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Resumo

A hipertensão arterial é um grave problema de saúde pública que vem crescendo 

em proporções enormes, ocasionando sérios transtornos à saúde da população em geral. 

Objetivou-se neste estudo identificar os fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica nos 

policiais militares de Picos, Piauí. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordagem 

quantitativa. A coleta de dados foi realizada com 91 policiais militares através de um formulário 

semiestruturado. Constatou-se que a maioria dos participantes do estudo (n=78; 85,7%) não 

adiciona sal aos alimentos, pratica atividades físicas (n=72; 79,1%), não fuma (n=80; 87,9%) 

e não se estressa com facilidade (n=62; 68,1%). Em contrapartida, consume frituras (n=77; 

84,6%), fontes industrializadas de sal (n=49; 53,8%), faz uso exagerado do café (n=70; 

76,9%) e consome bebidas alcoólicas (n=62; 68,1%). Percebe-se a diversidade de fatores que 

predispõe a hipertensão e a importância de se detectar precocemente esses agravos a fim de 

evitar complicações mais graves. 

Palavras-chave: Hipertensão. Fatores de risco. Polícia. Enfermagem militar.
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RISK FACTORS FOR HYPERTENSION IN MILITARY 

POLICE OF CENTRAL SOUTH PIAUIENSE

Abstract

Hypertension is a serious public health problem, which has grown to enormous 

proportions, causing serious health disorders in the general population. The objective of this study 

was to identify risk factors for hypertension in the military police of Picos, Piauí, Brazil. This is a 

descriptive, cross-sectional quantitative approach. Data collection was conducted with 91 police 

officers through a semi-structured form. It was found that most participants did not add salt to foods 

(n=78; 85.7%), practice physical activities (n=72; 79.1%), are non-smokers (n=80; 87.9%), and do 

not get easily stressed (n=62; 68.1%). In contrast, they eat fry food (n=77; 84.6%) and industrial 

sources of salt (n=49; 53.8%), make excessive use of coffee (n=70; 76.9%), and drink alcoholic 

beverages (n=62; 68.1%). We can see the diversity of factors that predispose to hypertension and the 

importance of an early detection of these disease in order to prevent more serious complications.

Keywords: Hypertension. Risk factors. Police. Military nursing.

FACTORES DE RIESGO PARA LA HIPERTENSIÓN EN 

POLICÍA MILITAR DEL CENTRO SUR PIAUIENSE

Resumen

La hipertensión es un problema grave de salud pública, que ha crecido hasta 

proporciones enormes, causando graves trastornos de salud en la población general. 

El objetivo de este estudio fue identificar los factores de riesgo para la hipertensión en 

la policía militar de Picos, Piauí, Brasil. Se trata de un enfoque cuantitativo descriptivo, 

transversal. La recolección de datos se llevó a cabo con 91 agentes de la policía a través de 

un formulario semi-estructurado. Se encontró que la mayoría de los participantes no añadir 

sal a los alimentos (n=78; 85,7%), la práctica de actividades físicas (n=72; 79,1%), no son 

fumadores (n=80; 87,9%), y no se estresan fácilmente (n=62; 68,1%). En retorno, ellos 

consumen frito (n=77; 84,6%) y fuentes industriales de sal (n=49; 53,8%), hacen un uso 

excesivo de café (n=70; 76,9%), y consumen bebidas alcohólicas (n=62; 68,1%). Podemos 

ver la diversidad de factores que predisponen a la hipertensión ya la importancia de la 

detección precoz de esta enfermedad con el fin de prevenir las complicaciones más graves.

Palabras clave: Hipertensión. Factores de riesgo. Policía. Enfermería militar.
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença de natureza multifatorial 

e multissistêmica que atinge a população mundial, tornando-se assim um dos principais 

fatores que preocupam os gestores de saúde por se tratar de uma doença cardiovascular e um 

importante fator predisponente para o desenvolvimento de outras doenças crônicas, atingindo 

uma parcela da população cada vez mais jovem.

