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RESUMO 

Este trabalho objetiva avaliar a influência das medidas antropométricas sobre a 

pressão arterial sistêmica de uma coorte de hipertensos atendidos nas Unidades de 

Saúde da Família (USF), no município de João Pessoa-PB, durante o período de 

2008 a 2011. Como parte integrante do processo de investigação, o cadastro do 

HiperDia, o prontuário médico e as entrevistas durante os três anos consecutivos 

dos usuários hipertensos serviram de base para o acompanhamento dentro das 

Unidades de Saúde da Família sorteadas. Testes estatísticos de comparabilidade 

entre grupos foram empregados. Para investigar os padrões de associação dos 

fatores de risco das variáveis antropométricas e sociodemográficas com a 

hipertensão dos pacientes, foi empregado o Modelo de Regressão Logística. Foram 

encontradas associações significativas (p<0,005) da hipertensão com as medidas 

antropométricas e o sedentarismo. A pesquisa mostrou nos três anos de estudo a 

não redução das variáveis antropométricas e da hipertensão arterial na maioria dos 

investigados, precisando reavaliar a forma como o programa esta sendo executado.  

Este estudo de coorte apontou por vários meios mensuráveis que o programa 

Hiperdia por si só não está dando uma resposta adequada em sua execução, o que 

exige sensibilização tanto por parte dos gestores quanto pelos profissionais de 

saúde acerca do cuidado com a hipertensão arterial.  

Descritores: hipertensão arterial; obesidade; fatores de risco; avaliação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A proposta inicial dessa tese buscou avaliar o programa Hiperdia para o 

município de João Pessoa-PB, em 2009, quanto à influência das medidas 

antropométricas sobre a pressão arterial, bem como analisar a qualidade e a 

captação dessas informações. Os dados necessários para o trabalho foram 

extraídos do Projeto de Paes “Avaliação da efetividade no controle da hipertensão 

arterial sistêmica e associação com fatores de risco comparando a atenção do 

Programa de Saúde da Família e de Unidades Básicas de Saúde de municípios do 

Nordeste do Brasil”.1 Na sequência, Paes ampliou seu trabalho ao construir uma 

coorte inédita de hipertensos adultos no Brasil com retorno em 2010 e 2011. 

Este estudo incorporou essas novas informações, levando-as a uma análise 

comparativa das medidas antropométricas dos hipertensos nos anos de 2009, 2010 

e 2011. Reformulou-se, assim, o tema central dessa tese que tratou de investigar a 

“influência das medidas antropométricas sobre a pressão arterial sistêmica de 

hipertensos adultos, atendidos nas unidades de saúde da família no município de 

João Pessoa- PB”. 

Em paralelo, contou-se com a experiência oriunda da Secretaria Estadual de 

Saúde, especificamente na Gerência de Alimentação e Nutrição por parte das 

capacitações nos municípios do Estado sobre a antropometria, que serviu de 

subsídio para a motivação deste trabalho, e o interesse em conhecer o serviço da 

atenção primária nesse setor.  

A abordagem sobre a análise da qualidade dos serviços oferecidos à 

população adulta e idosa, acometida por hipertensão arterial, mostra-se de grande 

relevância, por serem consideradas na atualidade, as fases da vida mais propensas 

ao aparecimento de agravos decorrentes do aparelho circulatório. Desta forma, 

novos desafios ligados às práticas assistenciais vêm sendo impostos como o 

propósito de reduzir o número de pessoas com níveis pressóricos elevados. O 

aumento do número de indivíduos com doenças crônicas reforça a necessidade de 

um modelo de atenção à saúde que permita ao profissional conhecer a realidade na 

qual ele atua e, consequentemente, traçar estratégias de intervenção que tenham 

êxito e possam ser aplicadas a um maior número de pessoas.2  
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Uma estimativa global aponta que mais de 30% dos brasileiros apresentam 

hipertensão arterial, comparado à população mundial.3 Em 2010, as doenças 

cardiovasculares corresponderam a 30,6% do total de óbitos, e 13,4% de 

internações de adultos com idade igual ou superior a 20 anos.4 

A literatura é vasta ao apontar importantes fatores de risco para elevação da 

pressão arterial sistêmica como: sobrepeso, obesidade e sedentarismo.5,6,7,8 Com 

relação à obesidade, projeções baseadas em inquéritos nacionais realizados nas 

ultimas décadas estimam que a obesidade atingirá, em 2025, 20% da população no 

Brasil.9  

Nesse sentido, a atenção primária vem demonstrando ser um elemento-chave 

na constituição dos sistemas nacionais de saúde e no cuidado inicial aos indivíduos 

diagnosticados com hipertensão, exercido na Estratégia de Saúde da Família para 

superar práticas de saúde fragmentadas.10  

O impacto da hipertensão a nível nacional levou a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 2002, a lançar o Plano de Reorganização da Atenção à 

Hipertensão Arterial Sistêmica e ao Diabetes Mellitus no Brasil.11 Diversas ações 

foram implementadas como medidas para ampliar o diagnóstico e a cobertura 

assistencial, como capacitações dos profissionais na atenção básica, atenção à 

assistência farmacêutica, dispensação de medicamentos de uso contínuo, promoção 

de atividades educativas e a criação do Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia).12,13
 

Com o HiperDia, tornou-se possível a descrição do perfil epidemiológico dos 

pacientes cadastrados e o acompanhamento e monitoramento para o cuidado 

integral a esses pacientes, devendo serem agregados indicadores de controle de 

hipertensão presentes no Pacto de Indicadores da Atenção Básica e em pesquisas 

de cunho local e nacional.14 

Este conjunto de ações tem, como finalidade, buscar mudanças nas 

estratégias voltadas à identificação precoce e a oferta de assistência adequada aos 

portadores de hipertensão arterial, a partir do vínculo estabelecido com as Unidades 

de Saúde da Família (USF), esperando o sucesso do controle desse agravo e 

tentando prevenir contra complicações e custos elevados ao tratamento.15  
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Além do HiperDia, encontra-se nas USF o prontuário familiar. É neste 

prontuário que são registradas informações sobre a composição familiar e as 

principais características de seus integrantes. A ficha A do SIAB (Sistema de 

Informação da Atenção Básica) serve de página de rosto para o mesmo.16 

Avaliar o SIAB, HiperDia e prontuários das unidades, tornou-se crucial para 

entender como o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento integral aos 

pacientes hipertensos assistidos pela equipe multiprofissional na estratégia de 

Saúde da Família (ESF). A literatura no Brasil enfatiza que cerca de 60% a 80% dos 

casos de hipertensão arterial podem ser tratadas na rede primária de atenção, 

necessitando apenas de medidas preventivas e de promoção da saúde.17  

Partindo destes pressupostos e de posse dessas ferramentas locais, 

questionamentos referentes à prática do HiperDia, levantaram-se aqui as seguintes 

indagações: Há uma regularidade na captação das informações na coleta do 

Hiperdia? Como anda o acompanhamento das medidas antropométricas e os fatores 

de risco dos hipertensos? Há uma associação entre as medidas antropométricas e a 

hipertensão?  

Com as respostas a estes questionamentos, pretende-se alimentar as ações 

na elaboração de intervenções no controle da hipertensão; fornecer informações de 

determinados fatores relevantes ao planejamento; e facilitar na tomada de decisões 

acerca dos usuários hipertensos.18,19  

O município de João Pessoa, segundo as informações adquiridas em 2008 

sobre hipertensão arterial contida no SIAB, cadastrou uma população de 43.953 

hipertensos adultos, atendidos nas unidades de saúde local, distribuídas nos 5 

distritos sanitários e acompanhados pelas equipes de saúde da família. Essas 

equipes são responsáveis pelo controle dos níveis pressóricos, orientações 

educativas sobre alimentação saudável, controle das medidas antropométricas, e 

atividade física no cotidiano dos usuários acompanhados em cada unidade, entre 

outras atividades. 

Neste contexto, objetivou-se entender, sob a ótica da avaliação e análise, a 

influência das medidas antropométricas no controle da pressão arterial sistêmica dos 

adultos cadastrados na ESF das unidades de saúde do município de João Pessoa- 
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PB, tendo como referencial o HiperDia, e os prontuários dos mesmos de uma coorte 

de hipertensos investigados através de entrevistas realizadas em 2009, 2010 e 2011. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos de natureza transversal sobre hipertensão e sua relação com a 

antropometria são bastantes divulgados no meio acadêmico. Quando se trata de 

estudos de coorte de hipertensos, a literatura para o Brasil é ausente, o que dá um 

caráter de pioneirismo a esta coorte. Assim, abriu-se uma janela de estudos ao 

enfocar um grupo de hipertensos, cujo principal propósito aqui consistiu em 

investigar a associação da hipertensão com fatores antropométricos no tempo. A 

relevância que se coloca em pesquisar essa relação baseou-se por entender que as 

pesquisas de cunho epidemiológico têm mostrado uma estreita associação entre 

estes dois componentes, visto que a hipertensão é frequentemente encontrada em 

pessoas obesas.20,21,22  

Embora os relatos refiram-se ao comprometimento do aumento de peso com 

a hipertensão, e consequentemente com o aparecimento de doenças coronárias, a 

avaliação contínua do acompanhamento dessas medidas tem-se constituído numa 

prática nas unidades de saúde. Porém observam-se falhas na coleta de informações 

e muitas vezes elas não são registradas nos prontuários dos usuários.23 Daí, a 

importância de se avaliar a qualidade dos registros das informações 

antropométricas, a continuidade do seu registro e a relevância que são colocadas no 

trato dessas informações para a geração de indicadores confiáveis. 

Pesquisar temas ligados à hipertensão e obesidade sustenta-se pela 

possibilidade de contribuir com as Unidades de Saúde, ajudando-as na identificação 

das necessidades locais, em relação ao controle do peso e da pressão arterial, e 

favorecendo também ao desenvolvimento de estratégias destinadas a incentivar a 

saúde dos hipertensos.  

Entender a dinâmica do funcionamento do HiperDia pode trazer evidências 

sobre a atuação das equipes multiprofissionais, quanto às atividades ligadas aos 

hipertensos, buscando compreender a qualidade assistencial oferecida em prol de 

melhorias em intervenções futuras. Portanto, este estudo lança mão de uma coorte 

retrospectiva de hipertensos, buscando contribuir para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre hipertensos e obesidade.  
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3. OBJETIVOS 

3.1.GERAL 

 Avaliar a influência das medidas antropométricas sobre a pressão arterial 

sistêmica de hipertensos cadastrados nas unidades de saúde da família, no 

município de João Pessoa-PB, de uma coorte de hipertensos, no período de 2009 a 

2011. 

 

3.2.ESPECÍFICOS 

a) Avaliar a qualidade das informações sobre as medidas antropométricas e a 

hipertensão. 

b) Traçar a evolução das medidas antropométricas e dos fatores de risco dos 

hipertensos.  

c) Investigar a associação das medidas antropométricas com os níveis 

pressóricos. 
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4. MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional comparativo realizado com usuários 

assistidos pelas equipes de saúde da família do município de João Pessoa, através 

da formação de uma coorte retrospectiva de adultos hipertensos cadastrados no 

Programa HiperDia, no período de 2006/07 a 2011.  

Os dados foram obtidos a partir de um recorte do estudo original “Avaliação 

da efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e associação com fatores 

de risco, comparando a atenção do Programa de Saúde da Família e de Unidades 

Básicas de Saúde de municípios do Nordeste do Brasil”1 que foi aprovado pelo 

Edital: MCT/CNPq/MS – SCTIE – DECIT/MS No. 37/2008 – Avaliação de 

Tecnologias em Saúde, lançado pelo Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq para a temática “Doenças do 

aparelho circulatório” (Processo No. 576671/2008-8) com vigência de janeiro/2009 a 

junho/2010 (PAES, 2008). O estudo multicêntrico foi proposto para ser realizado nos 

municípios de João Pessoa /PB, Campina Grande/ PB e Natal/ RN. No entanto, 

nesta pesquisa, apenas o município de João Pessoa foi considerado para avaliar as 

medidas antropométricas e a hipertensão.  

Dando prosseguimento a este projeto, um outro foi aprovado pelas mesmas 

instituições, em 2010, intitulado “Desempenho do PSF comparado com o das UBS 

no controle da Hipertensão Arterial Sistêmica e fatores associados no município de 

João Pessoa” e ainda um terceiro intitulado “Desempenho do Programa de Saúde 

da Família comparado com o das UBS no controle da  Hipertensão Arterial Sistêmica 

em municípios do Estado da Paraíba” com parceria entre o CNPQ e a FAPESP, em 

2011. Deste modo, foi possível estabelecer uma coorte de cadastrados em 

2006/2007, que foi seguida em 2009, 2010 e 2011. 

Antes de iniciar a pesquisa procedeu-se uma pesquisa piloto a fim de calcular 

a prevalência de hipertensos para ser utilizada na amostra. Porém, devido a imensa 

variação observada entre as unidades de saúde investigadas no projeto piloto, 

optou-se por utilizar a prevalência obtida através do SIAB. De acordo com estes 

dados, o município de João Pessoa possuía 43.953 hipertensos cadastrados em 

2008 com idade acima de 20 anos. Nesse ano, o município alcançou 89% de 
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cobertura da ESF, de uma população total de 623.787 habitantes. A partir da base de 

dados do SIAB dos hipertensos cadastrados em 2006/2007 e das prevalências de 

hipertensos calculadas, pode-se realizar a seleção de uma amostra representativa 

para o município. O tamanho de amostra total, para seleção dos usuários, foi 

calculado com base em um processo de amostragem casual simples utilizando 95% 

de intervalo de confiança, 3% de erro amostral e uma prevalência de hipertensos p= 

0,11 para João Pessoa. A prevalência foi obtida a partir do número total de 

hipertensos cadastrados, dividido pelo número total de indivíduos cadastrados no 

SIAB do município. Com estes parâmetros, determinou-se 327 usuários para compor 

a amostra. A amostra final foi fixada em 360 hipertensos para reparar as possíveis 

perdas. Ao final da pesquisa, foram realizadas 343 entrevistas, já contabilizando as 

perdas.1 

Para o processo de escolha dos hipertensos, foi realizada uma seleção 

autoponderada sistemática das 180 equipes de saúde da família, resultando em 36 

equipes (conglomerado), proporcional ao tamanho do Distrito Sanitário. Em seguida, 

realizou-se uma seleção probabilística dos indivíduos cadastrados no HiperDia, de 

forma aleatória e ponderada, selecionando o mesmo número de indivíduos de cada 

conglomerado, ou seja, dez indivíduos por Unidade de Saúde. Assim, todos os 

indivíduos cadastrados em 2006/2007, como hipertensos, tiveram seus prontuários e 

fichas do Hiperdia consultados e as informações de interesse (registro da Pressão 

Arterial, peso, altura, cintura, quadril) foram transcritas no instrumento a ser utilizado 

no segundo momento.  

O procedimento para a coleta dos dados da amostra seguiu duas fases: 

1.Captação dos dados secundários no HiperDia (2006/2007) e prontuário (2008); 2. 

Realização das entrevistas baseadas nas informações sobre as variáveis 

sociodemográficas, medidas antropométricas (peso, altura, circunferência da cintura 

e circunferência do quadril) e a Pressão Arterial (PA) nos anos de 2009, 2010 e 2011 

com a permissão por parte dos integrantes, a partir do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE).  

Os usuários que se encontravam em risco (obesos, sedentários e com 

medidas alteradas) no início da coorte não necessariamente apresentaram a mesma 

situação nos anos seguintes, embora os poucos casos em que houve mudanças no 
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período não teve relevância estatística no perfil de riscos dos hipertensos da 

amostra. 

Para os dados antropométricos e a pressão arterial, utilizou-se como 

padronização das informações o caderno do SISVAN e o caderno da Atenção Básica 

número 15, referentes à antropometria e à hipertensão respectivamente.25,26  

Foram incluídos na pesquisa os usuários cadastrados no HiperDia acima de 

20 anos de idade. Como critérios de exclusão, retirou-se aqueles pacientes 

considerados diabéticos, falecidos, com déficit cognitivo, e pacientes que mudaram 

da área de cobertura da Estratégia de Saúde da família.  

Ao final da coleta, computou-se 343 usuários entrevistados no ano 2009, não 

ocorrendo o mesmo nos anos seguintes. As perdas totalizaram–se em 23 usuários, 

tendo como justificativas: morte, recusas e mudança de residências. Foram usadas 

para averiguação dessas perdas, técnicas de imputação, com o propósito de 

substituir os valores ausentes de uma unidade ou de item, por estimativas dos 

mesmos, através de procedimentos estatísticos.27 Optou-se por trabalhar com os 

dados imputados nos anos seguintes, 2010 e 2011, nos casos em que houve perdas 

ao longo da pesquisa em virtude de desistência, mortes e mudanças de endereço. 

Deste modo, ao final das coletas, o total de perdas foi inferior a 5%. 

Os procedimentos estatísticos para a análise dos dados decorreu na seguinte 

ordem: 1. Análise descritiva através de medidas de tendências centrais (média, 

desvio padrão, valor máximo e mínimo), número e percentuais para comparação das 

informações do cadastro com os dados da entrevista, 2. Imputação dos registros 

faltantes através do método Hot deck, mesmo considerando a inexpressiva perda de 

dados 3. Testes estatísticos de Qui-quadrado com p<0,05 utilizados para medir a 

associação entre as variáveis do estudo (idade, sexo, pressão arterial, obesidade, 

circunferência da cintura, circunferência do quadril, razão cintura e quadril e 

sedentarismo), 4. Teste paramétrico t´student para comparação das médias entre os 

grupos imputados e não imputados. 5. Cálculo do Odds Ratio ou razão de chances 

para medir a associação entre a exposição (fatores de risco) e a doença (pressão 

arterial controlada e não controlada), adotando-se o intervalo de confiança de 95% e 

p< 0,05, através do modelo da regressão logística, o qual incluiu todas as variáveis e 

após análises, foram retiradas as variáveis que não apresentaram significância 
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estatística. 

