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RESUMO
 A obesidade é uma doença crônica, sendo um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de diversas outras
doenças não transmissíveis como a depressão,  diabetes mellitus e principalmente à hipertensão arterial sistêmica.  O
objetivo do presente estudo foi identificar a associação entre a obesidade e hipertensão arterial sistêmica em mulheres.
Trata-se de um estudo retrospectivo, no qual foram avaliados os prontuários de 181 mulheres adultas que realizaram
atendimento na clínica de Nutrição do UniCesumar durante o ano 2015. Quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial
sistêmica (HAS), foi identificado que 16,02% apresentaram a patologia. Neste trabalho pode-se observar a associação
da HAS com mulheres com idade superior ou igual aos 51 anos e com escolaridade inferior (≤ 8 anos de estudo). Além
disso, foi identificado que as mulheres com obesidade apresentaram maior frequência de ocorrência de HAS. A equipe
de  enfermagem  enquanto  parte  da  equipe  multidisciplinar,  deve  ter  ciência  desta  associação,  visto  que  este
conhecimento resultará em melhores orientações para seus pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Fatores de risco; Hipertensão; Obesidade; Saúde da mulher.

1  INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença crônica que tem como característica o acúmulo excessivo de
tecido adiposo no organismo. A ocorrência desta patologia vem apresentando um grande aumento
nas ultimas décadas, principalmente nos países em desenvolvimento. São diversas as suas causas,
os  quais  dependem da interação de fatores  genético,  metabólicos,  comportamentais  e  culturais
(WANDERLEY; FERREIRA, 2010).

A obesidade tem demonstrando conexão ao desenvolvimento  e agravamento  de diversas
outras  doenças  não  transmissíveis  como  as  cardiovasculares,  depressão,  diabetes  mellitus e
principalmente à hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma vez que o aumento do peso corporal tem
sido apontado como um importante fator de risco para a doença hipertensiva. Estudos demonstram
que a prevalência de hipertensão é cerca de três vezes maior nos indivíduos obesos e a gravidade
da hipertensão parece relacionar-se diretamente com o grau de gordura corporal e com o padrão de
distribuição predominantemente visceral (GALVÃO; KOHLMANN JR.,2002).

A  hipertensão  arterial  sistêmica  demonstra  direta  relação  com  os  riscos  de  doenças
cardiovasculares,  que  apesar  do  progresso  na  prevenção  e  no  controle  da  patologia,  ainda  é
considerada um problema de saúde publica no Brasil. A HAS está associada a fatores de exposição
não modificáveis, fatores clínicos e a fatores modificáveis. Dentre os modificáveis considera-se a
idade e fator genético, sexo, etnia/raça, dentre os fatores clínicos temos a  diabetes mellitus e as
dislipidemias, como fator modificável temos o aumento de peso, que pode ser responsável por cerca
de  20%  a  30%  dos  casos  de  HAS,  sobretudo  quando  a  deposição  de  gordura  concentra-se
principalmente na região abdominal (SALOMÃO et al., 2013).

Em relação ao critério de normalidade para todos os pacientes com idade superior ou igual há
18 anos é recomendável que as medidas de pressão arterial sejam inferiores aos valores de 135
mmHg para sistólica e/ou 85 mmHg para a pressão diastólica (PÓVOA, 2007).
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A hipertensão arterial está associada ao aumento do número de doenças cardiovasculares
nas mulheres. No Brasil e Estados Unidos as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais
causas de morbimortalidade entre as mulheres acima de 50 anos, com 41,3% e com um risco seis
vezes  maior  de  morrer  por  DCV  do  que  de  câncer  de  mama  (FERNANDES;  PINHO  NETO;
GEBARA, 2008). De acordo com dados do Ministério da Saúde, o infarto agudo do miocárdio e o
acidente vascular cerebral são as principais causas de mortalidade em mulheres com mais de 50
anos no Brasil (BRASIL, 2009).

Mudanças  na  prevalência  de  diabetes  e  hipertensão  arterial  podem  explicar  o  aumento
relacionado à  idade na morbidade e mortalidade cardiovascular  entre  as  mulheres  (STRAMBA-
BADIALE; FOX; PRIORI, 2006; PREIS et al., 2009).

O  profissional  enfermeiro  enquanto  integrante  da  equipe  multidisciplinar  desenvolve
importante papel no acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial e obesidade, pois ele
atua como educador em saúde, através de orientações, trabalhos em grupos, como palestras de
prevenção e promoção a saúde para a comunidade em geral, para pacientes já afetados por estas
patologias e seus familiares, realiza a consulta de enfermagem onde realiza o exame físico e a
anamnese que consistem na aferição da pressão arterial, verificação da altura, peso, circunferência
da cintura, calculo de Índice de massa corporal, investigação sobre fatores de risco e hábitos de
vida,  realiza  as  devidas  orientações  e  encaminhamentos  a  equipe  multidisciplinar  conforme  a
necessidade do individuo, garantindo o melhor atendimento possível para o seu paciente (FELIPE;
ABREU; MOREIRA, 2008). 