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a HAS é caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a 

alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais 

e não fatais.1

Essa doença constitui-se em um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de acidente vascular encefálico, doença arterial coronariana, insuficiência 

cardíaca, insuficiência renal e doença arterial periférica, sendo responsável nas últimas 

décadas por um grande número dos óbitos em todo país, uma das maiores causas 

de aposentadoria precoce e a terceira causa de invalidez temporária, com consequente perda 

de anos de vida produtiva em adultos jovens.2

Entre os fatores de risco conhecidos para HAS encontram-se idade, sexo, 

raça, história familiar, ingestão alimentar rica em gordura e sódio, obesidade, sedentarismo, 

estresse, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas e uso de anticoncepcionais orais. Também 

a relação cintura quadril (RCQ) pode revelar o risco de doença cardiovascular (DCV), pois a 

localização abdominal de gordura se associa com grande frequência a condições tais como 

dislipidemias, resistência à insulina, diabetes e HAS.2

A detecção precoce da HAS e as intervenções nos fatores de risco, como 

mudanças no estilo de vida, favorecem o controle dessa doença, já que a mesma não tem 

cura. Além disso, o conhecimento de seus indicadores de risco pode ser de grande valor no 

direcionamento das políticas de saúde.

A associação de um acompanhamento eficaz com mudanças no estilo de vida 

e hábitos alimentares pode ser crucial para o controle dos fatores de risco que desencadeiam 

a hipertensão e as doenças a ela associadas. A educação alimentar e o incentivo à prática de 

atividades físicas são medidas de intervenção altamente necessárias para reverter os hábitos de 

vida nocivos para a saúde.3

A prevenção da HAS se dá através de algumas medidas aplicadas nas diversas 

etapas da evolução da história do agravo à saúde. A prevenção primária tem início antes da 
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doença se manifestar, através de práticas de educação em saúde. A prevenção secundária 

se aplica no decorrer da doença, com tratamento medicamentoso e mudanças de hábitos 

de vida. E por último se destaca a prevenção terciária, que está relacionada à reabilitação de 

pacientes com sequelas ou limitações físicas originadas de complicações cardiovasculares.4

O profissional militar possui um componente significativo que pode desencadear 

ou precipitar o surgimento da HAS. Percebe-se que a área profissional militar possui 

características próprias, como o alto risco de morte, a rigidez mantida pela disciplina e 

hierarquia, e outros fatores peculiares como o estresse.5

A carreira do policial militar pode contribuir para um quadro nada saudável, 

pois esses profissionais lidam com situações extremas no dia-a-dia de sua atividade laboral, 

sendo sujeitados a constantes mudanças psicofisiológicas. Dessa forma, a rotina de trabalho, 

assim como os hábitos adotados, podem ser fatores determinantes no surgimento de diversos 

fatores de risco para a saúde dos policiais militares, desencadeando uma doença crônica.

O conhecimento de todos os fatores de risco para a HA é essencial no 

planejamento de estratégias de saúde e no controle da doença, pois a melhoria da qualidade 

de vida e a mudança nos hábitos alimentares contribuem para a diminuição da incidência 

dessa doença. Toda essa gama de cuidados se torna mais fácil com a atuação dos profissionais 

da saúde na detecção precoce e no controle dos fatores de riscos para hipertensão, que só 

serão possíveis através de um acompanhamento constante. Em vista do exposto, objetivou-se 

identificar os fatores de risco para HAS nos policiais militares de município de Picos, Piauí.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo e transversal, realizado com policiais militares 

atuantes no município de Picos, Piauí. A população do estudo foi composta por 123 policiais, 

sendo 13 do sexo feminino e 110 do sexo masculino, atuantes na 1ª Cia do 4º Batalhão da 

Polícia Militar Sentinela do Vale do Guaribas. Foram excluídos da amostra 32 policiais que 

estivam de licença especial, licença maternidade ou férias no período da coleta dos dados. 

Para coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado abordando os 

seguintes itens: dados socioeconômicos, características clínicas, padrão alimentar, atividade 

física e controle do estresse, assim como as medidas da PA e dados antropométricos.

A aferição da PA se deu por método auscultatório, utilizando-se esfigmomanômetro 

de coluna de mercúrio testado e devidamente calibrado e manguitos de tamanho adequado ao 

braço do policial. A medida da PA aconteceu em um ambiente calmo, com o policial na posição 

sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. 
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O braço posicionado na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido. Certificou-se de que o mesmo não estava com a bexiga cheia, não 

havia praticado exercícios físicos há 60 ou 90 minutos, não havia ingerido bebidas alcóolicas, café 

e alimentos ou fumado até 30 minutos antes.1

Em seguida, foi iniciada a técnica de aferição da PA, com os valores da pressão 

sistólica e diastólica baseados nas fases dos sons de Korotkoff. A medida da PA foi realizada 

em três momentos distintos, com intervalo de um minuto entre cada medida, sendo a média 

das duas últimas considerada a PA real. Para a classificação dos valores foi utilizada como 

referência a classificação do Ministério da Saúde, VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão.1

Os dados relativos ao peso foram obtidos utilizando uma balança portátil digital 

com capacidade para registrar 150 kg, onde os policiais permaneceram eretos, com os 

calcanhares unidos e pés descalços, sendo realizada a verificação do peso em quilogramas. 

