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1. Resumo 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (World Health 

Organization [WHO]) as doenças cardiovasculares são as principais 

responsáveis pela morte de 17 milhões de indivíduos nos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Nosso trabalho teve como foco avaliar o efeito de uma 

situação de estresse em policiais militares que lidam com situações de risco à 

vida e os efeitos de tais situações na pressão arterial sistêmica. O método 

utilizado para a elaboração deste trabalho foi aleatório constituído de dados 

cedidos voluntariamente sobre sexo, idade, altura, peso corporal e aferição da 

pressão arterial sistêmica em 14 indivíduos (9 do sexo masculino e 5 do sexo 

masculino) realizado entre setembro de 2013 a janeiro de 2014. As pressões 

sistólica e diastólica foram mensuradas com manômetro com escala em 

milímetros de mercúrio (mmHg). A aferição da pressão arterial sistêmica se deu 

logo após a passagem da ocorrência para os profissionais do serviço hospitalar 

de emergência. Os resultados demonstram que todos os envolvidos estavam 

com a pressão arterial sistêmica elevada quando comparados com a pressão 

arterial sistêmica preconizada como normal (120-129/80-84 mmHg). 

Concluímos que estes profissionais se encontram dentro de um quadro de 

possível risco para doenças cardiovasculares provavelmente pelo alto nível de 

estresse. 

 



 

 

2. INTRODUÇÃO 

Há muito tempo temos o conhecimento de que toda a célula necessita de 

oxigênio, nutrientes e de se desfazer das substancias produzidas pelo 

metabolismo, além de manter constante uma série de condições (potencial 

hidrogeniônico [pH], temperatura, concentração iônica, osmolaridade, entre 

outras) para sobreviver. (FUENTE e GOMEZ, 2000). 

 Desta forma o corpo humano possui todo um maquinário para se manter 

equilibrado, homeostásico, e fornecer um suprimento energético constante para a 

realização de tarefas. (FUENTE e GOMEZ, 2000). 

 Para que tais nutrientes e metabólitos sejam fornecidos e seus produtos 

retirados do sistema, o organismo necessita de uma bomba que possa levar o 

sangue rico em nutrientes para todas as células e também fazer o caminho 

inverso, ou seja, retirar os metabólitos das células para serem excretados, assim 

a bomba que realiza este processo é o coração. (FUENTE e GOMEZ, 2000). 

 Sendo o coração um “componente” de grande importância para nosso 

corpo o mesmo sofre diversas sobrecargas e lesões (como pequenos infartos), 

normalmente reversíveis, durante o longo de nossas vidas. Contudo nosso estilo 

de vida vem se modificando no decorrer do tempo e consequentemente mais 

produtos industrializados estamos ingerindo, além da redução de nossa atividade 

física e chegando até a nenhuma atividade física (sedentarismo), assim o 

aumento das doenças cardiovasculares são uma realidade que pode atingir mais 

de 26 milhões de pessoas por ano até 2030, principalmente, nos países 

desenvolvidos e mesmo nos em desenvolvimento, ou seja, nos industrializados e 

naqueles que estão se industrializando, enquanto que no Brasil as doenças 

cardiovasculares também constitui a principal causa de morte em nossa 

população. (STARY et al., 1995; CASTANHO et al., 2001; WHO, 2007). 

 Desta forma, no Brasil, os estudos epidemiológicos demonstram que as 

doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 20% de todos os óbitos 



em indivíduos acima dos 30 anos de idade e segundo o Ministério da Saúde 

ocorreram mais de 960.000 mortes no ano de 2009. (PASSOS, ASSIS, 

BARRETO, 2006). 

 Os estudos do Ministério da Saúde brasileiro, em 2012 (Tabela 1), 

demonstram uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) em mais de 

24% da população nas capitais das cinco regiões do país (MS, 2014), contudo 

tais dados não demonstram, ou não conseguimos encontrar, qual a atividade 

laboral dos indivíduos analisados. 

Região Prevalência Hipertensão Arterial 

Sistêmica (%) 

Norte 18,7 

Nordeste 23,9 

Sudeste 28,8 

Sul 24,7 

Centro-Oeste 24,1 

Tabela 1: Demonstra a porcentagem da prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica, em 2012, nas principais capitais de cada região. Fonte: 

MS/SVS/CGDANT - VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. 

 Estes dados denotam os diversos riscos que a população está predisposta, 

obviamente sem contar com fatores genéticos ou doenças de base envolvida que 

possam elevar a pressão arterial sistêmica (PAS). 

Os dados estatísticos parecem refletir uma dificuldade em se obter valores 

pressóricos menores (<130/80 mmHg), nos quais os riscos associados à HAS são 

menores. Em 2001, Vasan et al., identificaram um maior risco para uma pressão 

arterial dada como normal alta (pressão arterial sistólica de 130-139 mmHg e/ou 

pressão arterial diastólica de 85-89 mmHg) em comparação com os grupos com 

pressão normal (120-129/80-84 mmHg) e entre ambos em comparação com o 

grupo de pressão ótima (<120/<80 mmHg) (VASAN et al., 2001). 



