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RESUMO 

 
A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível que pode ser causada 

por diversos fatores como, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, algumas 

características genéticas, a etnia, os hábitos alimentares inadequados e a obesidade. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil nutricional de pacientes hipertensos de 

uma unidade básica de saúde de Apucarana-PR. Os dados foram obtidos através de 

prontuários e questionários aplicados para 50 pacientes idosos que esperavam por 

consultas ou dispensa de medicação, sendo realizadas medidas antropométricas 

como: peso, altura, circunferência de cintura e circunferência de braço. Verificou-se 

que a maioria dos indivíduos foram classificados com excesso de peso, sendo a maior 

parte do sexo feminino, apresentando alto risco para doenças cardiovasculares, pela 

circunferência de cintura, obesidade, e circunferência do braço, coerentemente com o 

IMC que mostrou excesso de peso. Além disso, a maioria consome alimentos 

embutidos, temperos prontos e frituras. Portanto, essa população deve adotar hábitos 

saudáveis, para adequarem o peso e diminuírem os riscos nutricional, sendo 

indispensável a presença do profissional nutricionista juntamente com a equipe 

multidisciplinar para garantirem maior qualidade de vida a esta população. 

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

 

Hypertension is a chronic non-communicable disease that can be caused by several 

factors such as smoking, alcoholism, sedentary lifestyle, genetics, race, poor diet, and 

obesity. The objective of this study was to evaluate the nutritional profile of 

hypertensive patients of a basic health unit of Apucarana-PR. Data were obtained 

through medical records and questionnaires applied to 50 elderly patients who waited 

for consultations or search for medication, and anthropometric measurements were 

performed, such as: weight, height, waist circumference and arm circumference. It was 

verified that the majority of the individuals were classified as overweight, being the 

majority female, presenting a high risk for cardiovascular diseases, waist 

circumference and obesity by the circumference of the arm, coherently with the BMI 

that showed excess weight. In addition, most consume inlaid foods, ready-made 

spices, and fried foods. Therefore, this population must adopt healthy habits, to adapt 

the weight to reduce the nutritional risks, being indispensable the presence of the 

professional nutritionist together with the multidisciplinary team to guarantee a higher 

quality of life to this population. 

 

Key-words: Nutritional status; Arterial Hypertension; Unified Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos países em desenvolvimento, o crescimento da população idosa e o 

aumento da longetividade, associados a mudanças nos padrões alimentares e no 

estilo de vida, têm forte repercussão sobre o padrão de morbimortalidade. No Brasil, 

projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a idade 

populacional passará de 25,4 anos em 2000 a 38,2 em 2050. Uma das consequências 

desse envelhecimento populacional é o aumento das prevalências de doenças 

crônicas, entre elas a hipertensão (PASSOS et al., 2006).  

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 pessoas negras. 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 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 (SICHIERI 

et al., 2000) 

Fatores de mudanças de estilo de vida possuem eficácia documentada na 

prevenção primária 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). 



16 
 

Assim, realizar o diagnóstico nutricional (DN) do indivíduo torna-se uma forma 

de controle da HAS imprescindível uma vez que este está associado à manutenção 

do peso adequado e melhores níveis pressóricos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o perfil nutricional de pacientes hipertensos.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• 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, sociais e dietéticos que podem estar associados ao 

aparecimento da doença. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Prevalência da Hipertensão  

A OMS estima que aproximadamente 600 milhões de pessoas apresentam a 

HAS e acontecem 7,1 milhões de mortes anualmente decorrentes dessa patologia. A 

hipertensão ocasiona o aumento dos custos dos sistemas de saúde e assim 

consequentemente afeta a economia global (WHO, 2011).  

Dado que é uma doença que está classificada entre os riscos globais de 

mortalidade, sendo avaliado cerca de 9,4 milhões de mortes no mundo em 2010. No 

ano de 2000 a prevalência mundial era de 25%, e em 2025 o valor tende a aumentar 

para 29% (RADOVANOVIC, 2016). 

Além disso, no Brasil a HAS atinge cerca de 25% da população brasileira, 

mais de 50% são idosos, 5% dos 70 milhões de crianças e adolescentes possuem 

essa doença e o diagnóstico ocorre com maior frequência em mulheres em todas as 

faixas etárias. (BRASIL, 2014). 

Portanto a prevalência de HAS em pessoas acima dos 60 anos é alta, o maior 

desafio é conhecer o impacto da doença nessa população e quais os fatores 

associados e o tratamento realizado, que contribuirá para o planejamento e a 

implementação das ações eficientes e de qualidade voltadas para esse grupo 

populacional. (VIEIRA et al., 2016). 

 

3.2 Hipertensão arterial sistêmica e sua fisiopatologia 

A HAS é definida como uma condição clínica multifatorial é caracterizado por 

níveis altos da pressão arterial (PA), essa patologia causa lesões dos chamados 

órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins, vasos sanguíneos e a alterações metabólicas), 

como consequência ocorre o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e 

não fatais (SBC, 2010). 

No entanto a pressão é denominada pulsátil porque, a cada batimento cardíaco 

uma pequena quantidade de sangue é bombeada pelo coração para a veia aorta. 

Quando acontece a contração cardíaca a pressão nas condições normais se eleva em 

até cerca de 120mmHg, que corresponde à pressão sistólica. Nos intervalos entre os 

batimentos cardíacos, visto que o sangue continua a fluir das grandes artérias para a 
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circulação sistêmica, a pressão abaixa para 80 mmHg que é o valor da pressão 

diastólica (GUYTON & HALL, 2008). 

Para compreender como funciona os critérios da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2010) e pelo Ministério da Saúde do Brasil, segue a baixo (tabela 1) qual 

o valor de referência que é utilizado para diagnosticar um hipertenso. (BRASIL, 2013). 

 

Tabela 1 - Classificação dos estágios da hipertensão arterial. 

Classificação  
Pressão sistólica 

(mmHg) 
Pressão diastólica 

(mmHg) 

Ótima < 120 <80 

Normal <130 <85 

Limítrofe* 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥110 
Hipertensão sistólica 
isolada ≥ 140 

<90 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010); BRASIL (2013). 
*Pressão normal- alta ou pré-hipertensão. 

 

Há dois tipos de hipertensão arterial sendo a primária, que se caracteriza por 

não ter uma causa conhecida, que está ligada a predisposição genética de histórico 

familiar de hipertensos e a secundária que é possível identificar uma causa, destacam-

se as nefropatias, o diabetes mellitus (DM), a apneia obstrutiva do sono, os tumores 

das glândulas suprarrenais e a estenose das artérias renais. (DALLACOSTA, 2010). 

Alguns mecanismos estão envolvidos no aumento da PA, tais como o débito 

cardíaco (DC) que é o volume do sangue sendo bombeado pelo coração em um 

minuto e a resistência periférica (RP) se eleva por fatores que aumentam a 

viscosidade sanguínea ou que reduzem o lúmen dos vasos, especialmente arteríolas 

(SUSAN et al., 2005). 

O sistema neuro-humorais são diversos envolvidos na HAS, mais destaca-se 

o sistema nervoso simpático e o sistema renina- angiotensina aldosterona (figura 1). 

No entanto os rins possuem participação no desenvolvimento da patologia, pois é o 

principal responsável pelo balanço hidrosalino. Há pessoas que apresentam um déficit 

genético em excretar o excesso de sal que consomem, tornando-os hipersensíveis ao 

sal. (SBH, 2006). 
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Entretanto os rins produzem a urina e produzem a renina que tem por função 

controlar a secreção de aldosterona. Os rins se localizam a esquerda e a direita da 

coluna vertebral, sendo que o rim está inferiormente em relação ao esquerdo devido 

a presença do fígado a direita e em cima do rim está localizada a glândula suprarrenal 

(DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

O sistema renina angiotensina representa uma importância na regulação da 

PA e tem mostrado um papel indispensável quando a função fisiológica e 

fisiopatológica na HAS, problemas cardiovasculares e renais, pois estes fatores 

acontecem devido o desequilíbrio homeostático do organismo (FERNANDES et al., 

2016). 