Diante do exposto o objetivo do presente artigo foi identificar a associação entre a obesidade
e hipertensão arterial sistêmica em mulheres.

2 METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi de caráter quantitativo e retrospectivo. Os sujeitos ou participantes
foram mulheres adultas (idade maior ou igual a 20 anos) que realizaram atendimento na clínica de
Nutrição do UniCesumar durante o ano de 2015.

A amostra foi composta com o número total das mulheres adultas, 181 mulheres, atendidas
no período citado.  

Para obtenção dos dados foi utilizado de um questionário próprio estruturado com variáveis
relacionadas ao estudo, coletadas a partir dos prontuários das mulheres atendidas.

A variável dependente foi à presença de hipertensão arterial sistêmica. Neste estudo foram
adotados os níveis de HAS normais propostos por Póvoa (2007): valores de pressão arterial sejam
inferiores a 135 mmHg para sistólica e/ou 85 mmHg para a pressão diastólica. 

As variáveis independentes que constam nos prontuários foram obesidade, sendo utilizado o
Índice de Massa Corporal (IMC), calculado pela fórmula: peso (kg)/altura (m)2 e classificados de
acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde (2013),  e estratificado em IMC<30,0
kg/m2 e IMC≥30,0 kg/m2;  características sociodemográficas do grupo (idade, escolaridade, renda,
cor/raça,  estado  civil,  ocupação);  estilo  de  vida  (sedentarismo,  consumo  de  bebida  alcoólica,
tabagismo) e história familiar de HAS.

Em seguida, os dados obtidos através da analise de prontuários foram digitados em planilha
do Microsoft excel para posterior análise dos dados.

Para análise estatística as informações obtidas dos prontuários foram tabuladas através de
análise descritiva (média, desvio padrão,  frequência).  Sendo utilizada a análise bruta,  mediante,
teste de qui-quadrado por meio do programa Epi Info 3.5.1. Foi adotado um nível de significância
quando p<0,05.
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O projeto passou pela apreciação e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do
UniCesumar sob parecer nº 1.694.597/2016.

Ressalta-se que por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, foram respeitados
todos os preceitos éticos e legais estabelecidos pela Portaria 466/2012.

3  RESULTADOS

Foram analisados os prontuários de 181 mulheres que frequentaram a clinica de Nutrição de
uma instituição privada de ensino da cidade de Maringá, durante os anos de 2014 e 2015. Em
relação às características sociodemográficas, observou-se que a maioria apresentou idade entre 20
a  30  anos,  de  cor  branca,  sem  companheiro,  escolaridade  superior  a  8  anos  de  estudo,
concentração de renda nas faixas B e C e com ocupação remunerada (tabela 1).

Tabela 1: Características sociodemográficas das mulheres avaliadas. Maringá, Pr, 2016

Variáveis N %

Idade

  20-30 94 51,93

  31-40 29 16,02

  41-50 28 15,47

  ≥ 51 30 16,57

Cor

  Branca 123 83,67

  Não branca 24 16,33

Estado civil

  Com companheiro 81 44,75

  Sem companheiro 100 55,25

Escolaridade

  ≤ 8 anos de estudo 23 12,78

  > 8 anos de estudo 157 87,22

Renda

  A 2 1,11

  B 73 40,56

  C 90 50,00

  D 13 7,22

  E 2 1,11

Ocupação

  Remunerada 107 60,45

  Não remunerada 70 39,55

Quanto ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica (HAS), foi identificado que 16,02%
apresentaram o mesmo.
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A  tabela  2  mostra  a  relação  entre  a  associação  da  HAS  com  as  características
sociodemográficas,  identificando  que  as  mulheres  com  idade  superior  ou  igual  aos  51  anos
apresentaram maior frequência de ocorrência de HAS (p<0,001). Entre aquelas com escolaridade
inferior (≤ 8 anos de estudo) foi observado uma taxa de 47,83% de HAS (p<0,001).

