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RESUMO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial que contribui para uma elevada 
morbimortalidade cardiovascular, em todo o país. Considerando que a HAS afeta indivíduos em 
idade produtiva, quando enfrentam fatores de risco no trabalho e nos hábitos de vida, torna-se 
essencial conhecer a ocorrência da hipertensão e os fatores que predispõem os trabalhadores dos 
diversos segmentos ocupacionais a essa doença. Objetivou-se, neste estudo, identificar a 
prevalência da HAS em servidores atendidos em um serviço de saúde de uma universidade pública, 
as variações de níveis pressóricos, os fatores de risco presentes e o conhecimento que esses 
servidores possuem sobre os fatores que influenciam a elevação da pressão arterial. A pesquisa 
epidemiológica foi realizada no Departamento de Atendimento ao Servidor (DAS) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com 102 servidores atendidos na clinica médica no 
período de março a maio de 2009. Os dados foram coletados por meio de um questionário e pela 
aferição dos níveis pressóricos arteriais sistólicos e diastólicos (PAS e PAD). As aferições foram 
classificadas em estágios de hipertensão, segundo os parâmetros da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão (SBH), e quanto ao risco cardiovascular que indicavam, com base nos critérios da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Os dados foram analisados utilizando técnicas de 
estatística descritiva. Os servidores tinham, em média, 54 anos de idade; a maioria era do sexo 
masculino (67%) e com escolaridade de nível fundamental ou médio (76%); trabalhavam 
principalmente nas unidades suplementares e nas pró-reitorias; exerciam diversas funções, com 
predominância de vigilância, assistência administrativa, como auxiliares nos setores de saúde e em 
obras estruturais. Identificou-se que 47% (48) dos servidores se autorreferiram como portadores de 
hipertensão por oito anos em média, a maioria exercendo funções braçais e administrativas.  Entre 
os trabalhadores com hipertensão autorreferida, observaram-se percentuais de trabalhadores com 
níveis pressóricos nas classificações de pré-hipertenso (12% no PAS e 20% no PAD), em estágio I 
de hipertensão (16% no PAS e 9% no PAS) e no estágio II da doença (15% no PAS e 5% no PAD).  
As aferições dos não portadores foram classificada em: normal (16% no PAS e 30% no PAD) e 
pré-hipertenso (21% no PAS e 16% no PAD). Os fatores de risco identificados em mais de 50% 
dos sujeitos foram: tabagismo, etilismo e sobrepeso, embora houvesse indícios de alguns hábitos 
positivos para combater o sedentarismo. Dos 48 servidores com diagnostico de hipertensão que 
tiveram 5 cinco fatores de risco presentes e níveis pressóricos limítrofes (12%), em estágio I e II 
foram categorizados como de alto risco vascular, respectivamente, 16% e 15%. Nos servidores que 
indicaram ter conhecimento dos fatores que influenciam a elevação de sua pressão arterial, o 
percentual informado foi menor do que 39% para cada fator de risco citado. Conclui-se que havia 
uma alta prevalência de HAS entre os servidores atendidos no Departamento; que todos os 
servidores apresentavam comportamentos de risco; que os níveis pressóricos eram elevados, mesmo 
naqueles que se encontravam em tratamento, revelando baixa adesão à terapêutica.  Trata-se de uma 
população em risco, quando se considera a faixa etária do grupo, as funções que exercem e os 
hábitos de vida inadequados que possuem. A atenção à saúde dos servidores com hipertensão na 
UFRN e que procuram o serviço do DAS se apresenta como uma ação essencial no cumprimento da 
política de saúde do trabalhador da instituição e do país. Sugere-se a realização de intervenções 
educativas que resultem em melhoria da qualidade de vida e trabalho desses servidores. 

 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, hipertensão arterial, fatores de risco.  



COSTA, Lúcia de Fátima. Systemic arterial hipertension and risk factors among  public 
service workers attended to in the Workers´Health Department of the Federal University of 
Rio Grande do Norte.  Thesis (Masters) 2009. 90 f. Graduate Program in Nursing, Center for 
Health Sciences. Federal University of Rio Grande do Norte.  Natal, RN, 2009. 
 

ABSTRACT 
 
Systemic arterial hypertension is a multifactorial disease that contributes to the country´s high 
cardiovascular morbi-mortality rates. Considering that hypertension affects individuals in their 
most productive age while facing work and living risk factors, it is important to investigate its 
occurrence and predisposing factors in different occupational segments. The objective of this study 
was to identify the prevalence of hypertension among workers attended to in a medical service of a 
public university, their hypertension levels, the risk factors present, and their knowledge of the 
factors that  influence the arterial pressure. The epidemiologic study was conducted in the Health 
Department of the Federal University of Rio Grande do Norte with 102 workers that sought care in 
the medical clinic during the months of March to May 2009. Data were collected by means of a 
questionnaire and measurements of systolic and diastolic arterial pressure (SAP and DAP) that 
were classified in stages according to the Brazilian Society of Hypertension and the degree of risk 
for cardiovascular events according to the criteria of the Brazilian Society for Cardiology. Data 
were analyzed using descriptive statistics. The workers were, on average, 54 years of age; the 
majority (67%) was male and had primary or middle educational level; they worked mainly in 
supplemental units and deanship offices conducting different functions such as security guards, 
administrative assistants, health auxiliaries and constructions workers; 48 (47%) of the workers 
identified themselves as hypertensive for 8 years on average, with the majority executing hard  
labor and administrative functions. Among the workers with hypertension, the number of the 
pressure levels classified as pre-hypertensive, stage I and II were: (12% in the SAP and 20% in the 
DAP); (16% in the SAP and 9% in the DAP); and (15% in the SAP and 5% in the DAP), 
respectively.  The workers that did not identify themselves as hypertensive presented  
classifications with greater frequencies were: normal (16% in the SAP and 30% in the DAP); and 
pre-hypertensive (21% in the SAP and 16% in the DAP). The risk factors identified in more than 
50% of the workers were: tobacco smoking, alcohol consumption and indices of being overweight, 
although physical activities are also present.  Of the 48 workers diagnosed as hypertensive, those 
that had 5 risk factors present and limitrophic pressure levels (12%), in stage I hypertension (16%) 
and stage II hypertension (15¨%) were categorized as being in high risk for vascular events.  The 
number of workers that indicated they had knowledge of the factors that influence their 
hypertension was less than 39% for each factor.  It is concluded that there is a high prevalence of 
systemic  arterial hypertension in the  university workers, even amongst those already under 
treatment. They constitute a population at risk considering their  age group, their work functions, 
and their inadequate life habits. Health care of these hypertensive workers that seek attention in the 
Health Department is an important aspect of the internal workers health policy in the institution. 
Educational interventions are recommended  for the improvement of quality of  life and of work in  
these workers.   

 
keywords: worker´s health; arterial hypertension, risk factors 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A HAS é uma doença crônica degenerativa que se instala de forma silenciosa, evolui de 

forma lenta, não tem cura e é considerada um dos principais fatores de risco de 

morbimortalidade cardiovascular. (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 

O Programa de Detecção, Avaliação e Tratamento da Hipertensão Arterial 

(PRODATHA), que funciona dentro do Programa Nacional de Prevenção e Epidemiologia da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), afirma que poderá ser aplicada ao Brasil a 

estimativa de 50% das mortes, em nível mundial, de pessoas acima de 50 anos, relacionadas 

ao aparelho cardiovascular. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2002).  

Segundo dados oficiais do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no Brasil as 

doenças do aparelho circulatório são a primeira causa de morte e também responsáveis por 

40% das aposentadorias precoces. (BRASIL, 2001). Essas doenças são, portanto, um 

importante problema de saúde pública, que tem na Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) um 

dos seus principais fatores de risco.  

No Brasil, a HAS contribui de forma significativa para uma elevada mortalidade 

cardiovascular em todas as suas regiões, explicando 40% das mortes por acidente vascular 

encefálico, sendo 25% delas por doença arterial coronariana. Esse percentual de mortalidade 

tem uma elevação progressiva quando a Pressão Arterial (PA) passa dos níveis de 115-

75mmhg. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006).  

A prevalência da HAS varia com o critério diagnóstico empregado e aumenta em faixas 

etárias maiores. No Brasil, estudos epidemiológicos que utilizam a medida casual da Pressão 

Arterial (PA), aquela onde não ocorre monitorização contínua, mostram prevalências variando 

em torno de 40% a 50% na população adulta com mais de 40 anos. Quando da confirmação 

do diagnóstico clínico, a tendência desses números é sofrerem uma redução de 

aproximadamente 30%, com avaliações seguintes realizadas em ocasiões diferentes. 

(BRASIL, 2004). 

Com o critério atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90 mmhg), a 

prevalência na população urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 43,9%, dependendo da 

cidade onde o estudo for conduzido. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2006). 
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O Instituto Nacional de Câncer (INCA), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), 

realizou entre 2002-2003 um amplo inquérito de base populacional que envolveu 15 capitais 

brasileiras e o Distrito Federal, com o objetivo de estimar a magnitude da exposição a 

comportamentos e fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis. Entre esses 

agravos, foi trabalhada a estimativa de prevalência da HAS autorreferida e hábitos de vida 

saudáveis, em adultos, (INTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2003). Esse inquérito 

utilizou como parâmetro três faixas, ratificando dois pontos encontrados na literatura. O 

primeiro ponto foi a faixa etária predominante da HAS, acima de 40 anos, e o segundo foram 

os níveis pressóricos elevando-se com idade. (Quadro1). 

 

 

Quadro 1 - Percentual de prevalência de HAS encontrado pelo INCA em 2002-2003, em 15 
                  capitais brasileiras e Distrito Federal. Natal, 2009.  

   
 

Esses dados trazem uma grande preocupação, à medida que, no Brasil, a população 

idosa vem crescendo de forma rápida, principalmente após o início  dos anos de 1960. Os 

idosos, em 1950, representavam 4,2% da população, em 1997 esse número passou para 8,7% 

e a estimativa é de que, em 2050, esse percentual chegará a 24%. Em um contexto de grandes 

desigualdades sociais e regionais, o sistema público brasileiro não oferece o amparo adequado 

a esses indivíduos, que acumulam doenças, desenvolvem incapacidades e perdem autonomia e 

qualidade de vida. (CHAIMOWICZ, 1997).  

 

Qualidade de vida é aquela que oferece um mínimo de 
condições para que os indivíduos nela inseridos possam 
desenvolver suas potencialidades, sejam elas: viver, sentir ou 
amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciências 
ou arte (RUFINO NETO, 1994 apud MINAYO, 2000, v.5). 

 

Essa transição demográfica associada à transição epidemiológica, caracterizada pelo 

aumento das doenças crônico-degenerativas, mostra que, no século XX, essas mudanças 

afetaram principalmente a população na faixa produtiva, aquela acima de 40 anos, 

significando que se vive mais, porém mais doente e sem qualidade de vida. (CHAIMOWICZ, 

1997).  

A HAS é uma dessas DCNT que atinge a faixa produtiva da população e traz grandes 

Faixa Etária Prevalência 

25 a 39 anos  7% a 15% 

40 a 59 anos 26% a 36,4% 

Acima de 60 anos 39% a 59% 
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problemas para o mundo do trabalho. Segundo Mendes (2002), ela é uma das principais 

causas do absenteísmo que afeta diretamente as relações de trabalho, gerando insatisfação nos 

trabalhadores, em virtude da desorganização e sobrecarga de trabalho. Outra consequência é a 

queda na qualidade e quantidade do trabalho realizado, além de ser um dos principais 

responsáveis pelas aposentadorias precoces.  

Esse impacto na morbimortalidade que recaiu sobre a população de trabalhadores, no 

final do século XX, veio acompanhado de inovações tecnológicas ocorridas em ritmo 

acelerado, que transformaram o contexto do mundo organizacional. E as instituições públicas 

não ficaram de fora, principalmente as universidades. Mudanças ocorreram, o mundo mudou, 

as pessoas mudaram, os costumes mudaram e, com isso, o cenário do trabalho.  

Essas mudanças impulsionaram os indivíduos a levarem uma vida mais agitada e 

competitiva, especialmente na fase adulta de suas vidas. Essa forma de viver trouxe aumento 

nas exigências do cotidiano profissional e pessoal dos indivíduos, representado pela elevação 

da carga de responsabilidade e, ao mesmo tempo, pela diminuição do tempo para a atenção a 

si próprios. Essa situação favoreceu o aumento das doenças crônico-degenerativas, entre elas 

a HAS. (LOPES, SILVEIRAS, FERREIRA, 1999). 

No Brasil, em decorrência dessas mudanças, temos um grave e complexo quadro 

sanitário, onde o perfil de morbimortalidade é caracterizado pela superposição de antigas e 

novas formas de adoecer e morrer dos trabalhadores. Condições inadequadas dos ambientes e 

processos de trabalho geram fatores de risco que comprometem a saúde e segurança dos 

trabalhadores. Essa situação exige políticas de saúde e segurança no trabalho mais eficazes, 

capazes de superar a fragmentação, desarticulação e superposição das ações implementadas 

até hoje. (BRASIL, 2004). 

Historicamente, a União, através do Ministério do Trabalho, tem se responsabilizado 

pelas questões referentes à saúde dos trabalhadores nos ambientes de trabalho. A sua função 

normatizadora está atrelada às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

especificamente no seu Capítulo V, que trata da Segurança e Medicina do Trabalho, através 

de Normas Regulamentadoras (NRs). (BRASIL, 2004). 

Por parte dos trabalhadores, foi a partir do início dos anos 80 que começaram os 

movimentos, através de seus órgãos de representação, com o objetivo de forçar o Estado a 

assumir sua responsabilidade e desenvolver ações eficazes de proteção à saúde de seus 

trabalhadores. Esses movimentos tiveram como foco a busca da garantia da atenção integral à 

saúde para todos, através de ações de defesa do direito ao trabalho digno e saudável; da 
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participação dos trabalhadores nas decisões quanto à organização e gestão dos seus processos 

produtivos. (HOEFEL, DIAS, SILVA, 2005).   

Esse processo teve como desfecho a proteção legal dada aos trabalhadores pela 

Constituição Federal de 1998, observada em dois momentos: 

•  Ao tratar dos direitos sociais em seu artigo 70 ‘São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais além de outros que visem à melhoria de sua condição social’ e, inciso XXII” redução 

dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.”. 

(BRASIL, 1988, p.12); 

•  E no Capítulo da Saúde, em seu inciso II do artigo 200, onde é definida a competência 

do Sistema Único de Saúde (SUS) de “executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”; e ainda no inciso VII “colaborar na 

proteção do meio ambiente nele compreendido o trabalho”. (BRASIL, 1988, p.134). 

Percebe-se que os ganhos em termos de legislação avançaram e que, atualmente, a 

saúde do trabalhador está inserida no conceito mais amplo de Saúde Pública, inicialmente 

com a incorporação das questões de saúde e segurança no trabalho pela CLT e, em seguida, 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde Nº 8080, 

de 1990, responsável pela operacionalização das questões de saúde do trabalhador, vem 

inovando através de uma política pautada no direito de cidadania e em deveres do Estado, 

com a promoção à proteção e à recuperação da saúde.  

Apesar da prescrição constitucional de que o SUS assuma essa responsabilidade, no 

plano prático o que é sentido é que a saúde do trabalhador ainda não produziu uma resposta 

efetiva nem para os trabalhadores, nem para a população em geral. (HOEFEL, DIAS, SILVA, 

2005).  

Com o objetivo de estabelecer diretrizes e metas para a reorganização do SUS, e fazer 

frente às doenças crônico-degenerativas inclusive a HAS, que acomete grande parcela dos 

trabalhadores brasileiros, o Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de Políticas de 

Saúde, implantou em 2001 o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao Diabetes 

Mellitus. Esse plano tem como estratégias para seu enfrentamento: investimento na 

atualização dos profissionais da rede básica, para garantir o diagnóstico da HAS e Diabetes à 

população, e vinculação dos pacientes diagnosticados às unidades de saúde, para tratamento e 

acompanhamento. (BRASIL, 2001).  

Trazendo o tema da saúde do trabalhador para a Administração Pública Federal (APF), 

observa-se que, apesar da cobertura legal que a Constituição em vigor garante a todos os 
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trabalhadores, na prática os servidores públicos federais não foram contemplados. Para essa 

parcela de trabalhadores existe uma lei específica, conhecida como Regime Jurídico Único 

(RJU) ou Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime de trabalho dos 

Servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. 

(BRASIL, 1990).  

Para efeitos legais, no RJU, em seu art.2, o trabalhador da APF é definido como sendo 

um “servidor”, ou seja, pessoa legalmente investida em cargo público. “Cargo Público é o 

conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem 

ser cometidas a um servidor”. (BRASIL, 1990, p.7). 

No que diz respeito à assistência à saúde do servidor, o RJU, em seu artigo 230, diz que 

“A Assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência 

médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo SUS ou 

diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda mediante 

contrato ou convênio, na forma estabelecida em regulamento” (BRASIL, 1990, p. 10).   

Segundo dados do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), o Poder 

Executivo Federal possui 529.003 servidores ativos, que estão distribuídos em 26 estados da 

federação e no Distrito Federal. (BRASIL,  2008).  

Com regime de trabalho diferenciado, mesmo com RJU aprovado em 1990, que deveria 

dar o respaldo legal, no sentido de incluir esses servidores diretamente na política de saúde do 

trabalhador brasileiro, esse contribuiu de forma efetiva para que o servidor ficasse à margem 

dessa política. (DOMINGUES, 2005).  

Dessa forma, o RJU propiciou aos órgãos que compõem a APF criarem seus próprios 

serviços de saúde, com recursos, estruturas organizacionais e critérios periciais diferenciados, 

facilitando distorções na concessão de benefícios relacionados à saúde do servidor federal. 

Atualmente, com relação a esses serviços é possível visualizar as mais diferentes situações, 

desde órgãos sem atuação nessa área ou com ações limitadas, até órgãos com serviços bem 

estruturados, com elevados padrões de qualidade, na área de perícia.  

Os que possuem serviços de saúde isolados, na sua maioria, ainda utilizam parâmetros 

técnicos baseados no modelo biomédico, onde as ações são centradas na atuação do médico, 

propiciando distorções nas concessões de benefícios. (BRASIL, 2008).  