A medida da altura foi realizada utilizando uma fita métrica com o comprimento de 1,5 m. 

A partir dos dois valores foi possível realizar o cálculo do índice de massa corporal (IMC). 

Os valores e a classificação do IMC estão baseados na Sociedade Brasileira de Endocrinologia 

e Metabologia.6 Fez-se também a medida da circunferência abdominal, aferida na linha 

média entre a crista ilíaca e a última costela.

 Considerou-se o perímetro abdominal com valor igual ou acima de 80 cm para 

as mulheres e igual ou maior do que 94 cm para os homens como fator de risco aumentado 

para as complicações metabólicas e DCV, abaixo desse valor foi considerado sem risco. 

Os valores ≥88 cm para as mulheres e ≥102 cm para os homens foram considerados fator de 

risco muito aumentado para as DCV.6

Foi realizada uma análise descritiva para o cálculo das frequências simples e 

percentuais referentes aos fatores de risco para hipertensão em policiais militares. O projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

do Piauí, sob protocolo nº 0275.0.045.000-11, a fim de contemplar as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, propostas pela Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde.7 Aos participantes foi garantido o sigilo e o anonimato, bem 

como a liberdade para se desvincular da pesquisa em quaisquer de suas fases, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS

Os resultados dos dados socioeconômicos, clínicos, padrão alimentar e estilo de 

vida dos policiais militares que trabalham em Picos-PI foram apresentados através de tabelas.



684

De acordo com a Tabela 1, a maioria dos participantes do estudo é do sexo 

masculino (75,8%), com idade compreendida entre 19 e 29 anos (57,1%), possui renda 

familiar compreendida entre R$ 1.000,00 e R$ 4.999,00 (94,5%) e é solteira (60,4%). 

Quando perguntados sobre a cor da pele, 45 (49,4%) se autodeclararam como pardos; no 

que concerne à religião, 65 (71,4%) afirmaram serem católicos; e em relação à patente, 

78 (85,7%) são soldados.

Constatou-se que a maioria dos policiais apresenta uma pressão arterial 

caracterizada como normal (51,6%), e em relação à massa corpórea foi encontrado um índice 

compreendido entre 18,5 e 24,9 em 58 (63,7%) policiais da população estudada (Tabela 2).

A partir da análise da Tabela 3, constatou-se que 9 (9,9%) militares possuem 

saleiro à mesa, e que 78 (85,7%) não adicionam sal aos alimentos. Em contrapartida, 

49 (53,8%) sempre consomem fontes industrializadas de sal, 77 (84,6%) sempre consomem 

frituras e 48 (68,6%) tomam café com uma frequência de 1 a 3 vezes ao dia. 

Percebe-se através do exposto que 19 (20,9%) policiais militares não praticam 

atividade física, sendo que a indisposição (12,1%) foi relatada como fator para a não 

realização de atividades. Em relação à frequência, as atividades são realizadas de 1 a 3 vezes 

por semanas (60,4%), em um tempo maior do que 30 minutos (72,5%). A corrida e a 

musculação são as atividades mais praticadas (50,5%) (Tabela 4).

A partir da análise da Tabela 5, percebeu-se que 29 (31,9%) policiais militares se 

estressam com facilidade, 62 (68,1%) consomem bebidas alcoólicas e 11 (12,1%) são tabagistas.

DISCUSSÃO

Ao abordar o perfil socioeconômico, constatou-se uma predominância de 

policiais militares do sexo masculino (75,8%), de religião católica (71,4%), cor parda (49,4%), 

solteiros (60,4%), com idade compreendida entre 19 e 29 anos (57,1%), com renda familiar 

de R$ 1,000,00 a R$ 4,999,00 (94,5%) e pertencentes às categorias hierárquicas mais baixas 

da carreira militar (soldados) (85,7%).