Tabela 2: Associação entre as características sociodemográficas segundo a ocorrência de HAS. Maringá, Pr,
2016

 Hipertensão Arterial Sistêmica  

Variáveis Sim  Não P

 n %  N %  

Idade

  20-30 5 5,32 89 94,68

  31-40 1 3,45 28 96,55

  41-50 7 25,00 21 75,00

  ≥ 51 16 53,33 14 46,67 <0,001

Cor

  Branca 21 17,07 102 82,93

  Não branca 5 20,83 19 79,17 <0,76

Estado civil

  Com companheiro 17 20,99 64 79,01

  Sem companheiro 12 12,00 88 88,00 <0,10

Escolaridade

  ≤ 8 anos de estudo 11 47,83 12 52,17 <0,001

  > 8 anos de estudo 18 11,46 139 88,54

Renda

  A - - 2 100,00

  B 12 16,44 61 83,56

  C 13 14,44 77 85,56

  D 4 30,77 9 69,23

  E - - 2 100,00 <0,55

Ocupação

  Remunerada 21 19,63 86 80,37

  Não remunerada 7 10,00 63 90,00 <0,08

Entre as variáveis relacionadas ao estilo de vida, um total de 39,78% foram consideradas
obesos, 49,17% sedentários, 19,89% relataram fazer uso de bebida alcoólica, 7,73% tabagismo e
49,17% relataram apresentar história familiar de HAS.

A tabela 3 mostra a relação entre a associação da HAS com as características de estilo de
vida, identificando que as mulheres com obesidade apresentaram maior frequência de ocorrência de
HAS (p<0,001).
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Tabela 3: Associação entre as características relacionadas ao estilo de vida segundo a ocorrência
de HAS. Maringá, Pr, 2016

 Hipertensão Arterial Sistêmica  

Variáveis Sim  Não P

 N %  N %  

Obesidade 

  Sim 21 29,17 51 70,83 <0,0001

  Não 8 7,34 101 92,66

Sedentarismo

  Sim 16 17,98 73 82,02

  Não 13 14,13 79 85,87 0,48

Consumo de bebida alcoólica

  Sim 4 11,11 32 88,89

  Não 25 17,24 120 82,76 0,45

Tabagismo

  Sim 2 14,29 12 85,71 0,85

  Não 27 16,17 140 83,83

História familiar de HAS

  Sim 19 21,35 70 78,65 0,05

  Não 10 10,87  82 89,13

4  DISCUSSÃO

Este trabalho teve como objetivo identificar a associação entre a obesidade e hipertensão
arterial sistêmica em mulheres. 

O estudo de Hasselmann et al. (2008) de método seccional realizado com 1.743 mulheres
com idades entre 24 a 69 anos, demonstrou resultados parecidos com o estudo aqui apresentado,
demonstrando prevalências de hipertensão arterial de 22,1%.

A escolaridade e a idade mostram ser um fator de grande influência assim como no trabalho
de Passos, Assis e Barreto (2006) de análise de regressão logística o qual demonstrou associação
da hipertensão com indivíduos de idade mais avançada, índice de massa corporal elevada e de
escolaridade menor que seis anos.

As condições sociais, através de diversos estudos, demonstram interações com as condições
fisiológicas  na  determinação  da  propensão  de  diversas  doenças,  com  ênfase  em  doenças
cardiovasculares e na hipertensão arterial, sendo sua ocorrência mais destacadas entre a população
de menor escolaridade (MARTIN et al., 2014).

A maior prevalência de hipertensão relacionada a um menor grau de instrução pode estar
associada  a  menores  níveis  no  conhecimento  de  autocuidado  da  saúde,  uma  vez  que  o
desconhecimento de fatores considerados de risco a patologia favorecem o desenvolvimento desse
distúrbio (SKOREK; SOUZA; FREITAS, 2013). 

Em relação à obesidade e sobrepeso, diversos estudos tem demonstrado uma porcentagem
significativa  entre  o  sexo  feminino,  nesta  investigação  39,78%  da  população  apresentaram
obesidade,  em  corroboração  com  este  trabalho  temos  o  trabalho  de  Rosa  et  al.  (2008)  que
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apresentou dados semelhante,  no  qual  as  taxas de sobrepeso e obesidade foram de 30,2% e
34,1%, respectivamente, aumentando de acordo com a faixa etária.

 Segundo a literatura, mais de 75% dos casos de HAS podem ser atribuídos diretamente à
obesidade,  sendo  que  em  outros  estudos  epidemiológicos  a  obesidade  foi  o  parâmetro  que
apresentou a maior correlação com níveis pressóricos de forma independente da ingestão de sódio
ou potássio (GALVÃO; KOHLMANN, 2002; MOREIRA et al., 2013). 

Apesar da comprovação direta entre essas patologias, como demonstrada nesse estudo e em
diversas  literaturas,  os  mecanismos  envolvidos  no  desenvolvimento  da  hipertensão  arterial  em
indivíduos obesos ainda são diversos e complexos, existindo algumas controvérsias na literatura.
Porém alguns fatores como anormalidades renais com aumento da reabsorção de sódio e água,
resistência à insulina/hiperinsulinemia, hiperleptinemia, ativação do sistema renina-angiotensina e
ativação do sistema nervoso simpático tem sido apontadas como mecanismos fisiopatogênicos da
hipertensão arterial associada à obesidade, assim como há relatos de alterações hemodinâmicas em
pacientes obesos como elevação do débito cardíaco, frequência cardíaca e volume extracelular,
cujos ainda seus mecanismos exatos são incertos (GALVÃO; KOHLMANN, 2002).