Nesse contexto, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio da 

Portaria de n0 430-98, de 11 de setembro de 1998, implementa o Programa de Assistência à 

Saúde do Servidor (PASS), com extensão aos seus dependentes.  

O Departamento de Assistência ao Servidor (DAS) é criado com a atribuição de 
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executar ações ambulatoriais, voltadas à atenção primária em saúde, com atendimentos nas 

clínicas médica, ginecológica, pediátrica e odontológica, além dos serviços de enfermagem. A 

atenção secundária e terciária ficou a cargo do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), Hospital de Pediatria e Hospital Ana Bezerra. 

Nesse momento integram-se ao DAS a junta médica oficial e o serviço social, ambos 

serviços antigos, funcionando em espaços diferentes. O DAS passa a ter em seu organograma 

três divisões: de assistência à saúde do servidor (DSa), de assistência social (DSo) e de 

higiene, segurança e medicina do trabalho (DHSMT).  

Como se pode observar, o investimento na área de saúde do servidor ficou nas mãos de 

cada gestor, e isso certamente proporcionou deferentes níveis de prioridades a essas 

atividades. Esse quadro gerou dificuldades de articulação dentro da própria estrutura da APF, 

que viabilizasse o entendimento de um sistema estruturante para uma unificação das questões 

relacionadas à saúde desses servidores.  

  Para Domingues (2005), no que diz respeito ao processo saúde/doença do servidor 

público federal, as únicas mudanças ocorridas ao longo desse tempo foram as incorporações 

de novos processos de trabalho, em função da falta de reposição de recursos humanos. 

Somente a partir de 2003, foi que o governo federal iniciou um trabalho no sentido 

responder a essas demandas, tendo como marco inicial a criação da Coordenação Geral de 

Seguridade Social e Benefícios do servidor e, em 2006, o Sistema de Saúde Ocupacional do 

Servidor Público Federal (SISOSP), junto à Secretaria de Recursos Humanos (SRH) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Concretamente, somente a partir 

de 2008 é que se deu início à construção de uma política de atenção à saúde organizada sob a 

forma de um Sistema de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), contemplando três eixos: 

assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde. (ENCONTRO NACIONAL DE 

ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR, 2008).    

A despeito de toda essa situação, a UFRN tem trabalhado no sentido de acompanhar os 

progressos científicos e tecnológicos que ocorreram na sociedade, no final do século XX. Esse 

esforço teve como resultado um acelerado crescimento, mesmo em condições desfavoráveis, 

representado por um corpo docente e funcional reduzido e orçamento insuficiente.  

Adicionalmente, observou-se um desequilíbrio entre o crescimento do número de alunos 

e a diminuição do quadro de pessoal, decorrente das políticas públicas do período, que se 

agravou no momento em que as aposentadorias ocorridas no período não foram repostas. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 1999). Esse desequilíbrio 

associado ao crescimento da UFRN, no que diz respeito à sua força de trabalho, foi 
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acompanhado de fragilidades enfrentadas pela gestão. Uma delas foi a insatisfação da 

comunidade universitária diante das difíceis condições infraestruturais, que não 

acompanharam todo o crescimento da graduação, pós-graduação e da pesquisa. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007). 

Dessa forma, observou-se uma redução dos servidores no período de 1995, quando a 

UFRN contava com 1649 docentes e 3920 técnicos administrativos, para 2003, quando esses 

números passaram a indicar 1317 docentes e 3209 técnicos administrativos. Esses números 

representaram uma redução 8,87% de docentes e de 20,78% de técnicos  administrativos, de 

1995 a 2003. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2004).  

Essa redução de pessoal, associada ao crescimento acelerado da instituição, visualizado 

por meio do crescimento no número de estudantes, que de 12.000 passaram para 27.000, 

coincidiu com um quadro de morbidade entre os servidores, nesse período, tendo como 

principal foco as doenças do aparelho circulatório (Quadro 2).  

   Estudos sobre morbidade dos servidores da UFRN foram realizados pelo DAS-UFRN 

e fontes da Junta Médica Oficial mostram que são antigos os indícios desse problema na 

instituição. Em 1997, as doenças do aparelho circulatório foram as causas principais de 

afastamentos por atestados médicos. Em 2000, os afastamentos por HAS lideraram o de 

outras patologias. (FREIRE; LIPAROTTI, 2004).  

Outro estudo, realizado em 2002, mensurou os afastamentos do trabalho no período de 

janeiro a dezembro de 2002 e revelou que nesse ano foram concedidos pela junta médica 

oficial da instituição 40.967 dias de afastamento e 73 aposentadorias por invalidez. Ao 

focalizarmos neste estudo as doenças do aparelho circulatório, identificamos que estas 

apareceram como a quarta causa, representando 11,01% do total, ou seja, 4.509 dias de 

afastamento. (Quadro 2).  Com relação às aposentadorias por invalidez, das 73 registradas 

45,2% tiveram como causas as cardiopatias graves. (SILVA; SIQUEIRA, 2003).  

 

 
 
 
Ano 
2002 

Afastamentos ao trabalho Aposentadoria por invalidez 
  
 Nº de dias de 
afastamento  

Afastamentos 
relacionados a 
doenças do 
aparelho 
circulatório 

Nº de 
aposentadorias  

Aposentadorias 
relacionadas a 
cardiopatias graves 

     40.967   4.509 (11,01%)            73 33 (45,2%) 
Quadro 2 - Afastamentos e aposentadorias entre servidores relacionados a problemas cardiocirculatórios, na 
                  UFRN, em 2002. Natal, 2009.  
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O serviço da clínica médica do DAS-UFRN possui uma demanda de servidores que 

ficam em observação, onde podemos observar no período entre 2003 e 2006 sua elevação, à 

medida que aumentou o número de atendimentos. (Quadro 3). Essa situação de 17,8% no 

período, em sua maioria, estava relacionada aos servidores 

Na UFRN, 85% dos seus servidores encontravam-se na faixa etária entre 36 a 65 anos, 

faixa em que, de acordo com a literatura, ocorre maior estimativa de prevalência da HAS. 

(FREIRE; LIPAROTTI, 2004).  

 

Ano Atendimentos 
clínicos por ano 

Percentual de pronto 
atendimentos por ano 

2003 1650 3,63% 
2004 2276 13,31% 
2005 2510 22,07% 
2006 3616 21,43% 

Quadro 3 - Número e percentual de pronto atendimento em relação ao número de atendimentos da  
                  clínica médica por ano, no DAS/UFRN. Natal/RN, 2009. 

 
 

Esse aumento do pronto atendimento, associado à faixa etária dos servidores e sua 

relação com casos de níveis tencionais elevados ou diagnóstico de HAS, motivou-nos a 

buscar informações sobre a presença da doença nessa população.  

A autora deste estudo, como enfermeira do serviço, passou a observar que a grande 

demanda de servidores, na clínica médica, apresentando variações elevadas de níveis 

tencionais, encontrava-se em dois grupos. Aqueles que possuíam diagnóstico confirmado de 

HAS e que se encontravam em tratamento, e os que referiam não ter nenhum conhecimento 

do problema. A Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2002) classificam como estágio I da 

HAS a PAS >140mmhg e PAD > 90mmhg. 

Apesar da medida da pressão arterial ser um método diagnóstico simples, não invasivo e 

de baixo custo, estudos epidemiológicos têm demonstrado que muitos hipertensos 

desconhecem a sua condição de portadores. Dos que conhecem seu diagnóstico, em torno de 

40% não estão em tratamento e, dos que estão, poucos conseguem controlar seus níveis 

pressóricos. (BLOCH; VERGETTI; FISZMAN, 2006). 

Esse desconhecimento, segundo a literatura consultada, ocorre principalmente em 

decorrência do caráter assintomático da HAS, que dificulta seu diagnóstico. Essa situação traz 

um custo para a instituição, à medida que tem como consequência um aumento no número de 

afastamentos ao trabalho, incapacitações ou mortes precoces.   
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As informações obtidas por Silva e Siqueira (2003), apesar de darem indícios da 

presença dessa doença nessa população, apresentam limitações, tendo em vista que esses 

dados se referem ora a  servidores ativos e, em outra situação, a servidores aposentados.  

Além disso, os dados não focalizam a HAS e, por o estudo ter-se realizado em 2002, indica a 

necessidade de dados mais abrangentes e atualizados.  

Ao propor esse estudo mais abrangente, há de se considerar que a HAS é uma patologia 

complexa, constituída por desequilíbrios de difícil controle, em virtude de ter seu 

aparecimento e desenvolvimento associados a hábitos inadequados de vida, que são apontados 

como fatores de risco. O enfrentamento desses fatores exige um envolvimento direto do 

paciente, através de readaptações e estratégias voltadas para as modificações no estilo de vida 

e autocuidado. (CASTRO et al, 2003). 

No cotidiano das pessoas, o processo de mudanças relacionado aos hábitos de vida tem 

uma evolução lenta e necessita, para seu sucesso no decorrer de sua implementação, de uma 

intervenção baseada em uma abordagem multiprofissional, tendo em vista a prevenção 

primária. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002). 

Essa abordagem tem como objetivo tornar os portadores da HAS agentes ativos de suas 

ações, com atitudes prevencionistas e motivação suficiente para a adoção de atitudes efetivas 

e definitivas no seu tratamento, única forma de evitar as complicações que geram mortes 

prematuras e incapacidades físicas, temporárias e permanentes. 

O enfermeiro, como parte da equipe multiprofissional, tem uma importância 

fundamental nesse processo, uma vez que suas ações estão inseridas em todos os níveis de 

assistência. Tais ações, desenvolvidas de forma sistematizada, têm como resultado a 

promoção do autoconhecimento, autocontrole e participação dos pacientes no próprio 

cuidado, condição essencial para o controle da doença. (VASCONCELOS, 2007). 

Essa importância do enfermeiro como profissional integrante de uma equipe 

multiprofissional está visualizada dentro do programa SIASS, quando ao compor a equipe 

para trabalhar esse programa, são colocadas atribuições importantes como acolhimento, 

elaboração de programas voltados para a promoção à saúde, visitas domiciliares, hospitalares 

e nos locais de trabalho, dentre outras.  

Na proposta desse programa é enfatizada a necessidade, da sua adequação ao perfil 

clínico epidemiológico, respeitando-se as competências legais de cada profissional envolvido. 

(BRASIL, 2008).  

Sabemos que na abordagem de investigação da HAS, em virtude de suas 

especificidades, deve-se levar em conta, além da estimativa de prevalência na população a ser 
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estudada, os fatores relacionados ao estilo de vida, considerados como fatores de risco para o 

desenvolvimento da HAS. De acordo com Rouqualyrol e Almeida (1999), estilo de vida são 

hábitos e comportamentos autodeterminados, adquiridos social ou culturalmente, de modo 

individual ou em grupo.  

É nessa perspectiva, que neste estudo focalizamos o seguinte questionamento: Que 

variações de níveis pressóricos e fatores de risco para a HAS estão presentes entre os 

servidores atendidos pelo DAS-UFRN?  

Com base nessa compreensão dos problemas que a HAS representa para a população e a 

relação dessa doença com o ambiente de trabalho e, entendendo ser a universidade um 

ambiente amplo e diversificado quanto à área geográfica, ações e ambientes de trabalho, bem 

como quantos aos riscos presentes à saúde do trabalhador, empreendemos  eessttaa  ppeessqquuiissaa  ccoomm  oo  

sseegguuiinnttee  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddoo::  IIddeennttiiffiiccaarr a prevalência autorreferida de HAS em servidores 

públicos atendidos pelo DAS-UFRN, os fatores de riscos presentes e o conhecimento sobre a 

influência dos mesmos no agravo estudado.  

É consenso na literatura que, somente através do conhecimento sobre a prevalência da 

HAS e distribuição dos seus fatores de risco, poderão ser implementadas medidas efetivas, 

para a redução desse importante problema de saúde pública. Atualmente são fortes as 

evidências, podendo-se afirmar que é possível prevenir a maioria das DCNTs, melhorando o 

prognóstico e a qualidade de vida dos indivíduos, através da prevenção dos seus principais 

fatores de risco. (BRASIL, 2006).  

De forma geral a literatura nos mostra que, com relação à saúde do trabalhador 

brasileiro, ocorre uma escassez e inconsistência de informações sobre a sua real situação, 

dificultando a definição de prioridades para as políticas públicas que possibilitem a 

implementação de medidas que possam reverter em melhoria das condições de vida e 

trabalho. (BRASIL, 2004).  

Essa escassez de estudos sobre HAS não se refere apenas à sua prevalência, mas 

também à distribuição de seus fatores de risco e à relação desse agravo com o trabalho. As 

regiões mais carentes de informações são: Norte, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, fazendo 

disso mais um ponto relevante para este estudo. (BLOCH; VERGETTI; FISZMAN, 2006).  

Outro ponto relevante do estudo trata da sua abordagem, ao focalizar a HAS com 

relação à saúde do trabalhador, tema pouco trabalhado, mesmo quando abordado sobre o 

aspecto da saúde pública. Tal relação tem sido apontada como importante, uma vez que a 

HAS tem sido utilizada como marcador de população de risco para eventos cardiovasculares. 

(SOUSA; SILVA, 2003). 
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Os poucos estudos que abordam essa relação entre a HAS e o trabalho estão 

direcionados a duas linhas de pesquisa: ao estresse ocupacional e aos agentes ambientais 

físicos e químicos. Esses estudos, em sua maioria seccionais e com foco em apenas um 

determinado momento da vida dessa população, são limitados, por não considerarem as 

relações causais do agravo. (CORDEIRO et al., 1993). 

Em nível internacional, os estudos visualizam uma associação negativa entre status 

ocupacional e prevalência da HAS. A maior prevalência da HAS ocorre entre trabalhadores 

com salários mais baixos, com pouca ou nenhuma especialização, com carga horária maior e 

que desenvolvem atividades braçais, quando comparados com trabalhadores com atividades 

administrativas.  (CORDEIRO et al., 1993). 

 Dessa forma, acreditamos que o estudo contribui no preenchimento de lacunas 

existentes com relação ao conhecimento sobre a morbimortalidade da HAS, no servidor 

público. Além disso, ressalta a importância da atuação do profissional enfermeiro na equipe 

de assistência à saúde para o tratamento e controle da HAS, de acordo com o que é 

preconizado pelos consensos e diretrizes brasileiras.  
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1.2 OBJETIVO 

 

 

IIddeennttiiffiiccaarr as variações de níveis pressóricos, a prevalência 

autorreferida, os fatores de risco, e o conhecimento sobre os fatores que 

influenciam no controle dos níveis tencionais.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

O referencial teórico que fundamenta o estudo compreende a Política Nacional de 

Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), os aportes da hipertensão arterial sistêmica, das 

políticas de saúde pública relacionadas à HAS, ee  ddaa  eennffeerrmmaaggeemm  nnaass  ddoenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT)..  

  

2.1 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), criada em 2004, 

veio com o propósito de promover melhoria na qualidade de vida e de saúde do trabalhador, 

mediante articulação e integração das ações governamentais nas relações de produção-

consumo, ambiente e saúde. Nessa política são considerados trabalhadores:  

 

todos os homens e mulheres que exercem atividades para 
sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja 
sua forma de inserção no mercado de trabalho, no setor 
formal ou informal da economia, além dos indivíduos que 
trabalharam ou trabalham como: empregados assalariados; 
trabalhadores domésticos; avulsos; rurais; autônomos; 
temporários; servidores públicos; trabalhadores em 
cooperativas e empregadores, particularmente os 
proprietários de micro e pequenas unidades de produção e 
serviços, entre outros. Estão incluídos ainda todos aqueles 
que exercem atividades não remuneradas, participando de 
atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou 
estagiário e aqueles temporária ou definitivamente afastados 
do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou 
desemprego.  (BRASIL, 2004, p.4). 

 

A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, tecnológicos 

e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de 

natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica presentes nos processos de 

trabalho particulares. (BRASIL, 2004). 

O processo de produção brasileiro, na atualidade, ocorre através da convivência de 

tecnologias e métodos gerenciais modernos ao lado de formas antigas e artesanais, o que 

contribui para um perfil de morbidade do trabalhador caracterizado pela superposição de 

antigas e novas formas de adoecer e morrer.  (BRASIL, 2004).    

Durante muito tempo, no Brasil, as políticas de desenvolvimento foram voltadas para os 

seus aspectos econômicos e executadas de forma paralela, com pouca ou nenhuma articulação 
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com as políticas sociais. Essa desarticulação teve um lado negativo para as políticas sociais, 

quando recaíram sobre estas os ônus dos danos gerados sobre a saúde da população, 

trabalhadores e ambiente.  (BRASIL, 2004).  

Está no texto constitucional federal (CF) de 1988 a competência da União para cuidar da 

segurança e saúde do trabalhador, através das ações desenvolvidas pelos Ministérios do 

Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Saúde, atribuições regulamentadas na CLT- 

Cap. V, do título II, Lei nº 6229/75, na Lei 8212/91 e 8213/91 e na Lei Orgânica da Saúde - nº 

8080/90. (BRASIL, 2004). 

 Na CF, em seus artigos 196 e 200, estão atribuídas ao SUS as ações de saúde do 

trabalhador, através de políticas sociais e econômicas visando à redução do risco de doenças e 

outros agravos. (BRASIL, 1988). 

Como forma de atingir a todos os trabalhadores do país e cumprir o preceito 

constitucional, além das determinações da Lei Orgânica da Saúde, a operacionalização dessas 

ações assumidas pelo SUS terão como porta de entrada a rede básica de saúde, e como 

retaguarda os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), além de níveis de 

maior complexidade desse sistema. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 

2001). 

Para facilitar essa inserção do trabalhador no SUS, o MS criou a Rede Nacional de 

Atenção à Saúde do Trabalhador (RENAST), através da Portaria 1.679, de 19/9/2002. A 

RENAST, modelo utilizado para organização das ações de saúde do trabalhador no SUS, foi 

estruturada a partir dos centros de referência, das unidades e dos municípios sentinelas. 

(HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005).  

Esses centros de referências tiveram como suporte as secretarias municipais de saúde, 

hospitais universitários e sindicatos. Essa estratégia teve duas consequências: por um lado 

permitiu certa organização no processo de luta dos trabalhadores por melhores condições de 

vida e de trabalho, através de avanços setoriais, acúmulo de experiências, conhecimentos 

técnicos e capacitação dos profissionais; entretanto, por outro lado, os mesmos ficaram à 

margem das políticas de saúde do SUS. (HOEFEL; DIAS; SILVA, 2005).  

