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RESUMO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui um dos problemas de saúde 

pública de maior prevalência na atualidade e é o principal fator de risco 

modificável para doença coronariana e outros agravos. Dentre os fatores de 

risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, a obesidade possui 

grande relevância e pode ser representada pelo índice de massa corporal 

(IMC) e circunferência da cintura (CC). O objetivo do presente estudo é 

descrever o perfil antropométrico dos indivíduos hipertensos autodeclarados, 

usuários da Unidade Básica de Saúde–Milionários do município de Belo 

Horizonte, identificando o IMC e CC. A amostra contém 149 pessoas de 18 a 

83 anos, sendo, 31 homens e 118 mulheres. Os dados foram coletados do 

banco de dados do Projeto de Pesquisa Promoção de Modos Saudáveis de 

Vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência de Unidades 

Básicas de Saúde do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvido 

por docentes e discentes da UFMG dentro do projeto Programa de Educação 

pelo Trabalho em Saúde da UFMG (PETSAÚDE) no ano de 2009. Os dados 

demonstram que 47% dos hipertensos autodeclarados do CS Milionários estão 

com o IMC acima de 30 Kg/m². Os resultados encontrados revelam a 

correlação entre o IMC e CC com a hipertensão arterial.  As mulheres 

apresentaram um valor de CC maior que o registrado nos homens, 

representando risco elevado para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (DCV). Os dados revelam que um percentual da população 

estudada apresenta índices de IMC e CC considerados de risco. Assim, a 

promoção de hábitos de vida saudáveis, como por exemplo, a prática de 

atividade física e controle nutricional, devem ser incorporados como 

intervenção terapêutica para o controle da hipertensão arterial. 

Palavras-chave: Hipertensão arterial. IMC e circunferência da cintura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das doenças mais comuns em 

todo o mundo (LESSA, 2010). Ela é caracterizada por um estágio clínico de 

constante aumento dos níveis pressóricos e manutenção dos mesmos (VI 

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010). A HAS é um fator de 

risco para o desenvolvimento de algumas doenças e agravos à saúde como: 

retinopatia hipertensiva, nefropatia hipertensiva, insuficiência cardíaca 

congestiva, infarto agudo do miocárdio, doenças cerebrovasculares e 

insuficiência vascular periférica (RABETTI; FREITAS, 2011).  

No ano de 2001, foi registrado no mundo, aproximadamente 7,6 milhões de 

mortes em decorrência da elevação da pressão arterial (PA), sendo que a 

maioria foi por acidente vascular encefálico seguido da doença isquêmica do 

coração (WILLIAMS, 2010). Em relação ao Brasil, estudos populacionais 

realizados em algumas cidades indicam que 30% dos indivíduos apresentam 

HAS. Como exemplo, em 2007 foram registradas 1.157.509 internações por 

Doenças Cardiovasculares (DCV) no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 

que em novembro de 2009, houve 91.970 internações por DCV, resultando em 

um custo de R$165.461.644,33. A doença renal terminal, outra condição 

frequente na HAS, ocasionou a inclusão de 94.282 indivíduos em programa de 

diálise, registrando-se 9.486 óbitos em 2007 segundo dados do DATASUS. 

Quanto à classificação dos valores da PA, temos na TAB. 1 os parâmetros 

utilizados pela VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO, 2010 para 

uma medida casual no consultório em indivíduos acima de 18 anos. 
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TABELA 1 

 

 

Os fatores de risco para o desenvolvimento da HAS podem ser modificáveis 

ou não modificáveis. Dentre todos modificáveis, os principais são a redução do 

peso corporal, o condicionamento físico, a eliminação do tabagismo e a 

diminuição do consumo de álcool e sal. Já entre os fatores não modificáveis 

estão a idade, o sexo, a etnia e o perfil socioeconômico do indivíduo. O 

tratamento para controle da HAS pode estar associado, ou não, ao uso de 

fármacos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2006). A mudança 

de comportamento das pessoas para a adoção de um estilo de vida saudável é 

de fundamental importância para minimizar os fatores de risco alteráveis. 

