz a ansiedade como não 

significante, surgindo a raiva com maior significância. O comportamento tipo A é 

conceitualizado por Mathews (1982) como um estilo distinto de *coping com eventos 
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potencialmente incontroláveis. A ênfase é colocada em três componentes do comportamento do 

padrão A: luta competitiva, um senso de urgência e impaciência e agressividade-hostilidade. 

Assim, o padrão de vida contemporâneo, com comunicação instantânea, resultados urgentes e 

objetivos, são fatores estimulantes para que os sujeitos de tipo A reforcem as características de 

sua personalidade, tornando mais vulneráveis à aquisição da hipertensão.    

 (09, 13) Alguns textos não trataram diretamente da relação com a hipertensão, no entanto 

foram considerados nesta pesquisa por existirem estudo epidemiológicos que apontam a idade 

como fator de risco para a hipertensão. Desta forma os dois textos que pesquisaram a relação 

entre o idoso e a depressão, confirmaram a presença marcante desta emoção na população idosa. 

A hipertensão arterial é uma das afecções mais prevalentes na população idosa, com reconhecido 

papel como importante fator de risco na morbidade e na mortalidade cardiovasculares. Assim, os 

estudos relacionaram a depressão como a emoção mais evidente na população idosa, questiona-se 

portanto, se haveria uma relação triangular entre estas três  características: idoso, depressão e 

hipertensão?           

 (02, 04, 18) Os textos que trazem a relação do trabalho com a hipertensão confirmam que 

momentos de estresse na pratica laboral (04) e o ambiente estressor (18) favorecem a 

hipertensão. Entretanto, a ausência de estímulo, a rotina e passividade também levam ao mesmo 

resultado (02). Os estudos voltados para atividades laborais demonstraram que tanto a pressão 

vivenciadas como a ausência de estimulo e cobrança, favorecem ao desenvolvimento da 

hipertensão.            

 (03, 08, 11) A associação entre depressão e hipertensão foi significativa no sexo 

masculino (11), como também foi encontrada uma prevalência de transtorno depressivo maior 

em pacientes hipertensos superior àquela encontrada na população geral (03). Os dados 

mostraram forte associação entre depressão e estratégias de enfrentamento menos efetivas e não 

houve diferença estatisticamente significante entre estratégias de enfrentamento e ansiedade (08).

 (05, 06, 17) A manifestação emocional foi considerada grande entre os sujeitos 

hipertensos, apresentando-se em 52% dos que demonstraram sintomas de estresse (06). Não há 

dúvida que há uma relação entre estresse e hipertensão (05) sendo que o estresse mental crônico 

tem-se mostrado um importante fator na gênese da hipertensão arterial (17).  

 (10, 12)Os textos que exploraram as emoções de forma geral confirmaram que o risco de 

desenvolvimento da hipertensão arterial e a reatividade cardiovascular parecem ser influenciados 

por fatores emocionais como impulsividade, hostilidade, estressores, ansiedade e raiva (12), 

como também o equilíbrio dinâmico alterado apresentou prevalência de tabagismo, alcoolismo e 

hipertensão arterial sistêmica (10).        

 (01) O estudo de caso, de uma mulher com hipertensão arterial sistêmica, insuficiência 

vascular periférica e sintomas de síndrome coronariana aguda, entretanto sem obstrução 

significativa, sendo esse padrão incomum e reversível de disfunção sistólica e comprometimento 

segmentar dando ao ventrículo esquerdo forma semelhante a um takotsubo é hoje conhecida 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

Edileusa Muniz Barreto Inácio de Souza, Maria Cicília Ribas 8 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

como cadiomiopatia do estresse. Neste estudo de caso, a paciente em questão não foi identificado 

um estressor emocional evidente. Demonstrando à tendência ao dualismo citado anteriormente, 

no qual se presume que quando não há uma explicação fisiológica atribui-se uma explicação 

psicológica (cadiomiopatia do estresse), como se a explicação física excluísse a emocional e 

vice-e-versa. 