Em se tratando do servidor público, foi somente a partir de 2003 que ocorreram as 

primeiras iniciativas que demonstraram preocupações de seus dirigentes com suas condições 

de trabalho. Essas preocupações surgiram a partir do momento em que foi observado, no 

período, que, para cada 1.000 servidores públicos civis federais, 26 tiveram afastamentos do 

serviço por mais de tres dias. Esses estudos foram realizados pela Secretaria de Recursos 

Humanos do MPOG, que, mesmo desconhecendo as causas avaliou que as perdas decorrentes 
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dessa situação eram para todos: servidor, Estado e sociedade:  

- Para o servidor, que tem sua expectativa de vida ou sua qualidade de vida diminuídas; e nos 

casos de invalidez, com a redução da remuneração; 

- O Estado perde eficiência, quando sua força de trabalho não corresponde à de trabalho 

efetivo, o que obriga a renovação do quadro de pessoal, antes do tempo previsto; 

- A sociedade perde a eficiência do serviço público, através da redução na qualidade do 

serviço prestado, ou na quantidade de atendimentos realizados. (DOMINGUES, 2005). 

Atualmente, o que temos é um Estado com um grande número de atividades 

econômicas, oferecendo uma ampla gama de riscos à saúde e à segurança do seu servidor, 

com a incorporação longa do tempo de novos processos de trabalho, que teve como 

consequência o aparecimento de novas patologias. (DOMINGUES, 2005).  

Diante do problema e com o objetivo de incluir de forma efetiva o trabalhador do 

serviço público federal na política de saúde do trabalhador, o governo, através do MPOG, está 

promovendo o reordenamento jurídico necessário e a estruturação operacional de um sistema 

nacional de saúde integral do servidor público, incluindo a saúde ocupacional (perícia, 

readaptação e reabilitação e vigilância dos ambientes de trabalho), saúde suplementar, e 

previdência, conjugados com uma política de benefícios ao servidor. (DOMINGUES, 2005). 

Esse reordenamento teve início com a Portaria 1.675, de 6 de outubro de 2006 da 

SRH/MPOG, baseada na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei 9.527, de 10 de 

dezembro de 1997. Essa portaria tem como objetivo instituir tratamento igualitário e 

transparente em todo o Brasil, através da padronização dos serviços prestados ao servidor 

público civil do executivo federal acometido de algum agravo à saúde ou que necessite de 

qualquer tipo de benefício amparado pela legislação. (BRASIL, 2006).  

Essa portaria, em seu art. 20, determina que, no âmbito do SIPEC, sejam recepcionadas 

as Normas Regulamentadoras (NRs) de n0 7 e n09, tornando-se obrigatória sua aplicação na 

APF. Essas NRs foram criadas pelo Ministério do Trabalho (MT), pela Portaria 3214, de 8 de 

junho de 1978, e há 31 anos são aplicadas na iniciativa privada. (BRASIL, 2006).  

 A Norma Regulamentadora (NR-7) estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo 

de promoção e preservação da saúde do conjunto dos trabalhadores. (BRASIL, 1978). 

A Norma Regulamentadora (NR-9) estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando à 
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preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais. (BRASIL, 1978). 

A Portaria 1.675, inserida dentro da política de Seguridade Social e Benefícios do 

Servidor Público, possui como norteador o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do 

Servidor Público Federal (SISOSP), instituído através do Decreto Nº 5.961 de 13 de 

novembro de 2006. (BRASIL, 2006). 

A implantação do SISOSP teve como objetivo estruturar a política de saúde ocupacional 

do servidor, uniformizando procedimentos administrativo-sanitários na área de gestão de 

recursos humanos. A partir dessa estruturação, o que se espera são resultados positivos 

voltados para as reduções do absenteísmo, dos afastamentos por doença e das aposentadorias 

por invalidez. Esses benefícios esperados deverão ser fruto das ações implantadas de: 

vigilância dos ambientes de trabalho, assistência em saúde ocupacional, perícia em saúde, 

perícia médica, readaptação e reabilitação, além de ações de promoção à saúde. 

O processo de implantação do SISOSP, realizado inicialmente através de Projetos-

Piloto, contemplou, além de Brasília, mais três capitais brasileiras: Recife/PE, Rio de 

Janeiro/RJ e Florianópolis/SC. A sua conclusão em todo o território nacional está prevista 

para o ano de 2012.  

Como forma de facilitar essa implantação, foi elaborado um Manual para os Serviços de 

Saúde dos Servidores Públicos Civis Federais, que estabelece os protocolos e procedimentos a 

serem utilizados pelos serviços, apresentando formulários específicos e as competências dos 

profissionais que participam da equipe multiprofissionalprevista no projeto SISOSP. 

(BRASIL, 2006).   

        A SRH tem realizado, em parceria com algumas universidades federais, cursos de 

utilização do manual para os serviços de saúde dos servidores públicos civis federais, com o 

objetivo de capacitar os profissionais da área de saúde ocupacional, perícia médica e técnicos 

responsáveis pela gestão de pessoas no âmbito do Sistema de Pessoal Civil da União (SIPEC) 

nos estados, para que o SISOSP comece a ser implantado nos demais estados do Brasil.    

 Em 2007, foram ministrados dois cursos de capacitação para os servidores que atuam 

na área da saúde e recursos humanos, tendo sido contemplada a UFRN. (ASSECOR, 2007).  

Em 2009, através do Decreto Nº 6833, de 29 de abril de 2009, são instituídos o 

Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor Publico Federal (SIASS) e o Comitê 

Gestor de Atenção a Saúde do Servidor (CGASS).  
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Essa política de atenção à saúde é inovadora, ao ampliar a forma de tratar a saúde do 

servidor, até então focada apenas como capacidade laboral, levando em conta o perfil clínico 

epidemiológico dos órgãos e entidades do SIPEC. Ela está organizada com base em três eixos: 

assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde, e traz a necessidade do envolvimento de 

uma equipe multiprofissional, para cuidar dos seus servidores. (ENCONTRO NACIONAL 

DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR, 2008). 

 

2.2. A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

 

A HAS foi definida, em 1978, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sendo 

uma doença caracterizada por uma elevação crônica da pressão arterial sistólica e/ou pressão 

arterial diastólica.  

Segundo MION et al., (2004), essa é uma doença crônica que compromete 

fundamentalmente o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores, levando a um aumento da 

pressão sanguínea dos vasos capaz de comprometer a irrigação tecidual e provocar danos aos 

órgãos por eles irrigados.  

Ele acrescenta que as alterações funcionais orgânicas que afetam o sistema vascular 

levam a uma diminuição progressiva da quantidade de elastina nas paredes arteriais, 

quantidades variáveis de depósito de cálcio e depósito de matriz do colágeno nas paredes 

vasculares arteriais, causando maior resistência nos vasos periféricos.  

O endotélio, por sua vez, é responsável pela liberação de inúmeras substâncias 

vasodilatadoras e vasoconstrictoras que exercem uma ação no controle da PA. A disfunção do 

endotélio causa um desequilíbrio na liberação dessas substâncias, criando uma prevalência 

dos vasoconstritores e gerando hipertensão. (MION et al., 2004).  

Para o controle desses desequilíbrios, são utilizadas tanto medidas não farmacológicas 

isoladas como medidas associadas a fármacos anti-hipertensivos. Esses agentes têm como 

objetivo promover a redução dos níveis tensionais e de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais. (BRASIL, 2006). 

De acordo com a etiologia, a HAS pode apresentar-se de duas formas, uma conhecida 

como hipertensão essencial, que representa 95% dos casos, não apresenta uma causa 

específica e poderá ser acompanhada no nível de atenção básica. A outra, chamada de 

hipertensão secundária, ocorre em um menor percentual, possui causas bem estabelecidas e é 

possível de ser controlada e até mesmo curada, através de especialistas, ao ser removido o seu 

agente etiológico. (BRASIL, 2006).  
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O diagnóstico da HAS é basicamente estabelecido pelo encontro de níveis tensionais ou 

pressóricos permanentemente elevados, acima dos limites de normalidade, portanto é a 

medida da pressão arterial (PA) o elemento que estabelece o diagnóstico da HAS. 

(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002).  

Esse método empregado atualmente e que foi proposto há mais de um século por Riva-

Rocci é o mais difundido e utilizado, como procedimento médico. Tem como vantagens o 

baixo custo, utilização na maioria das pesquisas e um domínio detalhado sobre os seus 

procedimentos. Apesar disso, o mesmo tem sido questionado quanto à sua precisão, devido à 

falta de cuidados com relação aos procedimentos na sua realização, que poderá levar a uma 

superestimar ou subestimar a verdadeira PA do paciente. (GELEILET; COELHO; NOBRE, 

2008).   

Atualmente são utilizados três métodos para a avaliação da PA: a medida casual, clínica 

ou de consultório; a Monitorização Ambulatorial da PA (MAPA) e a Monitorização 

Residencial da PA (MRPA).  

Estas duas ferramentas, tanto a MAPA como a MRPA, são consideradas muito úteis à 

medida casual da PA, como métodos complementares. Suas indicações devem ser adotadas e 

voltadas para avaliação diagnóstica, seguimento dos portadores de HAS e ainda nos casos em 

que há suspeita de hipertensão do avental branco ou a prehipertensão. (GELEILET; 

COELHO; NOBRE, 2008). 

O Ministério da Saúde define a HAS com base na Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

maior ou igual a 140 mmhg e uma Pressão Arterial Diastólica (PAD) maior ou igual a 

90mmhg, em indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti- hipertensiva. 

(BRASIL, 2006).  

No caso da PAS e PAD situarem-se em categorias diferentes, a classificação do estágio 

será dada pela maior. (BRASIL, 2006). O estabelecimento do estágio do quadro hipertensivo 

é dado pelo valor sistólico ou diastólico mais alto. Na faixa etária entre um e 17 anos, os 

cálculos são feitos levando-se em consideração a idade e o percentil de altura. No Quadro 4 

estão representadas as classificações da pressão arterial para adultos com 18 anos ou mais, de 

acordo com o MS.  
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Classificação PAS PAD 

Normal <120 < 80 
Pré-Hipertensão 120-139 80-89 

Hipertensão 
Estágio I 140-159 90-99 
Estágio II >160 >100 

Quadro 4 - Classificação da PA em adultos, com mais de 18 anos. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 
                  HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

 

O Ministério da Saúde adverte para a necessidade de um rigor na determinação do 

diagnóstico por toda essa repercussão na vida do indivíduo, além do custo social elevado, ao 

se realizar um diagnóstico falso positivo. (BRASIL, 2006).  

           Quando inexiste um diagnóstico prévio e os níveis de PA estão elevados em uma 

aferição, a conduta é a repetição dessa aferição em dias diversos, necessária para que se possa 

determinar a pressão usual do indivíduo, reduzindo-se a ocorrência da “hipertensão do avental 

branco”. Essa situação ocorre quando a pressão arterial eleva-se, diante da simples presença 

do profissional de saúde, no momento da medida da PA. (BRASIL, 2006). 

         Com relação ao diagnóstico da HAS, recomenda-se que, além dos níveis tensionais, se 

deva realizar a avaliação do risco cardiovascular global (Quadro 5), obtido através das 

presenças dos fatores de risco, de lesões nos órgãos-alvo e das comorbidades associadas. 

(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006).  

   

Legenda: 

Risco baixo: < 15% de eventos cardiovasculares em 10 anos 
Risco médio: 15% a 20% de eventos cardiovasculares em 10 anos 
Risco alto: 20% a 30% de eventos cardiovasculares em  10 anos 
Risco muito alto: > 30% de eventos cardiovasculares em  10 anos 
Quadro 5 - Estratificação do risco individual do paciente hipertenso, de acordo com a Diretrizes Brasileiras de 
                  Hipertensão Arterial (2006). 

 

Fatores de risco Pressão Arterial 
 Normal Limítrofe Hipertensão 

estágio I 
Hipertensão 
estágio II 

Sem fator de 
risco 

Sem risco adicional Risco baixo Risco médio 

1 a 2 fatores Risco baixo Risco baixo Risco médio Risco médio 
3 ou mais 
fatores de risco 
ou lesão de 
órgãos-alvo ou 
diabetes melitus 

 
Risco médio 

 
Risco alto 

 
Risco alto 

 
Risco alto 

Doença 
vascular 

Risco alto Risco muito alto Risco muito alto Risco muito alto 
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O Quadro 5 reflete o risco a que cada paciente portador de HAS está exposto, de acordo 

com a associação ou não de fatores de risco, e os diversos estágios da hipertensão (estágios 1, 

2 e 3). O resultado é dado em quatro estágios que vai do risco baixo, com um percentual de 

15% de ocorrência de eventos cardiovasculares, em 10 anos, até o risco muito alto onde a 

ocorrência desses eventos passa para 30%.  

A importância dessa avaliação do risco adicional global reside no fato de que o 

tratamento da HAS tem como principal objetivo a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovasculares, em decorrência dos altos níveis tensionais, que têm seu risco aumentado 

pela presença dos fatores de risco. (BRASIL, 2006).  

Em se tratando de doenças cardiovasculares, existem fatores que aumentam a 

probabilidade de sua ocorrência: alguns são constitucionais, oriundos da própria geração e 

desenvolvimento da vida do ser humano, como exemplo: a idade, o gênero, a herança genética 

e a etnia; outros estão relacionados a hábitos inadequados e estilos de vida que são passiveis 

de intervenção, como: obesidade, sedentarismo, tabagismo, ingestão alcoólica, ingestão 

excessiva de sal, entre outros. (SANTOS; SILVA, 2006).  

O tratamento não medicamentoso, foco principal desse trabalho, visa reduzir os níveis 

pressóricos para valores inferiores a 140mmhg na PAS e a 90mmhg na PAD.  Essa redução 

poderá ser realizada por meio do controle dos principais fatores de risco associados ao estilo 

de vida. (CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1999; DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002; BRASIL, 2006).  

 

2.2.1. Fatores de risco ligados ao estilo de vida 

 

2.2.1.1 Tabagismo 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. 

Estima-se que um terço da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de 

pessoas (entre as quais 200 milhões de mulheres), seja fumante. No Brasil, cerca de 200.000 

mortes/ano são decorrentes do tabagismo. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002).  

O risco associado ao tabagismo é proporcional ao número de cigarros fumados e à 

profundidade da inalação. Em avaliação por Medida Ambulatorial de Pressão Arterial 

(MAPA), a PAS de hipertensos fumantes foi significativamente mais elevada do que em não 

fumantes, revelando o importante efeito hipertensivo transitório do fumo.  

No Brasil, de acordo com o Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e 
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Morbidade Referida de Doenças e Agravos Não Transmissíveis , realizado em 2002 e 2003, 

entre pessoas de 15 anos ou mais, residentes em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, a 

prevalência de tabagismo variou de 12,9% a 25,2% nas cidades estudadas. (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2003).  

Os homens apresentaram prevalências mais elevadas do que as mulheres, em todas 

as capitais. Essa pesquisa também mostrou que a concentração de fumantes é maior entre as 

pessoas com menos de oito anos de estudo. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2003).  

 

2.2.1.2  Ingestão de Álcool 

 

A relação entre o alto consumo de bebida alcoólica e a elevação da PA tem sido 

relatada em estudos observacionais e a redução da ingestão de álcool pode reduzir a PA em 

homens normotensos e hipertensos que consumam grandes quantidades de bebidas alcoólicas.  

A recomendação é limitar a ingestão de bebida alcoólica a menos de 30 ml/dia de etanol 

para homens e a metade dessa quantidade para mulheres, preferencialmente com as refeições. 

Isso corresponde, para o homem, à ingestão diária de, no máximo, 720 ml de cerveja (uma 

garrafa); 240 ml de vinho (uma taça) ou 60 ml de bebida destilada (uma dose). (BRASIL, 

2006). 

 

2.2.1.3  Ingestão excessiva de sal 

 

O sal de cozinha ou cloreto de sódio (NaCl) tem em sua composição 40 por cento de 

sódio e 60 por cento de cloreto. Há muito tempo tem sido considerado como importante fator 

na determinação do desenvolvimento e da intensidade da HAS.  

Atualmente todos os estudiosos concordam com a tese de que a ingestão excessiva de 

sal eleva a PA. No entanto, a intensidade da elevação pressórica em resposta a essa ingestão 

excessiva de sal é variável e complexa, para se avaliar. Essa complexidade na avaliação da 

ingestão dietética de sódio reside no fato de não serem levadas em consideração as diferenças 

interpessoais na adição de sal, o que poderá subestimar a quantidade de sódio ingerida. 

Estudos mostram que, entre as populações que consomem pouco sal, a PA não aumenta 

conforme a idade. (MOLINA et al., 2003). 

Segundo o cardiologista e especialista em HAS do Hospital do Coração da cidade de 

São Paulo, Celso Amadeo, o grande vilão não é o sal acrescentado no preparo dos alimentos 

e, sim, aquele presente nos alimentos processados e industrializados, além do sal que é 
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acrescentado, através dos saleiros disponíveis nas mesas. (AMODEO; HEIMANN, 2008).  

Ainda segundo Áudio; Hei Mann, (2008), atualmente o sal é consumido diariamente 

numa quantidade duas vezes maior do que o recomendado (4 a 6g), que equivale a duas 

colheres de chá rasas (4g) e 2 g presentes nos alimentos naturais. Esse consumo chega a ser, 

em média, cerca de 12 a 15 gramas por dia, e em alguns estados do nordeste brasileiro essa 

quantidade atinge níveis superiores.  

Este é um fator que contribui para que a HAS atinja em torno de 25% a 30% da 

população adulta, chegando a mais de 50% na população mais idosa. 

As dietas desempenham um papel importante no controle da PA. Uma dieta com 

conteúdo reduzido de teores de sódio (<2,4 g/dia, equivalente a 6 gramas de cloreto de sódio), 

em estudos realizados, demonstra ser capaz de reduzir a PA em indivíduos hipertensos. Esse 

tipo de dieta está baseado no consumo de frutas, verduras e legumes, cereais integrais, 

leguminosas, leite e derivados desnatados. (BRASIL, 2006). 