A obesidade é uma doença crônica multifatorial caracterizada pelo excesso 

de gordura corpórea, capaz de causar incapacidade dos indivíduos e altas 

taxas de mortalidade por doenças e agravos não transmissíveis (DANT). É um 

dos fatores de risco modificáveis que mais contribui para o desenvolvimento da 

HAS (PIERIM, 2003, apud YAMADA et al., 2007). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) fez uma estimativa que mais de um bilhão de indivíduos adultos  

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 
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encontram-se com sobrepeso e, destes, 300 milhões são obesos. O número de 

pessoas que sofrem de obesidade no mundo é tão alto, que a OMS considerou 

esta doença como uma epidemia global da atualidade. A OMS reconhece que, 

neste século, a obesidade tem uma prevalência igual ou superior à da 

desnutrição e das doenças infecciosas. Diante disso, se não forem tomados os 

devidos cuidados para prevenir e/ou tratar esta doença, mais de 50% da 

população mundial poderá ser considerada obesa em 2025 (OLIVEIRA, et  al., 

2009).  

Segundo Sarno (2007), a associação entre hipertensão e excesso de 

gordura corporal, geralmente, é identificada pelo Índice de Massa Corporal 

(IMC) e Circunferência da Cintura (CC), dentre outros parâmetros. O IMC é 

obtido dividindo-se o peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros 

e esse método é aplicado universalmente por ser de baixo custo, não invasivo, 

de simples utilização e constitui uma boa medida para avaliar e apontar casos 

de sobrepeso e de obesidade (WHO, 1995). A CC é considerada por alguns 

autores, como por exemplo, Han (1995), Lemos et al. (2004); Wang (2004), 

como o melhor indicador de obesidade, gordura visceral, risco cardiovascular e 

dislipidemia. A medida é mensurada em centímetros (cm) e realizada no ponto 

médio entre a crista ilíaca e a última costela ou ainda a região de menor 

circunferência do tórax (WHO, 1995). 

A TAB. 2 diz respeito às recomendações sobre os pontos de corte de índice 

de massa corporal e circunferência da cintura, com relação ao sobrepeso ou 

obesidade, associados ao risco de DCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

TABELA 2 

 

 

 

 

Tanto o índice de massa corporal (IMC) quanto a medida de circunferência 

da cintura (CC), ambos associados ou não, representam bons indicadores de 

obesidade e representam elevada correlação quando avaliamos indivíduos com 

HAS, de acordo com os estudos de Gus (1998), Elsangedy, et al. (2006) e 

Yamada (2007).  

Tomando o papel do educador físico como referência, sendo este integrante 

de uma equipe multiprofissional na área da saúde, é de suma importância à 

adoção de medidas para promoção da saúde e conseqüente prevenção da 

hipertensão arterial. Fato que pode ser exemplificado pela adesão deste 

profissional na equipe do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) 

em 2008, publicado no Diário Oficial da União, citado por Oliveira (2010). A 

promoção da saúde deve ser feita através da adoção e/ou o aumento da 

atividade física, o que contribui para a diminuição dos índices antropométricos 

para valores desejáveis e, consequentemente uma redução nos níveis 

pressóricos e lipídicos (MONTEIRO, 2004). 

 

Fonte: WHO, 1997 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo é compor um diagnóstico situacional do perfil 

antropométrico, analisando o IMC e a CC, dos indivíduos hipertensos 

autodeclarados, usuários da Unidade Básica de Saúde – Milionários, da cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Foi realizado um estudo descritivo utilizando os dados antropométricos, IMC e 

CC, dos indivíduos hipertensos autodeclarados usuários do CS Milionários. Todos 

os dados são referentes ao Projeto de Pesquisa Promoção de Modos Saudáveis 

de Vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência de Unidades 

Básicas de Saúde do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, desenvolvido 

por docentes e discentes da UFMG dentro do projeto Programa de Educação 

pelo Trabalho em Saúde da UFMG (PETSAÚDE) em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, no ano de 2009. Foi aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa da UFMG e da Secretaria Municipal de Saúde, 

e financiado com recursos do PROSAÚDE UFMG/PBH e do PETSAÚDE 2009. 

Foram considerados hipertensos autodeclarados os indivíduos que 

responderam positivamente ao subitem 1.2 do item II do questionário (ANEXO 

7.1) aplicado pelo PETSAÚDE no Centro de Saúde Milionários. Todos 

aceitaram participar voluntariamente da pesquisa após a leitura e assinatura do 

Termo de Livre Consentimento (ANEXO 7.2). 