Quando a PA está inferior aos níveis normais os rins secretam no sangue, que 

atua convertendo angiotensinogenio em angiotensina I, a mesma passa pelos vasos 

pulmonares e através da enzima conversora de angiotensina (ECA) é convertida em 

angiotensina ll. Então, esse hormônio causa uma vasoconstrição nas arteríolas e 

estimula as glândulas suprarrenais a secretarem aldosterona, diminuindo a excreção 

de água e sódio na urina, assim a água e sódio vão para o sangue e através desses 

mecanismos a pressão aumenta até os níveis normais. Qualquer distúrbio nesse 

processo causa uma desregulação aumentando a síntese dos hormônios, fazendo 

com que a pressão arterial aumente além dos níveis normais. (BONFIM-SILVA; RIOS 

2012). 

 

Figura 1 - Sistema Renina Angiotensina Aldosterona 

 

Fonte: SBC, 2010 
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3.3 Causas da hipertensão arterial sistêmica 

Em relação as causas da HAS, há diversas que contribuem para a elevação 

dos níveis pressóricos, entre os quais se destacam, o sedentarismo, etilismo, 

tabagismo, hereditariedade, consumo excessivo de sal, obesidade, a idade avançada 

e o estresse (GIROTTO, 2013). 

No entanto há dois tipos causais que desencadeiam a doença, elas são 

divididas em modificáveis e não modificáveis. As causas não modificáveis são aquelas 

que não tem como modificar, evitar o surgimento, ou tratar, como por exemplo a raça, 

sexo, e os antecedentes familiares portadores de HAS. Já as modificáveis são o alvo 

dos profissionais com relação ao tratamento, a junção dos fatores modificáveis 

contribui amplamente para o desenvolvimento de complicações da HAS e estão 

relacionadas com o estilo de vida, nível de estresse, sedentarismo, habito alimentar, 

obesidade, tabagismo e o uso de drogas ilícitas (MORENO, 2015).  

Diante disto, alguns fatores podem ser prevenidos, quando a um estilo de vida 

saudável, uma boa alimentação e a pratica de exercícios físicos, diminuindo a 

possibilidade de desenvolver a HAS. Podem também evitar o tabagismo, etilismo e o 

sedentarismo (RODRIGUES, 2015). 

 

3.3.1 Etilismo 

O consumo de álcool é um importante fator de risco para a HAS, pode causar 

resistência ao tratamento anti-hipertensivo, acidente vascular cerebral (AVC), mortes 

prematuras em centros urbanos, gerando acidente de trânsito, estresse e violência ao 

álcool, o etilismo é considerado um risco modificável para a hipertensão (SOUZA, 

2014). 

Há uma prevalência com o consumo de álcool, onde 5,1% das patologias 

foram atribuídas devido a ingestão etílica, o que equivale a 139 milhões de anos de 

vida ajustados, no entanto anualmente ocorrem 3,3 milhões de mortes no mundo, 

como consequência do consumo de álcool (OMS, 2012). 

Visto que, ainda não se sabe corretamente como é o funcionamento do 

mecanismo do álcool em relação a HAS, é descrito que ocorre uma estimulação dos 

sistemas nervosos simpáticos, gerando aumento na secreção de glicocorticoides, 

eleva a capacidade de captar nas células íons de cálcio e consequentemente aumenta 

a resistência periférica (ALMEIDA, 2016). 



22 
 

3.3.2 Tabagismo 

O tabagismo é considerado como um grande problema, pois a sua utilização 

causa problemas de saúde ambiental, social e econômica. Em relação a saúde o 

tabaco está ligado com mais de 50 doenças que atinge o sistema respiratório, 

circulatório, cardiovascular e digestivo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA et al., 2010). 

Além disso o cigarro gera um aumento da PA e da frequência cardíaca, devido 

a sua composição ter a substância nicotina, que age como um agonista adrenérgico, 

estimulando a liberação local e sistêmica de catecolaminas (dopamina vasopressina 

e norepinefrina) (SOUSA, 2015). Visto que é composto por 4.720 substâncias 

prejudiciais à saúde, a nicotina se destaca por ser vasoconstritor e psicoativo, que 

produz alterações no sistema nervoso central podendo alterar o estado 

comportamental e emocional (MOURA JUNIOR et al., 2011).  

É considerado um grande fator de risco para diversas doenças, ocasionando 

mortes pelo mundo inteiro, entre elas a doença cardíaca isquêmica, câncer de pulmão, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e acidente vascular cerebral. O 

tabagismo associado com doenças DCNT, ocasiona maior necessidade de o indivíduo 

cessar o habito de fumar (BRASIL, 2013). 

Mundialmente o uso do tabaco mata cerca de 6 milhões de pessoas por ano, 

5 milhões dessas mortes são causadas pelo uso diário e direto do tabaco e 600 mil 

são de pessoas não fumantes, que ficam exposto todos os dias com o fumo passivo 

(OMS, 2015). 

 

3.3.3 Sedentarismo 

O sedentarismo está associado a diversos fatores de risco, que contribui para 

o aumento dos níveis pressóricos do organismo, o qual futuramente pode levar ao 

desenvolvimento das HAS e ao aparecimento de doenças cardiovasculares 

(MARTINS et al., 2015). 

Inclusive no século 21 é considerado um grande problema para a saúde 

pública, pois está associada a diversas patologias como a HAS, a obesidade, DM 2, 

dislipidemia e também a síndrome metabólica, essas doenças apresentam como 

fatores a falta de atividade física (AZIZ, 2014).  

Conforme os indivíduos se tornam idosos, acontece o aumento da inatividade 

física, e está é uma das causas para elevar a incidência de doenças crônicas, 
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entretanto o idoso é capaz de aderir o estilo de vida sedentário conforme surgem o 

aparecimento de doenças, dores ortopédicas conforme a realização incorreta da 

atividade física. O exercício reduz a PA e melhora o condicionamento físico, aumenta 

a força e ajuda na coordenação e no equilíbrio (NOGUEIRA et al., 2012). 

Há diversos fatores que contribuem para a inatividade física nos idosos tais 

como: baixo nível socioeconômico, presença de doenças, medo de machucar-se e 

ocorrer algumas lesões, falta de companhia e local inadequado, estes são alguns 

fatores que os idosos colocam como barreira para realizarem atividades físicas 

(KRUG et al., 2013). 

 

3.3.4 Consumo excessivo de sódio 

O consumo inadequado de sódio pode estar agregado com DCNT, como 

acidentes cerebrovasculares, enfermidades cardiovasculares, HAS, DM, problemas 

renais e obesidade, a modo que ao diminuir o consumo deste mineral, reduz o risco 

de desenvolvimento ou diminui o risco de agravos de tais enfermidades (BUZZO et 

al., 2014). 

Embora o excesso desse mineral está correlacionado a alteração na mudança 

do habito alimentar, devido a vida moderna e em função da urbanização, que incentiva 

os alimentos industrializados e processados, fazendo com que diminua cada vez mais 

o consumo de frutas e hortaliças. Os alimentos mais considerados ricos em sódio 

consumidos pela população de modo geral são eles: alimentos embutidos, salgadinho 

a base de milho, biscoitos de sal, hambúrguer e entre outros (DISHCHEKENIAN et 

al.,2011).  