 

2.2.1.4 Sedentarismo 

 

O sedentarismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças 

crônicas. Nos portadores de HAS, uma atividade física regular tem as vantagens de controlar 

o peso, diminuir a pressão arterial, reduzir o risco de doença arterial coronária, acidentes 

vasculares cerebrais e, consequentemente, a mortalidade geral. 

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam 

80,8% de adultos sedentários. Estudos mostram evidências epidemiológicas e laboratoriais 

onde o exercício regular protege contra o desenvolvimento e a progressão de doenças 

crônicas, sendo considerado um componente essencial no estilo de vida saudável. Constata-se 

que, com 150 minutos de atividade física moderada ou 60 minutos de atividade física intensa 

semanal, se obtém uma redução de 30% o risco de doença cardíaca coronariana. (FERREIRA; 

ZANELLA, 2000).  

Segundo Barros Neto (2008), trata-se de um comportamento induzido por hábitos 

decorrentes dos confortos da vida moderna e atualmente é considerada a doença do próximo 

milênio. Com a evolução da tecnologia e a tendência cada vez maior de substituição das 

atividades ocupacionais que demandam gasto energético por facilidades automatizadas, o ser 

humano adota cada vez mais a lei do menor esforço, reduzindo assim o consumo energético 

de seu corpo. 

A vida sedentária provoca literalmente o desuso dos sistemas funcionais. O aparelho 
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locomotor e os demais órgãos e sistemas solicitados durante as diferentes formas de atividade 

física entram em um processo de regressão funcional, caracterizando, no caso dos músculos 

esqueléticos, um fenômeno associado à atrofia das fibras musculares, à perda da flexibilidade 

articular, além do comprometimento funcional de vários órgãos. (BARROS NETO, 2008). 

A recomendação da atividade física baseia-se em parâmetros de frequência, duração, 

intensidade e modo de realização. Esta deverá ser de intensidade moderada, de forma 

contínua, por no mínimo 30 minutos e realizada na maior parte dos dias da semana.  

A orientação é que a atividade no cotidiano das pessoas deverá estar incorporada às 

atividades do dia a dia: no caminhar, subir escadas, nos serviços domésticos, na opção pelo 

transporte ativo nas funções diárias. Essas mudanças na rotina equivalem a 30 minutos de 

exercício realizados 5 dias por semana e envolvem, em média, 150 minutos/semana.  Estudos 

mostram que a inatividade física é prevalente em mulheres, idosos e pessoas de baixo nível 

social. (BRASIL, 2006).  

 

2.2.1.5 Obesidade 

 

O excesso de peso é um fator predisponente para a hipertensão. Estima-se que 20% a 

30% da prevalência da HAS possa ser explicada pela presença do excesso de peso. (BRASIL, 

2006).  

O cálculo para avaliar a obesidade é feito através do Índice de Massa Corpórea (IMC), 

que tem como ideal um IMC inferior a 25 kg/m2. Estudos têm demonstrado que a diminuição 

de 5% a 10% do peso corporal é capaz de produzir redução da PA. (BRASIL, 2006). 

Estudos de grandes amostras populacionais têm revelado que ocorre um aumento do 

risco de mortalidade à medida que cresce o IMC. Com base nessa constatação, com um IMC a 

partir de 25 kg/m2  já se verificam incrementos nesse risco. Em decorrência desse fato, a 

OMS recomenda identificar pacientes obesos (IMC superior a 30 kg/m2), e também o grupo 

de indivíduos adultos com sobrepeso (25 kg/m2 e 29,9 kg/m2).  

É através desses critérios que são calculados os dados sobre prevalência de obesidade, 

considerados elevadíssimos no mundo, com a estimativa de que existam atualmente 100 

milhões de indivíduos obesos. (FERREIRA; ZANELLA, 2000). 

O Dr. Alfredo Halpern, endocrinologista, professor de Medicina da Universidade de São 

Paulo e um dos maiores especialistas em obesidade do país, diz que a obesidade é considerada 

hoje uma doença crônica, que provoca ou acelera o desenvolvimento de muitas doenças, 

causando mortes precoces.  
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Ele afirma que a obesidade acomete uma grande proporção de pessoas no Brasil e que 

40% da população adulta tem excesso de peso. Calcula-se que 300.000 pessoas nos Estados 

Unidos da América (EUA) morrem por ano precocemente devido à obesidade e, no Brasil, 

esse número está entre 50.000 e 100.000. (HALPERN, 2008). 

 

2.3. POLÍTICAS DE SAÚDE RELACIONADAS À HIPERTENSÃO ARTERIAL  

  

Mesmo tendo sido caracterizada pela OMS em 1978, somente a partir de 1991, no 

Brasil, entidades científicas e o MS, conscientes da importância do tema da HAS, começaram 

a dar-lhe uma atenção especial e tiveram como iniciativa pioneira a construção de 

documentos, chamados de consensos e diretrizes. (CONSENSO BRASILEIRO DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1999).    

Os consensos e diretrizes têm a finalidade de revisar e atualizar conhecimentos para o 

diagnóstico e tratamento do portador de HAS, com a preocupação de discutir e propor 

medidas visando tanto a sua prevenção e como das doenças cardiovasculares a ela 

relacionadas. (LOLIO, 1990; DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2002).   

  Adicionalmente, esses documentos tinham como objetivo favorecer uma única 

abordagem conjunta, a ser utilizada não só por especialistas das áreas, mas também pelo 

conjunto de profissionais de saúde.  

Para essas construções, a SBH tem contado com esforços de parceiros como: 

Sociedades Brasileiras de Cardiologia (SBCs), de Nefrologia, Clínica Médica, 

Endocrinologia, Pediatria, Geriatria e Gerontologia, da Academia Brasileira de Neurologia, da 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e da Divisão de Doenças Cardiovasculares 

do Ministério da Saúde. Atualmente, nove Sociedades Médicas estão envolvidas.  Dentre os 

principais documentos, temos:  

O Consenso Brasileiro de HAS (1998) foi elaborado contando pela primeira vez com a 

experiência de outros profissionais de saúde, com grande vivência na abordagem 

multiprofissional do hipertenso, permitindo que fossem adicionados dois importantes 

capítulos: "A abordagem multiprofissional do hipertenso" e outro destinado à “Prevenção 

Primária da HAS”. Nele é enfatizada a necessidade de implementação de medidas desde a 

infância, visando modificações do estilo de vida e o combate aos fatores de risco 

cardiovasculares.  
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A Diretrizes Brasileira de Hipertensão (2002) trouxe como inovação as orientações 

fundamentadas segundo Graus de Recomendação baseados em níveis de evidência dos 

estudos clínicos de referência. Para maior abrangência do tema da HAS e seguindo as 

orientações da Associação Médica Brasileira, foram incorporados dois novos capítulos: 

Epidemiologia e Hipertensão Secundária.  

A Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2006) elaborada como forma de rever as 

condutas diagnósticas e terapêuticas, inseriu importantes mudanças na prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle da HAS. Nela foi incluída, como opções no fluxograma do 

diagnóstico da HAS, a utilização do MAPA e da MRPA. Com relação à terapêutica, foi 

incluída a conduta baseada no risco cardiovascular adicional, de acordo com os níveis da PA e 

a presença de fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e doença cardiovascular.  

Cada um desses documentos foi construído dentro de uma proposta de revisar e 

atualizar os conhecimentos, além de contemplar aspectos específicos da doença. Com todo 

esse aparato e respaldo técnico, a recomendação dos especialistas é que, dentro das medidas 

implementadas, deverão ser observados a necessidade individual de cada paciente e o 

julgamento clínico do profissional de saúde. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

Em nível de políticas públicas de saúde, para fazer frente a esse agravo mediante o 

seu grande impacto no perfil de morbimortalidade, na população brasileira, o MS implantou, 

no ano de 2000, o Plano de Reorganização de Atenção à HAS e ao Diabetes Mellitus. Essa 

iniciativa contou com diversos parceiros técnicos: Sociedade Brasileira de Hipertensão, de 

Cardiologia, de Nefrologia e de Diabetes, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 

Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde e a Federação Nacional 

de Portadores de Hipertensão e Diabetes. (BRASIL, 2001).  

O plano foi estruturado em três etapas: capacitação de multiplicadores na atenção 

básica; campanha de identificação de casos suspeitos de HAS e promoção de hábitos 

saudáveis de vida; criação do programa nacional de assistência farmacêutica.  

A capacitação de multiplicadores na atenção básica foi desenvolvida através de um 

processo de educação permanente na modalidade presencial e a distância, dirigida aos 

profissionais médicos e enfermeiros, sob a coordenação da Secretaria de Políticas Públicas 

(SPP) e responsabilidade das sociedades científicas parceiras. Para essa ação, o MS produziu 

45 mil exemplares de um Caderno Técnico e 15 mil exemplares de casos clínicos dirigidos à 

Atenção Básica sobre HAS e DM. (BRASIL, 2001).   

A Campanha Nacional de Detecção da Hipertensão Arterial (CNDHA) que ocorreu em 
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2001 teve uma baixa adesão e cobertura, porém foram avaliadas como pontos positivos a 

mobilização da população, identificação de casos suspeitos e estimulação da confirmação 

diagnóstica. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2004).   

Com relação à Política Nacional de Medicamentos aprovada através da Portaria GM No. 

3.916, de 30/10/1998, a mesma contempla, dentro de seus objetivos, o estabelecimento de 

diretrizes voltadas para a detecção e tratamento de portadores da HA, o que permite a 

distribuição gratuita de medicamentos dentro do âmbito do SUS. (BRASIL, 2001).  Esta é 

uma ação importante, que veio como forma de fortalecer a adesão ao tratamento. Atualmente 

garante aos portadores, através de cadastramento numa Unidade Básica de Saúde (UBS), 

receber o medicamento gratuitamente, conforme definido através da Portaria nº 371/GM. 

(BRASIL, 2006). 

A perspectiva é que esse plano tivesse como resultado uma redução das complicações, 

internações e mortes, um maior grau de conhecimento da população sobre a importância do 

seu controle, a garantia do acesso dessa população a serviços básicos de saúde, além de 

incentivar políticas e programas comunitários. (BRASIL, 2001).  

Em 2004, a realização de uma campanha para avaliação do seu impacto, que teve como 

objetivo confirmar os casos suspeitos, ficou prejudicada pela ausência de registros 

ambulatoriais de aferição da PA anteriores à campanha. Porém, foram considerados como 

pontos positivos a abrangência nacional, a inclusão da faixa da população em geral de 40 anos 

ou mais e a quantificação real em termos de custos, além da tentativa de reorganização da 

assistência. (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2004). 

Essa grande estratégia tem como porta de entrada a atenção básica, que se estima ser 

capaz de tratar e acompanhar mais de 65% dos casos detectados, tendo como grande metas a 

redução da morbimortalidade cardiovascular e a melhoria da qualidade de vida da população. 

(BRASIL, 2001).  

A sua implementação tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes e metas para a 

reorganização do SUS, através do investimento na atualização dos profissionais da rede 

básica, oferecendo garantia no diagnóstico, proporcionando a vinculação dos pacientes 

diagnosticados às unidades de saúde para tratamento e acompanhamento. (BRASIL, 2001). 

Por reconhecer que estratégias de saúde pública são necessárias para a abordagem de 

fatores relativos a hábitos e estilos de vida que tragam benefícios individuais e coletivos, 

através da diminuição do risco de exposição, o MS colocou esse desafio para a Atenção 

Básica, especificamente a Saúde da Família, com a implantação do programa HIPERDIA, por 

considerá-lo espaço prioritário e privilegiado de atenção á saúde. (BRASIL, 2006).  
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Esse espaço tem grande importância, por atuar com equipe multiprofissional, com 

processo de trabalho vinculado à comunidade e clientela adscrita, e principalmente por 

considerar os fatores sociais e toda a diversidade existente na população, seja ela racial, 

cultural, religiosa. (BRASIL, 2006).        

Como suporte técnico para essas equipes, em 2006 o MS lançou o Caderno de Atenção 

Básica n.15, dirigido aos profissionais de saúde da rede básica do SUS, que atualiza 

conhecimentos e estratégias, visando melhorar a capacidade da atenção básica para a 

abordagem integral da HAS. 

Esse documento base, utilizado atualmente, enfoca os fatores de risco e complicações, 

visando reduzir o impacto desses agravos na população brasileira, através de uma visão 

prática e didática sobre os principais conceitos vigentes sobre HAS. (BRASIL, 2006). 

 

2.4. A ENFERMAGEM E A DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL 

       

Não é recente a preocupação que vem sendo demonstrada pela enfermagem em prestar 

uma assistência aos pacientes de forma globalizada, onde o processo de cuidar seja visto em 

todas as suas dimensões – física, emocional e espiritual. Essa aspiração, entretanto, na prática, 

enfrenta grandes obstáculos principalmente nos desafios que rodeiam as doenças crônicas 

degenerativas. (SHIMIZU; GUITIERREZ, 2007). 

Essa dificuldade em lidar com a cronicidade ocorre devido à grande repercussão 

provocada na vida pessoal do indivíduo, que sempre é percebida como algo ruim. Ocorrem 

sentimentos de perdas, limitações e comprometimento na qualidade de vida e trabalho. O 

envolvimento do paciente no convívio com a cronicidade necessita de uma compreensão do 

paciente sobre o que está ocorrendo, ou seja, um autoconhecimento, para que o mesmo possa 

decidir e atuar como agente ativo no seu autocontrole. (FREITAS; MENDES, 2007). 

No caso da HAS, todas as necessidades impostas para seu controle e tratamento levam a 

grandes alterações no modo de vida dos indivíduos, representadas por um novo regime 

alimentar, limitações físicas, ameaça à aparência individual, perda da motivação para 

enfrentar a vida e seus desafios. 

Essas dificuldades do cuidar da HAS, como doença crônica, vêm embutidas na 

complexidade de sua própria definição. O termo “doença crônica” foi definido, em 1956, pela 

National Comission ou Chronic Illness como sendo “todos os obstáculos ou desvios do 

normal, os quais têm uma ou mais das características a seguir: são permanentes, deixam 

incapacidade residual, são causados por alterações patológicas irreversíveis, requerem 
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treinamento especial da pessoa para sua reabilitação e talvez requeiram um longo período de 

supervisão, observação e cuidado”. (BERTOLIN; PACE; KUSUMOTA, 2008). 

Todas essas alterações provocadas no paciente, muitas vezes de forma silenciosa, 

necessitam, para seu controle e tratamento, de medidas voltadas para ações educativas mais 

conscientes. A intervenção, nesse caso, além do envolvimento efetivo do paciente, envolve 

também orientações voltadas para vários objetivos; e, para que ocorra uma ação diferenciada, 

as mesmas deverão ter diferentes abordagens, feitas através de uma equipe multiprofissional. 

(CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1999). 

Atualmente, toda proposta encaminhada para o controle e tratamento da HAS tem como 

orientação a inserção da equipe multiprofissional. A interdisciplinaridade e o processo de 

troca entre os vários profissionais possibilitam a estruturação de uma prática de saúde 

ampliada, em que as várias dimensões da doença passam a ser enfrentadas, e na qual o 

cuidado esteja passível da agregação de outros saberes e práticas disponíveis em outros 

serviços, de saúde ou não. (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007). 

A enfermagem, dentro dessa equipe, tem fundamental importância no processo de tratar 

as doenças crônicas, pela possibilidade de ampliar a consciência crítica desses pacientes, no 

sentido de que os mesmos possam reconhecer seus pontos fortes e as fragilidades a que estão 

expostos no seu modo de vivenciar o trabalho e o seu cotidiano. Essa prática necessariamente 

deverá ter como suporte uma proposta educacional de transformação. (TOLEDO; 

RODRIGUES; CHIESA, 2007). 

Para Ximenes e Melo (2005), a enfermagem que compartilha mais de perto a realidade 

da dificuldade do convívio com a doença crônica tem, na educação, fator essencial e 

insubstituível na eficácia do tratamento. Essa abordagem vai desde a compreensão do 

processo patológico pelo paciente, o tratamento através do autocuidado, à prevenção de 

complicações, dentro de uma visão de um estilo de vida mais saudável.  

Apesar dessas recomendações, a HAS ainda hoje é uma doença que tem seus cuidados 

centrados no modelo biomédico, na maioria das vezes apenas pelo profissional médico, fora 

do contexto do paciente, o que dificulta e às vezes inviabiliza o processo do cuidar. 

Somente com a implantação, em 1984, da Estratégia de Saúde da Família, foi que a 

enfermagem, como integrante da equipe de saúde, ganhou mais espaço para a execução de 

atividades no campo da atenção primária em saúde, com as ações educativas e assistenciais a 

determinados grupos de pessoas, dentre os quais podemos destacar as pessoas portadoras de 

HAS. (XIMENES; MELO, 2005).  

Essa competência para participação direta nas equipes de saúde, a fim desenvolver 
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trabalhos com grupos específicos, encontra-se na Lei do Exercício Profissional do enfermeiro 

e na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS) do MS. (BRASIL, 2001).     

No serviço público, o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, na proposta da 

implantação do SISOSP para o atendimento de saúde do servidor, escolheu como estratégia 

operacional a formação de uma equipe multiprofissional de saúde. Dentro dessa equipe, o 

enfermeiro tem um importante papel, quando participa na elaboração das estratégias de 

promoção à saúde do servidor, além de ser o elemento escolhido para realizar o acolhimento, 

dentro de uma proposta de humanização do atendimento. (BRASIL, 2005).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, epidemiológica de prevalência. Para Rouquayrol 

(1988), a epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde/doença e seu método básico 

consiste na análise de frequência, distribuição e determinantes dos agravos à saúde coletiva, 

com a finalidade de propor medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação. 

O estudo de prevalência define a frequência de casos existentes de uma determinada 

doença, em uma determinada população e em um dado momento, caracterizada através de 

variáveis individuais ou coletivas. (MEDRONHO et al., 2003). 

Esta pesquisa obteve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, por meio do  

Parecer de nº 302/2008.  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO  

 

O estudo foi realizado no Departamento de Assistência ao Servidor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, localizada na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte. A UFRN é considerada uma instituição de médio porte e conta com 30.000 alunos 

matriculados, numa estrutura organizacional composta de 476 unidades. Atualmente, essa 

comunidade acadêmica é formada por 4.700 servidores, 3.062 servidores técnico-

administrativos e 1.638 docentes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009).  