Após o encerramento do período de coleta de dados, os mesmos foram 

transcritos em uma máscara criada no Programa Microsoft Office Access R 2007, 

para depois serem transferidos para o software IBMSPSS ® Statistics versão 18. 0. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

sua devida análise, recebendo parecer favorável à sua execução com protocolo, 

estando de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo 

C).28  
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5. ARTIGO PRODUZIDO 

 

O artigo Quality of anthropometric data of hypertensive individuals assisted at 

the family health program and its assocciation with risk factors foi aceito para 

publicação no periodic Text & Context Nursing que possui fator de impacto 0,34 e 

quails B3 da CAPES para a area de Medicina II. 

 

QUALITY OF ANTHROPOMETRIC DATA OF HYPERTENSIVE INDIVIDUALS 

ASSISTED AT THE FAMILY HEALTH PROGRAM AND ITS ASSOCCIATION WITH 

RISK FACTORS1  

Revista: Text & Context Nursing 

Iara Medeiros de Araújo2, Neir Antunes Paes3 
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de Saúde de municípios do nordeste do Brasil”. Process No. 576671/2008-8, 

period 2009-2010. Approved on the public notice MCT/CNPq/MS-SCTIE-

DECIT/MS no. 37/2008. 
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Norte. Rio Grande do Norte, Brazil. E-mail: imedeiros_araujo@yahoo.com.br 

3 Ph.D. in Demography. Associate Professor of the Federal University of Paraíba. 

Paraíba, Brazil. E-mail: antunes@de.ufpb.br 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade dos dados 

antropométricos dos hipertensos, no Programa de Saúde da Família, e sua 

associação com obesidade e demais fatores de risco. Trata-se de um estudo de 

coorte em que foram investigados os dados cadastrais, prontuários e entrevistas dos 

usuários no município de João Pessoa-PB. Investigou-se a qualidade dos dados, 

pela imputação dos registros faltantes nos hipertensos, cuja comparação dos 

indicadores construídos antes e depois foi feita pelo teste t´Student, além de calcular 

a razão de chances, pela regressão logística, com a finalidade de estabelecer uma 
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possível associação destas variáveis com a variável dependente. Observou-se uma 

associação significativa entre a obesidade dos hipertensos, com circunferência da 

cintura e razão cintura quadril (p<0,001). Evidenciou-se, também, uma associação 

significativa dos níveis de hipertensão e idade (p<0,01). Os resultados sugerem 

aumento da prevalência da pressão arterial com a idade e sua associação com os 

indicadores antropométricos.  

DESCRITORES: Pressão arterial. Obesidade. Prevalência. 

 

QUALITY OF ANTHROPOMETRIC DATA OF HYPERTENSIVE INDIVIDUALS 

ASSISTED AT THE FAMILY HEALTH PROGRAM AND ITS ASSOCCIATION WITH 

RISK FACTORS 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to analyze and compare the quality of 

anthropometric data, obesity, and other risk factors of hypertensive individuals 

assisted at the Family Health Program in the city of João Pessoa, Brazil. It consists of 

a cohort study to examine registration data, records and personal interviews, 

retrospectively. The authors investigated the quality of data through the imputation of 

missing records in the files of hypertensive patients, whose comparison of indicators 

constructed before and after was performed using Student’s t test, in addition to 

calculating the odds ratio and the logistic regression in order to establish a possible 

association between these variables and the dependent variable. There was a 

significant correlation p<0.001 between the anthropometric measures of waist 

circumference and waist-hip ratio in obese patients with hypertension. Additionally, 

there was a significant correlation p<0.01 between the levels of hypertension and the 

age of patients. Results suggest an increased prevalence of arterial hypertension as 

age advances, and its association with anthropometric indicators. 

DESCRIPTORS: Arterial pressure. Obesity. Prevalence. 

 

CUALIDAD DE LOS DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS USUARIOS 

HIPERTENSOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SALUD DE LA FAMILIA Y 

SU ASOCIACIÓN CON FACTORES DE RIESGO 

 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo consistió en analizar la cualidad de los datos 

antropométricos de los hipertensos atendidos en el Programa de Salud de la Familia 
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y su asociación con la obesidad y demás factores de riesgo. Se trata de un estudio 

de cohorte donde fueron investigados los datos catastrales, prontuarios y las 

entrevistas de los usuarios en el municipio de João Pessoa-PB. Se investigó la 

cualidad de los datos a través de la imputación de los registros faltantes en los 

hipertensos catastrados, cuya comparación de los indicadores construidos antes y 

después fue hecha por la prueba t de Student, además el cálculo de la razón de 

posibilidades, la regresión logística, con el fin de establecer una posible asociación 

entre estas variables y la variable dependiente. Se observó una asociación 

significativa entre la obesidad de los hipertensos con circunferencia de la cintura y 

razón cintura cuadril con p<0,001. Se evidenció también una asociación significativa 

de los niveles de hipertensión y con edad con p<0,01. Los resultados sugieren 

aumento de la prevalencia de la presión arterial con la edad, y su asociación con los 

indicadores antropométricos.  

DESCRIPTORES: Presión arterial. Obesidad. Prevalencia. 

 

INTRODUCTION 

 

In the world setting, chronic degenerative diseases are the main cause of 

morbimortality, especially cardiovascular diseases. Risk factors such as 

hypertension, Diabetes Mellitus, smoking, inadequate eating habits, sedentary 

lifestyle, overweight and obesity favor these diseases.1 

The probability of cardiovascular risk is well known to increase or decrease 

due to inappropriate loss and intake of calories.2 Studies demonstrate an association 

of obesity with arterial pressure measures, emphasizing bad food habits and the lack 

of physical activities as susceptible factors for increasing arterial pressure, 

suggesting authorities should take action against this problem. Despite the increasing 

number of occurrences of cardiovascular diseases throughout the years, the 

government has not favored a specific and interventionist policy to socially articulate 

treatment for hypertensive patients.4 

In addition to this lack of incentive, approximately 40% of patients with 

hypertension problems have difficulties in controlling it, whereas in Brazil, this 

number reaches more than 70%, with the greatest difficulty being the compliance to 

treatment, visits to the physician and appropriate change of habits.5-7    

Early identification and access to the service facilitate control for hypertensive 
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patients, who can find the main entrance for follow-up in the primary health care 

system, which is also responsible for sending all the specific information to the 

Ministry of Health, through an information system.8  

Health information systems are tools that help the development of actions and 

services in the health area. Actions and services include all activities performed with 

people, both individually and collectively, aimed to promote, prevent, diagnose, treat, 

and rehabilitate complications and diseases. Services are provided in outpatient 

clinics, hospital, diagnostic and therapeutic support units managed by the 

government (municipal, state and federal), in addition to other locations, particularly 

the home of patients.9  

Among the systems implemented by the Ministry of Health, one refers to 

diabetes and hypertensive treatments, known as Hiperdia. It was created in 

partnership with many institutions, in 2001, with the primordial purpose of 

constructing a system that would reorganize the information on the services and 

carriers of these diseases. This instrument is used to monitor follow-up in 

consultations, the use of medications and the control of influencing factors for 

compliance, revealing it as an essential tool for the evolution of care and patients.10 

The variables in the Hiperdia registration file (arterial pressure, blood glucose, 

weight, height and waist circumference) add to the classified risk factors (sedentary 

lifestyle, obesity, systolic and diastolic blood pressure) and help health professionals 

in the search for mechanisms of reduction and monitoring these groups.11   

In addition to these systems (Primary Health Care Information System – SIAB, 

as per its acronym in Portuguese, Hiperdia), the Family Health Strategy (FHS) 

enhances its activities based on the family history inserted in the family medical file. It 

is presented as a deciding element for planning, programming, and evaluating family 

members’ needs. Its consistency and reliability are extremely important to know the 

real health conditions of patients, enabling more effective interventions, and making 

them key-elements inside the FHS.12 

An enormous gap is observed in researches reporting the quality of 

information recorded by the Hiperdia program, aimed at the nutritional state of the 

patient, despite its great relevance in the predisposition of risk factors for 

hypertension. These investigations refer to cross-sectional studies to control the 

hypertension of registered patients, difficulties in dealing with the system, and 

compliance to the program by municipalities.  
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Regarding the morbidities in question, a study developed in São Carlos-SP 

suggests the need for professional training in the care and registration of 

hypertensive and diabetic patients, as well as the inclusion of important information 

on their health condition.13   

This need is extended to the entire country, particularly the northeast region, 

where studies on hypertension are scarce and practically non-existing in medium 

cities as the case of João Pessoa, capital of the state of Paraíba. 

In this context, the purpose of this study was to analyze the quality of 

anthropometric data from hypertensive patients in the Hiperdia program, in the 

primary health care units of the city of João Pessoa, and to investigate the 

association between these measures and risk factors for hypertension. 

 

METHOD 

 

This is a retrospective cohort study in which the following items were 

investigated: the patients’ files used by the Hiperdia program, in the period between 

2006 and 2007, the medical files of these patients in 2008, and an interview with 

them in 2009.  

The study was performed in the city of João Pessoa, capital of the state of 

Paraíba and located in the northeast region of Brazil, with a population of 723,515 

inhabitants.14 The city has 180 health teams in primary health care, distributed into 

five sanitary districts, and also high and medium complexity specialized services.  

It was developed within the Family Health Strategy units, which consist of 

multiprofessional teams developing actions of health protection and promotion and 

disease prevention by means of embracing and humanized services in the territory in 

question. Among these activities, there are specific programs for providing services 

to the population, for instance the care of hypertensive and diabetic patients inserted 

in the Hiperdia program.  

The data spreadsheet used in this study was produced based on a project 

entitled “Avaliação da efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e 

associação com fatores de risco comparando a atenção do Programa de Saúde da 

Família e de Unidades Básicas de Saúde de municípios do nordeste do Brasil 

(Evaluation of effectiveness in the control of systemic hypertension and association 

with risk factors comparing the care in the Family Health Program and in Primary 
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Health Care Units in cities in the northeast of Brazil)”.1 

Random selections were performed from all hypertensive patients recorded in 

the Hiperdia program, starting from a probability sample of hypertensive patients who 

were older than 20 years, in the period between 2006 and 2007, from the 180 health 

teams registered in SIAB, composing 343 patients.  

The total sample size, for the selection of individuals, was based on the simple 

random sampling, considering the parameter of p success (obtained from the total 

number of hypertensive patients, divided by the total number of individuals who used 

the FHS service in 2008); in which “n” was the total of hypertensive patients obtained 

by the normal standard, with value of 1.96, confidence level at 95% and maximum 

error margin of e=0.035.  

From these considerations, a sample of 327 hypertensive patients was 

obtained for João Pessoa. The sample received 33 individuals due to an adjustment 

needed to even the selected teams, therefore, ten hypertensive patients were 

designated per team or unit of random selection, and each one of them was identified 

by name and address in the research. 

The first step consisted of a systematic self-weighting sample of 20% of the 

FHS team (as clusters) as from a list provided by SIAB, resulting in 36 clusters for 

João Pessoa.  

The second step was composed by two stages. In the first stage, a probability 

selection of one team per each district was performed, among those selected in step 

1, and in which all individuals registered in 2006 and 2007 as hypertensive had their 

medical files and records in Hiperdia consulted. Information of interest was 

transcribed into a form. Thus, it was possible to learn the proportion of hypertensive 

patients. In the second stage, the number of patients in 2008 was randomly selected 

with a probability proportional to the size of the cluster.  

Aimed at ordering data collection, the study was comprised of three phases: 1) 

observation of Hiperdia files to verify the registered patients in the period between 

2006 and 2007, and data collection; 2) medical files of patients for analysis of the 

number of consultations and to fill out the measures inserted in this study, in 2008; 

and 3) agreement with patients and the health team to perform the interview in 2009, 

                                                           
1
 Paes NA. Project: Avaliação da efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e associação com 

fatores de risco comparando a atenção do Programa de Saúde da Família e de Unidades Básicas de Saúde 

de municípios do nordeste do Brasil. João Pessoa (PB): UFPB; 2008. 
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using a form specifically built and validated for this study. 

Patients who were diabetic, deceased, presented cognitive deficit and had 

moved from the FHS covering area were excluded. Such exclusion was performed in 

the period the records were researched in the unit, and patients were therefore 

automatically substituted in the research, through a random selection.    

Obesity was considered a dependent variable; and the following 

socioeconomic variables were considered independent: gender, age, education and 

family income, and anthropometric measures such as weight, height, waist 

circumference (WC) and hip circumference (HC). 

Each patient, at the time of the interview in 2009, was weighed in orthostatic 

position, with arms straight along the body, wearing no shoes and light clothes. 

Patients were weighed using a LIDER® scale, model P200, approved by INMETRO, 

and provided by the State Health Department of Paraíba, with a maximum capacity 

for 200kg and accuracy of 100g.  

The height variable was measured using a SECA® stadiometer, model 206 

with accuracy of 0.1cm. The height measure was taken with the adult/elderly patient 

barefoot, with no head ornaments, standing in the middle of the equipment, with 

his/her torso erect, arms along straight along the body, head held straight and ankles, 

shoulders and buttocks against the wall, with both feet joined in a straight angle to 

the legs. 

Obesity and overweight were evaluated by calculating the body mass index 

(BMI), which is obtained by dividing the weight in kilograms by the height in meters, 

elevated to the square. The classification of individuals was performed with the usual 

cutting levels of BMI, disregardless of the gender. These values were corresponding, 

respectively, to adults: less than 18.5 kg/m2 – low weight; equal or more than 18.5 

and less than 25 kg/m2 – appropriate or eutrophic; equal or higher than 25 and less 

than 30kg/m2 – overweight; more than 30  Kg/m2 – obese; and for elderly patients, 

equal or less than 22 kg/m2 – low weight, more than 22 and less than 27 kg/m2 – 

appropriate or eutrophic; and equal or higher than 27 kg/m2 – overweight. 

Fat accumulation was estimated through the following indicators: WC and Hip-

to-Waist Ratio (W/H).  

Waist and hip circumferences were measured by a non-extensible metric tape; 

following the guidelines of the SISVAN Manual.15 The WC was measured with the 

tape placed around the normal waist, or the smaller curve, located between the last 
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rib and the iliac crest, with no compression to the tissues. Readings were performed 

between expiration and inspiration. The hip circumference was measured by placing 

the tape around the hip area, over the largest part, with no compression to the tissue. 

The Hiperdia file presented no hip measure. This variable, along with the waist 

measure provided the W/H measure, which established an important indicator of 

body fat location. 

The WC was analyzed by using the suggested cut spots by the World Health 

Organization (WHO). Women who presented values of WC higher than 80cm and 

men higher than 94 cm were classified as having abdominal fat accumulation, which 

is considered a risk associated to the development of diseases related to obesity, 

with an increased risk for women with WC>88 cm and WC> 102 in men. 

For the identification of the type of fat distribution, according to the W/H, cut-off 

levels of cardiovascular diseases were used, considering the W/H above the 

recommended, in women W/H≥0.85; and in men, W/H≥1.00.16  

The classification of the arterial pressure measure was classified according to 

individuals with Systolic Arterial Pressure (SAP) less than 120 mmHg and Diastolic 

Arterial Pressure (DAP) less than 80 mmHg – normal; SBP 120-139 mmHg and DBP 

80-89 mmHg – pre-hypertensive. Systemic Arterial Hypertension (SAH) is observed 

over these values.17   

Two measures of arterial pressure were performed, in the beginning of the 

interview, when patients were seated; and after five minutes of rest. The mean of 

these measures were admitted. The measure of AP in mmHg was obtained using a 

sphygmomanometer with a mercury column, model DS44 and brand Welch Allyn®. 

The equipment was periodically monitored to verify its accuracy. 

Due to the absence of data in the measures studied, the authors recurred to 

the imputation techniques in the 2006/2007 records and to the interviews in 2009 to 

find out if these losses could have interfered in the quality of data. In order to 

compare the influence of these losses in the sample, the imputation of 

anthropometric measures and arterial pressure measures were performed to fill out 

the missing data, use the mode of these measures as base, or determine the missing 

data for the BMI and WC, through the W/H ratio.   

General guidelines may be defined to choose imputation methods, according 

to the proportion of missing data in some of the variables;18 a) proportion≤0.05, in this 

case, the single imputation can be used, or only complete data were analyzed; b) 
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proportion between 0.05 and 0.15, a single imputation can be used with no further 

problems, however, the use of multiple imputation is indicated; and c) 

proportion>0.15, multiple imputations. 

Analyses according to gender were performed with the purpose of 

investigating its influence on anthropometric and hypertension indicators. An 

investigation of the dependent variable, with the other variables in the study, was 

performed, using Pearson’s chi-square test, in addition to calculating the adjusted 

odds ratio, by logistic regression, with the purpose of establishing a possible 

association of these variables with a dependent variable with significance (p<0.05).  

Being an epidemiologic study, the cohort analysis of retrospective data was 

chosen to analyze the association of variables based on the adjusted odds ratio, 

which leads to indicators of the strength of this association between the factor in this 

study and the outcome, also allowing a judgment on the causality relation.   