Pois é de grande importância ter cuidado com os pacientes que apresentam 

a HAS ou que têm predisposição, ajudando-o a diminuir o teor de sódio na dieta. A 

OMS recomenda a ingestão de 500 mg de sódio, o que equivale a 1,2g de sal para 

suprir as necessidades diárias de um indivíduo, podendo chegar a 5g de cloreto de 

sódio (NaCl), correspondente a 2g/dia de sódio (MORAES et al., 2016). No entanto, a 

retirada totalmente do consumo de sal também deve ser evitada, principalmente em 

pacientes em uso de diuréticos, podendo provocar hiponatremia, hipovolemia e 

hemoconcentração. (MENDES, 2012). 
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3.3.5 Obesidade 

A obesidade pode ser definida como o acúmulo excessivo de gordura corporal 

e por um aumento de adiposidade, sendo consequência de balanço energético 

positivo, acarretando prejuízos a saúde das pessoas. A etiologia da obesidade é por 

diversos fatores, estando envolvidos desde a genética, a gênese e os aspectos 

ambientais (ENES, 2010). Pode-se classificar como endógena, quando está 

relacionada com hipotireoidismo, doença de Cushing, ou exógena, quando 

relacionada com o estilo de vida e o hábito alimentar (MÁRTIRES,2013).  

Nas últimas duas décadas a população brasileira aderiu a algumas mudanças 

no seu padrão, pois houve um processo de transição nutricional, ou seja, modificações 

no estado nutricional dos indivíduos, antes eram caracterizadas pela desnutrição e 

atualmente pelo excesso de peso (ESKINAZI, 2011). 

Porém, o excesso de peso está associado a HAS, que é uma doença 

relacionada com os maus hábitos alimentares, aumentando o risco de mortalidade, 

pois o acúmulo de gordura abdominal e visceral, faz com que a PA se eleve causando 

um AVC e infarto agudo de miocárdio fatais e não fatais. (SCALA et al., 2012). 

O diagnóstico mais utilizado atualmente não é somente o cálculo do IMC, que 

divide o peso em quilogramas ao quadrado da altura em metro (kg/m2), mas a relação 

cintura quadril (RCQ), medida da circunferência da cintura, que é possível aferir o 

peso de músculos e gorduras não adaptadas no IMC (WANNMACHER, 2016). 

Apesar do mecanismo da relação entre a HAS e a obesidade serem bastante 

profundo, os mecanismos propostos à associação de ambos envolver a elevada 

ingestão de sódio, do débito cardíaco, síndrome metabólica, da resistência à insulina; 

disfunção endotelial; alterações do perfil de liberação de adipocinas e ácidos graxos 

pelo tecido adiposo branco; aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) e do sistema nervoso simpático (SNS) (figura 2) e o sistema 

endocanabinoide (ARAUJO, et al., 2013). 
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Figura 2 - Principais mecanismos entre obesidade e hipertensão arterial. 

 

 

Fonte: LOBATO, et al., 2009. 

 

3.4 Avaliação nutricional 

A avaliação nutricional inclui os parâmetros como história clínica, dietética, 

exames laboratoriais e antropometria, para chegar a um provável diagnóstico. A 

antropometria na população idosa inclui, medidas de altura e do peso, obtendo o 

resultado do IMC e a circunferência de braço (GARCIA, et al., 2007).  

Foi um procedimento que se desenvolveu no século XIX, para avaliar 

diferenças físicas na forma humana (ACUÑA; CRUZ, 2004). Já a antropometria 

moderna abrange a medição de dimensões corporais, que pode ser usada 

isoladamente ou associadas, permitindo analisar o perfil nutricional de um indivíduo 

(NACIF; VIEBIG, 2007). 

 A utilização da antropometria não deve ser associada à somente pesar e 

medir, mas sim como uma atitude de cautela sempre alerta ao estado nutricional dos 

avaliados e quando identificado algum tipo de alteração, proporcionar uma 

intervenção precoce para evitar o desenvolvimento da mesma (BAGINI; BARROS, 

2012). 
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Ela é indicada também para avaliar o estado nutricional de coletividades, 

fornecendo estimativas de prevalências e grandes alterações nutricionais, quando 

corretamente mensurada (GOMEZ; ANJOS; VASCONCELOS, 2010).  

Além disso, no processo de envelhecimento acontecem mudanças corporais 

de forma diferenciada entre mulheres e homens, esses indivíduos diminuem o peso 

corporal e da estatura e aumentam progressivamente a gordura corporal sendo 

redistribuída em todas as partes do corpo, por isso a avaliação do estado nutricional 

é tão importante nessa fase da vida (MENEZES, et al., 2013). 

O peso corporal é uma medida que abrange todas as somas do corpo em um 

todo, por isso passa a ser um indicador importante na avaliação do estado nutricional 

dos indivíduos, quando é ligada com demais tipos de medidas antropométricas é 

possível obter diagnósticos mais confiável (VIRTUOSO-JUNIOR; OLIVEIRA-

GUERRA, 2010). 

Com relação a estatura ou comprimento é uma medida muito utilizada para 

realizar o cálculo do IMC, das necessidades energéticas diárias e de métodos de 

determinação corporal (SILVA; MURA, 2014).  Deve ser aferida com um estadiômetro 

móvel ou fixa em uma parede que não contenha rodapé. O indivíduo deve se 

posicionar-se descalço, com os braços estendidos ao longo do corpo, sem acessórios 

de cabeça e calcanhares juntos (GUEDES et al., 2015). 

O IMC é um método para verificar a gordura corporal, um dos indicadores 

mais utilizado por ter baixo custo, fácil aplicação e pela segurança. Como também é 

um preditor de morbidade e mortalidade de diversas DCNT (MOTA et al., 2011) 

A OMS classifica o estado nutricional através do IMC correspondente a todas 

as faixas etárias, indicando que valores superiores ou inferiores aos considerados 

adequados atestam alta probabilidade de o indivíduo apresentar algum problema 

nutricional (MUSSOI, 2015). 

A principal limitação do IMC é a incapacidade de distinguir o peso atribuído 

ao músculo ou a gordura corpórea, além de não avaliar a forma como a gordura é 

distribuída no corpo. Desta forma, é recomendável que os pontos de corte de IMC 

sejam interpretados em associações com os marcadores de composição corpórea e 

de distribuição de gordura. (CUPARRI, 2009).  

A classificação do IMC dos indivíduos idosos (tabela 2) é diferente dos 

adultos, pois como ocorrem mudanças fisiológicas é classificado como: magreza, 

eutrófico e sobrepeso (PALMA et al., 2016). Os idosos sofrem algumas alterações da 



27 
 

composição corporal, devido ao envelhecimento ocorre o aumento do tecido adiposo, 

e diminuição da massa magra (SILVEIRA, 2012). 

 

Tabela 2 – Classificação do índice de massa corporal (IMC kg/m2) em idosos 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Magreza 

Eutrófico 

Sobrepeso 

< 22 

22 a 27 

   > 27 

                 Fonte: LIPSCHITZ, 1994. 

 

Bem como, o IMC deve ser interligado com as medidas antropométricas, em 

rotinas clínicas é importante estar avaliando pois é possível avaliar futuras 

complicações cardiovasculares e distúrbios metabólicos. A avaliação pode ser 

complementada por métodos que fornecem resultados precisos, porém o alto custo 

seja uma barreira na utilização desses métodos invasivos (ROCHA, 2011).  

A circunferência de cintura (CC) quando suas dimensões são maiores de 102 

para homens e 88 para mulheres, são sinais de obesidade abdominal ou visceral 

elevando a incidência de desenvolver DCNT (SILVA, 2014). Logo a circunferência de 

braço (CB) representa o somatório do tecido ósseo, tecido muscular e tecido 

gorduroso e a partir dos valores de CB juntamente da dobra cutânea tricipital (DCT), 

pode-se obter a circunferência muscular do braço (CMB), que avalia a quantidade 

referente ao tecido muscular, sem ter correção da área óssea. Através destas, é 

possível então identificar qual a quantidade de reserva muscular e adiposa (TARTARI; 

BUSNELLO; NUNES, 2009). 

 

3.5 Tratamento  

Um dos maiores desafios apresentados para o controle da PA é aderir ao 

tratamento que pode ser entendida como a extensão do comportamento do indivíduo, 

em termos do uso de medicamento, cuidados com a alimentação, realizar mudança 

no estilo de vida, prática de atividade física, o comparecimento às consultas médicas 

e orientação por parte da equipe multidisciplinar (ABREU; PORTELA, 2015). 