Os usuários foram abordados aleatoriamente no próprio Centro de Saúde 

enquanto utilizavam algum serviço da Unidade Básica de Saúde (UBS). Após 

concordarem em participar da pesquisa, responderam ao questionário (ANEXO 

7.1) e realizaram testes físicos e medidas antropométricas. O questionário e os 

testes e medidas foram aplicados pelos bolsistas do PETSAÚDE 2009/2010.  

 

3.1. População e Amostra  

 

A amostra é composta de 149 pessoas cuja faixa etária está entre 18 e 83 

anos, sendo 31 homens e 118 mulheres todos hipertensos autodeclarados,  
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usuários da Unidade Básica de Saúde - Milionários.   

 

3.2. Instrumento 

 

Para o presente estudo, levaremos em conta a avaliação antropométrica 

referente ao item IX do questionário (ANEXO 7.1). O mesmo avalia algumas 

medidas físicas, porém este estudo levantará os dados referentes aos 

seguintes valores: índice de massa corporal (IMC) item IX 3 e circunferência da 

cintura (CC) item IX 5.  

 

3.3.  Análise de dados 

     

Os dados foram armazenados e analisados utilizando o programa 

Predictive Analytics Software and Solutions (SPSS) versão 15.0. Foi utilizado o 

coeficiente de correlação produto-momento de Pearson e o coeficiente de 

correlação de Spearman, para determinar o quanto uma variável influencia na 

outra e a dependência entre elas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados nesse estudo, com relação ao IMC, indicam que 

47% dos indivíduos hipertensos autodeclarados apresentaram um valor maior 

que 30 kg/m², o que difere do estudo de (YAMADA, et al., 2007), realizado em 

uma Unidade Básica de Saúde de Vila Velha –ES, onde 70% dos indivíduos 

hipertensos estavam acima de 25kg/m² de IMC. Com relação a CC, 18 % dos 

homens estão acima de 102 cm e entre às mulheres, aproximadamente 40 % 

apresenta mais do que 88 cm, o que se assemelha ao estudo citado 

anteriormente. Esse mesmo estudo, realizado em 2007, teve como um dos 

resultados que um pouco mais 60% dos homens estavam acima de 102 cm de 

CC e a mesma porcentagem se aplicava às mulheres com mais de 88 cm de 

CC. 

Nos dados apresentados na TAB. 3 à maioria dos hipertensos 

autodeclarados não são classificados como obesos. Estes são pré-obesos ou 

com parâmetros normais de IMC. Em contrapartida, um número considerável 

de indivíduos apresenta obesidade grau I, II e III. TABELA 3 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO IMC  INDIVÍDUOS HIPERTENSOS-

autodeclarados 

Magreza Grau III             0 

Magreza Grau II             02 

Magreza Grau I             0 

Normal             33 

Pré-Obeso             52 

Obesidade Grau I             26 

Obesidade Grau II             30 

Obesidade Grau III 

TOTAL                                                  

            06  

           149 

            Classificação IMC X Hipertensos autodeclarados CS Milionários 
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No GRAF. 1 podemos observar os valores percentuais encontrados 

referentes a CC de homens e mulheres. As mulheres apresentaram uma 

prevalência maior de valores de CC acima dos parâmetros normais, quando 

comparadas aos homens. Fato este que pode ser explicado pela população 

feminina ser muito maior que a masculina. 

Porcentagem de Indivíduos com CC acima dos valores normais 

18%

40%

Homens > 102 cm

Mulheres > 88 cm

 

FIGURA 1 

Existem estudos que apontaram uma associação da obesidade, 

representada por índices antropométricos, à hipertensão arterial (LOPES, 

2007), (ELSANGEDY, et al., 2006) e (FEIJÃO, et al., 2005). Porém, alguns 

estudos ainda investigaram qual o melhor índice antropométrico para indicar 

uma prevalência de hipertensão, como é o caso do trabalho de (MOREIRA, et 

al., 1998) que mostrou uma alta associação do IMC, com a HAS, e a CC pode 

servir como uma alternativa de avaliação da obesidade, com o objetivo de 

complementar as informações a respeito da distribuição da gordura.  