The present study complied with the resolution 196/96 of the National Health 

Council for studies involving human beings, which guarantees the secrecy of 

information, privacy and the free and informed consent. The research proposal was 

presented and approved by the Research Ethics Committee of the Medical School of 

Nova Esperança, in its 8th extraordinary meeting, performed on September 10th, 

2009, protocol REC FACENE/FAMENE 174/2009, CAAE No. 5001.0.000.351-09. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

In the sample of 343 participants, 75.6% were women. Factors that may 

explain the situation include better female longevity in comparison to men; higher 

concern about the health condition, in addition to being the ones who sought for the 

health units more often.20-21  

The mean values of SAPs, DAPs and the anthropometric data (weight, height, 

waist, and hip) from patients were compared, by using the records in Hiperdia, the 

medical file and the interview (table1).   
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Table 1 – Statistical data of anthropometric variables and arterial pressure in 

patients. João Pessoa-PB (2006/2007, 2008, 2009) 

Hiperdia Project Valid  Loss  Mean  
Standard 
Deviation Minimum  Maximum  Total % 

R
e
c

o
rd

s
 

(2
0

0
6

/2
0
0

7
) SAP  333 10 140.4 19.57 100 200 343 97.1 

DAP  333 10 88.41 11.79 60 140 343 97.1 

Weight (kg) 330 13 70.59 14.66 35 142 343 96.2 

Height (cm) 327 16 155.61 8.41 135 187 343 95.3 

Waist (cm) 319 24 94.69 14.38 44 150 343 93.0 

Hip (cm) 0 343 0 0 0 0 343 0 

M
e

d
ic

a
l 

fi
le

 

 2
0

0
8
 

SAP  111 232 136.78 21.18 80 240 343 32.4 

DAP 111 232 85.92 12.77 50 140 343 32.4 

Weight (kg)  22 321 71.33 10.95 55 101 343 6.4 

Height (cm) 3 340 156.33 7.23 148 161 343 0.9 

Waist (cm) 3 340 98.33 4.04 94 102 343 0.9 

Hip (cm) 0 343 0 0 0 0 343 0 

In
te

rv
ie

w
  

 2
0

0
9
 

SAP 334 9 143.99 24.08 90 230 343 97.4 

DAP 333 10 85.68 14.25 50 140 343 97.1 

Weight (kg) 341 2 70.14 14.44 35.8 116 343 99.4 

Height (cm) 340 3 154.27 9.38 63.5 180 343 99.1 

Waist (cm) 342 1 98.79 12.36 53 136 343 99.7 

Hip (cm) 326 17 102.44 12.10 55 146 343 95.0 

 

Regarding the medical file in 2008, there was a great loss of information from 

the individuals in the research. The record was found, however, there was no follow 

up or data was not input in the medical file. The measure of arterial pressure stands 

out, as this is a fundamental requirement in the medical routine to start analyzing 

pertinent information to the health condition of patients, and this information was 

missing in most medical files. The loss of data affects the evolution of analysis in the 

three moments of the study. 

According to the data from the records and from the interview in 2009, few 

losses in anthropometric measures were observed, all under 5%, except for the waist 

measure in Hiperdia, with 24 losses in a universe of 343, corresponding to 7%. 

Despite the low rate of losses in the study, imputation was performed. The 

technique was adopted to enable working with all data in case of losses throughout 

the study.  

A study confirms that the researcher has a considerable gain in results when 

inputting missing data, instead of analyzing the research restricted to the complete 

cases.22 Comparisons among the mean of measures were done by using Student’s t 
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test, as shown in table 2. 

 

Table 2 – Imputation of anthropometric indicators and arterial pressure for 

filling out missing data in the records and at the time of the interview. João 

Pessoa-PB, 2009 

    Before imputation  After imputation      

R
e
c

o
rd

s
 (

2
0
0

6
/2

0
0

7
) Measure

s  Mean 

Standard 

Deviation Mean  

Standard 

Deviation t p* 

BMI 29.2 2.0 29.3 2.2 0.392 0.35 

WC 94.7 14.3 95.1 13.9 0.219 0.41 

SAP 140.4 19.5 140.4 19.3 -0.008 0.50 

DAP 88.4 11.8 88.2 11.7 -0.271 0.39 

In
te

rv
ie

w
 2

0
0

9
 

BMI 29.3 5.5 29.3 5.5 -0.121 0.45 

WC 98.8 12.4 98.8 12.3 0.001 0.50 

SAP 144.0 24.1 143.9 23.8 -0.057 0.48 

DAP 85.7 14.2 85.5 14.1 -0.152 0.44 

*Student’s t test. 

 

Regarding the anthropometric indicators and the arterial pressure, results 

show no significant differences of mean values of BMI, WC, SAP and DAP, before 

and after imputation. This is justified by the low percentage of losses in both sources 

of data, which may dismiss, in this case, the imputation of measures since there was 

no evidence of statistically significant differences. Nevertheless, for the purpose of 

this study, further analyses were performed using the imputed values, which means 

working with all hypertensive patients from the original sample. Table 3 demonstrates 

the comparison of mean values from the Hiperdia records, with the research data 

imputed by BMI, WC, SAP, DAP indicators, according to gender.  
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Table 3 – Anthropometric and arterial pressure distribution, according to 

gender. João Pessoa-PB, 2009  

Measures 
Female Male 

n Mean 
Standard 
Deviation 

t p* n Mean 
Standard 
Deviation 

t p* 

BMI - 
records 

253 29.6 6.1 - - 90 28.8 10.5 - - 

BMI - 
interview 

253 29.7 5.8 
-

0.607 
0.257 90 28.1 4.2 0.643 0.261 

WC - 
records 

253 93.9 14.0   90 97.8 13.5   

WC - 
interview 

253 99.0 12.2 
-

6.559 
0.001 90   98.2 12.8 

-
0.306 

0.380 

SAP - 
records 

253 140.0 19.7   90 141.6 18.2   

SAP - 
interview 

253 143.3 23.2 
-

2.234 
0.013 90 145.6 25.3 

-
1.297 

0.099 

DAP - 
records 

253 87.8 12.0 - - 90 89.1 10.8 - - 

DAP - 
interview 

253 85.7 13.9 2.224 0.014 90 85.1 14.7 2.391 0.010 

* Student’s t test. 

 

Although the BMI showed no significant evidence to the level of 5%, there was 

an increase in values for women, and a reduction for men, at the time of the 

interview, when Hiperdia and records were compared. Similar results were obtained 

in a study with adults, in surveys regarding risk factors and non-transmissible 

diseases.23  

Analysis demonstrated differences among the means from the Hiperdia data 

and the study questionnaire for WC, SAP, DAP in women, and DAP in men, to a 

significance level of 5%. 

Considering the isolated waist classified as an associated risk to the 

development of  diseases related to obesity, a similar study showed evidence that 

obesity would be significantly present, in a higher degree, in women, than in men 

(p<0.005).24 

A study emphasized that a greater concentration of abdominal fat, in women, 

is found in association with the number of pregnancies, mainly in women who had 

four or more pregnancies, in addition to the loss of estrogen due to aging.23 

Regarding the decrease of DAP, the occurrence may be related to the age 

range or to the way the professional measured the arterial pressure, as diastolic 
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pressure is considered the last auscultation to be verified, which makes it difficult to 

be acknowledged by some professionals.   

Table 4 shows the association of obesity with the independent categorical 

variables, using the data from the interview in 2009. 

 

Table 4 – Association of obesity with independent variables category at the 

time of the interview. João Pessoa-PB, 2009 

Variables 

Obesity (BMI) 
Adjusted odds ratio 

(CI95%) 
p* No Yes 

n % n % 

Gender             
Women 52 72.2 201 74.2 1  
Men 20 27.8 70 25.8 0.905 (0.505-1.622) 0.369 
Age       
< 60 30 41.7 133 49.1 1  
> or equal to 60 42 58.3 138 50.9 0.741 (0.438-1.254) 0.13 
Waist circumference        
Normal 30 41.7 38 14.0 1  
Risk  42 58.3 233 86.0 11.3 (5.451-23.927) 0.0001 
Waist/hip ratio       
Normal 25 34.7 37 13.7 1  
Risk  47 65.3 234 86.3 3.964 (2.153-7.407) 0.0001 
SAH       
No  15 20.1 47 17.3 1  
Yes 57 79.2 224 82.7 1.254 (0.655-2.402) 0.247 
Sedentary lifestyle        
No  52 73.2 192 71.1 1  
Yes 19 26.8 78 28.9 1.112 (0.618-2.001) 0.362 

*Chi-square. 

 

In the bivariate analysis, there was a significant association between obesity 

and WC, and W/H ratio with p<0.0001. The difference points to the need for 

introducing, in the routine of health care services, the measures of waist and hip as 

risk factors for circulatory diseases.   

According to the adjusted odds ratio, people in the risk category for waist 

circumference presented 4.38 times more chances for obesity, with a confidence 

interval at 95% between 2.541 and 7.827, indicating a strong association of these 

variables. When using the waist/hip ratio index, individuals who had values above 

normal, according to the odds, would have 4.36 more chances of being classified as 

obese, with a confidence interval at 95% of 1.85 to 6.10, also representing a strong 
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association. It is important to emphasize that the odds ratio calculation implicates no 

cause/effect, only suggesting the association.   

Researchers, evaluating individuals older than 40 years of age, found that 

around 50% of the elderly were obese. Moreover, the altered waist circumference 

was superior to 50% in women and 40% in men.25 

Other studies verified that both the BMI and the WC, isolated, are strong 

predicting factors for comorbidities related to obesity. Nevertheless, when they were 

both analyzed as a compound, only WC had a positive and significant association to 

these comorbidities. Thus, the authors suggest WC is the best anthropometric 

parameter, and that a better stratification is needed for its cut-off points.26 BMI does 

not demonstrates which specific part of the body is altered.27    

In a similar study in patients from the Family Health Program, 84% of the 

individuals presented increased W/H ratio, with these individuals presenting 2.5 times 

more chances of presenting overweight. This study reveals a possible negative 

progression in the health condition of patients as they start follow-up in the service.28 

Therefore, after verifying the association of measures of WC and W/H with 

obesity, the next stage was to investigate whether these measures would 

compromise arterial pressure levels in patients from this present study.  

Table 5 demonstrates the association of anthropometric measures with 

hypertension. A significant association of hypertension with age was observed to the 

level of 1%, and of hypertension with WC and W/H ratio to a level of 5%.  
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Table 5 - Association of anthropometric measures with hypertension at the time 

of the interview. João Pessoa-PB, 2009 

Variables 

Hypertensive patient 
Adjusted odds 

ratio (CI95%) 
p* No  Yes 

n %  n % 

Gender               

Women 46 74.2  207 73.7 1  

Men 16 25.8  74 26.3 1.028 (0.54-1.92) 0.932 

Age        

< 60 39 62.9  124 44.1 1  

> or equal to 60 23 37.1  157 55.9 2.147 (1.21-3.78) 0.007 

Waist circumference         

Normal 18 29.0  50 17.8 1  

Risk  44 71.0  231 82.2 1.890 (1.00-3.54) 0.045 

Waist/Hip ratio        

Normal 17 27.4  44 15.7 1  

Risk  45 72.6  237 84.3 2.035 (1.06-3.87) 0.028 

Obesity        

No  15 24.2  57 20.3 1  

Yes 47 75.8  224 79.7 1.254 (0.65-2.40) 0.494 

Sedentary lifestyle         

No  45 72.6  199 71.3 1  

Yes 17 27.4   80 28.7 1.064 (0.57-1.96) 0.843 

*Chi-square. 

 

People at the age of 60 or older were observed to present more than twice the 

chances of being hypertensive individuals. The same occurred to the waist/hip ratio. 

Studies demonstrate the relation of increased arterial pressure to the age.29 Table 5 

also demonstrated an association of waist circumference and waist/hip ratio to 

hypertension pressure. Some authors mention that the abdominal circumference is 

more associated to hypertension than to obesity.30 A similar study points to an 

increased association of abdominal circumference with hypertension.11  

Recently, studies have demonstrated the severe characteristic of an increased 

abdominal circumference, as it represents a risk for the development of chronic non-

transmissible diseases, among which cardiovascular diseases stand out.31-32 

Regarding sedentary lifestyle, this variable was expected to present some 

association with obesity or hypertension, however, as it regards a subjective item, in 

other words, patients only answered if they practiced or not some physical activity, it 

was not possible to verify this information or measure it, nor the frequency in which 



 
 

36 
 

 

patients practiced these activities. 

 

CONCLUSION 

 

The analysis of the quality of data from patients in the Hiperdia program, as 

well as a possible association of anthropometric indicators with obesity and 

hypertension revealed a great amount of information loss from the medical files and a 

lack of records of the W/H ratio in the Hiperdia records. The most concerning issue is 

that, as it regards a follow-up in the evolution of a specific program for hypertensive 

patients, most medical files did not provide the measure of arterial pressure. 

The importance of using the medical file as a hypertension control tool must 

be emphasized, and filling out the arterial pressure information and anthropometric 

measures is fundamental. Difficulties were found in the absence of records in the 

medical files for the analysis of how these patients are followed up. 

Regarding anthropometric indicators, the logistic regression analysis showed a 

significant association between obesity and WC, and W/H ratio. The difference points 

to the need for introducing the measures of waist and hip as risk factors for diseases 

in the circulatory system in the routine of health services.  

In addition, there was also a significant association between hypertension and 

age, between hypertension with WC, and with the W/H ratio. 

The results found in this study are consistent with national and international 

publications regarding the association of anthropometric measures with arterial 

pressure levels, demonstrating a strong influence on obesity, as the most evident 

factor for coronary diseases.   

Moreover, fragilities were found in the mechanisms to fight risk factors, as the 

weight and arterial pressure presented an increase. These data contribute to reflect 

on the policies implemented by the Ministry of Health to the cities, without the 

appropriate training of the involved professionals, who only reinforce, in educational 

guidelines, the use of medication.  

The authors suggest not only the implementation of the medication therapy, 

but also understanding the family routine of those dealing with the disease, so that 

the care and weight control, by means of food habits education and physical 

activities, may be motivating situations, including in planning meetings for these 
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activities.  

The continuous supervision of data from hypertensive patients must be 

emphasized as for its importance, since the lack of precise information may lead to 

an epidemiologic underdimensioning in the population, compromising the planning of 

actions aimed at the prevention and control of these diseases. 

Although difficulties resulting from the applicability in the field show limitations, 

such as the preparation of the team for field practice, patients’ compliance to 

treatment and coherence of answers, studies on this theme are essential, as they are 

increasingly more present in the routine of health services provided to the 

hypertensive population. 

 

REFERENCES 

 

1. Oliveira HAM, Fagundes RLM, Moreira EAM, Trindade EBSM, Carvalho T. 

Relação de indicadores antropométricos com fatores de risco para doenças 

cardiovascular. Arq Bras Cardiol. 2010 Mar; 94(4):478-85. 

2. Salvaro RP, Ávida Júnior S. Perfil lipídico e sua relação com fatores de risco 

cardiovascular em estudantes de nutrição. Rev SOCERJ. 2009 Set-Out; 

22(5):309-17. 

3. Nascente FMN, Jardim PCBV, Peixoto MRG, Monego ET, Barroso WKS, 

Moreira HG, et al. Hipertensão arterial e sua associação com índices 

antropométricos em adultos de uma cidade de pequeno porte do interior do 

Brasil. Rev Assoc Med Bras. 2009 Jul; 55(6):716-22. 

4. Costa JMB, Silva MRF, Carvalho EF. Avaliação da implantação da atenção à 

hipertensão arterial pelas equipes de saúde da família do município de Recife 

(PE, Brasil). Ciênc Saúde Coletiva. 2011 Fev; 16(2):623-33. 

5. Siegel D, Lopes J, Meier J. Antihypertensive medication adherence in the 

department of veterans affairs. Am J Med. 2007 Jan; 120(1):26-32. 

6. Rosário TM, Scala LCN, França GVA, Pereira MRG, Jardim PCBV. Prevalência, 

controle e tratamento da hipertensão arterial sistêmica em Nobres-MT. Arq Bras 

Cardiol. 2009 Dez; 93(6):672-8. 

7. Gomes TJO, Rocha e Silva MV, Santos AA. Controle da pressão arterial em 



 
 

38 
 

 

pacientes atendidos pelo programa Hiperdia em uma Unidade de Saúde da 

Família. Rev Bras Hipertens. 2010 Ago; 17(3):132-9.  

8. Ministério da Saúde (BR). Saúde da família: uma estratégia para reorientação 

do modelo assistencial. Brasília (DF): MS; 2007. 

9. Noronha JC, Lima LD, Machado CV. O Sistema Único de Saúde (SUS). In: 

Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, organizadores. 

Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): FIOCRUZ, 2008. 

p.435-72. 

10. Chazan AC, Perez EA. Avaliação da implementação do sistema informatizado 

de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos (Hiperdia) 

nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Rev APS. 2008 Jan-Mar; 11(1):10-

6. 

11. Sarno F, Monteiro CA. Importância relativa do índice de massa corporal e da 

circunferência abdominal na predição da hipertensão arterial. Rev Saúde 

Pública. 2007 Out; 41(5):788-96. 

12. Pereira ATS, Noronha J, Cordeiro H, Pain S, Pereira TR, Cunha FTS, et al. O 

uso do prontuário familiar como indicador de qualidade da atenção nas 

Unidades Básicas de Saúde. Cad Saúde Pública. 2008; 24 (Supl.1):123-33. 

13. Jardim ADL, Leal AMO. Qualidade da informação sobre diabéticos e 

hipertensos no sistema Hiperdia em São Carlos, 2002-2005. Physis Revista de 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro. 2009 Mar; 19(2):405-417. 

14. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos demográficos 2010, João 

Pessoa - PB [site da Internet]. IBGE; 2010 [acesso 2010 Dez 10]. Disponível 

em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=250750 

15. Ministério da Saúde (BR). Vigilância Alimentar e Nutricional. SISVAN: 

orientações básicas para coleta, processamento, análise de dados e 

informações em serviços de saúde. Brasília (DF): MS; 2004.  

16. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global 

epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva (CH): WHO; 1997 

Jun. 

17. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 



 
 

39 
 

 

Atenção Básica. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde: 

cadernos de Atenção Básica. Número 15. Brasília (DF): MS; 2006.  

18. Harrell Jr. FE. Regression modeling strategies: with applications to linear 

models, logistic regression and survival analysis. New Yourk (US): Springer-

Verlag; 2001. 

19. Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa. Resolução n. 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: 

MS; 1996.  

20. Kümpel DA, Sodré AC, Pomatti DM, Moura HS, Filippi J, Portella MR, et al. 

Obesidade em idosos acompanhados pela Estratégia de Saúde da Família. 

Texto Contexto Enferm. 2011 Jul-Set; 20(3):271-7. 

21. Afio CJ, Costa AC, Santos ZMSA, Soares E. Descrição dos fatores de risco 

para alterações cardiovasculares em um grupo de idosos. Texto Contexto 

Enferm. 2008 Abr-Jun; 17(2):327-35. 

22. Nunes LN, Kluck MM, Fachel JM. Uso da imputação de dados faltantes: uma 

simulação utilizando dados epidemiológicos. Cad Saúde Pública. 2009 Fev; 

25(2):268-78. 

23. Cabral PC, Melo AMCA, Amado TC, Santos RMAB. Avaliação antropométrica e 

dietética de hipertensos em ambulatório de um hospital universitário. Rev Nutri. 

2003 Jan-Mar; 16(1):61-71.   

24. Olinto MTA, Naciel LC, Dias da Costa JS, Gigante DP, Menezes AMB, Macedo 

S. Níveis de intervenção para obesidade abdominal: prevalência e fatores 

associados. Cad Saúde Pública. 2006 Jun; 2(6):1207-15. 

25. Santos DM, Sichieri R. Índice de Massa Corporal e indicadores antropométricos 

de adiposidade em idosos. Rev. Saúde Pública 2005 Out; 39(2):163-168. 

26. Jansen I, Baumgarther RN, Ross R, Rosenberg IH, Roubenoff R. Skeletal 

muscle cutpoints associated with elevated disability risk in older men and 

womem. Am J. Epidemiol 2004 Fev; 159(4): 413-421. 

27. Yvon AC, Laurence P, Willy JM. n-3 fatty acids and the metabolic syndrome. Am 

J. Clin Nutr 2006 Jun; 83(Supl. 6):1499S-1504S. 



 
 

40 
 

 

28. Tesser CD. Medicalização social (II): limites biomédicos e propostas para a 

clínica na atenção básica. Interface Comum Saúde Educ 2006 Jul-Dez; 

10(20):347-362. 

29. Saraiva KRO, Santos ZMSA, Landin FLP, Lima HP, Sena VL. Saber do familiar 

na adesão da pessoa hipertensa ao tratamento: análise com base na educação 

popular em saúde. Texto Contexto Enferm. 2007 Abr-Jun; 16(2):263-70. 

30. Hasselmann MH, Faersterin E, Werneck GL, Chor D, Lopes CS. Associação 

entre circunferência abdominal e a hipertensão arterial em mulheres: estudo 

pró-saúde. Cad Saúde Pública. 2008 Mai; 24(5):1187-91. 

31. Girotto E, Andrade SM, Cabrera MAS. Prevalência de obesidade abdominal em 

hipertensos cadastrados em uma unidade de saúde da família. Arq Bras 

Cardiol. 2010 Mai; 94(6):754-62. 

32. Sposito AC, Caramelli B, Fonseca FAH, Bertolami MC, Afiune Neto A, Souza 

AD. Sociedade Brasileira de Cardiologia: IV Diretriz brasileira sobre 

dislipidemias e prevenção da aterosclerose: Departamento de Aterosclerose da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2007 Abr; 88(supl.1):2-

19. 

 

Corresponding author: Iara Medeiros de Araújo  
Rua Hermelinda Henrique de Araújo, 105 
58051-020 – Bancários, João Pessoa, PB, Brasil 
E-mail: imedeiros_araujo@yahoo.com.br  
 
 



 
 

41 
 

 

 



 
 

42 
 

 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

A proposta deste estudo surgiu do interesse em conhecer o trabalho das 

unidades de saúde acerca do estado nutricional dos usuários e sua influência na 

hipertensão arterial, a partir do programa HiperDia, tendo em vista a relevância 

deste a nível nacional, principalmente por seus dados serem acompanhados 

mensalmente pelas secretarias municipais de saúde. 

Outra motivação sobre o tema emergiu da prática docente junto às USF 

locais, realizando visitas domiciliares com os alunos do primeiro ano do curso de 

medicina, cuja prevalência de hipertensos mostrou-se elevada entre as famílias 

visitadas. 

Para a articulação da pesquisa, o engajamento com os trabalhos 

desenvolvidos nos anos 2009, 2010 e 2011, sob a responsabilidade do professor 

orientador Neir Antunes Paes, foi crucial. A adequação da proposta inicial com o 

projeto Paes durante os três anos, ocorreu sem maiores problemas. Não houve 

mudanças nas variáveis a serem pesquisadas, nem a necessidade de prorrogação 

de prazos para coleta de dados. 

O aporte inicial do trabalho teve o auxilio dos profissionais da nutrição da 

Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba para capacitar a equipe de campo na 

coleta dos dados antropométricos, assim como no fornecimento dos equipamentos 

como balanças e os estadiômetros. A metodologia traçada foi adequada pela 

proposta do primeiro projeto, não requerendo alterações para suprir possíveis 

perdas, tendo em vista a margem de segurança já inserida na pesquisa 

desenvolvida por Paes e confirmada com os dados imputados. 

Ocorreram algumas dificuldades relativas à aproximação com os profissionais 

de saúde do PSF, agendamento com os usuários participantes, bem como o acesso 

aos locais das entrevistas, considerados, muitas vezes, perigosos pela violência 

reinante em certas áreas. 

Foram identificadas várias omissões nos registros dos prontuários médicos 

sobre a pressão arterial, peso, cintura e quadril e no acompanhamento aos 

hipertensos, trazendo dificuldades para as análises dos dados.  
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Foi constatada a utilização de fichas não oficiais (produzidas por algumas 

equipes), principalmente por parte dos ACS que mantinham seus registros como 

controle do acompanhamento de seus hipertensos. 

Outra dificuldade foi a resistência de alguns hipertensos em darem 

prosseguimento à coorte, e também por parte dos próprios profissionais 

responsáveis pela coleta dos dados daqueles cadastrados nas unidades de saúde. 

Apesar das limitações encontradas, estas foram superadas de modo a não 

comprometerem os objetivos do trabalho.  

A pesquisa proporcionou a compreensão das forças associativas entre a 

antropometria e a hipertensão arterial nas unidades de saúde do município de João 

Pessoa, destacando-se que este estudo constitui-se no primeiro de base 

populacional com análise de uma coorte de hipertensos. 

O caráter multidisciplinar desta pesquisa se manifesta pela articulação das 

áreas de epidemiologia, nutrição, estatística e saúde pública.  

Buscou-se valorizar aspectos metodológicos das práticas voltadas para área 

da nutrição, exercida pela equipe multiprofissional (enfermeiras e médicos) da 

atenção básica, necessitando fortalecer o contato contínuo com o NASF.  

Reforça-se, mediante os resultados encontrados, o cuidado dos profissionais 

em registrar regularmente todas as informações referentes aos usuários hipertensos 

nos prontuários, como medida de facilitar seu acompanhamento, enfatizando não só 

o registro da pressão arterial, mas os dados antropométricos no mesmo momento da 

aferição, tendo em vista que a pesquisa demonstrou o aumento de peso a partir das 

medidas avaliadas e sua relação com a hipertensão. Atenta-se que tais agravos 

podem avançar para problemas cardiovasculares e osteomusculares. 

Alerta-se, ainda, para a importância da incorporação nos registros do 

HiperDia da medida do quadril, na ficha para análise dos fatores de risco das 

doenças coronarianas, que não é contemplada. 

Diante dessa constatação, faz-se um alerta para mudanças nas práticas 

encontradas nos serviços específicos do SUS, ressaltando o cuidado em sensibilizar 

os profissionais de saúde, gestores e o próprio paciente sobre a importância do 

planejamento das atividades oriundas do setor. O próprio SIAB (incluindo a ficha B-

HA) oferece o conhecimento da situação de saúde local, influenciado na tomada de 

decisão em conjunto.  



 
 

44 
 

 

Considerando a informação como um dos instrumentos essenciais para 

organização do processo de trabalho e da agregação de saberes, pressupõe a 

ruptura dessa ferramenta apenas nas mãos dos técnicos e gestores, facilitando o 

alcance de todos os envolvidos de seu direito a informação, tendo em vista que o 

planejamento local torna-se essencial a participação do maior interessado no 

processo, no caso o indivíduo e sua família. 

O estudo permitiu entender que a proposta do HiperDia precisa ser discutida 

não só a nível local, pois há uma ênfase nas práticas medicalizadoras, necessitando 

de um trabalho interdisciplinar no contexto voltado a prevenções e orientações 

educativas de acordo com as necessidades dos hipertensos. 

As praticas educativas devem ser baseadas nas necessidades de saúde dos 

usuários do serviço, oriunda da relação profissional e paciente, tendo como aporte a 

compreensão das subjetividades envolvidas no acompanhamento de cada individuo, 

assegurando a motivação do mesmo em cuidar da sua saúde.  

Durante o processo de execução dessa tese, o doutorado contribuiu para o 

entendimento da rotina dos serviços de saúde da USF, fortalecendo a prática 

docente, as pesquisas acadêmicas e atuações direcionadas no ensino-

aprendizagem dos discentes. A produção deste trabalho proporcionou maior clareza 

sobre o modelo assistencial vigente e os programas oferecidos à população. 

Quanto à finalização da pesquisa, os resultados obtidos desde o 

planejamento, programação e execução foram alcançados no prazo estabelecido. 

Houve a necessidade de incluir novas pesquisas na área acadêmica, voltadas 

principalmente para análise qualitativa relativa à obesidade e formação de grupos 

para os estudos voltados para essa temática. 

O desenvolvimento dessa pesquisa gerou artigos na área, cujos resultados 

obtidos, sempre que possível, foram confrontados com a literatura, reforçando a 

relevância da qualidade do atendimento oferecido aos pacientes hipertensos e a 

necessidade da ênfase nas questões nutricionais no decorrer da vida que pode 

influenciar nos agravos a saúde destes pacientes. A produção foi ainda disseminada 

em artigos, eventos acadêmicos e não acadêmicos; descritos a seguir: 

1. Qualidade dos dados antropométricos dos usuários hipertensos atendidos no programa de 

Saúde da família e sua associação com fatores de risco. Texto & Contexto Enfermagem 

(UFSC. Impresso). 2013. 

2. Associação da hipertensão arterial com as medidas antropométricas em mulheres assistidas 
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no programa Hiperdia. Fisioterapia Brasil., v.13, p.154, 2012. 

3. O significado da obesidade a partir da vivência de acadêmicos da área da saúde. Revista de 

Ciências da Saúde Nova Esperança, 2013. 

4. Fatores de risco para obesidade em um estudo de coorte de hipertensos (artigo submetido à 

Revista de Nutrição). 

5. Fatores de risco para hipertensão arterial em um estudo de coorte de hipertensos (artigo 

submetido à Revista Arquivos Brasileiros de Cardiologia). 

6. Obesidade e hipertensão sistêmica: um estudo de coorte com usuários da estratégia saúde 

da família em João Pessoa-PB In: VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2011, São 

Paulo. VIII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 2011.  

7. A importância de se trabalhar pesquisa e extensão na formação saúde (Congresso, 

Apresentação de Trabalho), SINASAMA 2013, João Pessoa-PB. 

8. Análise crítica das políticas de atenção ao idoso. 2013. Iniciação científica (VII Mostra Isec 

Medicina) - Faculdades de Enfermagem e Medicina Nova Esperança, João Pessoa-PB. 

9. Obesidade como agravo em saúde para as doenças crônico-degenetarivas: experiência dos 

estudantes. 2012. Iniciação científica (VIII Semana de Extensão e de Iniciação Científica - 

Medicina) - Faculdades de Enfermagem e Medicina Nova Esperança – João Pessoa-PB. 

10. Acompanhamento aos hipertensos e diabéticos no programa hiperdia. 2010. Orientação-IV 

Tutoria (Medicina) - Faculdades de Enfermagem e Medicina Nova Esperança – João Pessoa. 
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8. APÊNDICE  
 
8.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

         Prezado (a) Senhor (a)    

Esta pesquisa é sobre Hipertensão Arterial Sistêmica e está sendo 

desenvolvida pela parceria de Docentes das áreas de Exatas e de Saúde 

envolvendo as seguintes universidades: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), sob a orientação do Professor PhD Neir Antunes Paes.  

O objetivo do estudo consiste em avaliar a efetividade no controle da 

Hipertensão Arterial Sistêmica e associação com fatores de risco comparando a 

atenção do Programa de Saúde da Família e de Unidades Básicas de Saúde, nos 

municípios de João Pessoa/PB, Campina Grande/PB e Natal/RN, durante o ano de 

2008.  

  A finalidade deste trabalho é contribuir para a formação de recursos 

humanos (graduação, especialização, mestrado) para o desenvolvimento de 

pesquisas epidemiológicas voltadas para ações de controle da HAS, como atividade 

inserida no SUS, bem como aumentar a visibilidade regional, nacional e 

internacional da produção científica e tecnológica sobre a avaliação da efetividade 

das ações de controle da HAS no SUS.  

Solicitamos a sua colaboração para realização de entrevistas, como também 

sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, 

previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 
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Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          ou Responsável Legal 

 

 OBERVAÇÃO:  (em caso de analfabeto - acrescentar) 

 

______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha                                                                                                                                                            

Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 
(a) pesquisador (a)  Neir Antunes Paes 
Endereço (Setor de Trabalho): Universidade Federal da Paraíba (D. Estatística)  
Telefone: (083)3216-7075/ Ramal : 27 
                                     

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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8.2. Instrumento de Coleta Utilizado 

 

Projeto: Avaliação da efetividade no controle da hipertensão arterial sistêmica e associação com 

fatores de risco comparando a atenção do programa de saúde da família e de unidades básicas de 

saúde de municípios do Nordeste do Brasil 

QUESTIONÁRIO B – NÃO ACOMPANHADOS 

A. IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Município: (  ) João Pessoa   (  ) Campina Grande   (  ) Natal       Pesquisador: _______________________________________________ 

Data da coleta de dados:  ____/____/____           Supervisor de campo:       ____/____/____   Ass:___________________  

Data da digitação 1:           ____/____/____  Ass:___________________    Data da digitação 2:           ____/____/____ Ass:___________________ 

 

 

 

B. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

B.1 Nome do usuário: _____________________________________________________ 

B.2 Endereço: ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

B.3 Telefone: ___________________________________________________________ 

B.4 Contato: ____________________________________________________________ 

 C. INFORMAÇÕES GERAIS (FONTES SECUNDÁRIAS) 

C.1 Cód. SIA/SUS : 

C.2 No Prontuário: Data nascimento:____/____/___ 

C.3 
Nome da Unidade de Saúde (US) 

                                                                           Distrito (US):                      

C.5 Endereço da US: 

C.6 Tipo de Unidade UBS 1 (   ) 

UBS/PACS 2 (   ) 

UBSF/PACS 3 (   ) 

C.A Pressão arterial e dados antropométricos no momento 

do cadastro Hiperdia 

C.7 Data do cadastro 2006/2007: _____/____/____ 

C.8 Pressão Arterial Sistólica                                                 mmHg 

C.9 Pressão Arterial Diastólica                                                    mmHg 

C.10 Peso                                                                                       kg 

C.11 Altura                                                                                     cm 

C.12 Cintura                                                                                   cm 

C.B Dados antropométricos (1ª medida de 2008) 

C.13 Peso                                                                                       kg 

C.14 Altura                                                                                      cm 

C.15 Cintura                                                                                    cm 

C.C Pressão arterial e antropometria (momento da entrevista)  

C.16 Pressão Arterial Sistólica                                                       mmHg 

C.17 Pressão Arterial Diastólica                                                     mmHg 

C.18 Peso 1 ______                  Peso 2 ______                              kg                   

C.19 Altura 1 _______             Altura 1 _______                            cm                                     

C.20 Cintura 1 _______          Cintura 2 _______                           cm                               

C.21 Quadril 1 _______          Quadril 2 _______                           cm 

C.D 

NÃO ACOMPANHADOS 

EM 2008 (  ) 

PA 

Sistólica 

PA 

Diastólica 

N° de 

Medicamen

tos da HAS 

Data 1ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 2ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 3ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 4ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 5ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 6ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 7ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 8ª consulta 2008:        _____/____/____    

Data 9ª consulta 2008:        _____/____/____    
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Data 10ª consult 2008:        _____/____/____    

Data 11ª consult 2008:        _____/____/____    

Data 12ª consult 2008:        _____/____/____    

D. INFORMAÇÕES SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 hiperdia usuário 

D.1 

Sexo Feminino 0a (   ) 0b (   ) 

Masculino 1a (   ) 1b (   ) 

D.2 Idade   ____anos _____anos 

D.3 

Situação familiar/ conjugal 

Convive c/ companheiro(a) e 

filho (a) 

1a (   ) 1b (   ) 

Convive c/ companheiro(a) c/ 

laços conjugais e s/ filho (a) 

2a (   )  2b (   )  

Convive c/ familiares s/ 

companheiro(a)  

3a (   )  3b (   )  

Convive c/ companheiro(a) c/ 

filho (a) e outros  

4a (   )  4b (   )  

Convive c/ outras pessoas s/ 

laços consangüíneos e/ou laços 

conjugais 

5a (   )  5b (   )  