Em pesquisa realizada com militares em São Paulo, em sua maioria os 

participantes do estudo eram solteiros, com renda de até R$ 1.000,00, situavam-se na 

faixa etária de 20 a 24 anos (69,5%) e eram soldados.3 No estudo realizado com adultos 

das capitais brasileiras e do Distrito Federal, 46,1% da população em estudo era do sexo 

masculino, predominaram indivíduos de cor da pele parda ou morena (52,0%), seguida da 

branca (40,6%) e negra (6,6%).8
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Tabela 1 – Distribuição da amostra de acordo com as características socioeconômicas. 
Picos, 2011 (n=91)

Variáveis n %
Sexo

Masculino 69  75,8
Feminino 22  24,2
Total 91 100,0 

Idade (anos)
19 – 29 52  57,1
30 – 39 25  27,5
40 – 49 14  15,4
Total 91 100,0

Religião
Católico 65 71,4
Evangélico  9  9,9
Outros 17 18,7
Total 91 100,0

Cor
Branca 25 27,5
Parda 45 49,4
Negra 21 23,1
Total 91 100,0

Renda familiar (R$)
1.000 – 4.999 86 94,5
5.000 – 9.999
Total

5
91

5,5
100,0

Estado civil
Solteiro 55 60,4
Casado 33 36,3
Divorciado 2 2,2
Viúvo 1 1,1
Total 91 100,0

Patente
Soldado 78 85,7
Cabo 3 3,3
Sargento 5 5,5
Tenente 2 2,2
Capitão 2 2,2
Major 1 1,1
Total 91 100,0

Os dados socioeconômicos da presente pesquisa também estão em 

concordância com o estudo realizado com militares jovens, no qual 69,4% possuíam idade 

entre 20 e 24 anos; renda de até R$ 1.500,00 (87,1%) e estavam inseridos dentro das 

categorias hierárquicas mais baixas da carreira militar (soldados) (49,2%).3 

Ao analisar as características clínicas, constatou-se que entre os policiais da 

presente pesquisa, 47 (51,6%) possuem uma pressão arterial normal, 15 (16,5%) possuem 
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pressão limítrofe, e apenas 2 (2,2%) possuem hipertensão arterial estágio I. Segundo as VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, dados de 44 estudos realizados em 35 países revelaram 

uma prevalência global de hipertensão de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres.1 

Considerando a idade como fator de risco para a hipertensão arterial, a pressão arterial 

aumenta linearmente com a idade, e neste estudo a maioria dos policiais era jovem, com 

idade entre 19 e 29 anos (57,1%),9 o que pode explicar a baixa prevalência de alterações da 

Tabela 2 – Distribuição da amostra de acordo com as características clínicas. Picos, 
2011 (n=91)

Variáveis n %
Pressão arterial

Ótima 27 29,7
Normal 47 51,6
Limítrofe 15 16,5
Hipertensão estágio I 2 2,2
Total 91 100,0

Índice de massa corpórea (%)
<18,5 1 1,1
18,5 – 24,9 58 63,7
25,0 – 29,9 25 27,5
30,0 – 39,9 7 7,7
Total 91 100,0

Tabela 3 – Distribuição da amostra conforme o padrão alimentar. Picos, 2011 (n=91)
Variáveis n %
Uso do saleiro na mesa 9 9,9
Adiciona sal aos alimentos na ingestão

Sempre 6 6,6
Às vezes 7 7,7
Nunca 78 85,7

Consome fontes industrializadas de sal
Sempre 49 53,8
Às vezes 22 24,2
Nunca 20 22,0

Consome frituras
Sempre 77 84,6
Às vezes 10 11,0
Nunca 4 4,4

Consome café 70 76,9
Frequência do consumo de café

1 a 3 vezes/dia 48 68,6
4 a 6 vezes/dia 18 25,7
7 a 10 vezes/dia 4 5,7
Total 70 100,0
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pressão arterial. Esse fato reforça a necessidade de inserir atividades de educação em saúde 

para prevenir o surgimento de casos novos de hipertensão.