Estudos que buscaram identificar a influência do excesso de peso e da 

distribuição da gordura sobre a hipertensão (HAN, et al., 1996), (CARNEIRO, et 

al., 2003), (FUNCHS, et al., 2006), (PEIXOTO, et al., 2006) e (SARNO; 

MONTEIRO, 2007), verificaram  uma associação positiva entre os valores  
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antropométricos elevados, caracterizando os indivíduos como obesos e com 

alto risco para o desenvolvimento de DCV, com aumento das chances da 

prevalência e consequentes agravos relacionados à HAS. O presente estudo 

verificou que a maioria da população não está obesa, porém muitos estão 

propensos a chegarem neste estágio, devido a um número significativo de 

indivíduos com sobrepeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os indivíduos hipertensos autodeclarados do Centro de Saúde – Milionários 

estão com um nível de obesidade de baixo a moderado. As mulheres 

apresentaram índice de risco elevado para as doenças cardiovasculares, 

superior ao dos homens. 

Esta população poderá alcançar valores desejáveis de IMC e CC, uma vez 

que não estão muito alterados e que são fatores de risco facilmente 

modificáveis. Assim, a promoção de hábitos de vida saudáveis, como por 

exemplo, a prática de atividade física e controle nutricional, devem ser 

incorporados como intervenção terapêutica para o controle da hipertensão 

arterial desta população. 
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ANEXOS 

7.1. Questionário 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

7.2.  Termo de Livre Consentimento 

Caro participante, 

 

De acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e conforme requisito do Comitê de 
Ética em Pesquisa, estamos apresentando a você a pesquisa “Promoção de modos saudáveis de vida em adultos e 
idosos residentes em áreas de abrangência de Unidades Básicas de Saúde do Município de Belo Horizonte, Minas 
Gerais”, que estaremos realizando. A pesquisa tem como objetivo analisar como a atividade física e a orientação de 
hábitos alimentares saudáveis, enquanto estratégias de promoção de saúde estão sendo indicadas pelos profissionais 
do Programa Saúde da Família (PSF) e adotadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para este estudo faremos algumas medidas tais como peso, altura, circunferências da cintura e do quadril, 
além de testes simples para avaliar sua condição física. Estas medidas e testes não provocam quaisquer riscos ou 
desconfortos. Será aplicado questionário contendo questões sociodemográficas, sobre seu consumo de alimentos, sua 
saúde, como você percebe seu corpo e a saúde, e sua prática de atividade física, entre outras. Poderá também ser 
realizado com alguns participantes uma discussão em grupo sobre questões relacionadas à alimentação, atividade física 
e o papel do serviço de saúde na promoção da saúde. O questionário, medidas e testes são completamente seguros e 
não provocarão nenhum desconforto.  

Ressalto que, você terá a garantia de receber resposta a qualquer dúvida sobre a pesquisa. 

Você tem liberdade em não participar da pesquisa e isso não lhe trará nenhum prejuízo. Você não terá 
nenhuma despesa e nenhum benefício financeiro. Comprometemo-nos a manter confidencialidade das informações 
fornecidas por você e não identificar seu nome em nenhum momento, protegendo-o de eventuais questões éticas que 
possam surgir. 

Durante todo o estudo, proporcionaremos as informações quanto aos seus dados.  

Se houver alguma informação que deseje receber, o telefone de contato é 0xx31 – 3409-9179.  

Desde já agradeço a sua atenção e colaboração.  

Acredito ter sido informado a respeito do que li ou do que foi lido para mim sobre a pesquisa “Promoção de 
modos saudáveis de vida em adultos e idosos residentes em áreas de abrangência de Unidades Básicas de Saúde do 
Município de Belo Horizonte, Minas Gerais”. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, e quais medidas 
serão coletadas, seus riscos e desconfortos. Declaro ciente que todas as informações são confidenciais e que eu tenho 
a garantia de esclarecimento de qualquer dúvida. Sei que a minha participação não terá despesas, nem remuneração e 
que estão preservados os meus direitos. Assim, concordo voluntariamente e consinto na minha participação no estudo, 
sendo que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem quaisquer 
prejuízos. 

Nome: _______________________________________________________________ 

Assinatura ____________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha _______________________________________________     

Data:___/___/______  

Declaro que obtive de forma voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido para participação neste 
estudo. 

Aline Cristine Souza Lopes – Coordenadora da pesquisa 

Ana Maria Chagas Sette Câmara – Coordenadora da pesquisa 

Hans-Joachim Karl Menzel - Coordenador da pesquisa 

Luana Caroline dos Santos - Coordenadora da pesquisa 
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