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RESUMO 

Objetivo: Avaliar o perfil nutricional de pacientes hipertensos. Método: Através de 

questionários com perguntas pessoais, sociais, clínicas e dietética, e medidas 

antropométricas. Resultado: Verificou-se que a maioria dos indivíduos 

apresentam excesso de peso e alto risco para doenças cardiovasculares. 

Conclusão: Portanto, essa população deve adotar hábitos saudáveis, para 

diminuírem os riscos nutricionais, sendo indispensável a presença do profissional 

nutricionista.  

Palavras-chaves: Estado nutricional; Hipertensão arterial; Sistema único de 
saúde. 

 
ABSTRACT 

Objective: To evaluate the nutritional profile of hypertensive patients. Method: 

Through questionnaires with personal, social, clinical and dietary questions, and 

anthropometric measurements. Results: Most of the individuals were found to be 

overweight and at high risk for cardiovascular diseases. Conclusion: Therefore, 

this population should adopt healthy habits, to reduce nutritional risks, being 

indispensable the presence of the nutritionist. 
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INTRODUÇÃO  

A hipertensão arterial (HAS) é a morbidade mais comum na população 

adulta e frequente nos serviços de emergência no Brasil; sendo a insuficiência 

cardíaca a primeira causa cardiovascular de hospitalização nos país. Os fatores 

de riscos para a hipertensão são sobreponíveis aos das investigações 

desenvolvidas em outros países, em suas associações mais consistentes, 

destacando-se: sobrepeso e/ou obesidade, baixa escolaridade e raça negra. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 61% de todas as mortes ocorridas 

no mundo. Um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande 

maioria dos óbitos por 
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DCNT, dentre esses fatores destacam-se o tabagismo, o consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias, e a inatividade física. 

(PITANGA; LESSA, 2001; TACON, et al. 2012). 

Portanto, mesmo que muitos estudos epidemiológicos em doenças 

crônicas busquem um nutriente específico que seria o responsável pela 

diminuição da incidência, e mesmo que em alguns casos este conhecimento 

possa representar, no futuro, a forma mais efetiva de prevenção para uma doença 

específica, a abordagem coletiva das DCNT parece ser a forma mais indicada de 

prevenção primária.  

Fatores de mudanças de estilo de vida possuem eficácia documentada na 

prevenção primaria e no controle da hipertensão. Os fatores incluem a perda de 

peso, caso haja sobrepeso; limitação da ingestão de álcool; adoção de um padrão 

alimentar que enfatize frutas, vegetais e derivados do leite com baixos teores de 

gorduras; redução de gorduras, principalmente as gorduras saturadas e 

colesterol; redução da ingestão de sódio, e aumento da atividade física e 

interrupção do tabagismo. (MAHAN, 2012.) 

 

OBJETIVOS         

Avaliar o perfil nutricional de pacientes hipertensos; verificar fatores de 

risco associados a doenças cardiovasculares, utilizando-se de circunferência da 

cintura e relação cintura quadril; Identificar o IMC desta população de modo a 

identificar a classificação mais prevalente; Analisar fatores clínicos, social, e 

dietético que podem estar associados ao aparecimento da doença.  

 

MÉTODO 

A natureza da pesquisa é quantitativa e do tipo transversal, pois foram 

geradas medidas precisas e confiáveis que permitam uma análise estatísticas. 

São utilizados gráficos, números e tabelas, tanto na coleta de dados quanto no 

tratamento. 



A UBS que se realizou a coleta de dados é a Osvaldo Damin, na cidade 

de Apucarana- PR. A pesquisa ocorreu com 50 pacientes que apresentam HAS, 

está informação foi realizada através de prontuários. A amostra foi composta por 

pacientes de ambos os gêneros na faixa etária de 60 e 80 anos. 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos que pertencem a UBS e 

apresentavam prontuários com o diagnóstico de hipertensão, considerou-se os 50 

pacientes que foram na UBS realizar algum procedimento, tais como consulta, 

busca de medicação do controle da HAS e que responderam corretamente o 

questionário. Foram inclusas as pessoas na faixa etária do 60 a 80 anos de 

ambos os gêneros e excluídos da pesquisa todos os idosos cadeirantes, 

acamados, oncológicos e/ou com transtornos psiquiátricos.   