Em comparação a outra pesquisa com militares, dos entrevistados, 7,5% 

apresentaram alteração do nível pressórico, dentre esses, 4,2% tiveram valores de pressão 

arterial sistólica (PAS) ≥140 mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg e 3,3% 

apresentaram pressão limítrofe.2 Já em um estudo realizado com militares jovens da Força 

Tabela 5 – Distribuição da amostra conforme o estresse e hábitos de vida. Picos, 2011 
(n=91)

Variáveis n %
Estresse 29 31,9
Álcool 62 68,1
Fumo 11 12,1

Tabela 4 – Distribuição da amostra conforme a prática de atividades físicas. Picos, 2011 
(n=91)

Variáveis n %
Atividade física

Sim 72 79,1
Não 19 20,9
Total 91 100,0

Motivo para não realizar atividade física (n=19)
Falta de tempo 1 1,1
Indisposição 11 12,1
Outros 7 7,7
Total 19 20,9

Frequência da prática de atividade física por semana (n=72)
1 a 3 vezes 55 60,4
4 a 7 vezes 17 18,7
Total 72 79,1

Tempo de atividade física (n=72)
<30 minutos 6 6,6
>30 minutos 66 72,5
Total 72 79,1

Tipo de atividade física (n=72)
Caminhada 15 16,5
Natação 2 2,2
Ciclismo 2 2,2
Corrida e musculação 46 50,5
Outras 7 7,7
Total 72 79,1
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Aérea Brasileira, dos 380 participantes que compunham a amostra, houve uma prevalência de 

22% de HAS na faixa etária de 19 a 35 anos.3

Em um estudo realizado no Rio de Janeiro, apurou-se que 32,5% dos 

participantes demonstraram valores pressóricos considerados normais, 50,0% apresentaram 

valores considerados limítrofes e 17,5% comprovaram HAS. Desses, 15,0% evidenciaram HAS 

estágio 1 e 2,5% HAS estágio 2.5

Alguns estudos mostram que a pressão arterial tende a aumentar com a idade, 

considerando-se valores de PAS≥140 mmHg e PAD≥90 mmHg, 22 pesquisas revelaram 

índices entre 22,3 e 43,9%, com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos.1 

Em relação ao IMC dos participantes, 58 (63,7%) estão compreendidos entre 

18,5 e 24,9, sendo classificados como normais, em contrapartida 7 (7,7%) encontram-se 

obesos.6 Em pesquisa realizada com jovens, a prevalência de sobrepeso e obesidade foi de 

25,2 e 30,4%, respectivamente.9 

Outro fator agravante para o surgimento da HA questionado entre os policiais 

militares foi o padrão alimentar. Quando questionados sobre o uso de saleiro à mesa, 

9 (9,9%) referem realizar essa prática; sobre a adição de sal aos alimentos no momento da 

ingestão, 78 (85,7%) relataram não fazer uso. Em contrapartida, 49 (53,8%) consomem fontes 

industrializadas de sal e 77 (84,6%) consomem frituras. Em relação ao uso do café, 70 (76,9%) 

relataram o consumo em uma frequência de 1 a 3 vezes ao dia (68,6%).

O sal tem sido considerado, há muito tempo, um importante fator no 

desenvolvimento e na intensidade da HA. Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

indivíduos normotensos com elevada sensibilidade à ingestão do sal apresentaram incidência 

cinco vezes maior de HAS, em 15 anos, do que aqueles com baixa sensibilidade.1 Uma dieta 

com uma quantidade de sal referente a um grama promoveu rápida e importante redução 

da PA em hipertensos resistentes. Em virtude disso, a redução do consumo de sal diminui 

consideravelmente os níveis pressóricos promovendo, assim, um estilo de vida mais saudável.

Nesta investigação, observa-se que 77 (84,6%) policiais sempre consomem 

frituras. O consumo de alimentos pode ocasionar alterações nos índices de pressão arterial e 

do sistema cardiovascular, assim o consumo de alimentos ricos em sódio e gorduras saturadas 

deve ser evitado, como também os produtos industrializados por elevarem os níveis de 

triglicerídeos e LDL.9 Níveis elevados de triglicérides, LDL e de colesterol HDL baixo elevam 

o risco cardiovascular. Estima-se que o excesso de peso corporal é responsável por 26% dos 

casos de HA em homens e 28% em mulheres, e por cerca de 23% dos casos de doença 

cardíaca coronariana em homens e 15% em mulheres.10
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A prática cotidiana de atividades físicas proporciona um bem estar físico e 

mental, favorece o controle da hipertensão e das possíveis doenças associadas. Na pesquisa 

em questão, constatou-se que 72 (79,1%) policiais praticam atividade física com frequência 

de 1 a 3 vezes por semana (60,4%) em um tempo maior do que 30 minutos (72,5%), 

destacando-se a corrida e a musculação como as atividades mais desenvolvidas (50,5%).