O local utilizado para entrevista foi um consultório do DAS-UFRN reservado com essa 

finalidade, com ambiente calmo, climatizado, seguindo as condições necessárias ao 

procedimento, de acordo com o que preconizam a Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

(2006).  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi composta pelo total de servidores ativos que procuraram o 

DAS, entre os meses de março e maio de 2009, período considerado apropriado, em virtude 

da média de atendimentos ser alta. Tomando por base o ano de 2007, a média mensal seria de 

193 servidores, registrado por Saraiva (2007). 
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Utilizou-se uma amostra acidental de 102 servidores ativos que foram atendidos no 

período de março a maio de 2009. Isto representou 16,91% do total de 603 pacientes, nesse 

período. Vale salientar que a população citada por Saraiva (2007) inclui servidores ativos e 

aposentados. Neste estudo, focalizaram-se apenas os servidores ativos. A amostra acidental, 

segundo Richardson (1999), indicada para estudos exploratórios, é formada por aqueles 

elementos que vão aparecendo e que são possíveis de se obter. 

Como critério de inclusão, considerou-se: ser servidor ativo da UFRN. Esse critério era 

avaliado no momento da abordagem para participação no estudo. 

 

3.4 VARIÁVEIS 

  

3.4.1 Sociodemográficas e de trabalho 

 

Estas variáveis referem-se às características dos participantes do estudo quanto à idade, 

sexo, local de trabalho e função. 

 

3.4.2 Níveis tencionais ou pressóricos  

 

A medida da PA é o elemento-chave para o estabelecimento do diagnóstico da HAS. Ela 

varia entre um valor máximo durante a sístole (PAS) e um mínimo na diástole (PAD). Como 

pontos de corte para definição da alteração dos níveis tencionais, para pessoas com mais de 18 

anos, utilizam-se as medidas de 140mmHg para a PAS e 90mmHg para a PAD, parâmetros 

recomendados pela Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, (2006). A publicação do 

VII JNC (Joint National Committee), em 2003, forneceu uma nova classificação da HAS e 

introduziu o conceito de pré-hipertensão, em que pacientes com PA limítrofe possuem um 

maior risco de eventos cardiovasculares que pacientes normotensos. (PEDROSA; DRAGER, 

2008).  

Na operacionalização dessa variável foram consideradas quatro categorias:  

• Normal - PAS < 120mmHg e PAD < 80mmHg 

• Pré-hipertensão - PAS 120-139mmHg e PAD 80-89mmHg 

• Estágio I - PAS 140-159mmHg e PAD 90-99mmHg 

• Estágio II - PAS > 160mmHg e PAD >100mmHg 

A classificação da mensuração de PA nas categorias de níveis pressóricos foi definida 

pela média de duas aferições realizadas durante a entrevista, com intervalo de 1 a 2 minutos.  
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3.4.3 Diagnóstico de HAS  

 

Para investigação dessa variável foram utilizadas três perguntas direcionadas ao  

servidor: se sofria de HAS; se fazia uso de medicamentos; e qual o tempo de diagnóstico da 

doença. Essas variáveis inicialmente classificavam o servidor em duas categorias, as de 

portadores ou de não portadores de HAS.  

Contudo, ao testar o instrumento, foi identificada a necessidade de acrescentarmos mais 

uma categoria, representada pelos servidores que desconheciam se eram ou não portadores da 

patologia. Dessa forma, o servidor era classificado em uma das seguintes categorias – 

portador, não portador ou desconhece ser portador. 

Na ausência de um diagnóstico prévio, para obtenção do diagnóstico de HAS, utilizamos 

como indicador a morbidade referida, método utilizado pelo MS em inquérito realizado entre 

2002-2003. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2003). O método consiste na obtenção 

de informações das pessoas sobre: 

•  terem realizado medição da PA nos últimos dois anos; 

•  se essa aferição teria sido realizada por profissional de saúde; 

•  se esse profissional de saúde tenha referido diagnóstico de HAS. 

Para operacionalização dessa questão, eram feitas as seguintes perguntas ao servidor: 

• O Sr.(a) verificou sua PA nos últimos dois anos? – Com resposta SIM: 

• Essa aferição foi feita por profissional de saúde? – Com resposta SIM:  

• Esse profissional de saúde referiu diagnóstico de HAS? 

 

3.4.4 Fatores de risco para a HAS  

 

O termo “risco” refere-se à probabilidade de um evento indesejado ocorrer. Do ponto de 

vista epidemiológico, o termo é utilizado para definir a probabilidade de que indivíduos sem 

certa doença, mas expostos a determinados fatores, adquiram essa enfermidade. Os fatores 

que se associam ao aumento do risco de contrair uma doença são chamados “fatores de risco”. 

(BRASIL, 2006).  

Neste estudo foram investigados cinco fatores de risco para a HAS relacionados a 

hábitos e condições de vida: tabagismo, etilismo, ingestão excessiva de sal, sedentarismo e 

obesidade.  
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Tabagismo 

 

São consideradas tabagistas as pessoas que têm o hábito de fumar, independente do 

número de cigarros usados. 

Foram considerados tabagistas todos os servidores que declararam serem usuários, 

independente do número de cigarros usados.  

 

Ingestão de Ácool 

 

O MS recomenda como aceitável uma ingestão de bebida alcoólica menor que 30 ml/dia 

de etanol, que corresponde à ingestão diária de, no máximo, 720 ml de cerveja (uma garrafa); 

240 ml de vinho (uma taça) ou 60 ml de bebida destilada (uma dose) para o homem, e metade 

dessa quantidade para mulheres. (BRASIL, 2006). 

Foram considerados usuários de álcool os servidores que declararam seu consumo 

semanal, independente da quantidade ingerida.  

 

Ingestão Excessiva de Sal 

 

O sal é um elemento muito utilizado na conservação de alimentos, em especial nos 

industrializados, como: temperos prontos, enlatados, embutidos, queijos, dentre outros.  

O sal consumido diariamente é um elemento difícil de ser mensurado e a literatura diz 

que o mesmo chega a 12 a 15 gramas, duas vezes maior do que o recomendado, que é de 4 a 6 

g por dia, equivalendo a 2 colheres de chá rasas (4 g) e 2 g presente nos alimentos naturais 

(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2002).    

Operacionalizou-se essa variável através de duas perguntas dirigidas ao servidor. No 

primeiro momento, pedimos para eles indicarem a quantidade de sal consumida diariamente, 

colocando como opções as classificações: Pouco, Muito e Somente o que vem na alimentação.  

Na segunda pergunta solicitava-se a indicação de consumo dos alimentos 

industrializados relacionados em uma lista (enlatados e embutidos, frios e defumados, queijos, 

molhos e temperos, batatas chips, frituras em geral e salgadinhos), juntamente com os hábitos 

de colocar saleiro na mesa e adicionar sal em saladas. 

Considerou-se a ingestão excessiva de sal presente, quando o servidor relatava o 

consumo de um desses alimentos de duas a três vezes por semana e a disponibilidade diária de 

sal na mesa, além de adição de sal em salada. 
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Sedentarismo 

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), indivíduo ativo, não sedentário, é aquele 

que atende os seguintes parâmetros de atividade: realiza atividade física no mínimo três vezes 

por semana, com duração mínima de 30 minutos, contínua e de intensidade moderada. São 

consideradas atividades moderadas: caminhada, andar de bicicleta, natação, hidroginástica, 

entre outras.   

O sedentarismo foi considerado presente nos servidores cujas respostas não atendiam 

aos critérios do Ministério da Saúde. 

   

Obesidade  

O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida utilizada para 

determinação da obesidade, segundo o Ministério da Saúde. (BRASIL, 2006). O mesmo é 

obtido ao dividirmos o peso do paciente pelo quadrado da sua altura, em metros. 

O individuo é considerado de peso normal quando o IMC é inferior a 25 kg/m2; é 

considerado com sobrepeso quando o IMC se encontra entre 25 kg/m2 e 29,9 kg/m2; o 

individuo é considerado obeso quando o IMC encontra-se superior a 30 kg/m2. (FERREIRA; 

ZANELLA, 2000).  

A obesidade foi considerada presente no servidor com o IMC superior a 30 kg/m2.  

  

3.4.5 Conhecimento sobre fatores de risco que elevam a pressão arterial  

 

Em se tratando da HAS, existem fatores de risco relacionados a hábitos inadequados e 

estilos de vida que são passiveis de intervenção, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, 

ingestão alcoólica, ingestão excessiva de sal, entre outros, e que contribuem no controle dos 

níveis pressóricos. (SANTOS; SILVA, 2006).  

Essa variável foi operacionalizada através de três questões dirigidas aos servidores 

portadores de HAS: se sabiam o porquê da elevação da sua PA; as medidas que eles tomavam 

ao terem a sua PA detectada como elevada; e as atitudes que costumavam tomar para 

manterem a PA em níveis normais. 
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3.5 INSTRUMENTOS  

       

Foram utilizados três instrumentos para coleta de dados: 

 

- Entrevista estruturada  

Coletaram-se os dados primários por entrevistas, através de um questionário. A 

entrevista foi estruturada com informações sobre variáveis demográficas e variáveis 

epidemiológicas dos fatores de risco para a HAS, além do conhecimento que o servidor 

tivesse sobre os fatores que influenciam a elevação da PA. 

 

- Esfigmamanômetro 

As medidas foram aferidas pelo método indireto, utilizando esfigmamanômetro digital 

marca Automatic Blood Pressure Monitor (OMRON), modelo HEM-742INT, com bolsa de 

borracha, largura compatível à circunferência do braço do servidor, adquirido para este estudo 

e destinado apenas para essa finalidade. 

A utilização de aparelhos eletrônicos, no caso o esfigmamonômetro digital, evita erros 

relacionados ao observador; são instrumentos que podem ser empregados em estudos 

epidemiológicos, desde que devidamente calibrados e oferecendo boa precisão na leitura dos 

resultados (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006).  

O aparelho foi registradopela empresa fornecedora, com número de série 

20071200588LF, com garantia estendida em virtude de sua utilização para pesquisa, e para o 

caso de necessidade de calibrações.  

 

- Balança Antropométrica 

O peso e estatura foram aferidos através de uma balança antropométrica, com 

capacidade de mensurar até 150 kg, de uso do serviço e devidamente calibrada pelo Centro de 

Tecnologia da UFRN.   

 

3.6  PROCEDIMENTOS DE COLETA  

 

Os dados foram coletados nos meses de março a maio, período onde é observado maior 

fluxo de pacientes no serviço. Os servidores eram convidados a participarem do estudo, na 

recepção ou na sala de triagem, no momento que antecedia o atendimento médico no 

DAS/UFRN. Ao aceitarem a participação no estudo, os servidores eram encaminhados para 
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verificação dos dados antropométricos, peso e estatura, com a finalidade de determinar o 

IMC, pelos auxiliares de enfermagem, na sala de triagem. 

Os demais dados eram coletados pelo pesquisador e uma enfermeira lotada nesse 

serviço, devidamente treinada no processo de abordagem e nas mensurações, como forma de 

padronizar o máximo possível o procedimento. 

Após essas aferições, os dados anotados em impresso específico do serviço eram 

encaminhados com o servidor a um consultório destinado à entrevista. Nesse momento, eram 

apresentados os objetivos e a operacionalização do estudo, e enfatizavam-se as vantagens da 

participação do servidor. Essas vantagens estão relacionadas ao conhecimento que o servidor 

teria sobre sua condição e a possibilidade de intervenções precoces, que viessem a contribuir 

para melhoria na sua qualidade de vida e trabalho.  

Em seguida, caso ainda aceitasse participar do estudo, o servidor assinava o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Não houve nenhuma recusa por parte dos 

servidores em participar da pesquisa e todos assinaram o TCLE.  

Nesse momento, perguntávamos se o paciente estava com bexiga vazia, se tinha 

praticado exercícios físicos com um intervalo prévio de repouso entre 60 a 90 minutos, se 

tinha ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e se não tinha fumado até 30 minutos 

antes. Ao responder negativamente a essas perguntas, iniciava-se a coleta dos dados por meio 

da primeira aferição dos níveis tencionais, antes da aplicação do questionário. A segunda 

aferição era realizada após o término do questionário. 

Todos os valores foram obtidos no membro superior direito, com o paciente sentado e 

tendo o braço apoiado ao nível do coração. A posição adotada era: pernas descruzadas, pés 

apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado; braço livre, no qual era colocado o 

manguito, sem deixar folgas, acima da fossa cubital cerca de 2 a 3 cm, posicionado na altura 

do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal). A palma da mão ficava 

apoiada, voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Durante a aferição era solicitado 

ao paciente que ficasse em silêncio.  

Essa normatização para a medição da PA foi elaborada conforme as recomendações da 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2002).  

Os valores de PA obtidos foram informados ao paciente e registrados no instrumento. 

Diante dos resultados, a conduta seguida era a seguinte:  

- Servidor com níveis tencionais normais e sem fator de risco associado – agradecíamos 

a colaboração e ressaltávamos a importância da aferição periódica da PA.  

- Servidor com níveis tencionais normais e presença de fatores de risco – orientávamos 
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com relação ao fator de risco encontrado e o desenvolvimento da HAS; e, caso o servidor 

aceitasse, agendávamos uma consulta médica para o mesmo.  

- Servidor com níveis tencionais elevados, com ou sem fator de risco presente – 

encaminhávamos imediatamente à consulta médica. 

A pesquisa teve a aprovação da instituição e do Comitê de Ética e Pesquisa, obedecendo 

à Resolução 196/97, protocolo ético relacionado à pesquisa em seres humanos. (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 1996).  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A análise dos dados foi realizada pelos programas Excel 2003 e Statiscal Package for 

the Social Sciences (SPSS) 15.0. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, 

com medidas de tendência central e dispersão, sendo a sua apresentação feita por meio de 

tabelas de distribuição e frequências.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Um total de 102 servidores compuseram a amostra do estudo. A sua caracterização foi 

realizada utilizando-se as variáveis: idade, sexo, escolaridade, local de trabalho e função. 

Essas variáveis estão representadas na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Distribuição dos servidores atendidos no DAS/UFRN, segundo sexo, escolaridade, 
                 local de trabalho e função.  Natal/RN. (n=102)   

Variáveis Sociodemográficas FR % 
1. Sexo   
Masculino 69 67,6 
Feminino 33 32,4 
2. Escolaridade   
Ensino médio 28 27,5 
Ensino fundamental  26 25,5 
Ensino fundamental incompleto 24 23,5 
Ensino superior 15 14,7 
Alfabetizado sem curso  9   8,8 
3. Local de Trabalho   
Unidades Suplementares 33 32,3 
PROAD 26 25,4 
PRH 18 17,6 
CSS  6   5,8 
CB  5   4,9 
CCET  4   3,9 
PROEX  4   3,9 
CCSA  3   2,9 
CCHLA  2   1,9 
CT  1   0,9 
4. Função (N=48)   
Contexto assistencial Fr % 
vigilante, mestre de edificações, pedreiro, pintor, servente de 
obras,  jardineiro, soldador, operador de máquinas de 
construção, motorista, servente de limpeza, copeira, auxiliar de 
creche, cinegrafista, iluminador, operador de luz 

 
30 

 
62,5 

Contexto administrativo ou de ensino Fr % 
assistente em administração, auxiliar administrativo, de 
farmácia e de reprografia, auxiliar/assistente/técnico de 
laboratório, auxiliar/técnico de enfermagem operador de 
máquinas copiadoras, secretária, enfermeiro, professor, 
bibliotecária, tecnólogo, jornalista, técnico em eletrônica. 

 
18 

 
37,5 
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A média da idade dos servidores foi de 54 anos, tanto para o sexo feminino como 

masculino, com desvio padrão de 6,62 (máximo 71 anos e mínimo 35 anos).  

A composição dos sujeitos da pesquisa com relação a gênero foi de 69% masculino e 

33% feminino.  

Na variável escolaridade as categorias foram divididas de acordo com a classificação 

utilizada pela UFRN. O nível de escolaridade dessa amostra teve variação mínima: 28% 

cursaram até o ensino médio, seguido do ensino fundamental completo, com 26% dos 

servidores, e fundamental incompleto para 22% dos sujeitos. 

Os menores percentuais de servidores foram observados entre os que declararam terem 

cursado ensino superior (15,0%) e os que disseram terem sido alfabetizados sem curso 

(9,0%).   

A escolaridade, como característica sociodemográfica tem sido relacionada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. É conhecido que os fatores de risco tendem a 

ocorrer com maior frequência e em maior número em populações com menor poder 

econômico e cultural. (DUNCAN et al., apud POLANCZYK, 2005). A escolaridade é 

classificada como um possível fator socioeconômico associado ao desenvolvimento da HAS. 

(DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006).   

Quanto aos locais de trabalho dos servidores, observou-se que, neste estudo, houve 

representação de 10 unidades que compõem a UFRN. Essas unidades possuem locais  

diferenciados para processos de trabalho manuais e administrativos, nos quais há exposição a 

diferentes tipos de riscos agressores à saúde, que vão desde os agentes físicos, químicos, 

biológicos, inclusive ao estresse laboral. Segundo Cordeiro et al (1993) os agentes ambientais 

físicos e químicos compõem uma linha de pesquisa que busca associações com a HAS, além 

do estresse ocupacional. 

O local de trabalho constitui um forte fator de risco cardiovascular e a ocupação tem 

sido o fator mais associado à HAS. A explicação dessa associação estaria no estresse 

psicossocial, hábitos e comportamentos criados ou estimulados no ambiente de trabalho, pelo 

nível educacional e de renda. (SOUZA; SILVA, 2003).  

 

4.2 NÍVEIS PRESSÓRICOS ENCONTRADOS NOS SERVIDORES PESQUISADOS  

 

A PA varia entre um valor máximo durante a sístole (PAS) e um mínimo na diástole 

(PAD). Como ponto de corte para definição da alteração dos níveis pressóricos  utilizamos as 
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medidas de 140mmHg para a PAS e 90mmHg para a PAD, parâmetros utilizados para 

determinação da HAS pela Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2006).  

Os níveis pressóricos obtidos nas duas mensurações realizadas em cada sujeito, durante 

a entrevista, foram somados para a definição da média. As médias dos níveis pressóricos dos 

servidores foram classificadas de acordo com as categorias definidas pela Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão Arterial, (2006). A Figura 1 mostra essas classificações.  