A coleta de dados realizou-se no período do mês julho, onde a 

pesquisadora compareceu na UBS e aguardou os pacientes chegarem para 

realizar alguns procedimentos. De acordo com o prontuário a mesma abordava os 

pacientes perguntando-lhes se aceitariam participar da pesquisa, mostrando o 

termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista foi realizada na sala de 

acolhimento da UBS, onde todos os pacientes que aceitaram participar da 

pesquisa foram atendidos individualmente para a aplicação do questionário e a 

realização da antropometria. No questionário haviam perguntas de dados 

pessoais, história clínica, social e dietética, os dados antropométricos foram 

utilizados os mensuradores, índice de massa corporal (IMC), circunferência de 

cintura(CC), circunferência de braço (CB). Ao avaliar o ponto de corte da relação 

cintura quadril (RCQ), não foi possível realizar esse cálculo devido à idade ser 

classificada até os 69 anos e a pesquisa sendo dos 60 aos 80 anos, então 

acrescentou-se a CB. 

Os dados foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Office 

Excel® 2010, e distribuídos em gráficos e/ou tabelas e então foram analisados os 

resultados. 

Antes da coleta de dados foi aplicado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE), para assinatura. Esta pesquisa foi desenvolvida após a 

aprovação do comitê de ética da FAP-CETI-FAP, sob o número CAAE: 

88490718.0.0000.5216, conforme a resolução 466/2012 que regulamenta 

pesquisas com seres humanos. 



 

RESULTADOS 

O estado nutricional dos idosos foi classificado de acordo com o índice de 

massa corporal (IMC) e o resultado encontrado foi uma prevalência de sobrepeso 

(70%, n=35), com relação a eutrofia. Já a circunferência de cintura (CC), a maioria 

apresenta alto risco (50%, n=25), sendo que (22%, n=11) apresenta risco 

moderado e (28%, n=14) está normal. Em relação a circunferência de braço (CB), 

a prevalência foi (48%, n= 24) classificado como obesidade. 

 

Tabela 1- Características pessoais e sociais hipertensos entrevistados que 

frequentam a UBS Osvaldo Damin.  

Variável Nº % 
Sexo 

 Feminino 36 72% 

Masculino 14 28% 

Faixa etária 
 >60<70 32 64% 

>70<80 18 36% 

Estado civil  
 Casado (a) 26 52% 

Divorciado (a) 6 12% 

Viúvo (a) 14 28% 

Solteiro (a) 4 8% 

Raça 
 Branco(a) 31 62% 

Pardos ou negros 19 38% 

Histórico familiar de HAS 
 Sim 39 78% 

Não 11 22% 

Tempo de HAS  
 Mais de 10 anos 34 68% 

Menos de 10 anos 16 32% 
 Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

Tabela 2- Percentual referente ao consumo diário de alimentos 

Alimentos Sim           Não 
Bebidas Alcoólicas 36% 64% 

Temperos Prontos 52% 48% 

Alimentos Fritos 60% 40% 

Alimentos Embutidos 52% 48% 



Vegetais verdes escuros 78% 22% 

Legumes 72% 28% 

Frutas 76% 24% 

Leite 52% 48% 
 Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos neste estudo, é possível analisar que as 

mulheres têm frequentado mais a unidade básica de saúde em relação aos 

homens, no entanto em relação ao perfil nutricional dos indivíduos hipertensos, 

pode-se observar um comprometimento do estado nutricional desta população, 

demonstrado principalmente pelo índice de massa corporal que obteve elevada 

prevalência de sobrepeso. 

Entretanto, a alimentação dos indivíduos é inadequada devido o consumo 

de alimentos embutidos, preparações fritas e temperos industrializados. Por outro 

lado, eles consomem também os alimentos saudáveis, que ajudam no controle da 

hipertensão arterial, que são os vegetais verdes escuros, os legumes, leite e 

frutas diariamente.  

Sendo assim é fundamental o acompanhamento com um profissional 

nutricionista, para orientar os idosos a mudarem os hábitos alimentares e 

auxiliarem a adotar um estilo de vida mais saudável, garantindo qualidade de 

vida. Vale ressaltar que a equipe multidisciplinar existente em uma unidade básica 

de saúde é indispensável para o tratamento e controle da hipertensão.  
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