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RESUMO

A  obesidade  e  hipertensão  arterial  estão  intimamente  relacionadas,  sendo  a 

prevalência de hipertensão maior nos indivíduos obesos, mórbidos ou não.  Com 

isso, este trabalho tem como objetivo, analisar os principais fatores de risco que 

incidem e/ou interagem sobre indivíduos hipertensos e obesos. Optou-se por um 

estudo transversal  de base populacional,  onde analisará os principais  fatores de 

risco que agem sobre indivíduos homens, hipertensos e obesos. Configura-se como 

uma pesquisa de campo e será realizada com moradores da área de abrangência do 

ESF- Jardim América do município de Marília-SP, no período de agosto de 2014 a 

julho  de 2015.  O processo de seleção  será por  meio  de  demanda espontânea, 

durante  o  comparecimento  dos  indivíduos  com HAS à  UBS para  adquirirem os 

medicamentos  para  tratamento  deste  agravo.  Por  fim,  uma vez  diagnosticada  a 

hipertensão,  esta  necessita  de  tratamento  medicamentoso,  porém  tais  fármacos 

podem influenciar sobre os níveis séricos de sódio, alterando o nível ou a atividade 

da aldosterona, que parece estar elevada em pacientes obesos.

INTRODUÇÃO 

Considera-se hipertenso o indivíduo que apresenta a pressão arterial sistólica maior  

ou igual a 140 mmHg e a pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg e/ou 

que estejam em tratamento com drogas anti-hipertensivas (BRANDÃO et al., 2006; 

V  DIRETRIZES  BRASILEIRAS  DE  HIPERTENSÃO,  2006;  SMELTEZER;  BARE, 

2006).

Obesidade  e  hipertensão  arterial  estão  intimamente  relacionadas,  sendo  a 

prevalência de hipertensão cerca de 50% maior nos indivíduos obesos. Além disso, 

o ganho de peso pode causar elevação da pressão arterial (PA) e, ao contrário, a 

redução  de  peso  pode  diminuir  a  PA  de  pacientes  hipertensos.  No  entanto,  os 

mecanismos fisiopatológicos que favorecem o desenvolvimento de hipertensão na 

obesidade são complexos e multifatoriais (HALL, 1994).

Com isso, a obesidade configura-se como outro sério problema para a saúde pública 

integrando-se ao grupo das doenças crônicas,  sendo definida  como excesso de 

gordura  corporal  em  que  ocorre  concomitância  de  fatores  de  risco  genéticos  e 

ambientais.  Essa  patologia  atinge  indivíduos  de  todas  as  classes  sociais,  tem 

etiologia hereditária e constitui um  estado de má nutrição em decorrência de um 



distúrbio  no  balanceamento  dos  nutrientes,  induzido  entre  outros  fatores  pelo 

excesso alimentar (SOTELO; COLUGNATI; TADDEI, 2004).

OBJETIVOS 

Analisar  os  principais  fatores  de  risco  que  incidem  e  ou  interagem  sobre  os 

indivíduos hipertensos e obesos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de base populacional. Configura-se como uma 

pesquisa de campo e será realizado com moradores da área de abrangência ESF - 

Jardim America IV no período de agosto de 2014 a julho de 2015, onde será enviada 

uma carta de autorização do estudo ao COMAP para seu consentimento.

O presente estudo será submetido ao parecer do Conselho Municipal de Avaliação 

em Pesquisa – COMAP e após aprovação será enviado para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Marília – UNIMAR/ABHU.

DESENVOLVIMENTO

O  processo  de  seleção  será  por  meio  de  demanda  espontânea,  durante  o 

comparecimento dos indivíduos com HAS à ESF para adquirirem os medicamentos 

para tratamento deste agravo. O pesquisador permanecerá na ESF por um período 

de 2 (dois) meses, tempo no qual, acredita-se, conhecer toda a população, haja vista 

a frequência mensal de distribuição dos medicamentos. Assim, serão selecionados, 

sujeitos respeitando-se os critérios de exclusão do estudo, que são: ser do sexo 

feminino;  homens  acima  de  59  anos;  portador  de  patologias  crônicas  (exceto 

hipertensão  e  obesidade)  uso  de  medicamentos  que  alterem  os  resultados 

bioquímicos e/ou antropométricos da amostra.

Após a seleção da amostra, os sujeitos receberão visita domiciliar do pesquisador, 

acompanhado  pelo  ACS  (Agente  Comunitária  de  Saúde)  de  cada  microárea, 

momento no qual procederá ao esclarecimento da pesquisa e a solicitação do termo 

de consentimento. Os sujeitos que aceitarem participar do estudo serão convidados 

para comparecer à ESF, em horário agendado, para seguimento da pesquisa, que 

será composta por duas etapas.



Na primeira etapa será aplicado uma entrevista semi-estruturada, por meio de um 

formulário,  que  permitirá  a  caracterização  da  população  quanto  aos  dados  de 

identificação, renda mensal, nível de escolaridade, ocupação, padrão de atividade 

física, consumo de sal, álcool e medicamentos, antecedentes pessoais específicos 

para  riscos  de  hipertensão  modificáveis  como:  diabetes,  hipercolesterolemia, 

tabagismo e obesidade, e os não-modificáveis como: idade, raça e antecedentes 

familiares de HAS; em seguida todos colaboradores serão submetidos a medidas 

clínicas para complementação do formulário tais como exames físicos como índice 

de massa corpórea (peso e altura), circunferência abdominal e medidas da pressão 

arterial na posição sentada.

A  segunda  etapa  será  a  coleta  de  sangue  para  se  obter  dosagens  de  sódio  e 

potássio,  uréia,  creatinina,  triglicérides,  LDL-colesterol,  HDL-colesterol,  colesterol 

total,  glicemia,  ácido  úrico  (III  CONSENSO  BRASILEIRO  DE  HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2005),

RESULTADOS PRELIMINARES 

O grupo estudado foi composto por 9 pacientes do sexo masculino, com faixa etária 

variando entre 36 a 59 anos, hipertensos, com pressão média sistólica e diastólica 

iguais  a  145,6±5,8  mmHg  e  98,89±3,5  mmHg,  respectivamente,  sendo 

predominantemente composta por indivíduos da raça branca (77,8%), seguida da 

raça negra (11,11%) e raça parda/mulata (11,11%) (Tabela 4). Todos apresentavam-

se  acima  do  peso  (95,11±6,69  Kg),  com  razão  cintura  quadril  indicativa  para 

adiposidade visceral (0,98±0,02).
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