Em outro estudo realizado com militares, revelou-se que entre os indivíduos que 

praticavam atividade física regularmente, a prevalência de HA foi 52% menor em comparação 

com indivíduos sedentários. Uma pesquisa realizada com policiais do Mato Grosso do Sul 

demonstrou que a maioria (54%) assumiu a condição de praticante de atividade física, na qual 

34% o fazem por mais de 3 vezes semanais.11

A prática constante de atividade física, em especial a aeróbica, com duração de 

30 minutos, por 3 a 5 vezes por semana, reduzem de 4 a 9 mmHg os valores pressóricos, 

além de diminuir o risco de doença arterial coronária e acidentes vasculares cerebrais. 

Enfatizando que os hipertensos com tratamento medicamentoso devem ser avaliados 

clinicamente de forma contínua para obtenção da redução dos níveis pressóricos.9

Outro fator investigado no estudo foi o estresse apresentado pelos policiais 

militares, observando-se que 68,1% relataram não se estressar com facilidade. O estresse 

desencadeado pela profissão, que tem se tornando um grave problema de saúde no mundo 

moderno, influencia diretamente em problemas relacionados aos níveis pressóricos. O corpo 

humano necessita de períodos alternados de sono e vigília para manter seu equilíbrio 

fisiológico, por isso, quando se prolonga o período de vigília, podem ocorrer fenômenos de 

mau funcionamento mental.12

Em outro estudo realizado com militares constatou-se que o estresse foi o fator 

de risco mais encontrado como constante do estilo de vida dos profissionais, logo em seguida 

estão sedentarismo e má alimentação.5

Em relação aos hábitos de vida, o consumo de bebidas alcoólicas foi referido 

por 62 (68,1%) profissionais, já o fato de fumarem foi obtido em 11 (12,1%) respostas. 

Em outro estudo similar foi encontrado que, em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 

54% declararam não fazer uso desse tipo de substância, 34% afirmaram consumir raramente 

e apenas 11% admitiram o consumo diariamente. Já em relação ao tabagismo, os índices 

obtidos foram de 74% para não fumantes, e entre os demais (26%), apenas 4 desses (11%) 

continuam com o vício.11

Em outro estudo, o tabagismo foi declarado por 7% dos entrevistados, 

sendo mais presente no sexo masculino. De acordo com os autores, o uso do tabaco deve 
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ser gradativa e repetidamente desestimulado por meio de aconselhamentos e medidas 

terapêuticas de suporte específicas.5

O tabagismo é importante fator de risco modificável. Em tabagistas com mais 

de 60 anos, o risco de ter um evento cardiovascular é o dobro em comparação aos não 

tabagistas. Ainda mais grave, para indivíduos com menos de 60 anos de idade, esse risco é 

cinco vezes maior.13

E em relação ao álcool, de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, o consumo de bebidas alcóolicas por um período prolongado pode ter relação 

direta com o aumento da PA e a mortalidade cardiovascular.1 

Ademais, a elevada prevalência desses fatores de risco modificáveis para HA, 

como padrão alimentar, etilismo e tabagismo, reforça a responsabilidade dos enfermeiros e o 

papel das políticas públicas de saúde na prevenção de agravos cardiovasculares.

CONCLUSÃO

O presente estudo avaliou os fatores de risco que podem desencadear a HAS e 

as possíveis complicações decorrentes da doença, que vem tomando proporções significantes 

devido, sobretudo, ao estilo de vida adotado pela população.

A partir dos resultados obtidos, percebe-se a diversidade de fatores que 

favorecem o aparecimento da HAS. A maioria desses fatores está associada aos hábitos de 

vida, entre eles o padrão alimentar, o sedentarismo e o estresse, fator fortemente presente 

devido às pressões apresentadas pela atividade de trabalho desenvolvida principalmente na 

população alvo do presente estudo.

Acredita-se que, devido à maioria da categoria profissional deste estudo se 

apresentar numa faixa etária mais jovem, e que, portanto possui hábitos de vida relativamente 

saudáveis destacando-se a prática constante de atividades físicas, foi evidenciado uma menor 

gama de fatores de risco para a HAS nesses profissionais. 