A grande parte dos indivíduos que são diagnosticados como hipertensos 

apresentam baixo consentimento ao tratamento ou é tratada com terapêutica 
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incorreta. (ZATTAR, 2013).  O tratamento e controle dessa doença objetiva em 

diminuir as morbidades e mortalidades, cardiovascular, renal e cerebral, através de 

medidas não medicamentosas isoladas e/ou associadas a fármacos anti-hipertensivos 

e terapia nutricional (RADAVANOVIC; SANTOS; CARVALHO, 2014). 

Embora há diversos fatores que contribui para a não adesão ao tratamento, 

destacando-se os relativos à doença, ao tratamento, aos pacientes, aos aspectos 

psicossociais, às crenças, aos hábitos de vida e ao relacionamento com a equipe de 

saúde (FERIATO et al., 2018). 

 

3.5.1 Tratamento medicamentoso 

É um método indicado para hipertensos com riscos moderados e graves, com 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e lesões 

importantes de órgão- alvo. Há diversas classificações de medicamentos anti-

hipertensivos sendo classificados como diuréticos, inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (IECA), bloqueadores dos receptores adrenérgicos, bloqueadores 

dos canais de cálcio e antagonistas dos receptores de angiotensina (HOLANDA DA 

CUNHA et al., 2010). 

Documentam os benefícios dos medicamentos anti-hipertensivos combinados 

com um diurético tiazídico com as demais classes de agentes, sendo relevante no 

tratamento da HAS, já que nos tratamentos há propostas que a retenção persistente 

do volume intravascular geralmente é a base da resistência ao tratamento anti-

hipertensivo (MARTINS et al., 2008).  

A não adesão é definida como o abandono do uso dos medicamentos, sem 

orientação médica ou a execução de forma irregular do tratamento, seja na prática de 

atrasar a ingestão do medicamento ou de realizar pequenas interrupções da 

terapêutica prescrita. A baixa adesão ao tratamento é um dos principais fatores para 

a persistência de valores elevados da PA (GEWEHR et al.,2018).  

 

3.5.1.1 Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) 

No sistema renina-angiotensina aldosterona, são responsáveis pela 

regularização dos níveis pressóricos no corpo humano, sendo fundamental para a 

intervenção no tratamento da HAS. O final do SRAA é a formação de angiotensina II, 

que age no receptor de angiotensina. Quando ativado, o receptor desencadeia a 

secreção de aldosterona, vasoconstrição periférica, proliferação de células 
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musculares cardíacas e a degradação de bradicinina. A utilização de IECA é um dos 

meios propostos para bloquear esse sistema. Além disso esse tipo de medicamento 

é de primeira linha no tratamento da HAS, pois diminuem a morbidade e mortabilidade, 

também há benefícios em pacientes insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio 

(COSTA et al., 2009). 

A classe desses fármacos também ocasiona a proteção renal por diminuir a 

progressão da nefropatia em diabéticos que apresentam ou não a HAS, melhorando 

a sensibilidade à insulina, não exercendo efeitos adversos nos perfis lipídicos e na 

estimulação sexual (OLIVEIRA, et al., 2010).  

 

3.5.1.2 Agentes bloqueadores dos receptores da angiotensina 

O receptor AT1, bloqueia a ação da ANGII, com essa interrupção dos 

receptores, acontece uma resposta relaxando os vasos sanguíneos, como 

consequência diminui a força de contração do coração, diminuindo o bombeamento 

do sangue para o corpo fazendo com que diminuía os níveis pressóricos. Dentre os 

estímulos no processo de remodelação a ANGII tem se destacando (FERNANDES et 

al., 2017). 

 

3.5.1.3 Bloqueadores dos canais de cálcio 

           O grupo de bloqueadores dos canais de cálcio é dividido em três subgrupos 

tais como: fenilalquiminas, benzotiazepinas e o di-hidropiridinas, que são anti-

hipertensivos. No entanto os bloqueadores de cálcio, utilizado em longa duração de 

ação intrínseca ou por formulação que permita uma liberação controlada (DBH, 2010). 

Este medicamento apresenta alguns benefícios para o organismo, pois ele age como 

um relaxante para as artérias, não exerce efeitos negativos sobre a liberação de 

renina, não há alteração no metabolismo de glicose e lipídio (CRAIG; STITZEL, 2005). 

  

3.5.1.4 Diuréticos 

Os medicamentos diuréticos têm como função diminuir a PA devido a ação 

natriurética e a queda do volume intravascular, conforme acontece essa redução na 

fase inicial a depleção de volume diminui a pré carga cardíaca e o débito cardíaco 

(SIQUEIRA et al., 2011).  

Eles possuem vários tipos de mecanismos de ação, podendo ser utilizado 

para a HAS, insuficiência cardíaca e também para problemas renais. Pois produzem 
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diurese por inibição da reabsorção de sódio e como possuem diversas classes de 

diuréticos atuam em segmentos distintos do sistema renal. Esse tipo de fármaco pode 

ser administrado com a combinação de outros e também sozinhos, é de fácil acesso 

a quaisquer indivíduos hipertensos devido a seu baixo custo (ALMEIDA et al., 2017).  

 

3.5.2 Dietoterapia 

Há intervenção nutricional para a HAS apresenta diversas comprovações na 

prevenção e controle da patologia. A mudança no hábito alimentar e no estilo de vida 

ajuda no controle da pressão arterial alterada e deve sempre ser recomendada para 

indivíduos que tomam medicamentos para a hipertensão (KLEIN, 2015). 

 

3.5.2.1 Redução de sódio  

O cloreto de sódio é importante para a regulação intracelulares e 

extracelulares para o controle da pressão sanguínea. A ingestão moderada desse 

nutriente é essencial para o funcionamento do organismo, porém se ingerir em 

grandes quantidades pode associar a DCNT tais como a HAS, obesidade, 

enfermidades cardiovasculares, diabetes e acidente cerebrovasculares, portanto 

quando diminui o consumo automaticamente reduz os fatores de risco das patologias 

(BUZZO et al., 2014). 

A população brasileira ingere diariamente o sódio em torno de 8 a 12 g/dia, 

excedendo até cinco vezes mais que as necessidades diárias. Quando o indivíduo 

apresenta insuficiência cardíaca severa, é recomendado uma dieta hipossódica, 

orientando-os quais alimentos tem alto teor de sódio (SAHADE; MONTERA, 2009).  

No entanto, o sal é encontrado todos os dias na mesa da população em geral, 

e está muito presente em alimentos processados, embutidos, enlatados e em 

temperos prontos. As estratégias é a redução do sódio em alimentos processados e 

campanhas na mídia para um hábito alimentar saudável, de acordo com a pesquisa 

da OMS poupariam até 2,5 milhões de mortes no mundo (NILSON et al., 2012). A 

orientação para hipertensos sugere que a ingestão diária desse mineral diariamente, 

não ultrapasse de 2000mg, que corresponde a 5g de cloreto de sódio que é mais 

conhecido como o sal de cozinha (MALACHIAS et al., 2016).  Além disso, a redução 

da ingestão de sódio está entre as medidas anti-hipertensivas não medicamentosas 

de maior impacto no tratamento da HAS (ALMEIDA et al., 2017). 
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3.5.2.2 Potássio 

No tratamento anti-hipertensivo não medicamentoso a ingestão de alimentos 

ricos em potássio é o primeiro passo do tratamento, pois ele induz a perda de água e 

sódio pelo organismo e praticar a eliminação da renina e angiotensina, elevando a 

secreção de prostaglandina, que reduz a resistência vascular pela dilatação arteriolar 

ocasionando a estimulação da bomba sódio potássio (TOMAZONI; SIVIERO, 2009).  

O potássio tem um papel muito importante, pois a sua ingestão diminui o risco 

de acidente vascular cerebral, controla e previne a hipertensão, colabora na 

resistência insulínica e diminui o risco de doenças cardíacas. A suplementação de 

potássio eleva a ligação da insulina e consequentemente ocorre a diminuição da 

resistência insulínica, no entanto ocorre a diminuição dos níveis pressóricos (BATISTA 

et al., 2016). 