 

  
Figura 1 - Classificação das médias dos níveis pressóricos (PAS) e (PAD) dos servidores, de acordo 
                com a Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). Natal, 2009. 

 

As médias dos níveis pressóricos (PAS-PAD) encontradas entre os servidores 

demonstraram valores preocupantes, pois de toda a amostra (n=102) apenas 21% PAS e 44% 

PAD foram classificados em nível normal. 

 Os níveis encontrados no estágio de pré-hipertensão foram de 33% PAS e 37% PAD. 

Esses valores apontam para a necessidade de novas aferições, para determinação ou não do 

diagnóstico. Nesse estágio o alerta ao usuário torna-se essencial, à medida que, a partir dessa 

informação, o indivíduo poderá trabalhar os fatores de risco que influenciam essa patologia, 

que se desenvolve de forma silenciosa. 

A HAS tem sido considerada como um grave problema de saúde no país, não só por sua 

elevada prevalência, mas como pela grande parcela de portadores não diagnosticados, ou não 

tratados de forma adequada, ou ainda pelo alto índice de abandono ao tratamento. (SILVA; 

SOUZA, 2004).  
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4.3 HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE OS SERVIDORES PESQUISADOS  

 

Questionou-se os servidores acerca de serem portadores de hipertensão, tempo de 

diagnóstico e tratamento com medicação. A Tabela 3 mostra o número de servidores que 

afirmaram serem ou não portadores de hipertensão. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos servidores segundo a afirmação de serem ou não portadores de 
                 hipertensão. Natal/RN. 

Categorias FR % 
Portador de hipertensão   
Sim   48 47,0 
Não   52 51,0 
Desconhece     2    1,9 
Total 102 100,0 

 

Entre os servidores pesquisados, 47,0% (n=48) (52,0% do sexo masculino, maior 

percentual e 47,9% feminino) referiram serem portadores de hipertensão, em tratamento; 

51,0% não o eram. Dos 48 servidores que responderam que eram portadores de hipertensão, 

93,7% referiram que faziam uso do medicamento anti-hipertensivo.  

Ao serem interrogados sobre o tempo de diagnóstico, 4,1% não souberam determiná-lo. 

Dos que conseguiram determinar o tempo (44%), a média desse tempo foi de 8,02, desvio 

padrão 8,74, (máximo 30 anos e mínimo 1 ano). 

Para verificar se o diagnóstico de HAS tinha sido estabelecido nesses servidores, 

consultou-se o seu prontuário eletrônico no serviço. Identificou-se que os 48 servidores 

tinham o diagnóstico de HAS confirmado. 

Nesta pesquisa, apesar de não termos objetivo de determinar diagnóstico de HAS, 

através da verificação dos níveis tencionais, achou-se oportuno cruzar as informações obtidas 

entre os níveis pressóricos aferidos e o diagnóstico de HAS confirmado.  

Os níveis pressóricos foram considerados normais quando os valores de 

PAS<120mmHg e PAD <80mmHg; Pré-Hipertensão PAS entre 120-139mmHg e PAD entre 

80-89mmHg; hipertensão estágio I PAS entre140-159 mmHg e PAD entre 90-99mmHg; 

hipertensão estágio II>160mmHg e PAD>100mmHg 

O Quadro 6 mostra a classificação dos níveis pressóricos PAS e PAD, de acordo com a 

condição de diagnóstico de HAS dos servidores. 
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Diagnóstico de HAS 
  

Classificação das médias das PAS e PAD 

normal 
pré 

hipertensão estágio I estágio II 

PAS-PAD PAS-PAD PAS-PAD PAS-PAD 
Portador (n=48) 

 
5%-14% 12%-20% 16%-9% 15%-5% 

Não portador 
(n=52) 

 
16%-30% 21%-16% 11%-3% 4%-3% 

Desconhece ser 
portador 

(n=2) 
 

0%-0% 0-1% 1%-0% 1%-1% 

Total 21%-44% 33%-37% 28%-12% 20%-9% 
Quadro 6 - Classificação das médias dos níveis pressóricos dos servidores, de acordo com  as informações 
                  sobre o diagnóstico de HAS confirmado. Natal/RN. (n=102) 

  

Nesta pesquisa, dos indivíduos que declararam serem portadores de HAS, apenas 5% 

PAS e 14% PAD encontravam-se com níveis pressóricos normais. Os demais apresentaram 

alguma elevação desses níveis, demonstrando a necessidade de intervenções que resultassem 

em um controle adequado da PA.  

Os servidores que referiram não serem hipertensos não tiveram seus diagnósticos 

confirmados pelo prontuário. O número desses servidores com níveis pressóricos elevados, de 

acordo com a classificação da SBH, foram: 

- 21% PAS e 16% PAD - pré-hipertensão  

- 11% PAS e 3% PAD - estágio I   

- 4% PAS e 3% PAD - estágio II   

O National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), estudo realizado 

nos EUA entre 1991-1994 com adultos na faixa de 18-74 anos, revelou que 68% dos 

entrevistados que declararam saber que tinham HAS, 53% estavam em tratamento, e apenas 

27% encontrava-se com níveis tencionais < 140PAS e PAD <90mmhg, considerados normais. 

(COUTINHO, 2005).  

O MS declara que, apesar dos altos índices de prevalência dessa patologia, ainda 

existem indivíduos que desconhecem o seu diagnóstico; ou que, mesmo conhecendo, não 

possuem um controle adequado da PA. (BRASIL, 2006).  
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4.4 FATORES DE RISCO PRESENTES NOS SERVIDORES ENTREVISTADOS 

 

O aspecto multifatorial que caracteriza a HAS vai desde fatores sociodemográficos até 

aqueles voltados para o estilo de vida, compreendidos como modos de viver que conduzem a 

determinados hábitos. A identificação desses fatores de risco nos portadores de HAS é 

importante, pois os mesmos constituem um risco adicional global, maior ou menor, na 

morbimortalidade cardiovascular. (BRASIL, 2006). 

Os dados sociodemográficos e de trabalho que caracterizaram esses servidores, mesmo 

não sendo o foco desta pesquisa, são considerados fatores de risco para a HAS, e portanto são 

uma parte adicional nestas análises. Foram investigados nesses indivíduos a idade, sexo, 

escolaridade e função que exercia na UFRN.  

Observou-se que esses servidores se encontravam na faixa etária de risco para HAS, tendo 

em vista que a maior prevalência da doença é registrada em indivíduos acima de 40 anos. 

(CHAIMOWICZ, 1997). A faixa etária com maior frequência (60,0%) foi de 35 a 54 anos. 

O MS refere que a prevalência da HAS aumenta à medida que avança a idade. 

(BRASIL, 2004). Esse processo ocorre como consequência do processo de envelhecimento, 

geralmente associado ao desenvolvimento da arteroesclerose, devido às alterações na 

musculatura lisa e no tecido conjuntivo dos vasos. (TOSCANO; CORDEIRO, 2007, 

MOREIRA; CARIBÉ, 2009).  

No entanto, segundo Lolio (1990), a PA não se eleva com a idade em populações 

primitivas, quer a sistólica quer a diastólica, contrário ao que se observa em outras 

populações. Sugere-se, assim, que a HAS estaria associada ao modo de vida dos indivíduos 

em sociedades com maior desenvolvimento. 

Com relação a gênero, 66,6% dos servidores entrevistados eram do sexo masculino e 

33,4% do sexo feminino. Para o sexo feminino na faixa etária de 35 a 54 anos, o percentual de 

diagnóstico de HAS encontrado, nessa pesquisa, foi mais elevado (41,6%), que na faixa entre 

55 a 71 anos (25%). Apesar desse resultado, estudos mostram que, nessa faixa etária, a 

prevalência de HAS é menor nas mulheres em decorrência da chegada da menopausa, com 

tendência a aproximar-se em ambos os sexos, após os 60 anos. (IRIGOYEN et al., 2003).   

A menopausa ocorre normalmente a partir dos 50 anos, e nesse período o aumento da 

prevalência de HAS é justificada pela perda do fator protetor hormonal, passando então 

homens e mulheres apresentarem risco equivalente, da doença. (LERNER; KANNEL, 1986).  

Ao observar a variável escolaridade, com o diagnóstico de HAS foi identificado que o 

maior percentual de portadores (35,4%) se encontrava entre os servidores com formação em 
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nível médio, seguido por aqueles que cursaram ensino fundamental (27.0%). Essas duas 

categorias concentraram 62,4% dos diagnósticos de HAS. Os menores percentuais foram nos 

alfabetizados sem curso e com ensino fundamental incompleto, com 14,5% cada um; e, por 

último, com 8,33% corresponderam os servidores com ensino superior. 

Esses dados mostram que, neste estudo, foi encontrado um número maior de servidores 

com HAS nas categorias de escolaridade mais elevadas, as de nível médio, fundamental e 

superior, divergindo da literatura, que aponta uma concentração de fumantes  na população de 

baixa escolaridade e renda. (DUNCAN et al., apud POLANCZYK, 2005). 

Nas funções desempenhadas pelos servidores entrevistados, considerou-se 

basicamente dois tipos de processos de trabalho. Os que se desenvolvem em contextos 

assistenciais, quando, além do trabalho mental, exige-se do servidor um esforço braçal, e  os  

administrativos ou de ensino, onde o trabalho exige menos esforço físico, porém o trabalho 

mental é mais solicitado. Essa informação com relação aos tipos de esforços realizados foi 

relatada pelos servidores, no momento em que falavam de suas funções (Tabela 1).  

Observou-se neste estudo que, com relação à função que exerciam na UFRN, o maior 

percentual de portadores de HAS estava entre os servidores não especializados, com 

processos de trabalho braçal e com carga horária mais estendida ( 62,5%).   

Esse resultado confirma o que dizem as pesquisas que apontam uma associação 

negativa  entre status ocupacional e prevalência da HAS (CORDEIRO et al., 1993).  

Das 32 funções representadas nesta pesquisa, em 12 não foram registrados casos de 

HAS. Destacou-se entre as funções representadas o percentual elevado de diagnóstico de 

HAS na categoria de vigilante. Essa categoria sozinha foi responsável por 20,8% do total de 

casos de HAS. Esses resultados podem estar associados aos processos de trabalho dessa 

categoria, exposta no ambiente de trabalho à tensão constante, decorrente do estado de alerta 

necessário,  provável gerador de desgastes físico e emocional.  

Para Fonseca e Soares (2006), os elementos que constituem os processos de trabalho 

exercem grande influência na saúde do trabalhador, principalmente quando os mesmos estão 

expostos a atividades nas quais se fazem necessários: atenção constante, supervisão estrita, 

ritmo acelerado, trabalho parcelado, monótono e repetitivo, comunicação dificultada, dupla ou 

tripla jornada de trabalho, agressões psíquicas, fadiga, tensão, insatisfação, estresse, entre 

outros.  

Nesta pesquisa obsevaram-se, durante as entrevistas, depoimentos dos servidores sobre 

as difuldades enfrentadas diariamente na execução do seu trabalho. Com base nessas 

informações, dividiu-se esses servidores em dois grupos, considerando dois contextos, um 
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onde as atividade braçais e de tensão fossem mais evidentes e um outro em que 

predominavam  atividades administrativas e de ensino, nos locais de trabalho citados. O 

resultado disso, frente à HAS, foi um percentual elevado (62,5%) de portadores de HAS no 

primeiro grupo.  

 

4.4.1 Fatores voltados para o estilo de vida 

 

A identificação dos fatores de risco nos portadores de HAS, principalmente daqueles 

que podem ser trabalhados por meio de uma mudança de comportamento, é importante, pois 

os mesmos constituem um risco adicional global, maior ou menor, na morbimortalidade 

cardiovascular dos servidores. (BRASIL, 2006). 

Os fatores de risco voltados para o estilo de vida pesquisados neste estudo foram: 

tabagismo, etilismo, ingestão excessiva de sal, sedentarismo e obesidade.  

 

4.4.1.1 Tabagismo 

 

 Quando questionados sobre o hábito de fumar, os servidores que responderam que 

fumavam foram indagados quanto à inalação e se moravam com fumante. Na Tabela 3 

encontram-se os resultados, com frequência e percentual. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos servidores segundo à presença de tabagismo, ex-usuários e 
fumantes passivos, entre os servidores pesquisados. Natal/RN. (n=102) 
 

Tabagismo 
Fr. % 

Fumante 22 21,6 
Não fumante 57 56,0 
Ex-usuário 23 22,4 
Mora com fumante (N=102)     
Sim 16 15,6 
Não 86 84,3 
 

Em 55,8% dos servidores estava ausente o hábito de fumar; 22,5% eram ex-usuários. 

Dos 21,5% (n=22) que fumavam, a maioria, 63,6% (n=14), era do sexo masculino. 

Esse percentual elevado de tabagistas do sexo masculino está de acordo com os dados 

do inquérito realizado pelo MS, entre 2002 e 2003. Nesse estudo, a prevalência do tabagismo 

variou entre 12,9 e 25,2%, com maior percentual identificado no sexo masculino. 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2003).  
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Dos que declararam serem tabagistas, a média dos cigarros consumidos diariamente foi 

muito elevada, 11,19 (máximo 25 e mínimo 2). Estudos realizados já indicam que o risco 

cardiovascular está relacionado ao número de cigarros fumados, não sendo reduzido pelos 

cigarros considerados pobres em nicotina. A média diária encontrada em estudos é de 2,8, 

variando entre 2,1 a 4,0 cigarros por dia. (ARAÚJO; RASSI; LABBADIA apud STUCHI; 

CARVALHO, 2003). 

A categoria de ex-fumantes foi representada por 23% (n= 23) de servidores, sendo que, 

destes, a maioria 68,1% era do sexo masculino. A média em anos, desde que esses servidores 

tinham abandonado o hábito, foi de 20,0 anos (máximo 40 anos e mínimo 5 anos).  

Segundo um estudo realizado na Finlândia, no qual durante 20 anos foram 

acompanhados 1.658 homens brancos, saudáveis, nascidos no país, tanto a saúde como a 

qualidade de vida dos indivíduos tenderam a piorar em uma relação proporção direta ao 

número de cigarros fumados diariamente. Esse fato ocorre mesmo entre os ex-tabagistas. 

(STRANDBERG, 2000). 

O hábito de inalar fumaça entre os tabagistas foi encontrado em 18% dos fumantes 

(Tabela 3). Além de fumar, esses usuários tabagistas se expõem a um maior risco, na medida 

em que assumem um comportamento adicional prejudicial à sua saúde. 

Estudos indicam que a aspiração da fumaça, durante o ato de fumar, é um risco 

proporcional ao número de cigarros fumados e à profundidade da inalação. (STRANDBERG, 

2000). 

Nesta amostra, foram identificados 16% de servidores não fumantes expostos a fumaça 

de cigarros, por conviverem com fumantes. Essa categoria é denominada de fumantes 

passivos (Tabela 3).  Se há de considerar que essa exposição é muito difícil de ser controlada, 

na medida em que a sua correção não depende do não fumante. Muitas vezes, por motivos 

familiares e condições de trabalho, a pessoa fica exposta a esse risco, sem ter controle da 

situação. 

 

4.4.1.2 Ingestão de Álcool 

 

 Embora se considere difícil quantificar o consumo de álcool, questionou-se sobre a 

ingestão e frequência de bebida alcoólica, com o intuito de identificar esse hábito, que influi 

de forma negativa na vida familiar e de trabalho do servidor, bem como na sua saúde. A 

Tabela 4 mostra a distribuição dos servidores quanto às suas respostas sobre a ingestão de 

álcool. 
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Tabela 4 - Frequência e percentual dos servidores segundo o consumo de álcool, tipo de 
                 bebida e frequência semanal de consumo. Natal/RN(.) 

Categorias Fr % 
1- Consumo de álcool (n=102)   
Usuário de álcool 47 46,0 
Não usuário de álcool 55 53,9 
2-Tipo de álcool de consumo semanal (N=47)   
Cerveja  20 42,5 
Bebidas destiladas (cachaça, uísque)  15 31,9 
Vinho   4   8,5 
Vinho e bebida destilada   3   6,3 
Cerveja e bebida destilada   3   6,3 
Cerveja e vinho   2   4,2 
3- Frequência semanal do consumo (N=47)   
Ingestão = ou < que 2 dias    43 91,4 
Ingestão = ou > que 3 dias     4   8,5 

 

Entre os 102 servidores entrevistados, o estilismo estava presente em 46,0% (n=47), 

sendo que houve predominância no sexo masculino; 53,9% dos servidores negaram o hábito 

de consumo de álcool. Dos 47 que declararam consumir, a média de tempo em anos com esse 

hábito foi de 24 anos (máximo 44 e mínimo de 3 anos). Entre os portadores de HAS (n=48), o 

etilismo estava presente em 45,8% dos entrevistados. 

Observamos grande dificuldade dos servidores em determinar a quantidade de bebida 

ingerida, principalmente no que diz respeito à cerveja (bebida mais consumida entre os 

servidores). As bebidas destiladas foram citadas por 31,9% e o menor consumo ficou com o 

vinho, com 8,5%. Os menores percentuais foram encontrados nas ingestões associadas de 

bebidas como o vinho e bebida destilada (6,3%), cerveja e bebida destilada (6,3%), e cerveja e 

vinho (4,2%).  

Com relação à frequência semanal, 91,4% declararam uma ingestão entre 1 e 2 dias, e 

somente 8,5% dos entrevistados referiram uma ingestão igual ou maior que em 3 dias.  

Esses dados são preocupantes, tendo em vista o que eles representam para a saúde 

desses servidores. Apontam para um quadro de dependência, embora os respondentes vejam 

isso como um comportamento ligado ao lazer. Contudo, a SBH alerta que uma alta 

concentração de bebida consumida ao longo de menos de dois dias está associada ao elevado 

risco cardiovascular (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 

2002). O MS considera aceitável um máximo diário de etanol de < 30 ml para homens e a 

metade para mulheres. (BRASIL, 2006).  

Observou-se que o etilismo estava presente também entre os portadores de HAS neste 
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estudo, o que indica um risco adicional para esses servidores. Embora a quantidade da 

ingestão de álcool, em relação à HAS, não seja totalmente estabelecida, os estudos em sua 

maioria apontam para a existência de uma relação direta entre o consumo de álcool e a 

elevação da PA. Outros defendem que beber moderada e levemente exerce um efeito protetor, 

ou, ainda, para a existência de um limiar, abaixo do qual a ingestão etílica não exerce 

qualquer efeito, chamada de relação do tipo “J”. (LIMA et al., 1999).  