 

4. DISCUSSÕES 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), doença é qualquer perturbação ou 

anormalidade observada no funcionamento orgânico do indivíduo ou no seu comportamento, 

quer no aspecto intelectual, quer do ponto de vista moral e social, de tal forma que lhe afete 

notavelmente aquele estado de bem-estar geral sugestivo de saúde. Assim, pode-se dizer que 

doença significa a perda relativa da harmonia, ou o questionamento de uma ordem até então 

equilibrada. A perturbação da harmonia acontece na consciência (psique), e o fato causador 

torna-se visível e palpável na forma de sintomas corporais. O corpo (soma) torna-se uma 

metáfora, uma representação, uma simbolização de um desequilíbrio. Desta forma a doença, 

torna-se o sintoma, um sinal de uma anormalidade nem sempre visível. A intenção do sintoma é 

fazer desaparecer o conflito (elemento irritante), iniciando-se assim, a batalha de duas forças: 

psíquica e somática. Quando o conflito não é resolvido, a energia é canalizada para o corpo, ou 

seja o conflito é somatizado. Assim a hipertensão traz em sua dinâmica elementos que podem 

demonstrar a batalha interna que um sujeito pode estar vivendo e representando através da 

pressão arterial. A pressão sanguínea é a expressão do dinamismo de um ser humano. Ao analisar 

a pressão sanguínea deve-se sempre levar em conta estes componentes antagônicos: por um lado 

o que flui, o líquido e por outro o limite e a resistência das paredes dos vasos. Se o sangue 

corresponde ao próprio ser, as paredes dos vasos são os limites pelos quais se orienta o 

desenvolvimento da personalidade, a fim de enfrentar a resistência, os obstáculos que impedem 

seu desenvolvimento. Quando a pressão sobe, acontece uma “pressão contínua” produzindo uma 

excitação em longo prazo, e o sistema circulatório mantém essa excitação duradoura na 

expectativa de que ela seja eventualmente transformada em ação. Entretanto, se essa ação não se 

materializa o sujeito vive sob pressão. Quando não resolvem seus conflitos, não esgotam o 

excesso de pressão disponível, preferem refugiar-se numa “atividade” superficial, tentando 

enganar através dela a si mesmos e aos outros, esquivando-se do confronto com o conflito, além 

disso, a pressão alta é um indicio de que existe uma agressividade reprimida.     

A pressão alta ocasionada pela idade, que está associada ao endurecimento das paredes dos 

vasos. O sistema venoso tem como tarefas a transmissão e a comunicação e se a flexibilidade e a 

elasticidade desaparecem com a idade, a comunicação cessa e aumenta a pressão interior, o que é 
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inevitável. Além destes fatores fisiológicos, deve-se levar em consideração as transformações e 

limitações psíquicas e sociais em que o idoso se encontra. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

No evento da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 foram definidas as bases da 

reforma da atenção à saúde no Brasil, dentre elas a concepção ampliada de saúde, numa 

perspectiva de articulações políticas, sociais e econômicas. Visando uma maior eficácia na Saúde 

Pública, se fez necessário a expansão do número de profissionais para formação de equipes 

multiprofissionais. É neste contexto que o psicólogo se insere na Saúde Pública, o que provoca 

uma quebra de paradigmas em relação à atuação clínica, onde se faz necessário reinventar a sua 

práxis em meio à emergência do modelo de clínica ampliada.   Assim, observa-

se que a Hipertensão, sendo um dos maiores problemas de saúde Pública, faz-se necessário que o 

profissional psicólogo se envolva efetivamente na causa pública. Apesar de serem poucas as 

pesquisas analisadas, estas confirmaram que questões emocionais podem estar relacionadas à 

hipertensão, observando-se que a depressão, o estresse e a raiva estão entre as emoções mais 

relevantes. Lembrando que estar hipertenso é a forma como o sujeito representa suas emoções 

reprimidas, (como depressão, raiva e estresse). A tentativa de repressão destas emoções, leva ao 

adoecer. Considerando estas emoções como expressão do sujeito, pode-se, portanto afirmar que a 

dor é a expressão máxima do sujeito. A dor é o ser na hiper tensão.  