 

3.5.2.3 Magnésio 

O magnésio é um micronutriente que atua em mais de 300 reações 

metabólicas, colabora na estabilidade cardiovascular e na membrana neuromuscular, 

ingestão adequada de alimentos ricos em magnésio controla a HAS (MACEDO et al., 

2010). Os alimentos que são ricos em magnésio são os vegetais folhosos na cor 

verdes, cereais integrais, frutas, tubérculos, nozes, espinafre e legumes. A ingestão 

diária para indivíduos adultos, sendo de 310 a 320 mg para mulheres e 400 a 420 mg 

para homens. Quando o consumo é inadequado eleva o risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares, resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, desordens 

neuromusculares, arritmias cardíacas, HAS e metabolismo ósseo (SEVERO et al., 

2015). 

 

3.5.2.4 Cálcio 

O cálcio é um nutriente indispensável para a saúde, em especial aos idosos, 

pois atua nas funções biológicas, coagulação sanguínea, suporte estrutural do 

esqueleto, transmissão de impulsos nervosos ou simpático. Previne doenças como a 

osteoporose, câncer de cólon, HAS e a obesidade. A relação entre a hipertensão e 

ingestão de cálcio atenua a sensibilidade ao sal e reduz a pressão arterial (PEREIRA 

et al., 2009). 
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3.5.2.5 Fibras 

  O consumo diário de fibras em quantidades corretas na dieta reduz o risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas como: AVC, doenças arteriais coronarianas 

(DAC), diabetes mellitus (DM), HAS e algumas doenças gastrointestinais. Portanto o 

consumo de fibras controla o índice glicêmico e reduz a pressão arterial e auxilia na 

redução do peso corporal (DALL’ALBA; AZEVEDO, 2010). A Dietary Approaches to 

Stop Hypertension (dieta DASH) prioriza o consumo de frutas, vegetais e alimentos 

ricos em fibras, mostrou-se associada a uma redução dos níveis de pressão arterial 

em indivíduos (BERNAUD; RODRIGUES, 2013) 

 

3.5.2.6 Gorduras saturadas 

       As recomendações médicas e nutricionais promoveram a mensagem de 

diminuição do consumo de ácidos graxos saturados, foram indicadas tanto pela ação 

dos ácidos graxos saturados no aumento do LDL-c quanto no aumento do risco de 

doença cardiovascular. Atualmente questionam essas recomendações, pois, com a 

indicação de diminuição de gordura saturada, houve um aumento de consumo de 

outros nutrientes, tais como carboidratos. Evidências mostram que a substituição de 

gordura saturada por carboidratos simples pode ter grande impacto no aumento do 

risco de doença cardiovascular e a hipertensão, pois esse tipo de gordura encontra-

se em alimentos calóricos ocasionando consequentemente o aumento de gordura 

corporal (SANTOS et al., 2013). 

 

3.5.2.7 Dietary Approach to Stop Hyperntension (DASH) 

A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial em suas diretrizes passou a 

recomendar a adoção da dieta DASH, no tratamento não farmacológico para 

hipertensos (OLIVEIRA, et al., 2012). 

 É uma dieta rica em alimentos como verdura, frutas, legumes, laticínios com 

baixo teor de gordura saturada e consumo de carne vermelha, adicionado ao consumo 

aumentado de grãos integrais e sementes. Esse tipo de alimentação tem demonstrado 

uma grande alternativa para a prevenção e tratamento da HAS, tratando-se de 

mudança ao estilo de vida (SANTOS, 2017).  

 O consumo de sal é reduzido, onde é nítido ainda mais o benefício que ela 

ocasiona, sendo uma dieta recomendada para hipertensos, é composta por quatro a 

cinco porções de frutas, quatro a cinco porções de vegetais e duas a três porções de 
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laticínios desnatados diariamente, com menos de 25% de gordura. (OLIVEIRA, 

Thatiane Lopes. et al., 2013).  

Uma das principais características dietéticas da dieta DASH é preconizar uma 

alimentação harmoniosa de macronutrientes e micronutrientes, abaixando o consumo 

de carnes vermelhas, refrigerantes e aumentando o consumo de aves e peixes, o 

principal objetivo é diminuir a pressão sanguínea sistólica e diastólica (MIRANDA et 

al., 2012).    
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Delineamento da pesquisa  

Trata-se de uma pesquisa transversal, com abordagem quantitativa, pois 

foram geradas medidas precisas e confiáveis que permitem uma análise estatísticas. 

São utilizados estatística descritiva, gráficos e tabelas, tanto na coleta de dados 

quanto no tratamento. 

 

4.2 Local da pesquisa  

A pesquisa foi realizada na cidade de Apucarana- PR, com uma população 

estimada em 2017 de 132.691 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE). Sendo classificada como a décima primeira cidade mais 

populosa do estado do Paraná. Atualmente, Apucarana tem 28 Unidades Básica de 

Saúde (UBS), e seis de apoio, que realizam procedimentos básicos (curativos, 

receitas, entrega de medicação) devido algumas regiões apresentarem grande 

demanda.  

A UBS onde se realizou a coleta de dados foi a Osvaldo Damin, localizada na 

Rua Rolândia, 285, na Vila Martins, Apucarana- PR  

O total de famílias cadastradas na UBS são de 2103 e dos hipertensos que 

fazem controle frequentemente, são 908. Também foi possível obter a informação do 

total de idosos que participam da unidade sendo 1076 e a quantidade de moradores 

da região do posto são 6004 pessoas.  

 

4.3 Amostra  

A pesquisa foi realizada com 50 pacientes que apresentam HAS, está 

informação foi realizada através de prontuários.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos na usuários / pessoas de ambos os gêneros na faixa etária 

de 60 a 80, que pertencem a UBS e apresentam prontuários com o diagnóstico de 

hipertensão, à UBS consulta ou buscar medicação do controle da HAS e que 

responderam corretamente o questionário.  
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4.3.2 Critérios de exclusão  

Foram excluídos da pesquisa todos os idosos cadeirantes, acamados, 

oncológicos e/ou com transtornos psiquiátricos.   

 

4.4 Coleta de dados  

Para iniciar a pesquisa foi elaborado um termo de autorização institucional 

(APÊNDICE A), que foi assinado pelo secretário/diretor da saúde. 

A coleta de dados foi realizada no mês de julho, onde a pesquisadora 

compareceu na UBS e aguardou os pacientes chegarem para realizar alguns 

procedimentos de rotina tais como: consultar, buscar remédio, renovar receita. De 

acordo com o prontuário a pesquisadora abordava os pacientes perguntando-lhes se 

aceitariam participar da pesquisa, mostrando-o o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) para os indivíduos assinarem e assim prosseguir 

a entrevista que 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. Houve a participação da 

enfermeira da UBS na aferição da pressão dos entrevistados. Para determinar o 

estado nutricional a partir da antropometria, as medidas aferidas verificaram-se peso 

e estatura. 

Para estimar o peso, utilizou uma balança eletrônica digital portátil, marca 

Cadence ®, com capacidade para 150 kg e variação em gramas. O avaliado subiu ao 

centro da balança sem os sapatos, com roupas leves, de frente para o avaliador e 

com os braços colados ao corpo, sendo anotado o resultado da pesagem na tabela 

de antropometria que consta no questionário (APÊNDICE C).  

A estatura foi aferida utilizando-se fita métrica fixada à parede, sem rodapé, 

de 2,00 m. O participante colocou-se de costas para a fita, descalço, com os 

calcanhares encostados à parede e com a cabeça posicionada de acordo com o Plano 

de Frankfurt.  

O IMC foi calculado pela razão entre o peso (kg) e altura ao quadrado (m²) e 

classificados de acordo com o IMC para idosos por Lipschitz (1994), considerados 

eutróficos aqueles com IMC entre 22 e 27 kg/m², aqueles com IMC menor que 22 

kg/m², como magreza e aqueles com IMC superior a 27 kg/m², como excesso de peso. 