A equipe multiprofissional de saúde deve exercer um papel essencial no 

controle desse agravo, através de medidas que visem à melhoria da qualidade de vida da 

população, de modo que possa promover a adoção de hábitos saudáveis de vida e estimulem 

o conhecimento e a detecção precoce de tal doença.

Este estudo teve limitações em virtude de pouca literatura encontrada 

relacionada à população-alvo. Em virtude disso, espera-se que este trabalho possa servir de 

referência em outros estudos acerca da temática, de forma a possibilitar uma análise mais 

criteriosa com relação a essa doença e suas consequências.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.38, n.3, p.679-692 

jul./set. 2014 691

CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE CADA AUTOR NA ELABORAÇÃO DO ARTIGO

Luimaykell Ribeiro da Silva e Edina Araújo Rodrigues Oliveira–realizaram a 

proposta do artigo, revisão da literatura, análise e interpretação dos dados, redação do texto.

Luisa Helena de Oliveira Lima e Laura Maria Feitosa Formiga– realizaram a 

redação e revisão crítica do conteúdo intelectual.

Antônia Sylca de Jesus Sousa e Raylanne Nunes Silva – realizaramrevisão da 

literatura, análise e interpretação dos dados, redação do texto.

REFERÊNCIAS

1. Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de Hipertensão/
Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 
Arq Bras Cardiol. 2010;95(Suppl 1):1-51.

2. Barros ALBL, Vieira FS, Assis CC, Zeitoun SS. Alterações do nível pressórico 
e fatores de risco em graduandos de enfermagem. Acta Paul Enferm. 
2009;22(6):773-8. 

3. Wenzel D, Souza JMP, Souza SB. Prevalência de hipertensão arterial em 
militares jovens e fatores associados. Rev Saúde Pública. 2009;43(5):789-95.

4. Pereira SHC. Prevalência e fatores de risco da hipertensão arterial no bairro 
Piratininga de Osasco [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo; 2010. 

5. Soares RS, Silva JLL, Lopes MR, Moreno RF, Almeida JHA, Sousa VR. Estresse 
e demais fatores de risco para hipertensão arterial entre profissionais 
militares da área de enfermagem. R Pesq Cuid Fundam Online. 2012;45-8. 

6. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Teste seu Índice de 
Massa Corporal. Extraído de [http://www.sbem.org.br/teste-seu-imc/], acesso 
em [14 de novembro de 2012].

7. Brasil. Ministério da Saúde. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. 
Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 
seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 1996.

8. Ferreira SRG, Moura EC, Malta DC, Sarno F. Frequência de hipertensão 
arterial e fatores associados: Brasil, 2006. Rev Saúde Pública. 2009;43(Suppl 
2):98-106. 

9. Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de 
Hipertensão/Sociedade Brasileira de Nefrologia. V Diretrizes Brasileiras 
de Hipertensão 2006. Extraído de [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/v_diretrizes_brasileira_hipertensao_arterial_2006.pdf], 
acesso em [29 de outubro de 2014] 



692

10. Campana EMG, Brandão AA, Pozzan R, França MF, Fonseca FL, Pizzi OL, 
et al. Pressão arterial em jovens como marcador de risco cardiovascular. 
Estudo do Rio de Janeiro. Arq Bras Cardiol. 2009;93(6):657-65. 

11. Paula EA, Paula RB, Costa DMN, Colugnati FAB, Paiva EP. Avaliação 
do risco cardiovascular em hipertensos. Rev Latino-Am Enfermagem. 
2013;21(3):820-7. 

12. Venério O, Ferreira JS. Prevalência de doenças crônicas e seus fatores 
de risco em policiais militares com 10 a 20 anos de serviço em Campo 
Grande, MS, Brasil. Revista Digital. 2011;16(156). Extraído de [http://www.
efdeportes.com/efd156/doencas-cronicas-e-seus-fatores-de-risco.htm], 
acesso em [09 de julho de 2013].

13. Soca PEM, Teruel YS. Hipertensión arterial, um enemigo peligroso. Acimed. 
2009;20(3):92-100.

14. Erhardt L. Cigarette smoking: an undertreated risk factor for cardiovascular 
disease. Atherosclerosis. 2009;205(1):23-32.

Recebido em 27.08.2013 e aprovado em 12.11.2014.