  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

Edileusa Muniz Barreto Inácio de Souza, Maria Cicília Ribas 10 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, A. A.; KOWATSCH, I.; TSUTSUI, J. M.; NICOLAU, J.C.; LIMA, M.F.;  

JUNIOR, W. M. Cardiomiopatia de Takotsubo como causa de disfunção ventricular 

transitória; São Paulo, Instituto Brasileiro de Cardiologia, 2008. 

 

ALVES, M.G.M.;CHOR, D; FAERSTEIN, e.; WERNECK, G.L.; LOPES, C.S.; Estresse 

no trabalho e hipertensão arterial em mulheres no Estudo Pró-Saúde; São Paulo, Revista 

Saúde Pública, vol. 43, nº 5, 2009. 

 

AMARAL, G.F. do; JARDIM, P.C.B.V.;BRASIL, M.A.A.; SOUZA, A.L.L..;FREITAS, 

H.F.; TANIGUCHI, L.M.; MELO, A.F.B de; RIBEIRO, C.N.; Prevalência de transtorno 

depressivo maior em centro de referencia no tratamento de hipertensão arterial; Rio 

Grandedo Sul; Revista Psiquiatrica; 2007. 

 

ARAGÃO, P.W. de, PRAZERES, J. O.; ARAGÃO, V.M. F.; MARTINS, C.A.S.; Pressão 

Arterial do Anestesiologista durante o Ato Anestésico-Cirúrgico no período matutino. Rio 

de Janeiro.  Revista Brasileira de Anestesiologia, vol. 52, n5, 2002 

 

BRASIL. M. S. Portaria n. 648 de 21 de março de 2006. 

 

BRASIL. Lei n º 4.119 de 27 de agosto de 1962. 

 

BRASIL. M. S. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Hipertensão e Diabetes Mellitus. Cadernos de Atenção Básica nº16. BrasÌlia: Ministério da 

Saúde; 2006.        

BRUNNER&SUDDARTH, Tratado de Enfermagem Medico-Cirurgica, 10ª Ed. 2.v, 

Guanabara Koogan, rio de Janeiro, 2005. 

 

CAMPOS, G.W. A clínica do Sujeito: por uma clínica reformulada e ampliada. São 

Paulo, DMPS-UNICAMP, 1997 

 

CANTOS, G. A., DUARTE, M.de F. S.; DUTRA, R.L.; SILVA, C. de S. M. da , 

WALTRICK, C. D. de A., BALEN, M. da G.; HE.; PEROZIN, A.R.; Prevalência de fatores de 

risco de doença arterial coronária em funcionários de hospital universitário e sua 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

Edileusa Muniz Barreto Inácio de Souza, Maria Cicília Ribas 11 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

correlação com estresse psicológico. Rio de Janeiro;Jornal Brasileiro de Patologia e Medicinal 

Laboratorial; v.40; 2004. 

 

CASTRO, A.P. de; SCATENA, M.C.M.; Manifestação emocional de estresse do 

paciente hipertenso; São Paulo; Revista Latina Americana em enfermagem; 2004. 

 

CHAVES, C.C.; CADE, N. V.; Efeitos da ansiedade sobre a pressão arterial em 

mulheres com hipertensão; São Paulo; Revista Latina Americana em enfermagem; 2004 

 

CHAVES, E.C.; CADE, N.V.; Enfrentamento e sua relação com a ansiedade e com a 

depressão em mulheres com hipertensão; São Paulo; Revista brasileira de terapia 

comportamental e cognitiva; 2002. 

 

CONTE, L.B.D.; SOUZA, L.N. A. de. Perfil epidemiologico do envelhecer com 

depressão. São Paulo. Revista do Instituto de Ciência da Saúde, 27(3) 214-219, 2009 

 

CRUZ, I. B. M. da; BARRETO, D. C. M.; FRONZA, A. B.; JUNG, I.E.C.; KREWER, 

C.C.; ROCHA, M.I. U.M. da; SILVEIRA, A.F. da. Equilibrio dinâmico, estilo de vida e 

estados emocionais em adultos jovens; São Paulo; Brazilian Journal of otorhinolaryngology, 

2010. 