             Foram realizadas a CC, com o avaliado em posição ortostáticas, o abdômen 

relaxado, foi passado a fita em plano horizontal no ponto de menor circunferência do 
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tronco abaixo da última costela, quando era difícil de identificar o ponto de menor 

circunferência, fez-se o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. A 

circunferência de quadril (CQ), para a realização dessa medida o paciente estava com 

os braços levemente afastados, e com os pés juntos. Foi colocado a fita em plano 

horizontal no ponto de maior circunferência das nádegas. Ao avaliar o ponto de corte 

da RCQ, não foi possível realizar esse cálculo devido à idade ser classificada até os 

69 anos e a pesquisa ser do 60 aos 80 anos. Então foi acrescentada a CB, que o 

indivíduo flexionava o braço no ângulo de 90º graus, para a avaliadora mensurar o 

ponto médio do braço entre o acrômio e o olecrano. A distância era medida e o ponto 

médio eram marcados na parte posterior do braço, em seguida o avaliado deixava o 

braço ao longo do corpo e relaxado para que a fita fosse passada em cima do ponto 

mesoumeral.  

De acordo com os resultados obtidos as circunferências de cintura foram 

classificadas de acordo com a referência da OMS (1997), sendo em homens <94 cm 

(normal), 94 a 102 cm (risco moderado), > 102 cm (alto risco). Já nas mulheres <80 

cm (normal), 80 a 88 (risco moderado) e > 88 cm alto risco. A de braço foi de acordo 

com FRISANCHO (1990), BURR, PHILLIPS (1983), sendo a obesidade (percentil > 

90º), sobrepeso (percentil > 85º), risco de sobrepeso (percentil > que 75º), eutrofia 

(percentil entre 25º - 75º), risco nutricional (percentil entre 10º - 25º) e desnutrição 

(percentil < que 10º). 

 Foi aplicado também um questionário (APÊNDICE C) que havia questões de 

dados pessoais, história clínica, sociais e dietéticas e uma tabela onde foram anotados 

os dados antropométricos.  

 

4.5 Analise dos dados  

Os dados foram tabulados em planilhas do programa Microsoft Office Excel® 

2010, e distribuídos em gráficos e/ou tabelas e de acordo com os dados obtidos.  

 

4.6 Considerações éticas  

Antes da coleta de dados foi aplicado o TCLE, para assinatura dos 

participantes da pesquisa (APÊNDICE B). 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. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O estudo foi realizado com 50 pessoas de ambos os sexos na faixa etária de 

60 a 80 anos que eram hipertensos. E foi possível observar que mais mulheres são 

hipertensas (tabela 3) porém isso deve-se ao fato de que os homens (28%, n=14) 

frequentam menos a UBS para consultar e buscar medicamentos. Sendo que 

comparecem quando apresentam alguns sintomas mais graves que precisam 

realmente da ajuda médica. Diferente das mulheres (72%, n=36) que sempre estão 

cuidando da saúde, indo a consultas de rotina e buscando medicação para o controle 

da HAS. 

 

Tabela 3 - 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% 

Etnia   
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. 

Silva, et al. (2016) também encontrou que a maioria das entrevistadas 

hipertensas eram do sexo feminino (62,1%) e do sexo masculino eram (37,9%), 

corroboram com os achados neste trabalho. 
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Levorato, et al. (2014) também notou em seu estudo que as mulheres buscam 

os serviços de saúde 1,9 vezes mais em relação aos homens, historicamente na visão 

do senso comum, dizem que os homens é um ser forte o qual não adoece com 

facilidade, sendo a maior predominância do sexo feminino.  

Além disso, essa prevalência de HAS nas mulheres pode ocorrer devido 

diversas disfunções hormonais, que ocorrem no período ou após a menopausa. 

Quando acontece a oscilações de hormônios levantando ao aparecimento de doenças 

indesejáveis tais como a própria HAS, DM, AVC e doenças cardiovasculares.  

Em relação à faixa etária dos indivíduos no estudo foi possível observar que 

a maioria (64%, n=32) tem idade superior a 60 e inferior a 70, justificando que idosos 

acima dos 70 anos, nem sempre estão possibilitados de comparecerem a UBS, ou até 

mesmo encontram-se acamados nas suas próprias casas. 

O estudo de Pereira et al. (2015), encontrou o mesmo resultado quanto a 

distribuição da faixa etária sendo a maioria (51,9 %) com idade superior a 60 e inferior 

a 70 anos. 

Soar (2015) afirma que o Brasil é um país que se destaca por apresentar um 

grande aumento na população idosa, o que ocasiona consequentemente o aumento 

das doenças, em especial as DCNT. 

Tavares (2011), ao avaliar idosos com ou sem HAS, e ao analisar a idade 

mais prevalente que apresenta a patologia também se destacou a população de 60 a 

70 anos (59,5%). 

Como mostra a tabela 3 a maioria são brancos, mas (38% n=19) da população 

são pardas ou negras. Esses dados entram em contraste com alguns autores, pois a 

raça negra tem mais predisposição a desenvolver a HAS, porém o Brasil é um país 

onde há muitas misturas de raças fazendo assim gerar uma dificuldade de 

classificação.  

Almeida et al. (2017), em sua pesquisa também encontrou resultado 

semelhante, onde a raça branca foi a maioria (73%), o que difere é que a cor parda 

(16%) se manteve superior que a raça negra (11%).  

Em um censo feito pelo IBGE no ano de 2010, na cidade de Apucarana, a 

raça de maior prevalência foi da cor branca, justificando assim a grande maioria dos 

indivíduos frequentadores da UBS desta raça. 

Murray (1991), afirma que há uma associação entre a pigmentação da pele e 

a hipertensão, ou seja, que os genes envolvidos na biossíntese da melanina também 
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estariam envolvidos no mecanismo bioquímico do organismo fazendo assim produzir 

uma elevação da PA, e quanto mais escura a pele maior o risco, o que também nos 

faz entender a maioria de negros em relação a cor parda. 

Nesta pesquisa, os pacientes que apresentam HAS são a maioria casados 

(as) (52%, n=26), e dentre o segundo que obteve maior percentual foram viúvos (as) 

(28% n=14). Ao analisar esses valores, não é possível associar o estado civil da 

pessoa como um fator de risco para a hipertensão, pois a pesquisa não foi realizada 

com pessoas que não eram hipertensas para determinar se o estado civil influencia 

ou não na doença, porém quando o indivíduo é solteiro(a), viúvo (a), ou divorciado(a) 

e moram sozinhos tendem a se alimentar de forma inadequada, pois optam por 

alimentos fáceis de serem preparados por carregar consigo a solidão de fazer sua 

refeição para si próprio, introduzindo então alimentos com calorias vazias, 

industrializados, ricos em sódio e também omitem refeições principais. 

Segundo Jesus et al. (2008), há mais pessoas casadas (66,9%) com HAS, 

mostrando uma semelhança com esta pesquisa. 

O tempo de descoberta da HAS apresentado na tabela 3 mostrou que a 

maioria dos idosos (68%, n=34) foram diagnosticados há mais de 10 anos, o que 

mostra que a HAS não é uma doença inerente a idade senil, ela acomete também 

adultos.  

Segundo Barreto et al. (2014), ao avaliar o tempo de diagnóstico de seus 

entrevistados obteve o resultado que a maioria descobriu a doença a mais de 10 anos 

(56,16%). 

Com relação ao histórico familiar de HAS, foi considerado apenas: mãe, pai e 

avós, e foi possível observar que (78%, n=39) tinham antecedentes familiares que 

apresentavam a hipertensão, e relataram também alguns terem falecido da própria 

doença. 

De acordo com a pesquisa de Piati et al. (2009), foi verificado que 70% 

possuíam antecedentes familiares com HAS, mas é salientado que ter alguém da 

família hipertenso é um fator de risco não modificável e independente. 