Assim, nossa hipótese, se centra na possibilidade de policiais possuírem 

uma pressão arterial sistêmica mais elevada principalmente após uma ocorrência 

na qual foi necessário acompanhar um indivíduo ao pronto socorro de um 

hospital. 

Em janeiro de 2013 a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo publicou uma resolução no Diário Oficial do Estado determinando que 

casos graves de violência como homicídios e pessoas feridas em confronto 

policial só podem ser socorridos por equipes de resgate, como o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo uma regulamentação de 21 de 

maio de 2013 autoriza a remoção quando, entre outras situações, não existir na 

localidade Unidade de Resgate, SAMU ou outro serviço de emergência; 

autorizado pelo COPOM/CAD, quando o tempo previsto de resposta da Unidade 

de Resgate, SAMU ou serviço de emergência, não for adequado para a situação 

(SSP-SP, 2014). 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo foi verificar a probabilidade de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) em um grupo especial da população que compreende policiais militares e 

que estejam em um pronto socorro, mas não como pacientes e sim devido a 

alguma ocorrência policial, por este motivo o estudo foi voluntário, aleatório não 

randomizado. 

 

4. MÉTODOS 

O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi aleatório. O 

material pesquisado foi constituído por dados referentes a idade, peso corporal, 

altura, sexo e aferição da pressão arterial sistêmica de um total de 14 indivíduos, 

sendo 5 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, e independente da corporação 

policial a que cada um pertencia. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 As pressões sistólica e diastólica foram mensuradas com manômetro com 

escala em milímetros de mercúrio (mmHg). A aferição da pressão arterial 

sistêmica se deu logo após a passagem da ocorrência para os profissionais do 

serviço hospitalar de emergência no período setembro de 2013 a janeiro de 2014. 

O levantamento bibliográfico para o desenvolvimento do trabalho foi 

realizado por meio de consultas nas seguintes bases de dados eletrônicos: Scielo 

(Scientific Electronic Library Online), PubMed (Public Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Lilacs 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e RIMA (Rede 

de Informática de Medicina Avançada); sendo que a busca bibliográfica foi 

retrospectiva limitando-se aos artigos publicados, preferencialmente, nos últimos 

5 anos com uso dos seguintes descritores tanto em português como em inglês 

escritos por profissionais da saúde e que contemplavam os objetivos da pesquisa: 

coração (hearth), hipertensão arterial sistêmica (systemic arterial hipertension), 

pressão sistólica (systolic pressure) e pressão diastólica (diastolic pressure).  

 

6. RESULTADOS 

 O estudo demonstrou que a idade média dos policiais entrevistados foi de 

32,57±5,09 anos (25-42 anos de idade) sendo composto de 5 mulheres entre 27-

37 (31,6±4,07) anos de idade e de 9 homens entre 25-42 (33,1±5,23) anos de 

idade. 

 O peso corporal variou de 75-97 kg (83,4±7,22) entre os homens e 65-79 

kg (71,6±4,88) entre as mulheres. Enquanto a altura média entre os homens foi 

de 168-189 cm (178,2±7,54) e entre as mulheres de 163-172 cm (166,4±3,07). 

 A pressão sistólica geral ficou entre 141,38±8,1mmHg, entre os homens a 

média foi de 143,22±6,71 mmHg e entre as mulheres de 139,2±8,9 mmHg. 

Tendo-se em conta que a pressão sistólica deva ser ≤ 130 mmHg entre os 

homens a menor pressão sistólica foi de 136,51 mmHg e a maior de 149,93 

mmHg. Entre as mulheres a menor foi de 130,3 mmHg e a maior de 148,1 mmHg. 



Assim quando comparamos a pressão sistólica entre homens e mulheres 

observamos que a pressão sistólica menor entre os homens está 5% maior em 

relação a pressão sistólica menor das mulheres. Por outro lado a maior pressão 

das mulheres se encontra 0,8% menor que a maior pressão sistólica entre os 

homens. 

A pressão diastólica geral ficou entre 85,28±7,24 mmHg, entre os homens 

a média foi de 85,5±7,7 mmHg e entre as mulheres de 84,8±5,4 mmHg. Tendo-se 

em conta que a pressão diastólica deva ser ≤ 80 mmHg entre os homens a menor 

pressão diastólica foi de 77,8 mmHg e a maior de 93,2 mmHg. Entre as mulheres 

a menor foi de 79,4 mmHg e a maior de 90,2 mmHg. Assim quando comparamos 

a pressão diastólica entre homens e mulheres observamos que a pressão 

diastólica menor entre as mulheres está 2% maior em relação a pressão diastólica 

menor dos homens. Por outro lado a maior pressão das mulheres se encontra 

3,4% menor que a maior pressão diastólica entre os homens. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo apesar de ter como limitações a falta de outros marcadores de 

estresse, o pequeno número da amostra e o não acompanhamento dos 

participantes, nos forneceu informações importantes sobre os riscos que o peso 

corporal elevado e o estresse podem ter sobre a pressão arterial sistêmica. 

 A vista dos resultados obtidos seria de grande importância um 

acompanhamento por parte da Corporação de seus membros que atuam em 

campo. Apesar de nossos dados demonstrarem similaridade com a população em 

geral, tal condição de risco poderia ser reduzida com exames regulares e 

palestras informativas sobre os riscos das doenças cardiovasculares. 
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