A respeito dessa controvérsia, se há de considerar que, neste grupo de servidores, o 

consumo ultrapassava esse limiar, tendo em vista que eles não conseguiam nem mensurar a 

quantidade de consumo e somente indicavam o número de dias em que ocorria o consumo de 

álcool. 

A preocupação do hábito de consumo tornar-se uma dependência sempre está presente, 

especialmente entre os trabalhadores. Estudos apontam a síndrome de dependência mais 

frequente em trabalhadores do que na população geral (LIMA et al., 1999).  

 

4.4.1.3 Ingestão Excessiva de Sal  

 

 O hábito de consumo de sal de cozinha ( NACL) referido pelos servidores representa 

também um fator de risco para eles, portadores ou não de HAS. 

 A Tabela 5 mostra a avaliação que os entrevistados fizeram, ao serem questionados 

sobre a quantidade de sal que consumiam diariamente nas refeições e nos alimentos 

processados industrialmente.  

 

Tabela 5 - Avaliação de ingestão diária de sal e em alimentos industrializados, pelos 
                 servidores. Natal/RN. (n=102) 

Avaliação de ingestão diária de sal  FR % 
Pouco 46 45,0 
Muito 10  9,0 
Somente o que vem na alimentação 46 45,0 

 

Pelo que foi citado pelos entrevistados, a ingestão excessiva de sal foi um dos fatores 

de risco com menor percentual encontrado. Apenas 9% declararam ingerir o sal em grande 

quantidade, no seu dia a dia; 45% referiram que consumiam pouco e 45% referiram seu 

consumo somente na alimentação preparada (Tabela 8). Mesmo entre os pacientes com 

diagnóstico de HAS, o consumo declarado de sal foi reduzido. Apenas 3% avaliaram como 

sendo muita a sua ingestão de sal diária.  

Apesar dessa baixa ingestão de sal declarada pelos servidores, foi identificada uma 
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ingestão semanal de alimentos considerados com altos teores de sal; 94% declararam o 

consumo regular semanal de queijos (tipos qualho, manteiga e mussarela), 57% de molhos e 

temperos, 54% frituras em geral, 49% de frios e defumados, 17% de enlatados e embutidos e 

9% para batatas chips e salgadinhos, o menor percentual. Na amostra, 11% possuíam o hábito 

de colocar saleiro na mesa e 19% adicionavam sal em saladas. 

Nesse resultado, a comparação entre a declaração de consumo do sal reduzido e os altos 

percentuais de consumo de produtos industrializados parece mostrar a dificuldade de 

mensuração do elemento sal, na alimentação. Porém, é importante salientar que o consumo de 

sal pode ser controlado, à medida que se eliminam do cardápio alimentos processados, que 

contêm altos teores de sódio para sua conservação. 

A ingestão do sódio através dos alimentos é considerada muito complexa e difícil de ser 

avaliada, uma vez que seu consumo diário não leva em consideração as diferenças pessoais e 

conceituais das adições de sal, o que poderá subestimar a quantidade de sódio ingerida 

(ESPELAND et al., apud MOLINA et al., 2003).  

Outro problema encontrado para essa avaliação é a composição de alimentos que podem 

variar muito, não contemplando muitas vezes preparações individuais ou regionais. Em se 

tratando de um estudo realizado na Região Nordeste, aonde, segundo Amodeo (2008), esse 

consumo chega a ser, em média, cerca de 12 a 15 gramas por dia, justificam-se esses 

resultados elevados.  

 Entre os portadores de HAS, identificou-se uma redução do consumo de alimentos 

considerados com alto teor de sal, em relação aos citados pelo total dos entrevistados, porém 

ainda com percentuais elevados; 46,0% consumiam regularmente queijos, 26,0% molhos e 

temperos, 25,0% frituras em geral, 22,0% consumiam frios e também defumados e embutidos, 

10,0% enlatados e conservas e 9,0% batatas chips e salgadinhos. Houve também uma redução 

acentuada em relação ao hábito de colocar saleiro na mesa (4,0%) e na adição de sal em 

saladas em (5,0%).  

Para Amadeo e Heimann (2008), o maior responsável pelo aumento dos níveis 

pressóricos se encontra nos alimentos processados e industrializados, além do que é 

acrescentado, através dos saleiros disponíveis. O que se observou nesta análise é que parecia 

não haver, por parte dos entrevistados, o conhecimento sobre o alto teor de sal que contêm os 

alimentos industrializados, mesmo entre os portadores de HAS. 
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4.4.1.4 Sedentarismo 

 

 Para avaliação da atividade física realizada pelos servidores, questionou-se sobre esse 

comportamento, sua frequência, duração e modalidade. As respostas acerca da realização 

desse tipo de hábito foram classificadas como presença ou ausência de sedentarismo. A 

Tabela 6 mostra os resultados desses questionamentos. 

 

Tabela 6 - Número e percentual de servidores que realizavam atividade física, de acordo 
                 com a frequência e duração da atividade. Natal/RN.  
 

Categorias 
 

Fr. 
 

% 
1- Realizava atividade física semanal (N=102) 
Não sedentário 53 51,9 
Sedentário 49 48,1 
2- Frequência semanal (N=53)   
= ou < que 3 vezes por semana 14 26,4 
= ou > que 3 vezes por semana 39 73,5 
3- Duração dos exercícios (N=53)   
= ou < que trinta minutos  1  1,8 
= ou > que trinta minutos 52 98,1 

 

 A atividade física foi citada como realizada semanalmente por 51,9% do total dos 

servidores e por 22% dos 48 servidores com diagnóstico de HAS. A representação dos 

servidores considerados sedentários foi de 48%.  

Com relação à frequência semanal, 73,5% dos entrevistados praticavam exercícios três 

vezes ou mais por semana, enquanto que 26,4% relataram essa prática em dois dias ou menos. 

A duração do exercício por 30 minutos ou mais foi citada por 98,1%, enquanto que apenas 

1,8% fez referência ao tempo menor que 30 minutos.   

As opções de modalidades foram: a caminhada (38%), futebol (4%), hidroginástica 

(3%); bicicleta, cooper e natação com 2% cada uma; e,  por último, a dança e o basquete com 

1% cada.  

 Esses dados sobre atividade física são considerados positivos, tendo em vista que 

aderir a ela faz parte do tratamento do portador de HAS, assim como constitui um fator 

preventivo para outras patologias. O número considerável de servidores e de portadores de 

HAS que, neste estudo, aderiam a esse comportamento demonstra uma atitude de autoajuda 

no enfrentamento do seu problema. 

Pesquisas realizadas nas últimas décadas comprovam o efeito benéfico do exercício 

físico na HAS. Através de exercícios físicos  regulares, o hipertenso se beneficia do efeito 



 66

agudo tardio e efeito crônico sobre a PA. O exercício físico também é capaz de promover a 

angiogênese, aumentando o fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos e para o músculo 

cardíaco. (IRIGOYEN, 2003; MOREIRA; CARIBÉ, 2009). 

Sabe-se que a atividade física constitui uma alternativa de tratamento importante para os 

portadores de HAS, em particular para os que possuem níveis pressóricos classificados como 

pré-hipertensão, 33%S e 37%D, nessa população, entre os que não possuem lesão de órgãos 

alvo, nefropatia ou diabete melito. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2002).  

Para os servidores que foram considerados sedentários, investigaram-se os motivos da 

ausência da atividade física e, dentre as razões citadas, o trabalho obteve o maior percentual 

(15%). A falta de tempo foi identificada em segundo lugar com 13,0%, seguida da falta de 

interesse com 7,0%, comodismo (5,0%) e indisposição (4,0%). As comorbidades 

representadas pelos problemas de saúde citados apresentaram-se com o menor percentual 

(3,0%). As dificuldades relacionadas ao trabalho foram justificadas da seguinte forma: “saio 

cansado do trabalho”, “já caminho muito durante a execução do trabalho” ou “fica difícil 

conciliar trabalho, estudo e atividade física”.  

Os servidores considerados sedentários, neste estudo, apresentaram diversas 

justificativas para esse comportamento, que, em suma, se relacionam a dois aspectos. O 

primeiro diz respeito ao trabalho e o segundo refere-se à falta de motivação para realizar essa 

atividade. Considerando que a atividade física necessita de um envolvimento pessoal, tornava-

se urgente que esses servidores procurassem uma atividade que lhes trouxesse satisfação e 

estímulo para eliminar esse comportamento. 

Segundo Barros Neto (2009), o sedentarismo, do ponto de vista da medicina moderna, 

não tem sua definição associada à falta de uma atividade esportiva e sim à redução do gasto 

calórico semanal, com atividades ocupacionais. Trazendo essa concepção para este estudo, 

faz-se necessária uma avaliação sobre estas dificuldades citadas ligadas ao trabalho, colocadas 

como empecilhos para o desenvolvimento de uma atividade física, e sobre os processos de 

trabalho desses servidores, para melhor classificá-los na categoria de sedentários.  

 

4.4.1.5 Obesidade 

 

A estimativa de especialistas e do MS (BRASIL, 2006) é que 40% a 43% dos adultos 

das capitais brasileiras estejam acima do peso e 11% tenham obesidade, fator de risco para a 

HAS. A prevalência entre 20% e 30% da HAS poderá ser explicada por essa associação.  
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Neste estudo, os servidores foram avaliados quanto à obesidade através do cálculo do 

IMC. A Tabela 7 mostra a classificação dos sujeitos, com frequência e percentual em cada 

categoria. 

 

Tabela 7 - Apresentação dos servidores de acordo com a classificação de obesidade do 
                 Ministério da Saúde, utilizando o cálculo do IMC. Natal/RN.    

Classificação de acordo com o IMC Fr. % 
Sobrepeso  50  49,1 
Obeso  22  21,5 
Normal  30  29,4 
Total 102 100,0 

           

Entre os servidores deste estudo, a média de peso foi de 72,8kg (máximo 128 kg e 

mínimo 48 kg) e a média da altura foi de 1,63m (máximo 1,83m e mínimo1, 43m).  

O índice de IMC mostrou que 70,6% (n=72) dos servidores entrevistados encontravam-

se acima do peso (49,1%) ou já eram considerados obesos (21,5%); somente 29,4% 

apresentarem IMC abaixo de 25kgm2, considerado normal (Tabela 10). O percentual de 

obesos entre o total de servidores foi quase duas vezes maior em relação ao índice estimado 

pelo MS, que é de 11%. Entre os portadores de HAS, foi observado que 42,0% estavam com 

sobrepeso e 58,0% eram obesos, o que é considerado mais grave.  

Esses dados de altos índices de obesidade, em conjunto com as informações positivas 

obtidas sobre a atividade física entre os servidores parecem não estar relacionados entre si. Os 

servidores realizavam atividade física, mas não conseguiam controlar o peso, condição 

essencial para redução da HAS. As razões para essa incoerência precisam ser investigadas, 

para identificar o que estaria interferindo no produto final desejado de redução de peso 

corporal. 

Estudos observacionais mostram que o ganho de peso se associa à elevação da PA. 

Essa relação entre obesidade e hipertensão é conhecida desde o século passado, em sua 

relação com doenças cardiovasculares, desde que foram publicados os resultados dos estudos 

Framinghan em 1983, nos quais um acompanhamento de 26 anos revelou ser a obesidade um 

fator de risco independente para as doenças cardiovasculares (AMODEO et al., 2008).  
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4.5 AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR NO PORTADOR DE HAS 

 

As informações sobre os fatores de risco, lesão de órgãos alvos e comorbidades 

presentes são importantes e devem ser considerados no diagnóstico de HAS, além dos níveis 

pressóricos. Elas auxiliam na avaliação do risco cardiovascular e evitam o diagnóstico falso 

positivo que, além de provocar consequências na vida do indivíduo, possuem um alto custo 

social. (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

Neste estudo, apesar de não terem sido investigadas as lesões de órgãos alvos e 

comorbidades, realizou-se uma avaliação do risco cardiovascular. Levaram-se em 

consideração os parâmetros determinados pela Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 

(2006), para estratificar o risco cardiovascular: o diagnóstico de HAS, a classificação dos 

níveis pressóricos e a presença de fatores de risco. A avaliação desses parâmetros é 

apresentada no Quadro 7.  

 

Servidores com diagnóstico de HAS (N=48) 
No. de fatores de risco 

presentes 
Níveis pressóricos % Risco cardiovascular 

 
 

5 fatores  
 

Normal 5% risco médio 
Limítrofe 12% risco alto 
hipertensão estágio I 16% risco alto 
hipertensão estágio II 15% risco alto 

Legenda: 
Risco baixo: < 15% de eventos cardiovasculares em 10 anos 
Risco médio: 15% a 20% de eventos cardiovasculares em 10 anos 
Risco alto: 20% a 30% de eventos cardiovasculares em 10 anos 

  Quadro 7 - Estratificação do risco individual dos servidores portadores de HAS atendidos no DAS, de acordo 
                  com a Diretrizes Brasileiras de Hipertensão  Arterial  (2006). Natal/RN. (n=48) 
 

 

Na avaliação do risco cardiovascular dos servidores portadores de HAS, foram obtidos 

os seguintes dados: servidores com diagnóstico de HAS, com cinco fatores de risco presentes: 

tabagismo (22%), ingestão de álcool (22%), ingestão excessiva de sal (3%), sedentarismo 

(24%) e obesidade (15%).  

Para 5% desses servidores, com níveis tencionais normais, o risco é médio, significando 

que eles possuem um risco de 15 a 20% de ocorrências cardiovasculares, em dez anos.   

Para os 12% que apresentaram níveis tencionais limítrofes, 16% hipertensão estágio I e 

15% hipertensão estágio 2, o risco é alto e os percentuais sobem para 20% a 30% de risco de 

ocorrências de eventos cardiovasculares, em dez anos (Quadro 7). 

Chama a atenção, neste estudo, a presença de níveis tencionais elevados e fatores de 
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risco associados nos servidores sem diagnóstico de HAS. Nesses indivíduos foram também 

encontrados cinco fatores de risco e quatro deles com percentuais bem mais elevados, quando 

comparados com os servidores portadores de HAS: tabagismo (55%), ingestão de álcool 

(47%), ingestão excessiva de sal (6%), sedentarismo (22%) e obesidade (6%).  

Esses dados são importantes, uma vez que esses servidores não possuem diagnóstico de 

HAS, portanto não têm a opção do tratamento. Essa situação deixa esses servidores expostos a 

altos níveis de morbimortalidade cardiovascular, que tem sua elevação associada à presença 

de fatores de risco.   

Estudos epidemiológicos e clínicos têm afirmado que a presença de fatores de risco está 

associada a eventos cardiovasculares, mesmos em indivíduos com níveis pressóricos 

inferiores a 120x80mmHg. (BRANDÃO et al., 2003). 

 

4.6 CONHECIMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE HAS SOBRE FATORES 
QUE ALTERAM A PRESSÃO ARTERIAL 

 

Para atingir a esse objetivo, utilizamos questões que indicassem o conhecimento que os 

servidores teriam sobre a PA e seu controle: o porquê da elevação da PA, as intervenções 

feitas ao terem sua PA detectada como elevada; e, na rotina, que atitudes estariam sendo 

colocadas em prática, para a manutenção da PA em níveis normais. As tabelas a seguir 

apresentam os resultados. 

 

Tabela 8- Distribuição dos servidores segundo a sua opinião acerca dos fatores que 
                alteram a PA. Natal/RN.(n=48) 

Fatores Citados  Fr. % 
Preocupação 19 39,5 
Estresse no trabalho 12 25,0 
Ansiedade  6 12,5 
Contrariedade, estresse familiar, sal, doenças  5 10,4 
Medicação irregular  4   8,3 
Álcool, estado emocional, nervosismo, calor, raiva  2   4,1 
 

Observa-se, na Tabela 8, que dos fatores citados pela literatura, relacionados ao estilo de 

vida, foco deste estudo, foram citados pelos servidores apenas o sal (10,4%) e álcool (4,1%), 

como causas para a alteração da PA.  

A medicação tomada irregularmente foi considerada apenas por 8,3% dos entrevistados. 

Isso parece sinalizar para um conhecimento restrito dos servidores com relação à necessidade 
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da tomada da medicação com regularidade, e não somente quando os níveis de PA estiverem 

elevados.  

A preocupação (39,5%) e o estresse no trabalho (25,0%) ganharam espaço neste estudo, 

pelas citações feitas pelos servidores pesquisados, como causas da elevação de sua PA. 

Devido à HAS estar ligada a outros fatores de risco mencionados, é difícil estabelecer um 

papel mais definido entre o estresse e a HAS. 

Não existe um consenso, na literatura, a respeito da definição de estresse ou estresse 

ocupacional, citado por 25,0% dos servidores como causa da elevação da PA, entretanto 

muitos estudos convergem nessa linha para o estabelecimento desse tipo de estresse como 

fator de risco para HAS. (CORDEIRO et al., 1993). 

Segundo House (1974) apud Cordeiro et al. (1993), são consideradas formas de estresse 

ocupacional aquelas que ocorrem quando as pessoas enfrentam situações onde seu arsenal de 

comportamentos não é suficiente para sua adaptação. São ocorrências comuns quando há 

insatisfação, sobrecarga ou responsabilidade ou conflitos de função no trabalho. 

Outros fatores relacionados ao plano socioafetivo foram causas citadas pelos servidores 

relacionadas aos aspectos psíquico, social e espiritual do ser humano, como: ansiedade 

(12,5%), contrariedade e estresse familiar (10,4%), estado emocional e nervosismo (4,1%).  

No modelo de saúde vigente, ainda predomina o enfoque biomédico, que se centra nas 

condições físicas das pessoas, havendo um déficit na abordagem desses outros aspectos. A 

enfermagem vem buscando romper com esse modelo através de uma prática mais 

humanizada, que certamente contemplará os aspectos descritos pelos servidores. (MOREIRA,  

et al., 2008). 

O aumento das exigências no cotidiano profissional e pessoal, representas pela elevação 

da carga de responsabilidade, a falta de tempo para a atenção a si próprio foram situações 

colocadas como problemas encontrados na execução de seus trabalhos. Para Lopes, Silveiras 

e Ferreira (1999), essa situação tem propiciado o crescimento das doenças crônico-

degenerativas, dentre elas a HAS e as doenças relacionadas ao plano socioafetivo, como 

ansiedade e depressão.  