Mas vale ressaltar que, mesmo carregando geneticamente o risco de 

desenvolver a hipertensão, pode ser modificada adotando hábitos saudáveis, como 

uma alimentação equilibrada e balanceada, e praticando atividade física. 

A atividade física é de grande importância para a redução da pressão arterial, 

uma vez que evita o acúmulo de gordura corporal. 
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Assim, maioria (62%, n= 31) dos entrevistados, não praticam nenhum tipo de 

atividade física (gráfico 1) e apenas (38%, n= 19) praticam exercícios como: ginástica, 

caminhada, academia, hidroginástica e treinamento funcional.  

            Segundo Fontes (2018), os pacientes relataram não fazer atividades físicas 

devido a “dor” que a mesma causa, sendo possível observar que preferem serem 

sedentários por conta das possíveis dores que de início um exercício causa. Outros 

relataram também nesse estudo que se sentem incapazes de realizar atividade física 

devido as dores no corpo, decorrente de patologias e/ou alguma outra afecção.  

 

Gráfico 1 – Praticantes de atividade física 

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

Pode-se observar também no estudo de Almeida et al. (2017), que 92% das 

pessoas hipertensas eram sedentárias. A pratica da atividade física tem relação com 

o estresse pois auxiliar na consciência neuromuscular, na manutenção do peso, no 

funcionamento cardiorrespiratório, no bem-estar, na redução da ansiedade e os 

sintomas de depressão, tem sido uma estratégia para aliviar a tensão e diminuir os 

efeitos nocivos do estresse. No entanto a atividade física é associada aos níveis de 

estresse de adultos e idosos (SILVA et al., 2015). 

Em relação ao estresse (gráfico 2) foi possível observar que (50%, n=25) 

considera que passa estresse diariamente e outra metade considera ter uma vida 

tranquila. Dentre os que relataram estresse, a maioria relatou passar por problemas 

pessoais e dificuldades financeiras que acarretam o stress causando assim aumento 

da pressão arterial devido as preocupações diárias.  

62%

38%

Não Sim
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Gráfico 2 - Relação dos entrevistados que consideram a vida estressante  

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

Deve-se considerar também, que por serem pessoas idosas, talvez naquele 

dia e momento estavam tranquilos, e responderam que não se sentiam estressados 

ou vice e versa, por isso ficou dividido o mesmo número de porcentagem para cada 

resposta. 

De acordo com Fonseca (2009), o estresse é designado por uma relação entre 

o ambiente e o indivíduo, que é interpretado pelo indivíduo como um processo de 

sobrecarga, ou seja, ele precisa de uma fuga, causando uma ameaça para o seu bem-

estar.   

Silva (2010) afirma, que a prevalência de HAS pode ser até cinco vezes maior 

em alguns grupos de indivíduos que vivem situações estressantes, quando 

comparados com indivíduos afastados dessas situações. 

Há pessoas que também fazem o uso do cigarro, que é um dos fatores para 

o aparecimento da HAS fazendo assim elevar a pressão arterial. Porém, no estudo foi 

possível observar (gráfico 3) uma de predominância (64%, n=32) de pacientes que 

não fumam.  

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

50%

50%

Sim

Não



42 
 

Gráfico 3 - Fumantes 

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

Com relação ao estudo de Leal (2018), obteve o mesmo resultado de pessoas 

hipertensas que não fazem o uso de cigarros 83,5%. Nos dias atuais as pessoas estão 

deixando de fumar, pois estão sentindo problemas relacionados a saúde abrindo mão 

do cigarro para melhor qualidade de vida.  

Dias (2015), verificou em sua pesquisa 88,46% não eram fumantes. Assim é 

possível verificar o quão o cigarro está sendo deixado de lado, sendo satisfatório para 

uma melhor qualidade de vida. Sendo válido ressaltar que, não é somente o indivíduo 

deixar de fumar que irá melhorar os níveis pressóricos, tudo é feito em conjunto, desde 

não ser um tabagista, ter uma dieta equilibrada, ser ativo fisicamente entre outros 

fatores.  

A má alimentação é um dos principais fatores que contribuem para o 

desenvolvimento da HAS pois quando há uma alimentação pobre em fibras, vitaminas 

e minerais, a pressão eleva-se ou fica oscilando aumentando o risco de infarto. Pela 

praticidade junto a rotina os indivíduos optam por consumirem alimentos 

industrializados, deixando assim de aproveitarem os benefícios que são obtidos dos 

alimentos naturais. 

Pensando na qualidade da ingestão alimentar dos idosos, verificou-se que 

estes apresentam uma variedade de alimentos (tabela 4). Dentre os alimentos que 

agregam mais valor nutricional, obteve-se maior predomínio dos vegetais verdes 
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escuros, legumes, frutas e leite. Analisando o consumo dietético diário dos pacientes 

da UBS, grande parte da população estudada tem uma alimentação saudável, mas 

por estarem diante de uma estudante de nutrição, em algumas questões sobre a 

alimentação podem ter omitido a resposta.  

Porém, também foi encontrado uma alta prevalência de consumo diário de 

alimentos que podem causar a HAS, tendo sido observado que os temperos prontos, 

embutidos e alimentos fritos são consumidos diariamente por mais de 50% da 

população estudada. 

 

Tabela 4 - 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. 

Já o consumo de bebidas alcoólicas não é realizado diariamente pela maioria 

da população. No estudo feito por Rodrigues (2016), o resultado foi o oposto 

demarcando maior prevalência de pessoas que consomem bebidas alcoólicas. 

Porém, Assunção et al. (2018) em uma pesquisa recente, verificou fatores de 

riscos de uma população idosa com HAS e obteve um resultado onde (87,2%) não 

ingeriam bebidas alcoólicas. 

Mussi et al. (2018), afirma que o consumo diário de bebidas alcoólicas está 

interligado com o aumento da pressão arterial, e também a desenvolver doenças 

cardiovasculares. E ao verificar a idade, observou-se que o efeito do consumo 

excessivo de álcool sobre a pressão arterial é mais proeminente nos idosos do que 

em jovens.  

O álcool é visto como uma droga lícita que causam transtornos psicológicos, 

problemas físicos e sociais. Estima-se que 10% da população idosa consuma o álcool 

diariamente, sendo mais comum no sexo masculino (FERREIRA, 2017).  

Em relação consumo de temperos industrializados e alimentos embutidos o 

estudo de Gadenz (2013) corroboram com a pesquisa pois foi analisado o mesmo 
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resultado de consumo dos alimentos embutidos e temperos industrializados, 

indicando assim um excesso na ingestão de sódio. 

Nas pessoas idosas ocorrem diversas alterações fisiológicas, e com o 

decorrer da vida as papilas gustativas tendem a diminuir, fazendo-os perderem os 

gostos pela comida, com essa perda automaticamente acrescentam mais sal ou 

açucares nos alimentos para sentirem mais o sabor (LOPES et al., 2015). Assim, o 

excesso desses dois nutrientes está relacionado a HAS e a DM. 

Portanto, os temperos prontos e os alimentos embutidos devem ser evitados, 

pois os indivíduos ao realizarem suas compras, devem ficar atentos aos rótulos, para 

optarem por alimentos com baixo teor de sódio. A OMS elaborou um plano de ação 

global, incentivando a reduzir o consumo de sódio de 2013 a 2020, focado em 

promover ações para uma alimentação saudável, incluindo a diminuição de 30% de 

sódio pela população (IDEC,2014). 

Porém, nem toda a população idosa são alfabetizadas, para ficarem atentos 

aos rótulos, desse modo seria de grande importância as empresas obterem alguma 

maneira ilustrativa de fácil compreensão para eles identificarem e saberem que 

devidos alimentos não são recomendados aos hipertensos, por isso que o profissional 

nutricionista é muito importante para essa população. 

Além desses alimentos citados não serem benéficos a saúde, o modo de 

preparo também é muito importante, os idosos entrevistados (60%, n=30) relataram 

comer preparações imersas ao óleo diariamente, pois são preparações rápidas que 

exigem menos tempo e relatam ser mais saborosas que as demais preparações.  