Vive só 6a (   ) 6b (   ) 

 D.4 

  

Escolaridade 

  

  

Não sabe ler/escrever 1a (   ) 1b (   ) 

Alfabetizado 2a (   ) 2b(   ) 

Ensino fundamental incompleto 

(1º grau incompleto) 

3a (   ) 3b(   ) 

Ensino fundamental completo 

(1º grau completo) 

4a(   )  4b (   )  

Ensino médio completo (2º grau 

incompleto) 

5a(   )  5b (   )  

Ensino médio completo (2º grau 

completo) 

6a (   )  6b (   )  

Ens. superior (incompleto) 7a (   )  7b (   )  

Ens. superior (completo) 8a (   ) 8b (   ) 

Especialização/Residência 8a (   ) 8b (   ) 

Mestrado 9a (   ) 9b (   ) 

Doutorado 10a (   ) 10b (   ) 

 

 

 

D.5 

 

 

 

Raça/Cor 

Branca 1a (   ) 1b (   ) 

Preta 2a (   ) 2b (   ) 

Amarela 3a (   )  3b (   )  

Parda 4a (   )  4b (   )  

 Indígena 5a (   )  5b (   )  

Para as questões D.6 e D.7 responda: S – sim; N – não; 

D.6 

 

O(a) Sr(a) trabalhava antes de saber que tinha HAS?         1.(  ) S

 

  

2.(  ) N  

9.( ) NS/NR 

D.7 

 

O(a)  Sr(a)  teve que mudar ou parar de trabalhar por causa da 

HAS? 
1.(  )S

 

   

2.(  ) N 

9.( ) NS/NR 

 

D.8 

 

Ocupação 

 Antes HAS Depois 

HAS 

desempregado 0a (   ) 0b (   ) 

Do lar: contribuinte 1a (   ) 1b (   ) 

Do lar: não-contribuinte 2a (   )  2b (   )  

Empregado contribuinte 3a (   )  3b (   )  

Empregado não contribuinte 4a (   )  4b (   )  

Autônomo Contribuinte 5a(   )  5b (   )  

Autônomo não contribuinte 6a (   )  6b (   )  

Aposentado 7a (   )  7b (   )  

Outro 8a (   )  8b (   )  

D.9 COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA 

NOME 

GRAU 

PARENTES

CO 

IDADE 

RENDA NO 

ÚLTIMO MÊS 

(VALOR R$) 

    

    

    

    

    

    

    

SUB TOTAL  

D.10 OUTRAS RENDAS  

1 Bolsa Família  

2 Bolsa Escola  

3 Aluguel  

4 Outras: __________________________________________  

TOTAL RENDA FAMILIAR  

E. FATORES DE RISCO E DOENÇAS CONCOMITANTES 

  hiperdia usuário 

E.1 Antecedente 

familiar 

Cardiovascular  

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 () N/S2 

E.2 Diabetes T1  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 
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E.3 Diabetes T2  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.4 Tabagismo  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.5 Sedentarismo  (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.6 Sobrepeso/ 

Obesidade 

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.7 Infarto Agudo 

Miocárdio  

 (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.8 Outra 

Coronariopatia 

 (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.9 AVC   (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.10 Pé diabético  (  ) S1 (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.11 Amputação por 

diabetes  

 (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.12 Doença Renal  (  ) S1  (  ) N1 (  ) N/S1 (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E. A Informações do prontuário Informações do usuário 

E.13 Etilismo   (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.14 Menopausa  (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2  (  ) N2 (  ) N/S2 

E.15 Uso de anti-

contraceptivo 

hormonal  

 (  ) S1   (  ) N1 (  ) N/S1  (  ) S2   (  ) N2 (  ) N/S2 

E.16 Nº de medicação da HAS:  

E.17 Nº de vezes que retornou em 2008 (no prontuário) 

F. SAÚDE DO CASO CONFIRMADO DE HAS 

Para as questões F.1, F.2 e F.3 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 

4–Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

F.1 Alguma vez o(a) Sr.(a) deixa de realizar qualquer atividade habitual 

(trabalhar, estudar, lazer), por conta da HAS? 

 

F.2 Com que freqüência o(a) Sr(a).  deixa de tomar a medicação para HAS?  

F.3 Alguma vez o(a) Sr.(a) achou que o medicamento lhe trouxe algum efeito 

desagradável? 

 

Para as questões F.4 e F.6 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

F.4 O(a) Sr(a)  pratica atividade física, com que freqüência?  

F.5 Alguma vez o(a) Sr(a) foi orientado(a) a fazer atividade física, por algum 

profissional de saúde da sua unidade? 

 

F.6 Com que freqüência, o(a) Sr(a) faz dieta orientada por algum profissional 

de saúde da sua unidade? 

 

G. ACESSO AO DIAGNÓSTICO 

Para a questão G.1 responda: 1-UBSF/PACS; 2-UBS; 3-UBS/PACS; 4-Hospital 

Público; 5-Hospital Privado; 6-Consultório Particular; 8-Outros(___________); 0-Não 

se aplica; 99-NS/NR 

G.1 
Qual foi o serviço de saúde que descobriu (diagnosticou) que o(a) Sr(a) 

estava doente de HAS?  
 

Para a questão G.2 responda: 1 – 5 ou mais vezes; 2 – 4 vezes; 3 – 3 vezes; 4 – 2 

vezes; 5 – 1 vez; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

G.2 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura), quantas vezes precisou procurar a unidade de saúde para 

 

descobrir que era hipertenso? 

Para a questão G.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase 

sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

G.3 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura), procurou o serviço de saúde mais próximo da sua casa? 

 

Para as questões G.4 a G.8 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–

Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

G.4 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) e procurou o serviço de saúde para consultar, demorou mais de 

60 minutos para ser atendido? 

 

G.5 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) teve dificuldade para se deslocar até o serviço de saúde? 

 

G.6 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) precisou utilizar algum tipo de transporte motorizado para ir até 

o serviço de saúde? 

 

G.7 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) gastou dinheiro com transporte para ir até o serviço de saúde? 

 

G.8 Quando o(a) Sr.(a) começou a ter os sintomas da HAS (dor de cabeça; 

tontura) perdeu o turno de trabalho ou compromisso para consultar no 

serviço de saúde? 

 

H. ACESSO AO TRATAMENTO 

Para a questão H.1 e H.2 responda: 1-UBSF/PACS; 2-UBS; 3-UBS/PACS; 4-Hospital 

Público; 5-Hospital Privado; 6-Consultório Particular; 8-Outros(___________); 0-Não 

se aplica; 99-NS/NR 

H.1 Qual o serviço de saúde que o(a) Sr(a) faz as consultas para o 

tratamento da HAS? 

 

H.2 Qual o serviço de saúde que o(a) Sr(a) recebe a medicação para o 

tratamento da HAS? 

 

Para a questão H.3 a H.5 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

H.3 Se o(a) Sr(a) passar mal por causa da medicação ou da HAS, consegue 

uma consulta no prazo de 24hs na unidade de saúde que faz 

tratamento? 

 

H.4 Os profissionais da unidade de saúde que acompanham seu tratamento 

de HAS costumam visitá-lo em sua moradia? 

 

H.5 O(a) Sr.(a) faz o tratamento da HAS no serviço de saúde mais próximo 

da sua casa? 

 

Para as questões H.6 a H.11 responda: 1-Sempre; 2– Quase Sempre; 3–Às vezes; 4–

Quase Nunca; 5 – Nunca; 0-Não se aplica; 99-NS/NR 

H.6 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar seu problema 

de HAS, perde seu turno de trabalho ou compromisso? 

 

H.7 O(a) Sr.(a) tem dificuldade para se deslocar até a unidade de saúde para 

ser consultado? 

 

H.8 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar seu problema 

de HAS precisa utilizar algum tipo de transporte motorizado? 

 

H.9 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar, paga pelo 

transporte? 

 

H.10 Desde quando iniciou o seu tratamento para HAS faltou medicamento?  

H.11 Quando o(a) Sr.(a) vai a unidade de saúde para consultar, demora mais 

de 60 minutos para ser atendido? 

 

Para as questões H.12 a H.17 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 

4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

H.12 O(A) Sr.(a) consegue realizar exames solicitados pelo profissional de 

saúde que acompanha seu tratamento? 

 

H.13 O(A) Sr.(a) consegue no período de 10 dias receber os resultados dos 

exames solicitados pelo profissional de saúde que acompanha seu 

tratamento? 
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H.14 O(A) Sr(a). foi questionado pelos profissionais da unidade se aceitava 

fazer  o tratamento medicamentoso? 

 

H.15 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade se está tomando a medicação? 

 

H.16 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade se esta fazendo a dieta diariamente? 

 

H.17 Em algum momento durante a consulta o Sr(a). é questionado pelos 

profissionais da unidade quanto ao horário que esta tomando a 

medicação? 

 

I. ADESÃO/VÍNCULO 

Para as questões I.1 a I.10 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

I.1 O(A) Sr(a) recebe 

apoio por parte: 

I.1a Família?  

I.1b Colegas trabalho?  

I.1c Amigos?  

I.1d Profissionais de saúde da unidade?  

I.1e Outros: ___________  

I.2 Quando o(a) Sr.(a) vai à unidade de saúde para a consulta de HAS, é 

atendido pelo mesmo profissional? 

 

I.3 Se o(a) Sr.(a) tem alguma dúvida sobre o seu tratamento, consegue falar 

com o mesmo profissional da unidade de saúde que o atende? 

 

I.4 Quando o(a) Sr.(a) faz alguma pergunta ao profissional da unidade de 

saúde sente que é compreendido? 

 

 

I.5 O profissional da unidade de saúde que o(a) Sr.(a) está fazendo o 

tratamento responde às suas perguntas de maneira clara? 

 

I.6 O profissional da unidade de saúde dá tempo suficiente para que o(a) 

Sr.(a) fale suas dúvidas ou preocupações? 

 

I.7 Quando o(a) Sr.(a) consulta na unidade de saúde, o profissional  

conversa sobre outros problemas de saúde? 

 

I.8 O profissional da unidade de saúde explica sobre a importância de 

seguir o tratamento indicado para o controle da HAS? 

 

I.9 O profissional da unidade de saúde pergunta sobre todos os 

medicamentos que o(a) Sr.(a) está utilizando? 

 

I.10 Os profissionais da unidade de saúde relacionam-se bem com as 

pessoas da comunidade? 

 

Para a questão I.11 responda: 1 - Sempre; 2 – Quase Sempre; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase Nunca; 5 – Nunca; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

I.11 O(A) Sr.(a) já pensou em mudar da unidade de saúde por causa dos 

profissionais? 

 

I.12 Numa escala de 1 a 

5, considerando 1 (pior 

situação) e 5 (melhor 

situação), qual seria o 

seu grau de satisfação 

em relação aos 

seguintes profissionais 

que o atende? 

I.12a Médico  

I.12b Enfermeiro  

I.12c Auxiliar Enfermagem  

I.12d Agente Comunitário de Saúde/ACS  

I.12e Outros Profissionais  

J. ELENCO DE SERVIÇOS 

Para as questões J.1 a J.13 responda seguindo a escala de 1 – Nunca; 2 – Quase 

nunca; 3 – Às vezes; 4 – Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

Com que freqüência as ações a seguir são oferecidas pela equipe que acompanha o seu 

problema da HAS. 

J.1 Informação sobre a HAS e seu controle?  

J.2 Informação sobre os medicamentos e seus efeitos?  

J.3 Educação em saúde (informação sobre outros temas de saúde)?  

J.4 Verificação de PA todas as vezes que vai para consulta?  

J.5 Visitas domiciliares?  

J.6 O(A) Sr.(a) encontra um profissional na unidade de saúde para atendê-lo 

em todos os dias úteis da semana? 

 

J.7 Participação em grupos de doentes de HAS na unidade de saúde?  

J.8 Os Horários de funcionamento do serviço de saúde para atendimento 

são sempre respeitados? 

 

J.9 O(A) Sr(a) recebe todos os medicamentos necessários para o tratamento 

da HAS? 

 

J.10 O serviço oferece/garante exames solicitados pelo profissional da 

saúde? 

 

J.11 O(A) Sr(a) recebe resultados exames em até 10 dias?  

J.12 O profissional da unidade de saúde explica os resultados dos exames?  

J.13 É agendada a sua consulta de retorno?  

L. COORDENAÇÃO 

Para as questões L.1 a L.7 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

L.1 Os profissionais da unidade de saúde pegam seu prontuário/ficha do(a) 

Sr(a) durante a consulta? 

 

L.2 Durante seu atendimento o profissional da unidade de saúde anota as 

suas queixas no seu prontuário? 

 

L.3 O(A) Sr(a) é avisado(a) sobre o agendamento da sua consulta de retorno 

na unidade de saúde? 

 

L.4 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde, recebe 

encaminhamento por escrito para o outro serviço de saúde pelo 

profissional que acompanha seu tratamento? 

 

L.5 Quando o(a) Sr(a) tem algum problema de saúde e é encaminhado para 

outro serviço de saúde tem o atendimento garantido no serviço 

referendado? 

 

L.6 O(A) Sr(a) retorna à unidade de saúde com informações escritas sobre 

os resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

L.7 Os profissionais da unidade de saúde discutem com o(a) Sr(a) sobre os 

resultados da consulta realizada no outro serviço? 

 

M. ENFOQUE NA FAMÍLIA 

Para as questões M.1 a M.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 

– Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

M.1 Os profissionais da unidade de saúde procuram conhecer as pessoas 

que moram com o(a) Sr.(a)? 

 

M.2 Os profissionais da unidade de saúde conversam com as pessoas que 

moram com o(a) Sr.(a) sobre a HAS, estilo de vida, o seu tratamento e 

outros problemas de saúde? 

 

M.3 Os profissionais de saúde conversam sobre a importância do 

envolvimento da sua família no seu tratamento? 

 

N. ORIENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Para as questões N.1 a N.3 responda: 1 – Nunca; 2 – Quase nunca; 3 – Às vezes; 4 – 

Quase sempre; 5 – Sempre; 0 – Não se aplica; 99-NS/NR 

N.1 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a importância da 

sua participação e da sua família em instituições da comunidade (igrejas, 

associação de bairro, etc.) como apoio para resolver seus problemas de 

saúde? 

 

N.2 Com que freqüência os serviços de saúde desenvolvem ações sobre 

HAS com as Igrejas, Associações de Bairro, escolas, etc.? 
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N.3 Os profissionais da unidade de saúde conversam sobre a influência da 

família/amigos/colegas no seu tratamento? 

 

SUAS SUGESTÕES, COMENTÁRIOS E/OU DÚVIDAS 
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8.3. PUBLICAÇÕES GERADAS A PARTIR DO PROJETO INICIAL 
 

 

FATORES DE RISCO PARA OBESIDADE EM UM ESTUDO DE COORTE DE 

HIPERTENSOS  

REVISTA DE NUTRIÇÃO 

RISK FACTORS FOR OBESITY IN A COHORT STUDY OF HYPERTENSIVE 

INDIVIDUALS 

FACTORES DE RIESGO PARA OBESIDAD EN UN ESTUDIO DE COHORTE DE 

HIPERTENSOS 

Iara Medeiros de Araújo2, Neir Antunes Paes3 

Correspondência: Rua Hermelinda Henrique de Araújo, 105, 58051-020 – Bancários, 

João Pessoa-PB. Email: imedeiros_araujo@yahoo.com.br. Fone83)3235-2697 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo  investigar a associação dos fatores de riscos com a 

obesidade de uma coorte com todos os hipertensos, partindo de uma amostra 

probabilística dos usuários acima de 20 anos, das 180 equipes de saúde 

cadastrados nas Unidades de Saúde da Família pelo Programa Hiperdia na capital 

do estado da Paraíba, João Pessoa. A obesidade foi avaliada mediante o cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC). Utilizou-se um modelo de regressão logística, 

através da razão de chances, com intervalo de confiança de 95%, e nível de 

significância de 5%. A representatividade total dos usuários era 73,8% mulheres e 

26,2% homens. A proporção de usuários obesos em relação ao sexo apresentou 

74,2% de mulheres e 25,8% de homens. A idade mais prevalente foi ≥ 60 anos com 

52,5% ao longo dos três anos. Os hipertensos, com circunferência da cintura (CC) 

alterada, apresentou, em 2009, uma razão de chances 11,3 vezes significativamente 

                                                           
2
 Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 

Faculdade de Medicina Nova Esperança em João Pessoa-PB. Email: imedeiros_araujo@yahoo.com.br. 

3
 Doutor em Demografia. Professor Associado da Universidade Federal da Paraíba. Email: antunes@de.ufpb.br 

mailto:imedeiros_araujo@yahoo.com.br
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maior (p<0,000) de serem obesos em relação àqueles com uma CC normal. Essa 

razão de chances aumentou em 2010 para 11,81 e em 2011 para 28,7, (p < 0,000).  

Pressão arterial; Obesidade; Prevalência. 

 

Abstract 

This study aims to investigate the association of risk factors with obesity of a cohort 

with all hypertensive, starting from a random sample of users over 20 years old, from 

180 health teams enrolled in the Family Health Units by Hiperdia Program in the 

capital of the state of Paraiba, João Pessoa. The obesity was assessed by 

calculating the Body Mass Index (BMI). It was used a logistic regression model by 

odds ratio with a confidence interval of 95% and a significance level of 5%. A fully 

representative of users was 73.8% women and 26.2% men. The proportion of obese 

users in relation to sex showed 74.2% women and 25.8% men. The most prevalent 

age was ≥ 60 years with 52.5% over the three years. Hypertensive patients with an 

amended waist circumference (WC) reported in 2009 an odds ratio 11.3 times 

significantly higher (p <0.000) to be obese compared those with a normal WC. This 

odds ratio increased in 2010 to 11.81 and in 2011 to 28.7 (p <0.000). 