 

DUARTE,M.B.; REGO. M.A.V.; Comorbidade entre depressão e doenças clínicas em 

um ambulatório de geriatria. Rio de Janeiro. Caderno de Saúde Pública, 23(3), 691-700, 2007. 

 

DUARTE, L. F., ROPA, D. - Considerações teóricas sobre a questão do atendimento 

psicológico às classes trabalhadoras. Em: Figueira, S.A. (org.) - Cultura da psicanálise. São 

Paulo: Brasiliense, 1985 

 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p. 

 

FONSECA, F. de C.A.; COELHO, R. Z.; NICOLATO, R.; DINIZ, L.F.M.; SILVA 

FILHO, H.C. da; A influencia de fatores emocionais sobre a hipertensão arterial; Rio de 

Janeiro; Jornal Brasileiro de Psiquiatria; 2009. 

 

GONÇALVES, V.C..; ANDRADE, K.L., L.B.D.;  Prevalência de depressão em idosos 

atendidos em ambulatório de   geriatria da região nordeste do Brasil (São Luiz). Io de 

Janeiro. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v.13, n.2. 2010  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

Edileusa Muniz Barreto Inácio de Souza, Maria Cicília Ribas 12 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

LIPP, M.E.N.; CABRAL, A.C.; GRUN, T.B.; Estudo de caso: treino cognitivo de 

controle da raiva em paciente com hipertensão leve; São Paulo; Revista brasileira de terapia 

comportamental e cognitiva; 2009. 

 

LUITGARDS, B.F.;CALDAS, V.M.; MANGUSSI-GOMES, J.; MAROCCLO, R.R.; 

LOFRANO-PORTO, A. Hipertensão Arterial, osteoporose, Amenorreia e Depressão como 

manifestações da Síndrome de Cushing ACTH - Independente: Evolução após 

Adrenalectomia Laparoscópica; Brasilia; Revista Brasília Médica; 46 (2); 173-178; 2009 

 

MATTHEWS, K.A.,KIEFe C.I., LEWIS C.E., LIU K., SIDNEY S., YUNIS C. Trajetórias 

socioeconômicas e Hipertensão Incidente em uma coorte bi racial de Jovens Adultos, EUA, 2002 

 

MURIEL, D.M.;CAMPOS, J.L.B.;DUQUE, o.b.;CUADROS,V.P.;ECHEVERRI, D.R.; 

IBANEZ, L.C.;GUZMAN, A.P.;POLANCO, M.P.T.; CASTRILLON, J.J.C.; CALA,M.L.P.; 

ARISTIZABAL, J.F.; Estudo Comparativo do nível de ansiedade na personalidade tipo A e 

fatores de risco associados a hipertensão arterial em pacientes hipertenso e não hipertensos; 

Manizales (Colombia); Faculdade de Medicina-Universidade de Manizales;51-67, 2006. 

 

NOBREGA, A. C. L. da; CASTRO, R. R. T. de; SOUZA, A. C. de; Estresse mental e 

hipertensão arterial sistêmica, Rio de Janeiro; Revista Brasileira de Hipertensão, vol.14; 2007 

MESSA, L.A Hipertensão e a Saúde Pública. São Paulo, Journal of Hypertension , 2010; 

28(1): 24–34.  

 

RAY, R. A história da dor; São Paulo, Editora Escuta, 2012. 

 

REZENDE, A. M. de. A investigação em Psicanálise: Exege, Hermenêutica e 

Interpretação. In: SILVA. Maria Emília Lino Da. Investigação e Psicanálise. São Paulo: Papirus, 

1993.  

 

ROCHA, R.; PORTO,M; MORELLI, M.Y.G.; MAESTÁ, N.; WAIB, P.H.; BURIN, R.C.; 

Efeito de estresse ambiental sob a pressão arterial de trabalhadores. São Paulo, Revista 

Saúde Pública, 36 (5), 568-575, 2002. 

 

(http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=28345), 

Acessado em 17.11.2012 

 

 