Os demais alimentos que compõe a tabela tais como: vegetais verdes 

escuros, legumes, as frutas e leite, tem finalidade muito importante para a hipertensão. 

Pois são fontes de potássio, magnésio, fibras e cálcio ajudando a reduzir a pressão 

arterial. 

Martins (2010), relata que a combinação dos micronutrientes (potássio, 

magnésio, cálcio e fibras alimentares) presentes nos alimentos como frutas e vegetais 

leva à redução do risco de DCNT. 

No estudo realizado por Coca (2010), foi encontrado resultados semelhantes 

em relação ao consumo de frutas, legumes e vegetais, sendo o consumo diário desses 

alimentos relatados por 67,8% da população. 

Averiguou-se, contudo, que os idosos portadores dessa doença consomem 

importantes grupos alimentares diariamente, mas precisam de um acompanhamento 
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nutricional para orienta-los e quais as formas mais saudáveis de preparação dos 

alimentos, evitando assim alimentos industrializados e preparações imersas ao óleo, 

optando sempre pelo mais saudável. É notório que a alimentação é primordial para o 

tratamento e controle da HAS, não sendo suficiente saber apenas o que devem ingerir, 

mas também individualizar a dieta de acordo com as necessidades sociais e 

nutricionais, oferecendo quantidades corretas de cada alimento, pois a alimentação 

excessiva faz com que aumente a gordura corporal que consequentemente 

aumentará a pressão arterial. 

Sendo assim, presume-se que os idosos hipertensos, tenham em sua maioria, 

excesso de peso o que pode ser observado neste estudo quando o estado nutricional 

dos idosos foi classificado de acordo com o Índice de Massa Corpórea (IMC) e o 

resultado encontrado foi uma prevalência de sobrepeso (70%, n=35) com relação a 

eutrofia (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Classificação do estado nutricional dos idosos segundo o Índice de 
massa corporal 

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

 

E segundo Costa, Cintra e Fisberg (2006), nas últimas três décadas vem 

aumentando a prevalência de sobrepeso e obesidade em populações adultas e assim 

como afirma Carvalho, Carvalho e Alves (2009), a obesidade é uma doença crônica 

que atinge milhares de pessoas em todo o mundo.  

Entende-se então que a prevalência de obesidade aumentou 

consideravelmente em todo mundo principalmente no Brasil, que antes predominavam 
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problemas relacionados à desnutrição e nos dias atuais predomina o excesso de peso 

(ENES; SLATER, 2010). 

No estudo de Palma et al. (2016), é possível observar que o estado nutricional 

dos idosos foi classificado como sobrepeso (51,4%), e ambos os sexos teve 

predominância para excesso de peso. 

Conforme Aurichio, Rebelatto e Castro (2010), a OMS em 2002 indicou a 

obesidade como uma epidemia e está no topo de uma lista dos dez maiores riscos 

para a saúde humana, sendo responsável por aumentar significativamente a 

morbimortalidade. 

Mas é importante ressaltar também que é provável que o sobrepeso surja 

como resultante de fatores genéticos, ambientais, psicológicos e psicossociais, 

podendo também ser explicado pela diminuição do gasto energético com atividades 

ocupacionais e dos afazeres domésticos associado à diminuição da atividade física. 

Em relação as circunferências, sabe-se que para hipertensos é indispensável 

o cálculo da RCQ pois identifica o perímetro da cintura até o quadril avaliando se o 

paciente apresenta risco de doenças cardiovasculares, entretanto como a pesquisa 

foi realizada com idosos até 80 anos de idade e a tabela de classificação é até aos 69 

anos, não consta essa classificação de RCQ, mediante a isso foi avaliado somente a 

circunferência de cintura e braço. 

No gráfico 5 é possível observar que a maioria da população apresenta risco 

de desenvolver doenças cardiovasculares, sendo que (22%, n=11) e (50%, n=25) alto 

risco. 

Considerando que a HAS é uma doença cardiovascular, nota-se que (72%, 

n=36) da população hipertensa apresentam pré-disposição para esta doença devido 

ao acumulo de gordura abdominal.   
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Gráfico 5 – Classificação da circunferência de cintura, dos idosos da unidade 

básica de saúde. 

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

Em uma pesquisa realizada com 148 idosos de ambos os sexos, com idade 

igual ou superior a 60 anos, foi observado um maior percentual de circunferência da 

cintura elevada no sexo feminino (42,56%) e no sexo masculino o maior percentual 

encontrado foi de circunferência da cintura normal (MAGALHÃES, 2014). 

Neste estudo também foi encontrado que as mulheres possuem aumento da 

CC, porém o estudo teve maior participação de indivíduos do gênero feminino. 

Seria válido todos os serviços de saúde adotarem essa técnica de realizar 

durante a triagem a medida da CC, pois é um método simples, fácil, de baixo custo e 

um ótimo marcador de risco para HAS, pois com essa medida é possível verificar se 

o indivíduo tem predisposição a ter doenças cardiovasculares, e assim buscar 

melhores hábitos de vida. 

A CB também é uma medida que auxilia no diagnóstico do perfil nutricional 

pois reflete redução tanto da gordura subcutânea quanto da massa magra. A CB tem 

alta correlação com o IMC e pode ser um bom indicador em substituição ao IMC ou 

mais um mensurador de avaliação do estado nutricional da população geriátrica, 

entretanto se utiliza somente a CB quando não dá para realizar o cálculo do IMC 

(SILVA et al., 2011).  
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Gráfico 6 – Classificação da circunferência de braço, dos idosos da unidade 

básica de saúde. 

 

Fonte: Matias; Andrade 2018. 

Assim, neste estudo de acordo com a CB a maioria (62%, n=31) dos idosos 

está com excesso de peso (risco de obesidade e obesidade) enquanto que apenas 

(38%, n=19) está eutróficos. 

Já no estudo de Paz et al. (2012), os idosos de ambos os sexos apresentaram 

maior prevalência na eutrofia (37,7%), ou seja, o oposto deste estudo. 

Silva et al. (2015) em seu estudo realizado no ambulatório de nutrição, 

também obteve o resultado de maior percentual a classificação da CB eutrofia 

(54,3%). 

Verifica-se nos dados deste estudo, que a presença dá obesidade entra em 

contraste com alguns autores, pois este afirma que com o envelhecimento, é possível 

observar o aumento da gordura corporal e a redução da massa magra.   
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6 CONCLUSÃO 

É possível analisar que as mulheres têm utilizado mais a unidade básica de 

saúde em relação aos homens, pois a maioria são idosas hipertensas, no entanto o 

perfil nutricional dos indivíduos mostra um comprometimento do estado nutricional 

desta população, pelo índice de massa corporal que obteve maior prevalência de 

sobrepeso. 

Também foi observado prevalência de obesidade pela circunferência do braço 

e alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares pela circunferência de cintura. 

Entretanto, embora a população consuma diariamente todos os grupos de 

alimentos recomendado pela pirâmide alimentar, a alimentação dos indivíduos é 

inadequada quanto ao consumo de alimentos embutidos, preparações fritas e 

temperos industrializados. Pois atualmente são essas as preparações mais rápidas, 

sendo possível notar que as pessoas idosas aderiram a um novo estilo de vida, pois 

a indústria alimentícia a cada dia surge com novos alimentos industrializados e 

processados, com propagandas enganosas, que pessoas leigas e sem conhecimento 

na parte nutricional, adquirem achando que é mais saudável e também por apresentar 

mais praticidade. 

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 esses idosos a mudar os hábitos alimentares; a ensinar 

analisar quais os alimentos que são ricos em sódio, que não agregam valor nutricional 

para a saúde deles; além de auxiliar na adoção de um estilo de vida saudável, 

garantindo qualidade de vida. Vale ressaltar ainda que a equipe multidisciplinar 

existente em uma unidade básica de saúde é indispensável para o tratamento e 

controle da hipertensão. 
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