Blood pressure; Obesity; Prevalence. 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo investigar la asociación de factores de riesgos con 

la obesidad de un cohorte con todos los hipertensos, partiendo de una muestra 

probabilística de usuarios encima de 20 años, de los 180 equipos de salud 

registrados en las Unidades de Salud de Familia por el Programa Hiperdia en la 

capital del estado de Paraíba, João Pessoa. La obesidad fue evaluada mediante el 

cálculo de Índice de Masa Corporal. Se utilizó un modelo de regresión logística 

através de la razón de chances, con intervalo de confianza del 95%, y nivel de 

significancia del 5%. La representatividad total de los usuarios era 73,8% mujeres y 

26,2% hombres. La proporción de usuarios obesos en relación al sexo presentó 

74,2% de mujeres y 25,8% de hombres. La edad más prevalente fue≥60 años con 
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52,5% a lo largo de tres años. Los hipertensos con circunferencia de la cintura 

alterada, presentó en el 2009 una razón de chances 11,3 veces significativamente 

mayor (p<0,000) de ser obesos en relación a aquellos con una CC normal. Esa 

razón de chances aumentó en el 2010 para 11,81 y en el 2011 para 28,7, (p<0,000).  

Presión arterial; Obesidad; Prevalencia. 

 

Introdução  

 

A obesidade tem sido largamente investigada como um importante fator de 

risco para a hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipercolesteromia, diabetes 

mellitus, doenças cardiovasculares1, e o consumo exagerado de alimentos 

hipercalóricos tem contribuído para o crescimento desse agravo.2 Segundo a 

organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é considerada a mais 

importante desordem nutricional nos países desenvolvidos, devido ao aumento de 

sua incidência.3  

Em 2008, cerca de 1,5 bilhões de adultos apresentavam sobrepeso. 

Comparado com a década de 1980, a prevalência aumentou mais de duas vezes, e 

as projeções para os próximos anos indicam que, em 2030, o número de obesos ou 

que terá sobrepeso poderá atingir 3,3 bilhões de pessoas da população adulta 

mundial.4  

Informações acerca da antropometria vêm ganhando relevância como forma de 

compreender as dificuldades de controle dessas medidas, mas a escassez de 

estudos, principalmente no acompanhamento dos pacientes obesos nos serviços de 

saúde no Brasil, vem preocupando os estudiosos e responsáveis devido ao aumento 

crescente de pessoas na faixa etária adulta com problemas de obesidade.   

Pesquisas realizadas utilizando o Índice de Massa Corpórea (IMC), como 

marcador de obesidade, encontraram uma associação tanto com a morbidade como 

com a mortalidade cardiovascular.5,6 Quando inseridas a esse fator, as medidas de 

obesidade central (circunferência abdominal e relação cintura-quadril alteradas), o 
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desempenho dos estudos referentes a sensibilidade e especificidade mostraram-se 

cada vez mais interligadas a riscos coronarianos elevados7,8 e infarto agudo do 

miocárdio.9,10,11,12,13  

No Brasil, os estudos direcionados a essa linha de atuação mostram-se mais 

envolvidos com levantamentos de base populacional relativos às pesquisas 

transversais, não se detendo à importância do acompanhamento da evolução do 

tratamento desses agravos no cotidiano dos serviços. Análises de coorte contribuem 

enormemente para o entendimento das ações desenvolvidas nesse setor, assim 

como para avaliar se o planejamento e programação nas rotinas dos serviços 

direcionados ao controle da obesidade estão sendo aplicadas de maneira eficaz no 

dia  a dia, no atendimento aos portadores desse agravo.  

Entendendo que a obesidade se constitui um importante fator de risco para a 

hipertensão, assume relevância o acompanhamento desse fator em uma coorte de 

hipertensos, particularmente quando atua para o controle de ambos os agravos 

(obesidade e hipertensão) um programa que foi desenhado para este fim, como o 

Hiperdia, o qual está atrelado à Estratégia Saúde da Família do Ministério da Saúde. 

Neste contexto, este estudo teve por objetivo investigar a associação dos 

fatores de riscos com a obesidade de uma coorte de hipertensos cadastrados no 

Programa Hiperdia, na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. 

 

Materiais e métodos 

 

Trata-se de um recorte do estudo referente a uma coorte de usuários adultos 

(maiores de 20 anos) hipertensos cadastrados nas Unidades de Saúde da Família 

pelo Programa Hiperdia (2006/2007) em João Pessoa, Paraíba.14 Uma descrição 

detalhada das etapas metodológicas para a construção dessa coorte de hipertensos 

por processos aleatórios, baseada em uma amostra representativa de todos os 

hipertensos cadastrados no Programa é encontrada em Paes.14  

Segundo a base de dados do SIAB15, o município de João Pessoa estava 
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estruturado em 5 Distritos Sanitários distribuídos em 180 unidades de saúde (uma 

equipe por unidade) com um total de 43.953 hipertensos cadastrados na ESF, o que 

representa uma cobertura de 85% da população do município. 

Na coorte inicial, foram visitados para avaliação nutricional e aferição da 

pressão arterial, 343 usuários hipertensos em 2009, 320 em 2010, e 320 em 2011. 

As perdas dos usuários foram devido a: óbitos, recusa da entrevista, mudança de 

município ou dificuldade em localizá-los. Critérios de exclusão aplicados no inicio da 

pesquisa incluíram pacientes falecidos, com déficit cognitivo e que se mudaram da 

área de cobertura no período. 

Para o presente estudo, a obesidade foi considerada como variável 

dependente, dicotomizada como obeso (sim) e não obeso (não). As variáveis 

independentes incluíram: fatores demográficos sexo (masculino e feminino) e idade 

(categorizada como < 60 anos e 60 ≥ anos); fatores antropométricos (Circunferência 

da Cintura – CC, Razão Cintura e Quadril – RCQ, ambas as medidas categorizadas 

como normal ou risco); pressão arterial sistêmica (categorizada como Hipertenso 

Controlado – HC e Hipertenso Não Controlado – HNC) e o sedentarismo nas 

categorias: não e sim. 

As variáveis quantitativas independentes foram descritas pelo seu valor 

absoluto e de distribuição de frequências relativas (em percentagens). Os pesos das 

variáveis foram estimados pela aplicação do modelo de regressão logística através 

da razão de chances (Odds Ratio ajustado), com intervalo de confiança de 95%, e 

nível de significância de 5%. 

As medidas de peso foram obtidas por meio de balanças da marca LIDER, 

aprovada pelo INMETRO, com precisão de 100g. Antropômetros de alumínio foram 

utilizados para obtenção da medida de estatura e o uso da fita flexível e inelástica 

para avaliação da Circunferência da Cintura (CC) e do Quadril. A classificação 

utilizada para o Índice de Massa corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC) e 

Razão Cintura- Quadril (RCQ) foi de acordo com a recomendação da OMS.3,16 

Na categoria do peso em função do IMC, os intervalos foram: IMC < 18,5 kg/m2 

(baixo peso); IMC > 25 kg/m2 (excesso de peso); e IMC > 30 kg/m2 (obesos). Para 

CC, a OMS estabelece como ponto de corte para risco cardiovascular, a medida de 
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circunferência abdominal igual ou superior a 94cm em homens, e 80cm em 

mulheres. No caso da RCQ, indica- se o valor > 0,85 para mulheres e RCQ > 1,00 

para homens. 

A aferição da pressão arterial em mmHg foi obtida com um esfigmomanômetro 

com coluna de mercúrio, modelo DS44 e marca WelchAllyn. Os aparelhos foram 

aferidos periodicamente para comprovação da precisão. Adotou-se, como parâmetro 

dos níveis pressóricos, o Caderno da Atenção Básica n. 15.17 Foram realizadas duas 

aferições da PA, no início da entrevista, com as pessoas sentadas; e repetida após 

cinco minutos de repouso, sendo admitida a média dessas medidas. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do software SPSS, 

versão 13.0 nos três momentos da entrevista. Este estudo seguiu a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa com seres humanos18, que 

garante o sigilo das informações, privacidade e seu consentimento livre e 

esclarecido. Foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina Nova Esperança, em sua 8a Reunião Extraordinária, realizada em 10 de 

setembro 2009, protocolo CEP FACENE/FAMENE 174/2009, CAAE 

n.5001.0.000.351-09. 

 

Resultados  

 Dos 343 hipertensos entrevistados no ano de 2009, 23 não participaram 

da pesquisa nos anos seguintes (2010 e 2011), o que representou 6,7% de perdas. A 

amostra final em 2011 ficou em 320 (93,3%). Os resultados em termos absolutos e 

relativos das variáveis demográficas, antropométricas e o sedentarismo para os três 

anos estão representados na Tabela 1, com as correspondentes categorias de 

desagregação dicotômicas. 

No início da pesquisa, em 2009, a representatividade total dos usuários era de 

73,8% de mulheres e 26,2% de homens. A proporção de usuários obesos em 

relação ao sexo em 2009 foi de 74,2% nas mulheres e 25,8% nos homens. Estes 

percentuais mantiveram a mesma magnitude nos anos seguintes, 2010 e 2011. 

Quando analisado o percentual da obesidade entre as mulheres em 2009, 2010 e 



62 
 

 

2011, os resultados foram respectivamente: 79,4%, 83,0% e 83,4%. Com relação 

aos homens, estes percentuais corresponderam a: 77,8%, 82,4% e 77,6%, na 

mesma sequência de anos.  

A idade mais prevalente foi aquela igual ou acima de 60 anos, em torno de 

52,5% ao longo dos três anos. Entre os usuários abaixo de 60 anos, os percentuais 

de obesidade para cada ano (2009, 2010 e 2011), respectivamente, foram: 81,6%, 

86,3% e 86,2%. Naqueles com idade igual ou acima de 60, os considerados obesos 

apresentaram: 76,7%, 79,6% e 78,0%, na mesma sequência de anos. 

Com relação à Circunferência da Cintura, os percentuais totais daqueles com 

CC em risco foi: 80,2% (2009), 90,6% (2010) e 89,1% (2011). Ao se verificarem os 

hipertensos com CC normal, os percentuais de obesos em 2009, 2010 e 2011 foram 

respectivamente: 55,9%, 36,7% e 22,9%. Nos considerados em risco, tais 

percentuais aumentaram para: 84,7% (2009), 87,2% (2010) e 89,5% (2011). Porém, 

entre os obesos, ao longo dos três anos, a proporção daqueles com CC em risco 

apresentou aumento progressivo ficando em: 86,0% (2009), 95,8% (2010) e 97,0% 

(2011). 

Quanto à Razão Cintura/Quadril de todos os cadastrados no programa, em 

2009, o percentual em risco foi de 81,9%, aumentando em 2010 para 87,8% e em 

2011 para 85,3%. A proporção de obesos hipertensos considerados com RCQ 

normais foi: 59,7%, 66,7% e 59,6% respectivamente a cada ano estudado. Quando 

em risco, a prevalência da RCQ dos obesos, passou a ser: 83,3%, 84,7% e 86,1% 

no triênio. Quando analisados apenas aqueles obesos com RCQ alterada, os 

percentuais ficaram em 86,3% (2009), 90,2% (2010) e 89,4% (2011). 

Neste estudo, houve um alto índice de usuários com pressão arterial alterada, 

com 81,9% (2009), 79,7% (2010) e 77,8% (2011) da amostra total. Em se tratando 

dos hipertensos com a hipertensão não controlada (HNC), os valores obtidos foram: 

79,7%, 83,1% e 83,9% para aqueles considerados obesos respectivamente em 

2009, 2010 e 2011. Enquanto àqueles com hipertensão arterial controlada (HC), os 

percentuais foram 75,8%, 81,5% e 74,6% respectivamente nos anos de estudo. Por 

outro lado, apenas entre os obesos em 2009, 82,7% deles não tinham a PA 

controlada e permaneceram em 80% nos anos seguintes. 



63 
 

 

Com relação ao item sedentarismo, verificou-se que, no início da pesquisa 

(2009), a maioria das pessoas afirmava não ser sedentária (71,1%), mas nos anos 

seguintes, houve uma inversão de comportamento, atingindo em 2010, 44,1%, e 

caindo em 2011 para 33,5% de pessoas não sedentárias. Já entre os não 

sedentários, em 2009, 78,7% estava obeso, mantendo-se em 79,4% nos anos 

seguintes. 

A Tabela 2 mostra os resultados do odds ratio e p-valor das variáveis ao longo 

dos três anos pesquisados. A avaliação revelou que os hipertensos com CC em risco 

alterado apresentaram, no ano de 2009, uma razão de chances 11,3 vezes 

significativamente maior (p<0,000) de serem obesos em relação àqueles com uma 

CC normal. Essa razão de chances aumentou em 2010 para 11,81; e em 2011, para 

28,7, com p-valor < 0,000. 

Já os hipertensos, com a RCQ em risco, apresentaram em 2009 uma razão de 

chance 3,96 vezes significativamente maior de serem obesos em relação àqueles 

com RCQ normal (p<0,000). Razões de chances em torno deste valor foram 

observados em 2010 e 2011, respectivamente com 2,77 e 4,20 (ambos com 

p<0,000). 

Para as demais variáveis em estudo (sexo, idade, HAS, sedentarismo), não foi 

evidenciada associação significativa com a obesidade para os três anos estudados. 

As exceções ficaram para as variáveis idade e HAS em 2011, fixando o valor limite 

de p<0,05, sugerindo que os hipertensos com idade igual ou acima de 60 anos 

tinham 1,76 vezes mais chance de serem obesos em relação àqueles abaixo de 60 

anos e os hipertensos com HNC tinham 1,57 vezes mais chance de serem obesos 

em relação àqueles com hipertensão controlada. 
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Tabela 1 – Número e percentual por condição de obesidade dos hipertensos segundo 

variáveis sexo, idade, CC, RCQ, HAS e Sedentarismo nas entrevistas realizadas em 

2009, 2010 e 2011, João Pessoa, PB 

Variáveis 

Obesidade   

Não Sim Total 

n   (%) %* n     (%) %* n %(total) 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0

0
9
 

Sexo 
Feminino 52 (72,2) 20,6 201 (74,2) 79,4 253 73,8 

Masculino 20 (27,8) 22,2   70 (25,8) 77,8  90 26,2 

Idade 
< 60 30 (41,7) 18,4 133 (49,1) 81,6 163 47,5 

≥ 60 42 (58,3) 23,3 138 (50,9) 76,7 180 52,5 

CC 
Normal 30 (41,7) 44,1   38 (14,0) 55,9  68 19,8 

Risco 42 (58,3) 15,3 233 (86,0) 84,7 275 80,2 

RCQ 
Normal 25 (34,7) 40,3   37 (13,7) 59,7  62 18,1 

Risco 47 (65,3) 16,7 234 (86,3) 83,3 281 81,9 

Has 
HC 15 (20,8) 24,2    47(17,3) 75,8  62 18,1 

HNC 57 (79,2) 20,3 224 (82,7) 79,7 281 81,9 

Sedentário 
não 52 (73,2) 21,3 192 (70,6) 78,7 244 71,1 

sim 19 (26,8) 19,2   80 (29,4) 80,8  99 28,9 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
1
0
 

Sexo 
Feminino 40 (72,7) 17,0 195 (73,6) 83,0 235 73,4 

Masculino 15 (27,3) 17,6   70 (26,4) 82,4 85 26,6 

Idade 
< 60 21 (38,2) 13,7 132 (49,8) 86,3 153 47,8 

≥ 60 34 (61,8) 20,4 133 (50,2) 79,6 167 52,2 

CC 
Normal 19 (33,9) 63,3   11   (4,2) 36,7 30 9,4 

Risco 37 (66,1) 12,8 253 (95,8) 87,2 290 90,6 

RCQ 
Normal 13 (23,2) 33,3   26   (9,8) 66,7 39 12,2 

Risco 43 (76,8) 15,3 238 (90,2) 84,7 281 87,8 

Has 
HC 12 (21,8) 18,5   53 (20,0) 81,5 65 20,3 

HNC 43 (78,2) 16,9 212 (80,0) 83,1 255 79,7 

Sedentário 
não 29 (52,7) 20,6 112 (42,3) 79,4 141 44,1 

sim 26 (47,3) 14,5 153 (57,7) 85,5 179 55,9 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0

11
 

Sexo 
Feminino 39 (67,2) 16,6 196 (74,8) 83,4 235 73,4 

Masculino 19 (32,8) 22,4   66 (25,2) 77,6 85 26,6 

Idade 
< 60 21 (36,2) 13,8 131 (50,0) 86,2 152 47,5 

≥ 60 37 (63,8) 22,0 131 (50,0) 78,0 168 52,5 

CC 
Normal 27 (47,4) 77,1     8   (3,0) 22,9 35 10,9 

Risco 30 (52,6) 10,5 255 (97,0) 89,5 285 89,1 

RCQ 
Normal 19 (33,3) 40,4   28 (10,6) 59,6 47 14,7 

Risco 38 (66,7) 13,9 235 (89,4) 86,1 273 85,3 

Has 
HC 18 (31,0) 25,4   53 (20,2) 74,6 71 22,2 

HNC 40 (69,0) 16,1 209 (79,8) 83,9 249 77,8 

Sedentário 
não 22 (37,9) 20,6   85 (32,4) 79,4 107 33,4 

sim 36 (62,1) 16,9  177 (66,7) 83,1 213 66,6 

* % referente a categoria da linha; HC = Hipertensos Controlados; HNC = Hipertensos não 

Controlados; CC = Circunferência da Cintura; RCQ = Razão Cintura Quadril. 
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Tabela 2 – OddsRatio e valor de p segundo variáveis sexo, idade, CC, RCQ, 

HAS e Sedentarismo dos hipertensos nas entrevistas realizadas em 2009, 2010 e 

2011, João Pessoa, PB. 