Evidências epidemiológicas indicam fatores psicossociais como determinantes sobre a 

morbimortalidade cardiovascular. Nesse contexto o estresse relacionado ao trabalho poderá 

desempenhar um papael crítico, decorrente de seu impacto ao longo do tempo. No entanto, 

mesmo com essas indicações tornar-se difícil uma avaliação mais precisa, uma vez que o 

estresse depende da percepção subjetiva de demandas de trabalho e de características 

genético-comportamentais.  
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Sabe-se que os mecanismos que ligam o estresse crônico ao aumento do risco 

cardiovascular são complexos e determinados por vários fatores. Esses mecanismos podem 

atuar diretamente na indução de estilos de vida poucos saudáveis (como tabagismo, redução 

da atividade física, aumento de um aporte calórico, ingestão excessiva de álcool, dentre 

outros), o que agrava o risco cardiovascular, como foi demonstrado entre os servidores nesta  

pesquisa. Além dessa atuação o estresse atua diretamente em importantes sistemas 

regulatórios dos indivíduos, como no Sistema Nervoso Central, levando a uma liberação de 

catecolaminas que comprometem a atividade vascular, a uma atividade simpática 

inadequadamente elevada, contribuindo para o aumento da PA. (LUCINI., et al).       

 
Tabela 9 - Medidas citadas pelos servidores para controle da sua PA, na rotina. Natal/RN  

Condutas no Controle da PA                 (N=48) Fr. % 
Medicação 31 64,5 
Repouso, relaxar, deixar passar o tempo  6 12,5 
Evitar o sal, acompanhamento médico  4  8,3 
Atividade física  3  6,2 
Evitar gorduras, usar de frutas  2  4,1 
Analgésicos, dieta, trabalho caseiro, trabalhar a mente, 
líquidos, garapa de açúcar 

 1  2,0 

Não fazem nada  1  2,0 
 

Observou-se que entre as formas de controlar a PA, na rotina dos servidores com 

diagnóstico da HAS, a medicação vem em primeiro lugar, apontada por 64,5% deles. 

Entretanto a medicação irregular foi considerada, como causa das alterações dos níveis 

pressóricos, por apenas 8,3% dos servidores (Tabela 9). 

Nessa questão, o servidor cita alguns fatores de risco, como evitar o sal (8,3%), 

atividade física (6,2%), mas não aponta de forma consistente a sua importância e dos demais 

fatores relacionados ao estilo de vida, no controle de sua PA . 

 
Tabela 10 - Intervenções realizadas pelos servidores, quando ocorre elevação da PA. 
                   Natal/RN (N=48)  

Intervenções realizadas pelos servidores quando a PA 
encontra-se elevada  

 
FR 

 
% 

Medicação 15 31,2 
Repouso, tentar acalmar-se 8 16,6 
Dieta 6 12,5 
Chás (erva doce, camomila) 5 10,4 
Evitar o sal, fazer atividade física 4  8,3 
Atendimento médico 4  8,3 
Não fazem nada, pois nada sentem 3  6,2 
Bom humor, trabalho, evitar o álcool 3  6,2 
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Entre os portadores de HAS, a medicação tomada irregularmente respondeu por 8,3% 

(Tabela 9) das possíveis causas para uma elevação da PA elencadas pelos pesquisados. 

Porém, quando perguntamos sobre as intervenções feitas, no caso de elevação da mesma, a 

medicação sobe como solução para 31,2% dos entrevistados e o atendimento médico fica em 

8,3%. (Tabela 10).  

Para Bloch, Rodrigues, Fiszman, (2006), mesmo diante do imenso arsenal terapêutico 

voltado para o tratamento da HAS, somente cerca de um terço dos portadores que se 

encontram em tratamento mantêm níveis tensionais controlados. Esta poderá ser uma resposta 

voltada para a crença de que a HAS é uma doença intermitente, ou seja, necessita da 

medicação somente na presença dos sintomas. (ARAÚJO; GARCIA, 2006). 

Quanto ao uso de chás, que teve um percentual de 10,4%, superando ações como 

redução de sal e álcool, a literatura cita como “uma prática popular respaldada no senso 

comum que se mantém paralela às orientações médicas”, tornando evidente a não dissociação 

entre a saúde e valores culturais, sociais e somáticos. (FAÉ et al., 2006).  

Conhecimentos e crenças são antecedentes importantes na adesão ao tratamento e, no 

caso da HAS, quando a mesma apresenta-se assintomática a visão é de que não é de doença que 

necessite de tratamento. Araújo e Garcia (2006) citam que outros autores apontam esse aspecto 

da doença como importantes fatores tanto na falta de adesão, como no abandono do tratamento, 

além de ter uma relação direta nas modificações do estilo de vida.  

Dos servidores portadores, 6,2% referiram não terem sintomas aparentes, nas elevações 

de PA. Essa característica assintomática da HAS tem constituído um desafio para os 

profissionais de saúde, pois seu tratamento envolve a participação ativa dos hipertensos. Nesses 

casos, a adesão ao tratamento é difícil e é considerada o responsável pelos baixos percentuais 

de tratamento citados pela literatura. (SILVA; SOUZA, 2004).  

Essa assintomatologia dificulta a percepção dos portadores, que tem sido diagnosticados  

no aparecimento das complicações. Nos ambientes de trabalho, as conseqüências  são: 

absenteísmo, aposentadorias precoces e óbitos, comprometendo a qualidade de vida e trabalho 

dessas pessoas.  
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5  CONCLUSÕES  

 

A HAS é considerada uma das doenças crônicas de maior impacto para a saúde pública, 

devido ao seu elevado grau de morbimortalidade cardiovascular, decorrente de suas 

complicações e seu custo social.  

Para entender a dimensão desse problema na realidade da instituição pesquisada, 

passaremos às conclusões a que chegamos através da análise e discussão dos resultados 

obtidos no presente trabalho, de acordo com os objetivos propostos: 

1. Os níveis pressóricos considerados normais foram encontrados com baixos 

percentuais, no total de servidores entrevistados. Destacou-se o elevado percentual encontrado 

na classificação dos prehipertensivos, importantes pela possibilidade  de reversão no 

desnvolvimento da HAS, por meio de intervenções baseadas em um novo estilo de vida 

desses servidores.   

2. Com relação à prevalência da HAS, verificou-se um alto percentual nessa população e 

baixa normalidade nos níveis pressóricos, mesmo com a referência feita pela maioria dos 

portadores do uso da medicação anti-hipertensiva, com regularidade. Esse resultado 

demonstra a não adesão ao tratamento instituído ou a necessidade de sua reavaliação  

3. Com relação aos fatores de risco pesquisados, conclui-se que a presença dos mesmos 

com valores elevados confirma a necessidade de intervenção imediata para esse controle, 

constituindo-se em características negativas do estilo de vida individual desses servidores. 

A associação dos fatores de risco presentes com os elevados níveis pressóricos, nos 

portadores de HAS, estabeleceu nesses servidores, de forma preocupante, um elevado risco 

cardiovascular global. 

4. Ao se tratar do conhecimento que os portadores possuíam sobre a PA, neste estudo 

percebe-se um desconhecimento global dos fatores que influenciam a elevação dos seus 

níveis. Eles são citados de forma pontual, como se a doença tivesse uma única causa, ou até 

mesmo como se fosse uma condição intermitente, que necessitasse de tratamento somente na 

presença de sintomas.  

Os fatores voltados para o estilo de vida foram pouco citados, com baixos percentuais, o 

que demonstra seu desconhecimento como fator adicional no controle da PA. Percebe-se, no 

entanto, um direcionamento maciço voltado para as causas emocionais, principalmente 

focando o estresse no trabalho, apesar do mesmo não ter sido foco deste estudo.  Sabe-se que 

as possibilidades de complicações ocasionadas pela HAS, nesses servidores, acarretarão 

transformações expressivas na suas vidas. Portanto fazem-se necessárias mudanças urgentes, 
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voltadas para o estilo de vida, que poderão ter um impacto positivo na redução da 

morbimortalidade cardiovascular e na melhoria da qualidade de vida e trabalho desses 

servidores.   

Assim, em resposta à questão de pesquisa deste estudo sobre as variações de níveis 

pressóricos e fatores de risco para a HAS presentes entre os servidores atendidos pelo DAS-

UFRN, pode-se afirmar que os níveis pressóricos elevados encontravam-se presentes com 

altos valores percentuais nesses servidores, independente do diagnóstico de HAS, com baixo 

percentual de normalidade. Adicionalmente, ocorria a presença dos fatores de risco também 

com altos valores percentuais e níveis pressóricos que, em conjunto, colocavam esses 

servidores em alto risco cardiovascular. Tal situação indica que há necessidade de uma 

intervenção educacional por parte da instituição. 

Nesse contexto, observamos no decorrer desse trabalho a importância do profissional 

enfermeiro que, por atuar de forma mais contínua no dia a dia desses pacientes e encontrar-se 

inserido em todos os níveis de assistência, ganhou seu espaço de trabalho dentro das equipes 

de saúde que tratam dos portadores dessas doenças crônicas.    

Esse profissional poderá atuar  junto ao paciente e sua família com a possibilidade de 

um trabalho de cunho educativo, ampliando a consciência crítica dessa clientela, no sentido de 

que os mesmos possam reconhecer os fatores de risco a que estão expostos no seu dia a dia, 

inclusive no trabalho. Essa instrumentalização é imprescindível ao portador para seu 

autocuidado, que tem como objetivo mudanças no estilo de vida, levando-o ao controle da 

HAS, e à consequente prevenção de complicações que vêm comprometendo a qualidade de 

vida desses trabalhadores. 

Estudos que possibilitem o diagnóstico precoce e o monitoramento da morbidade e 

fatores de risco dessa população tornam-se imprescindíveis, a fim de subsidiar as ações de 

prevenção, como também para organizar os serviços de saúde do trabalhador, responsáveis 

em ofertar o devido suporte aos servidores acometidos.    

Concluindo, entende-se que o conhecimento do processo de adoecimento de uma 

população, destacados neste estudo os servidores públicos, possibilitará o adequado 

planejamento de estratégias de prevenção e controle de agravos à saúde de maior prevalência. 

A HAS é um desses agravos que, associado aos fatores de risco pesquisados, tem deixado na 

instituição pesquisada um histórico de complicações, gerando afastamentos, incapacidades e 

mortes prematuras.  

Ao considerar os resultados deste estudo com relação às questões de saúde do 

trabalhador, especificamente com o servidor público, torna-se importante neste momento o 
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engajamento e fortalecimento da UFRN na política de atenção à saúde do servidor público 

federal (SIASS), em implantação pela SRH-MPOG. Essa política é organizada com base nos 

três eixos: assistência, perícia, promoção e vigilância à saúde; e na UFRN tem como 

responsável para sua execução o Departamento de Assistência ao Servidor. Com tais bases, 

acredita-se que a política terá condições de ser implementada e de absorver essa demanda de 

servidores que enfrenta sérios fatores de risco para doenças como a HAS e, portanto, precisam 

de um cuidado focalizado. A atenção à saúde dos servidores com hipertensão na UFRN, e que 

procuram o serviço do DAS, se apresenta como uma ação essencial no cumprimento da 

política de saúde do trabalhador da instituição e do país. 
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  APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

Título do Projeto: Hipertensão arterial e fatores de risco em servidores atendidos pelo   

Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN 

 

  

Orientações Gerais do Estudo 

 

1. A entrevista se dará no local de trabalho do servidor. 

 

2. O servidor deverá estar calmo, manter-se sentado, no momento das aferições, e 

responder às perguntas com a maior clareza possível, tendo liberdade para 

interromper o processo e fazer qualquer questionamento relacionado aos 

procedimentos ou ao estudo. 

 

3. Caso haja algum imprevisto, a pesquisadora fará as orientações necessárias para a 

solução do problema. 

 

4. As aferições da pressão arterial serão feitas logo no início da entrevista, após os 

esclarecimentos, e na parte final da entrevista.  

 

5. Esclarecer os objetivos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 



 85

APÊNDICE B – Entrevista 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
Nome (iniciais):____________Idade:_______ (em anos) Sexo: (  )M (  )F  
Local de trabalho:________________Função:__________________        
Escolaridade: Alfabetizado sem curso (  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino 
fundamental (   ) Ensino médio (    ) Ensino superior (    ) 
2. HÁBITOS E CONDIÇÕES DE VIDA:  
O senhor(a) sofre de Hipertensão Arterial?  Sim (    ) Não (    ) Não sabe (    )  
Se Sim: 
Há quanto tempo?___________anos. Usa algum medicamento? Sim (    ) Não (    )  
O que o senhor(a) faz para o controle dessa pressão?______________________________ 
O que o senhor(a) acha que altera sua pressão?__________________________________ 
O que o senhor(a) faz quando sua pressão está elevada?___________________________ 
Se Não ou Não sabe:  
O Sr.(a) verificou sua PA nos últimos dois anos? Sim (    ) Não (    ) 
Se Sim:  
Essa aferição foi feita por profissional de saúde? Sim (    ) Não (    ) 
Se Sim: Esse profissional de saúde referiu diagnóstico de HAS? 
  

O senhor(a) é fumante? 
Sim (    ) Não (    ) Ex-fumante (    ) Se ex-fumante[,] há quantos anos parou? ______ 
Se fumante: No de cigarros p/dia (  ) Aspira a fumaça ao fumar? Sim (  ) Não (    ) Tempo de 
uso_______ Mora com alguém que fuma?   Sim (    ) Não (    ) 
 

O(A) senhor(a)ingere álcool? 
Sim (   ) Não (   ) Se Sim, tipo de bebida: cerveja (   ) uísque (   ) cachaça (   ) vinho (   ) 
Frequência: Nº de vezes p/semana______________ (Colocar nº de doses.) 
Como é a sua ingestão de sal na alimentação diária? 
Pouco (    ) Muito (    ) Somente a que vem na alimentação (    )   
  
Usa com frequência algum destes alimentos abaixo, durante a semana?  
(    ) Enlatados, conserva (tipo: kitut de boi, sardinha) 
(    ) Frios, defumados e embutidos (tipo linguiça, salsicha, mortadela) 
(    ) Queijos (tipo qualho, manteiga)  
(    ) Molhos e temperos (tipo caldos em tablete, molhos de soja, tomate) 
(    ) Batatas chips, salgadinho em geral 
(    ) Frituras em geral  
(    ) Tem o hábito de colocar o saleiro na mesa?  
(    ) Adiciona sal em saladas? 

 

O senhor realiza alguma atividade física semanal regular?   
Sim (    ) Não (    )  
Se Sim: modalidade:____________n/vezes por semana:________ Duração:______ 
Se Não, por quê? __________________________________________ 

 

3- MEDIDAS AFERIDAS NA ENTREVISTA:   
PA: 1a__________________2a______________média:__________________________ 
Peso:__________Altura:__________ IMC:____________ 
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ANEXO A – Termo de Autorização da Instituição 

 

  

Título do Estudo: Hipertensão Arterial Sistêmica: Prevalência e Fatores de Risco em 

Servidores Atendidos pelo Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN 

 

 

    

Pesquisadores: Lúcia de Fátima Freire (mestranda) 

Profa. Dra. Bertha Cruz Enders (orientadora) 

 

 

Após análise do projeto e da solicitação 

 

_____________Autorizamos a coleta de dados na Instituição. 

_____________ Não autorizamos a coleta de dados na Instituição. 

 

 

Quanto à divulgação 

_____________Autorizamos menção do nome da Instituição no relatório técnico-científico. 

_____________Não autorizamos menção do nome da Instituição no relatório técnico-

científico. 

 

No que diz respeito ao relatório escrito: 

____________Requeremos a apresentação dos resultados na Instituição. 

____________Não requeremos a apresentação dos resultados na Instituição. 

 

Natal / RN,___________de _____________________de 2008 

___________________________________________________________________________ 

Responsável 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

  

Caro(a) servidor(a) da UFRN, 

 

Este é um convite para participação na pesquisa “Hipertensão Arterial Sistêmica: Prevalência 

e Fatores de Risco em Servidores Atendidos pelo Departamento de Assistência ao Servidor da 

UFRN”, que será coordenada por Dra. Bertha Cruz Enders, professora titular do 

Departamento de Enfermagem. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Esta pesquisa procura identificar as variações de níveis pressóricos, em 

servidores, portadores ou não de HAS, e relacionar os seus fatores de risco presentes. Ela 

justifica-se por ter a HAS, dentre as doenças crônicas, um forte impacto na morbimortalidade, 

na população em geral e em especial no mundo do trabalho, sendo considerada uma das 

causas de maior redução da qualidade e expectativa de vida dos trabalhadores. 

Caso decida aceitar o convite, a coleta de informações será viabilizada através de uma 

entrevista, onde obteremos informações sobre seus hábitos de vida e aferição da pressão 

arterial e peso. Informamos que todos esses procedimentos possuem riscos mínimos à sua 

saúde e, caso possa ocorrer alguma intercorrência, a mesma será de nossa inteira 

responsabilidade. Você terá como benefícios, ao participar da pesquisa, o de tomar ciência de 

sua condição de saúde, possibilitando intervenções efetivas no seu controle. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários. A qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa poderá perguntar diretamente para a pesquisadora, no endereço ou pelo telefone 

abaixo. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, através do endereço na folha seguinte. 
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Nº: _______ 

Nome______________________________________________________________________ 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Hipertensão 

Arterial Sistêmica: Prevalência e Fatores de Risco em Servidores Atendidos pelo 

Departamento de Assistência ao Servidor da UFRN”    

 

 

Participante da pesquisa:_______________________________________________________   

Data:_____/________/__________                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador Responsável:______________________________________________________ 

Dra. Bertha Cruz Enders Data_______/_____/_____ 

 

Dra Bertha Cruz Enders 

Rua: V. Salgado Filho, S/N Lagoa Nova. CEP: 59.071.970. FONE: ( 84) 3215-3196. E-mail: 

bertha@ufrnet.br 

 

Comitê de Ética e Pesquisa. Campus Universitário s/n- Lagoa Nova. Natal/RN BR 101. CEP: 

59072.970.Fone: (84) 3215-3135. e-mail: www.etica.ufrn.br 

 

Polegar 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética 
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