5  CONCLUSÃO

Com este estudo pode-se concluir que a obesidade apresenta influência direta nos níveis de
hipertensão arterial em mulheres, além também da HAS apresentar relação com a escolaridade e
idade. Posto que o caminho exato do desenvolvimento da HAS associada à obesidade ainda não
tenham sido esclarecidos com exatidão, o fato de o ganho de peso causar o aumento da pressão
arterial  (PA),  o  inverso,  a  perda  de  peso  auxilia  a  redução  dos  níveis  tensionais  sanguíneos
sugerindo que este controle apresente importante papel (direto ou indireto) nesta situação.

A equipe de enfermagem enquanto parte da equipe multidisciplinar, deve ter ciência desta
associação, visto que este conhecimento resultará em melhores orientações para seus pacientes,
uma vez que o tratamento deve ser direcionado de maneira equilibrada, tanto para o controle da PA
com as opções farmacológicas disponíveis, como para a perda e/ou controle do peso, assim como
também levar o conhecimento a população sobre a necessidade de alterações no estilo de vida e a
melhora que essa mudança implicará na vida e no controle dos portadores de hipertensão arterial
sistêmica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de 
Sistema Único de Saúde no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

FELIPE, G. F.; ABREU, R. N. D. C.; MOREIRA, T. M. M. Aspectos contemplados na consulta de 
enfermagem ao paciente com hipertensão atendido no programa saúde da família. Rev ESC Enferm
USP, v. 42, p. 4, p. 620-627, 2008. Disponível em <www.ee.usp.br/reusp/>

FERNANDES, C.E.; PINHO NETO, J.S.L.; GEBARA, O.C.E. Diretriz Brasileira sobre Prevenção de 
Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a Influência da Terapia de Reposição 
Hormonal (TRH) da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e da Associação Brasileira do 
Climatério (SOBRAC). Arq Bras Cardiol., v. 91, n. 1 supl.1, p. 1-23, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



GALVÃO, R.; KOHLMANN JR. Hipertensão arterial no paciente obeso. Rev Bras Hipertens v. 9, p. 
262-267, 2002.

HASSELMANN, M. H. et al. Associação entre circunferência abdominal e hipertensão arterial em 
mulheres: Estudo Pró-Saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 5, p. 1187-1191, maio. 
Rio de Janeiro, 2008.

MARTIN, R. S. S. et al. Influência do nível socioeconômico sobre os fatores de risco cardiovascular. 
JBM. v. 02. mar./abr, Botucatu SP, 2014. 

MOREIRA, N. F. et al. Obesidade: principal fator de risco para hipertensão arterial sistêmica em 
adolescentes brasileiros participantes de um estudo de coorte. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013

PASSOS, V. M. de AZEREDO; ASSIS, T. D.; BARRETO, S. M. Hipertensão arterial no Brasil: 
Estimativa de prevalência a partir de estudos de base populacional. Epidemiologia e Serviços de 
Saúde, v. 15, nº 1, jan/mar de 2006.

PÓVOA, R. Hipertensão arterial na prática clínica. São Paulo: Atheneu, 2007.

PREIS, S.R.; et al. Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women and men 
with and without diabetes mellitus in the Framingham Heart Study, 1950 to 2005. Circulation; v. 119,
p. 1728–1725, 2009.

ROSA, M. I. et al. Prevalência e fatores associados à obesidade em mulheres usuárias de serviços 
de pronto-atendimento do Sistema Único de Saúde no sul do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 
Criciúma SC, 2011

SALOMÃO, C. B.; et al. Fatores associados à Hipertensão Arterial em Usuários de Serviço de 
Promoção à Saúde. Rev Min Enferm. v. 17, p. 1, p. 32-38, jan./mar. 2013.

SKOREK, J.; SOUZA, R. A.; FREITAS, G. A. Fatores de risco associados à hipertensão arterial 
sistêmica em comunidade da periferia de Anápolis (GO). Estudos, Goiânia, v. 40. abr./jun. Goiânia, 
2013. 

STRAMBA-BADIALE, M.; FOX, K.M.; PRIORI, S.G. Cardiovascular diseases in women: a statement 
from the policy conference of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. v. 27, p. 994–1005, 
2006.

TAVARES, T. B. Obesidade e qualidade de vida: revisão de literatura. Rev Med Minas Gerais. Belo 
Horizonte – MG, 2009

WANDERLEY, E. N.; FERREIRA, V. A. Obesidade: uma perspectiva plural. Ciência & saúde 
coletiva v. 15, n. 1, p. 185-194, 2010. 

WHO. World Health Organization: Obesity and overweight. Fact sheet N°311, Updated March 
2013. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