Variáveis ORajust(IC95%) Valor p 

    
E

n
tr

ev
is

ta
 2

0
0

9
 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 0,90(0,5-1,6) 0,369 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 0,74(0,4-1,2) 0,130 

CC 
Normal 1  

Risco 11,3(5,4-23,9) 0,000* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 3,96(2,1-7,4) 0,000* 

Has 
HC 1  

HNC 1,25(0,6-2,4) 0,247 

Sedentário 
não 1  

sim 1,11(0,61-2,0) 0,362 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
1
0
 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 1,04(0,5-2,0) 0,896 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 1,60(0,9-1,9) 0,116 

CC 
Normal 1  

Risco 11,81(5,2-26,8) 0,000* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 2,77(1,3-5,8) 0,005** 

Has 
HC 1  

HNC 0,89(0,4-1,8) 0,760 

Sedentário 
não 1  

sim 1,52(0,9-2,7) 0,155 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0

11
 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 1,44(0,8-2,7) 0,238 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 1,76(1,0-3,2) 0,050** 

CC 
Normal 1  

Risco 28,69(12,0-68,8) 0,000* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 4,20    (2,1-8,2) 0,000* 

Has 
HC 1  

HNC 1,57(1,0-2,6) 0,050** 

Sedentário 
não 1  

sim 1,26(0,7-2,3) 0,434 

* p<0,001; **p<0,05; 

HC = Hipertensos Controlados; HNC = Hipertensos não Controlados; CC = Circunferência 

da Cintura; RCQ = Razão Cintura Quadril.  
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Discussão  

 

Segundo o IBGE19, a população brasileira vem se tornando cada vez mais 

idosa, com um predomínio maior de mulheres. Em acordo com essa tendência, a 

população de hipertensos dessa pesquisa mostrou ser majoritariamente idosa (52%) 

e do sexo feminino nos três anos analisados (73,8%).  

Essa predominância feminina tem sido evidenciada em estudos voltados à 

hipertensão.20,21,22 Em reposta a essa condição, a pesquisa identificou que as 

mulheres são as que mais procuram pela assistência, em virtude da percepção mais 

acurada da condição de saúde, e por desenvolverem maior relação com o serviço 

pela própria condição reprodutiva e fisiológica.23  

No diagnóstico do estado nutricional da população estudada, classificado 

segundo o índice de massa corporal (IMC), foi registrada uma maioria feminina e 

obesa (74,3%), valor similar ao encontrado em estudo de Pinho et al.24 Outros 

pesquisadores, comparando a prevalência da obesidade entre os sexos, a partir de 

uma análise de três inquéritos populacionais, constatou aumento entre ambos, mais 

com predomínio para as mulheres.25 A literatura enfatiza que fatores interligados a 

esse predomínio se aplica ao aumento da gordura corporal, diferenças hormonais, 

menopausa e número de gestações ocorridas.3,26 

A obesidade representa o agravo mais evidente a nível mundial para as 

doenças crônicas não transmissíveis, favorecendo não só o aparecimento dessas 

doenças, como também ser a responsável por inúmeros óbitos.27. 

Mesmo que seu valor seja expresso pelo IMC, esse indicador não fornece 

informações sobre a distribuição e a proporção da gordura abdominal28, reforçando 

aqui a importância de se trabalhar tanto o indicador Circunferência da Cintura – CC 

quanto a Razão Cintura Quadril – RCQ para essa análise. Justifica-se ainda por 

serem consideradas medidas de fácil aplicabilidade na prática clinica e em estudos 

voltados à investigação nutricional nas avaliações de risco para doenças 

cardiovasculares.29 

Na análise da hipertensão com as medidas nutricionais (CC e RCQ), os 
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indivíduos apresentaram uma associação positiva dos hipertensos não controlados 

com o risco para obesidade. Estudos confirmam e reiteram o uso dessas medidas 

nas dinâmicas e rotinas dos serviços de saúde.30,31,32  

Os resultados sugerem que cerca de 80% dos obesos entrevistados não 

controlava sua pressão durante o período investigado, corroborando com os 

achados de outras pesquisas.33,34,35 Alguns autores argumentam que a justificativa 

para tal descontrole se baseia na falta de medicamentos, ausência de instruções 

quanto à dieta, demora, e inadequado atendimento entre o paciente e o 

profissional.36,37,38  

A obesidade e a hipertensão arterial, mesmo não apresentando valores 

estatisticamente significativos, mostraram-se elevadas nas três coletas. Segundo V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial39, a obesidade é considerada o principal 

fator de risco para o seu aparecimento de doenças cardiovasculares, além disso, 

está associada à patologia aterosclerótica, e pode levar a complicações 

coronarianas e aneurisma cerebral.40 Por isso, as atividades voltadas aos serviços 

de rotina para os hipertensos devem focar a análise da antropometria, como medida 

de prevenção ao combate dessas patologias. 

Embora não tenha sido evidenciada uma associação da hipertensão com o 

sedentarismo, o percentual de sedentários saltou de 28% para 67% em três anos, 

mais do que dobrando esse percentual, tendência esta também observada entre os 

obesos na mesma proporção. 

Estudos similares sobre hipertensão e o sedentarismo identificaram que mais 

da metade dos 328 pacientes cadastrados no hiperdia (57,3%) denominaram-se 

serem sedentários.41  

 

Conclusão 

 

A Circunferência da Cintura e a Razão Cintura Quadril foram as medidas que 

mais se correlacionaram com as variáveis do estudo; as chances de ocorrência 
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variou entre os anos analisados, mas sempre com tendência de aumento 

significativo. 

Além disso, houve a comprovação de que as medidas antropométricas têm 

relação direta com a obesidade, sustentando a prova de que estudos 

antropométricos influenciam em problemas cardiovasculares.  

Atenta-se que, mesmo com o acesso aos serviços primários em saúde, o 

problema da obesidade encontrado no Programa de Saúde da Família (PSF) 

necessita estimular mudanças no processo de trabalho. Medidas preventivas e 

efetivas devem ser colocadas na rotina das Unidades. Investigação qualitativa sobre 

as dificuldades da manutenção da saúde necessitam ser coletadas no auxilio de 

entender e melhorar o atendimento ao publico estudado.  

Na atualidade, a conformação da equipe básica da ESF torna-se insuficiente 

para atender as necessidades desse segmento populacional, necessitando da 

inserção do educador físico e do nutricionista nas unidades básicas de saúde.   

A prática regular de atividade física é essencial a todos os pacientes 

hipertensos, independente do uso ou não da medicação, mas a orientação e o 

acompanhamento médico tornam-se cruciais para o controle. 

Prevenir e tratar a hipertensão arterial envolve orientações acerca da doença, 

sua dinâmica e as relações envolvidas com seu aparecimento, necessitando, na 

maioria das vezes, de mudanças de estilo de vida. 

Mediante resultados, o estudo identificou fatores que exigem sensibilização 

tanto por parte dos gestores quanto pelos profissionais de saúde acerca do cuidado 

com a hipertensão arterial, principalmente por ser considerado um agravo mais 

prevalente na população mundial. Capacitação profissional e motivação dos 

usuários são requisitos elementares para planejamento, programação e execução 

de atividades nessa linha de cuidado. 

Outros estudos nesta área precisam ser desenvolvidos para que possa analisar 

a tendência da obesidade nas Unidades de Saúde da Família, como proposta de 

acompanhar as dificuldades dos usuários no controle do peso e consequentemente 

sua pressão arterial. Tem-se como demanda a inclusão do profissional nutricionista e 



69 
 

 

o educador físico na equipe do Programa Saúde da Família, cujo Pacto pela Saúde 

de 2006 coloca como prioridade na Atenção Básica a promoção da saúde com 

ênfase na atividade física regular e alimentação saudável. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo investigar a associação dos fatores de riscos com a 

hipertensão de uma coorte com todos os hipertensos, partindo de uma amostra 

probabilística dos usuários acima de 20 anos, das 180 equipes de saúde 

cadastrados nas Unidades de Saúde da Família pelo Programa Hiperdia na capital 

do estado da Paraíba, João Pessoa. Utilizou-se um modelo de regressão logística 

através da razão de chances, com intervalo de confiança de 95%, e nível de 

significância de 5%. A representatividade total dos usuários era 73,8% mulheres e 

26,2% homens. A proporção de usuários hipertensos não controlados em relação ao 

sexo apresentou 81,8% de mulheres e 82,2% de homens. A idade mais prevalente 

foi ≥ 60 anos com 52,5% ao longo dos três anos. Os resultados mostraram uma 

associação da hipertensão com a circunferência da cintura (CC) ao longo dos três 

anos da pesquisa, terminando em 2011 com uma razão de chances de 2,53 vezes 

significativamente maior (p<0,01) de apresentarem hipertensão não controlada em 

relação àqueles com CC normal. Durante o ano de 2009, verificou-se também 
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associação significativa da hipertensão com a idade e com a razão cintura/quadril 

(RCQ). 

Pressão arterial; Obesidade; Prevalência. 

 

Abstract 

This study aims to investigate the association of risk factors with hypertension of a 

cohort with all hypertensive, starting from a random sample of users over 20 years 

old, from 180 health teams enrolled in the Family Health Units by Hiperdia Program 

in the capital of the state of Paraiba, João Pessoa. It was used a logistic regression 

model by odds ratio with a confidence interval of 95% and a significance level of 5%. 

A fully representative of users was 73.8% women and 26.2% men. The proportion of 

uncontrolled hypertensive users in relation to sex showed 81,8% women and 82,2% 

men. The most prevalent age was ≥ 60 years with 52.5% over the three years. The 

results showed na association of hypertension with waist circumference (WC) over 

the three years of research, ending in 2011 with a significantly higher odds ratio of 

2.53 times (p <0.01) of being hypertensive compared those with normal WC. During 

the year 2009 there was also a significant association of hypertension with age and 

with the waist / hip ratio (WHR). 

 

Blood pressure; Obesity; Prevalence. 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo investigar la asociación de factores de riesgos con 

la hipertensión de un cohorte con todos los hipertensos, partiendo de una muestra 

probabilística de usuarios encima de 20 años, de los 180 equipos de salud 

registrados en las Unidades de Salud de Familia por el Programa Hiperdia en la 

capital del estado de Paraíba, João Pessoa. Se utilizó un modelo de regresión 

logística através de la razón de chances, con intervalo de confianza del 95%, y nivel 

de significancia del 5%. La representatividad total de los usuarios era 73,8% mujeres 

y 26,2% hombres. La proporción de usuarios hipertenso no controlado en relación al 

sexo presentó 81,8% de mujeres y 82,2% de hombres. La edad más prevalente 
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fue≥60 años con 52,5% a lo largo de tres años. Los resultados mostraron una 

asociación de hipertensión con la circunferencia de la cintura (CC) durante los tres 

años de investigación, que terminó en 2011 con un cociente de probabilidad 

significativamente mayor de 2,53 veces (p <0,01) de ser hipertensos en comparación 

aquellos con CC normal. Durante el año 2009 también hubo una asociación 

significativa de la hipertensión con la edad y con la relación cintura/cadera (RCC). 

Presión arterial; Obesidad; Prevalencia. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As políticas públicas voltadas ao cuidado com a saúde da população vêm 

atuando de maneira a desenvolver melhor o desempenho assistencial para as ações 

primárias em saúde (promoção e prevenção), com o intuito de diminuir e eliminar os 

riscos provocados pelo próprio estilo de vida da população. Associada a esse estilo, 

a doença mais prevalente na atualidade é a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).1  

Considerado um processo lento, crônico e permanente para a análise clínica, o 

não tratamento da hipertensão pode desencadear complicações mais preocupantes 

como o surgimento de doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca (IC) e doença 

arterial coronariana (DAC)2,3, sendo necessário o controle adequado desses 

pacientes, no que concerne a hábitos dietéticos, atividade física, terapia 

medicamentosa e orientações educacionais, tornando possível o controle e a 

redução de mortalidade por este agravo.4  

Por se tratar de um problema com repercussão nacional e internacional, e por 

estar intimamente ligada a doenças coronarianas, torna-se importante sua 

investigação bem como dos principais fatores envolvidos com o seu aparecimento.5,6  

Inquéritos populacionais em cidades brasileiras, nos últimos 20 anos, apontam 

uma prevalência acima de 30% de seu acometimento (Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, 2010), com mais de 50% na faixa etária de 60 a 69 anos, e 75% para 
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maiores de 70 anos.7,8,9 

No entanto, estudos direcionados a essa linha de atuação no Brasil estão 

atrelados aos recortes de pesquisas transversais, perdendo, assim, o 

acompanhamento do tratamento desses agravos no cotidiano dos serviços. É sabido 

que análises de coorte contribuem enormemente para o entendimento a médio ou 

longo prazo das ações desenvolvidas nesse setor, assim como para avaliar se o 

planejamento e programação direcionados aos hipertensos vêm sendo aplicados de 

maneira eficaz. 

Entendendo que a hipertensão arterial, quando não controlada, pode levar ao 

aparecimento de doenças coronarianas; e que as unidades de saúde da família 

apresentam-se como responsáveis para seu controle a partir do programa hiperdia 

advindo do próprio Ministério da Saúde, este estudo teve por objetivo investigar a 

associação entre os fatores de riscos para hipertensão arterial de uma coorte de 

hipertensos cadastrados na Estratégia Saúde da Família, no município de João 

Pessoa. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um recorte do estudo referente a uma coorte de usuários adultos 

maiores de 19 anos, hipertensos cadastrados no Programa Hiperdia nas Unidades 

de Saúde da Família, no período de 2006 a 2007 em João Pessoa, Paraíba, cuja 

metodologia da construção da coorte encontra-se detalhada em Paes. 10, 11 

A população do município de João Pessoa dispõe de 180 equipes de saúde da 

família, distribuídas em 5 distritos sanitários, além dos serviços de média e alta 

complexidade, compreendendo uma cobertura da ESF de 85%.  

Foram realizados sorteios aleatórios com todos os hipertensos a partir de uma 

amostra probabilística dos usuários hipertensos, pelo SIAB.12 Compuseram a 

amostra 343 usuários hipertensos entrevistados nos anos de 2009, 2010 e 2011, 
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totalizando 23 perdas nos três anos de estudo, especificamente no ano de 2010. 

Tais perdas relacionam-se a óbitos, recusa da entrevista, mudança residencial. 

Como etapas da coleta de dados, Paes10 especifica: análise das fichas dos 

usuários cadastrados no período de 2006 e 2007; prontuário em 2008 para o 

preenchimento das medidas inseridas no estudo; coleta dos dados secundários no 

formulário, e pactuação com a equipe para as visitas domiciliares dos entrevistados 

em 2009, 2010 e 2011.13  

Participaram da coleta das informações estudantes e profissionais da saúde. 

Houve calibração para aplicação do formulário e padronização quanto à aferição das 

medidas antropométricas e da pressão arterial entre todos os integrantes da 

pesquisa. A técnica padronizada seguiu o Manual de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN)14 para as variáveis antropométricas, e o de Hipertensão Arterial 

e Diabetes Mellitus preconizado pelo Ministério da Saúde para a Pressão Arterial 

(PA).15 As informações demográficas e a referente ao sedentarismo foram obtidas 

dos participantes por meio de um formulário, previamente testado.  

As medidas da PA foram realizadas em mmHg, obtida com um 

esfigmomanômetro com coluna de mercúrio, modelo DS44 e marca Welch Allyn. Os 

aparelhos foram aferidos periodicamente para comprovação da precisão. Sendo a 

pressão aferida em dois momentos: o primeiro, no inicio da entrevista; e a segunda, 

ao término. Foram considerados hipertensos os indivíduos com valor de PA sistólica 

> 140 mmHg e/ou PA diastólica > 90 mmHg.  

Para os valores de massa corporal e estatura, os participantes foram pesados 

por meio de balanças da marca LIDER, aprovada pelo INMETRO, com precisão de 

100g. e medidas em estadiômetro  da marca SECA, modelo 206, com precisão de 

0,1 cm). O sobrepeso foi determinado por meio do índice de massa corporal (IMC = 

massa corporal em kg/estatura em m2), de acordo com a classificação recomendada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS)16, nas seguintes categorias: IMC < 18,5 

kg/m2 (baixo peso); IMC > 25 kg/m2 (excesso de peso); e IMC > 30 kg/m2 (obesos). 

Para a medição da Circunferência da Cintura e Quadril, foi usada a fita métrica 

inextensível com precisão de 0,1cm. Utilizou-se como ponto de corte para o 

estabelecimento da obesidade abdominal, a partir da cintura-quadril (RCQ) o valor 
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de 0,8 para mulher e 0,94 para homem, conforme recomendação da Organização 

Mundial de Saúde.16,17 

Alem da aferição das variáveis antropométricas e de pressão, foram obtidas 

informações sobre o sexo (masculino, feminino), idade (<60 e ≥ 60 anos) e o 

sedentarismo (sim ou não). 

A fim de investigar a pressão arterial, como variável dependente, verificou-se a 

associação entre a hipertensão e os fatores de risco antropométricos (circunferência 

da cintura, razão cintura/quadril), sexo, idade e sedentarismo, durante os três anos 

da coorte, cujos pesos das variáveis independentes foram estimados pela aplicação 

do modelo de regressão logística, através da razão de chances (Odds Ratio 

ajustado), com intervalo de confiança de 95%, e nível de significância de 5%. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do software SPSS, 

versão 13.0, nos três momentos da entrevista. Este estudo seguiu a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa com seres humanos18, que 

garante o sigilo das informações, privacidade e seu consentimento livre e 

esclarecido. Foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina Nova Esperança, em sua 8a Reunião Extraordinária, realizada em 10 de 

setembro 2009, protocolo CEP FACENE/FAMENE 174/2009, CAAE 

n.5001.0.000.351-09. 

 

RESULTADOS  

 

Os resultados referem-se aos três anos consecutivos da coorte de hipertensos, 

em 2009, 2010 e 2011. A amostra foi realizada em 343 hipertensos cadastrados no 

hiperdia no ano de 2009, tendo uma perda de 23 (6,7%) participantes em 2010, mas 

permanecendo os 320 integrantes em 2011. As prevalências das variáveis, ano a 

ano, encontram-se na Tabela 1.  

Dentre os hipertensos, em 2009, houve um predomínio de mulheres com 

hipertensão não controlada (HNC), obtendo valor de 73,7% do total dos usuários e 
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26,3% dos homens na mesma categoria. Os hipertensos controlados (HC) 

apresentaram valores de 74,2% para as mulheres e 25,8% para os homens. Estes 

percentuais seguiram a mesma tendência nos anos posteriores. Com relação ao 

sexo feminino, os percentuais de HNC para os anos 2009, 2010 e 2011 foram 

respectivamente: 81,8%, 78,7% e 78,3%. Para o sexo masculino, os percentuais 

foram: 82,2% (2009), 82,4 (2010) e 76,5% (2011). 

Os usuários acima de 60 anos foram maioria na pesquisa, com 52,5%, valor este 

constante durante os três anos. Para esta faixa etária, em 2009, o percentual de 

HNC foi 56,9%. Nos demais anos, ainda nesta faixa etária, os resultados foram: 

54,6% (2010) e 52,6 (2011). Porém, entre os usuários abaixo de 60 anos, as taxas 

de HNC para cada ano (2009, 2010 e 2011) respectivamente foram: 76,1%, 77,8% 

77,6%. Do total de idosos com idade igual ou maior que 60 anos, aqueles com HNC 

apresentaram os seguintes percentuais: 87,2%, 85,6 e 78,0% nos anos 

considerados. 

Referente à Circunferência da Cintura, aqueles hipertensos na categoria risco 

foram maioria, cujos percentuais totais apresentaram: 80,2% (2009), 90,6% (2010) e 

88,8% (2011). Observando-se os hipertensos com CC normal, os percentuais de 

HNC, em 2009, 2010 e 2011 foram respectivamente: 73,5%, 63,3% e 61,1%. Nos 

considerados em risco, tais percentuais aumentaram para: 84,0% (2009), 81,4% 

(2010) e 79,9% (2011). Segundo a classificação das medidas antropométricas para 

CC, a pesquisa descreveu um risco crescente e elevado para o acúmulo de 

adiposidade, principalmente entre os HNC durante o triênio, com a CC de 82,2% 

(2009), 92,5% (2010) e 91,2% (2011). 

De acordo com a Tabela 2, os hipertensos com CC em risco apresentaram, em 

2009, uma razão de chance de 1,89 vezes significativamente maior (p<0,05) de 

terem pressão não controlada do que aqueles com pressão controlada. Em 2010, 

este valor aumentou para 2,52 (p<0,05); e em 2011, esta razão de chances 

aumentou, apresentando um valor de 2,53 vezes significativamente maior (p<0,05) 

de serem HNC. 

Entre os hipertensos, cerca de 80% apresentaram-se obesos nos três anos da 

pesquisa. Nos HNC, a magnitude dos percentuais de obesos foi de 79,7% em 2009, 
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83,1% em 2010, e 83,9% em 2011. Para os HC, este aumento de peso se definiu em 

75,8%, 81,5%, 74,6% a cada ano.  

Observa-se que 70,8% dos HNC informaram praticarem atividade física em 2009, 

não acontecendo o mesmo em 2010 (56,1%) e em 2011(66,3%). Nos HC, 72,6% 

ressaltaram a prática de exercícios físicos em 2009, 44,6% em 2010 e apenas 

32,4% em 2011.  

Com relação ao risco, a Tabela 2 mostra as associações entre a variável 

categórica dependente (hipertensão) e independentes (sexo, idade, obesidade, CC, 

RCQ e sedentarismo), utilizando os três anos da coorte. Na análise bivariada 

realizada, verificou-se que, em 2009, a chance dos entrevistados acima de 60 anos 

que não controlarem a pressão foi 2,14 vezes significativamente maior (p<0,005) em 

relação aos hipertensos com idade inferior a 60 anos.  

Em se tratando da RCQ alterada, para os indivíduos com HNC, esse risco foi 

mais evidente em 2009, com uma razão de chance de 2,03 vezes significativamente 

maior de serem hipertensos não controlados em relação aos usuários com pressão 

arterial controlada, com p-valor de 0,028.  

Nas demais variáveis (sexo, idade, obesidade, CC, RCQ e sedentarismo), não 

foi evidenciada associação significativa com a hipertensão ao longo dos três anos 

estudados. As exceções ficaram para a variável obesidade, em 2011, ficando no 

limite de p<0,05, sugerindo que os hipertensos obesos tinham 1,15 vezes mais 

chance de serem hipertensos não controlados em relação àqueles não obesos. 
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Tabela 1 – Número e percentual por condição de hipertensão segundo variáveis: sexo, 

idade, antropometria e sedentarismo nas entrevistas realizadas em 2009, 2010 e 2011, JP. 

Variáveis 
Hipertenso  

HC HNC Total 
n     (%) %* n     (%) %* n %total 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0

0
9
 

Sexo 
Feminino 46 (74,2) 18,2 207 (73,7) 81,8 253 73,8 

Masculino 16 (25,8) 17,8   74 (26,3) 82,2 90 26,2 

Idade 
< 60 39 (62,9) 23,9 124 (44,1) 76,1 163 47,5 

≥ 60 23 (37,1) 12,8 157 (55,9) 87,2 180 52,5 

CC 
Normal 18 (29,0) 26,5   50 (17,8) 73,5   68 19,8 

Risco 44 (71,0) 16,0 231 (82,2) 84,0 275 80,2 

RCQ 
Normal 17 (27,4) 27,9   44 (15,7) 72,1   61 17,8 

Risco 45 (72,6) 16,0 237 (84,3) 84,0 282 82,2 

Obesidade 
não  15 (24,2) 20,8   57 (20,3) 79,2   72 21,0 

sim 47 (75,8) 17,3 224 (79,7) 82,7 271 79,0 

Sedentário 
não  45 (72,6) 18,4 199 (70,8) 81,6 244 71,1 

sim 17 (27,4) 17,2   82 (29,2) 82,8  99 28,9 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
1
0
 

Sexo 
Feminino 50 (76,9) 21,3 185 (72,5) 78,7 235 73,4 

Masculino 15 (23,1) 17,6   70 (27,5) 82,4 85 26,6 

Idade 
< 60 34 (58,6) 22,2 119 (45,4) 77,8 153 47,8 

≥ 60 24 (41,4) 14,4 143 (54,6) 85,6 167 52,2 

CC 
Normal 11 (16,9) 36,7   19   (7,5) 63,3  30 9,4 

Risco 54 (83,1) 18,6 236 (92,5) 81,4 290 90,6 

RCQ 
Normal   4   (6,2) 14,8   23   (9,0) 85,2  27 8,4 

Risco 61 (93,8) 20,8 232 (91,0) 79,2 293 91,6 

Obesidade 
não  12 (18,5) 21,8   43 (16,9) 78,2  55 17,2 

sim 53 (81,5) 20,0 212 (83,1) 80,0 265 82,8 

Sedentário 
não  29 (44,6) 20,6 112 (43,9) 79,4 141 44,1 

sim 36 (55,4) 20,1 143 (56,1) 79,9 179 55,9 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
11

 

Sexo 
Feminino 51 (71,8) 21,7 184 (73,9) 78,3 235 73,4 

Masculino 20 (28,2) 23,5   65 (26,1) 76,5  85 26,6 

Idade 
< 60 34 (47,9) 22,4 118 (47,4) 77,6 152 47,5 

≥ 60 37 (52,1) 22,0 131 (52,6) 78,0 168 52,5 

CC 
Normal 14 (19,7) 38,9   22   (8,8) 61,1  36 11,3 

Risco 57 (80,3) 20,1 227 (91,2) 79,9 284 88,8 

RCQ 
Normal   7   (9,9) 22,6   24   (9,6) 77,4  31 9,7 

Risco 64 (90,1) 22,1 225 (90,4) 77,9 289 90,3 

Obesidade 
não 18 (25,4) 31,0   40 (16,1) 69,0  58 18,1 

sim  53 (74,6) 20,2 209 (83,9) 79,8 262 81,9 

Sedentário 
não  23 (32,4) 21,5   84 (33,7) 78,5 107 33,4 

sim 48 (67,6) 22,5 165 (66,3) 77,5 213 66,6 
*% referente a categoria da linha;  

*HC = Hipertensos Controlados; HNC = Hipertensos não Controlados; CC = Circunferência da Cintura; RCQ = Razão 

Cintura Quadril.
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Tabela 2 – Odds Ratio e valor de p segundo variáveis sexo, idade, antropometria e 

sedentarismo nas dos hipertensos nas entrevistas em 2009, 2010 e 2011, JP. 

Variáveis 

     

ORajust(IC95%) p 

    

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0

0
9
 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 1,02(0,5-1,9) 0,932 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 2,14(1,2-3,8)    0,007* 

CC 
Normal 1  

Risco 1,89(1,0-3,5)    0,045* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 2,03(1,1-3,9)    0,028* 

Obesidade 
não  1  

sim 1,25(0,7-2,5) 0,494 

Sedentário 
não  1  

sim 1,06(0,6-1,9) 0,843 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
1
0
 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 1,26(0,7-2,4) 0,476 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 1,25(0,7-2,2) 0,416 

CC 
Normal 1  

Risco 2,52(1,1-5,6)    0,023* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 0,66(0,2-1,9) 0,458 

Obesidade 
não  1  

sim 0,89(0,4-1,8) 0,760 

Sedentário 
não  1  

sim 0,97(0,6-1,7) 0,920 

E
n

tr
ev

is
ta

 2
0
11

 

Sexo 
Feminino 1  

Masculino 0,90(0,5-1,6) 0,728 

Idade 
< 60 1  

≥ 60 1,02(0,6-1,7) 0,941 

CC 
Normal 1  

Risco 2,53(1,2-5,3)    0,010* 

RCQ 
Normal 1  

Risco 1,02(0,4-2,5) 0,956 

Obesidade 
não  1  

sim 1,15(1,0-1,4)    0,057* 

Sedentário 
não  1  

sim 1,06(0,6-1,9) 0,816 

*p<0,05; 

HC = Hipertensos Controlados; HNC = Hipertensos não Controlados; CC = Circunferência da Cintura; RCQ = 

Razão Cintura Quadril.
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DISCUSSÃO  

 

Um fenômeno que vem se configurando nas últimas décadas em todo o Brasil é 

o envelhecimento populacional com um predomínio de mulheres (IBGE).19 Neste 

estudo, o contingente de hipertensos foi majoritariamente de idoso (52%) e do sexo 

feminino (73,8%). Essa predominância demonstrada tem sido evidenciada em 

estudos voltados à hipertensão.11,20,21 Alguns pesquisadores avaliam que as 

mulheres são as que mais procuram os serviços de saúde pela própria condição 

reprodutiva e fisiológica e por se preocupar mais com um envelhecimento 

saudável.22  

Mesmo com maiores cuidados com a saúde em relação aos homens, a 

prevalência das usuárias com hipertensão não controlada (HNC) foi muito elevada 

em João Pessoa, oscilando entre 77% e 82% no período da coorte. Tais magnitudes 

são preocupantes, não evidenciando um controle pressórico esperado, tendo em 

vista que a proposta do programa Hiperdia é monitorar os pacientes dentro das 

Unidades de Saúde da Família (USF), para manter a pressão arterial dos seus 

usuários controlados.  

Com o Hiperdia, o Ministério da Saúde buscou trabalhar a reorientação da 

assistência do atendimento aos hipertensos, de maneira a fornecer medicação 

gratuita e o acompanhamento de sua condição clinica, mas fica clara a importância 

da avaliação contínua do programa em termos de adesão medicamentosa, vínculo 

paciente e profissional, participação ativa do indivíduo e a própria capacitação 

profissional.23,24  

Estudos demonstram a gravidade de uma circunferência abdominal aumentada 

nos indivíduos, porque representa risco para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis.25,26,27  

Pesquisa usando a meta-análise observaram que a Circunferência da Cintura 

(CC) é considerada um fator de risco para as doenças cardiovasculares, 

evidenciando que o aumento de um centímetro da CC pode aumentar em 2% o risco 

para tais doenças.28 Acredita-se que medidas elevadas da CC levam ao aumento no 

risco de complicações vasculares, devido principalmente à heterogeneidade das 
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propriedades metabólicas e localização anatômica dos adipócitos, o que poderia 

levar à resistência da ação da insulina e ao aparecimento de doenças 

relacionadas.29  

A relação CC (Circunferência da Cintura) e RCQ (Razão Cintura Quadril) dos 

indivíduos, no presente estudo, reforçou a intima associação dessas variáveis com a 

hipertensão, apontando o risco elevado para as pessoas que apresentaram um 

aumento na região abdominal, identificadas por essas variáveis, sendo mais 

evidentes e mais alarmantes nos HNC. Nestes, os percentuais para CC aumentaram 

sistematicamente de 82% para 91 %; e para a RCQ, o aumento foi de 84% para 

90% no período de estudo.  

Com relação aos usuários com CC em risco, os testes mostraram uma 

associação significativa com a hipertensão nos três anos (p<0,05), apresentando, 

em 2009, uma razão de chance de 1,89 vezes significativamente maior de terem 

pressão não controlada em relação àqueles com CC normal. Em 2010 e 2011, esta 

magnitude aumentou, ficando em torno de 2,52.  

Embora a Odds Ratio tenha sido significante apenas para o ano 2009, com um 

valor de 2,03 (p<0,05) para os hipertensos com RCQ em risco de terem a HNC 

comparado aos hipertensos sem risco, a tendência para os demais anos é sugestiva 

sobre questionamentos acerca dos serviços e monitoramento do programa 

executado pela equipe de saúde da família no município, especialmente quando 

corroborado por outros estudos. 

Por sua vez, foi observada uma alta relação da obesidade com os HNC (em 

torno de 88%), no período, apesar de que uma evidencia estatística significante ter 

sido verificada apenas para 2011. A V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 

(2007)30 ressalta que a obesidade é considerada o principal fator de risco para o 

aparecimento de doenças cardiovasculares. Além disso, a obesidade associada à 

patologia aterosclerótica, pode levar a complicações coronarianas e aneurisma 

cerebral.31 Por isso as atividades voltadas aos serviços de rotina para os hipertensos 

devem focar a analise da antropometria como medida de prevenção ao combate 

dessas patologias. 

Diversos autores afirmam que o sedentarismo é considerado um dos fatores de 
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risco para a não estabilidade dos níveis pressóricos, favorecendo o acúmulo de 

energia, que leva ao sobrepeso/obesidade. Por isso a necessidade do gasto 

energético através da prática de atividade física.32,33,34  

O estudo da coorte analisada aqui mostrou oscilação nos três anos de estudo 

quanto ao percentual de sedentarismo, principalmente para aqueles com a HNC, 

mas com tendência para a não pratica de exercícios físicos. Embora não tenha sido 

estatisticamente evidenciado significância, os resultados obtidos sugerem uma 

alarmante ascensão dos hipertensos com mais de 130% de aumento no período, 

passando de 28,9% para 66,6%, mesmo tendo observado uma redução do 

sedentarismo nos hipertensos não controlados de 82,8% para 77,5%, no período 

estudado. 

Contudo, admitindo que a ESF necessite rever sua prática de atenção ao 

hipertenso, é preciso ter em conta que o controle da hipertensão arterial envolve 

principalmente a conscientização das pessoas para mudanças de hábitos e 

comportamentos adequados. É preciso ter a percepção de que essas mudanças 

ocorrem de maneira gradativa; e que podem ser promovidas por meio de atenção 

individual, compreendendo as necessidades especificas e contínuas, de modo que 

sejam mantidas por toda a vida. 

Para isso, estratégias educacionais, como rodas de conversas sobre as 

dificuldades de manutenção dos níveis pressóricos, tornam-se essenciais para o 

planejamento das ações voltadas para grupos prioritários inseridos na atenção 

primaria de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo reforça a importância da inclusão das medidas 

antropométricas na avaliação dos hipertensos cadastrados no Hiperdia, uma vez 

que os resultados encontrados para o município de João Pessoa demonstraram 

associação positiva com essas variáveis (CC e RCQ). 
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A obesidade, mesmo não apresentando valores estatisticamente significativos 

para a hipertensão, sugere uma forte relação particularmente para os usuários com 

HNC, o que indica sua aplicabilidade na prática clínica, tendo em vista seu poder 

potencializado quanto somado aos indicadores antropométricos (CC e RCQ) para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. 

Este estudo de coorte aponta por vários meios mensuráveis que o programa 

Hiperdia por si só não está dando resposta em sua execução. Medidas mais efetivas 

devem ser introduzidas no processo de avaliação desse programa para melhoria dos 

resultados, tais como: capacitação permanente dos profissionais, tendo em vista a 

rotatividade de muitos deles; política de acompanhamento para uma saudável 

alimentação pelos integrantes das equipes das Unidades de Saúde da Família, com 

a introdução de nutricionistas e programas de atividades físicas, acompanhadas de 

profissional específico na área, pois mesmo com o Núcleo de Apoio de Saúde da 

Família (NASF) inserido, a demanda populacional exige maior vigilância no controle 

da hipertensão arterial. 
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9. ANEXOS 

9.1. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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9.2. DEMAIS DECLARAÇÕES OBTIDAS DURANTE A TESE  
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