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RESUMO 

A saúde preventiva tem influência direta na saúde da população. Esta pesquisa apresentou 

como objetivo avaliar os efeitos da intervenção nutricional no estado nutricional, glicemia e 

pressão arterial em pacientes cadastrados no programa Hiperdia do município de Marialva-

PR. A pesquisa teve duração de 16 semanas. As reuniões para orientação nutricional foram 

mensais. Para a avaliação do estado nutricional, foi realizado o cálculo do IMC e para 

avaliação do risco de doenças metabólicas utilizou-se a circunferência da cintura. A glicemia 

e a pressão arterial foram aferidas pela equipe da enfermagem. Os valores encontrados no 

momento pré e pós-intervenções foram comparados. Foram avaliados 34 pacientes, destes 28 

(82,35%) eram do sexo feminino, 23 (67,64%) eram idosos. No grupo de adultos, verificou-se 

predomínio de indivíduos com obesidade classe II, 06 (54,54%), no momento pré-

intervenção. Já no momento pós-intervenção, o número de pacientes com esta classificação 

reduziu para 04 (36,36%). Nos idosos, encontrou-se maior percentual de indivíduos com peso 

adequado 10 (43,47%), no momento pré-intervenção e após intervenção 11 (47,82%). A 

média dos níveis glicêmicos da amostra total foi igual 158 ± 108,4 mg/d no momento pré e 

153 ± 93,63 mg/dl no momento pós-intervenção. Os níveis pressóricos da amostra total 

apresentaram como média inicial 130/82 ± 14,21/8,88 mmHg e no final das intervenções 

128/77 ± 10,99/7,34 mmHg. O grupo de idosos também apresentou redução nos níveis 

glicêmicos e valores pressóricos. Esses resultados são considerados favoráveis e reforçam a 

importância da orientação nutricional nesses grupos de pacientes. 

 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial sistêmica, Estado Nutricional.  

 

 

EFFECTS OF NUTRITIONAL INTERVENTION ON ANTHROPOMETRIC VARIABLES, 

GLYCEMIA AND BLOOD PRESSURE IN PATIENTS REGISTERED IN THE 

HYPERDIAL PROGRAM OF THE MUNICIPALITY OF MARIALVA-PR.  

 

ABSTRACT 

 

Preventive health has a direct influence on the health of the population. This study aimed to 

evaluate the effects of nutritional intervention on nutritional status, blood glucose and blood 

pressure in patients enrolled in the Hiperdia program in the city of Marialva-PR. The survey 

lasted 16 weeks. Meetings for nutritional counseling were monthly. For the evaluation of 

nutritional status, the BMI was calculated and the waist circumference was used to assess the risk 

of metabolic diseases. Blood glucose and blood pressure were measured by the nursing team. 

The values found in the pre and post-intervention moments were compared. Thirty-four patients 

were evaluated, of which 28 (82.35%) were female, 23 (67.64%) were elderly. In the group of 

adults, there was a predominance of individuals with class II obesity, 06 (54.54%), at the time of 



pre-intervention. At the time of the intervention, the number of patients with this classification 

reduced to 04 (36.36%). In the elderly, we found a higher percentage of individuals with 

adequate weight 10 (43.47%) at the time of pre-intervention and after intervention 11 (47.82%). 

The mean of the glycemic levels of the total sample was 158 ± 108.4 mg / d at the pre-time point 

and 153 ± 93.63 mg / dl at the time of the intervention. Blood pressure levels of the total sample 

presented a mean of 130/82 ± 14.21 / 8.88 mmHg and at the end of the interventions, 128/77 ± 

10.99 / 7.34 mmHg. The elderly group also presented a reduction in glycemic levels and blood 

pressure values. These results are considered favorable and reinforce the importance of the 

nutritional orientation in these groups of patients. 

 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Systemic Arterial Hypertension, Nutritional Status. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como as cardiovasculares, 

respiratórias crônicas, cânceres e diabetes, vêm sendo um grande desafio para saúde pública, 

uma ameaça para todas as nações. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 38 

milhões de mortes anuais por esse grupo de doenças no mundo, principalmente na população 

mais idosa, no entanto, um ponto positivo é que essas doenças podem ser prevenidas. A OMS 

estipula metas a serem cumpridas até 2020 para o controle dessas doenças e colocam como 

principais fatores de risco, o consumo de sal, o uso do tabaco, sedentarismo, hipertensão, dieta 

não saudável e uso nocivo do álcool (OMS, 2017).  

No Brasil são registradas cerca de 300 mil mortes por doenças crônicas não 

transmissíveis por ano, ainda um número grande, porém segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), o Brasil está entre os 10 países com melhor desempenho em relação à 

implementação de medidas para redução de dietas não saudáveis e conscientização sobre 

importância de atividade física (OMS, 2017). 

Dentre as DCNT, destaca-se o Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). O DM é ainda uma doença sem cura, caracterizada pela disfunção das 

células beta do pâncreas que são responsáveis por produzir o hormônio insulina, o qual tem a 

função de introduzir a glicose na célula do organismo, podendo ocorrer sem ela, uma 

hiperglicemia, que é o excesso de glicose na corrente sanguínea (SILVA et. al. 2013).  

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes Mellitus (2016), o Diabetes Mellitus do 

tipo 1 (DM 1) é caracterizado como absoluta falta da insulina, quando há a destruição total 

das células beta, mais conhecido como diabetes juvenil, por ocorrer mais em crianças e 

adolescentes, ou diabetes dependente de insulina, e tem natureza autoimune. Já o Diabetes 

Mellitus do tipo 2 (DM 2), é definido como produção parcial da insulina pelas células beta, 

sendo mais associado a fatores externos como, obesidade, que está totalmente ligada à 

resistência à insulina, inatividade física e idade. O DM pode levar a complicações graves, 

entre elas estão: infecciosas, angiopatia, macroangiopatia, microangiopatia, neuropatia, 

retinopatia, nefropatia, a hipertensão arterial e as anormalidades no metabolismo também são 

constantemente encontradas nos pacientes com diabetes mellitus, interferindo 

significativamente na vida dos pacientes. 

Dessa forma, o DM é um grande problema de saúde global, que tem aumentado cada 

vez mais com a inatividade física, aumento de peso, urbanização e envelhecimento da 

população, sendo considerada uma das maiores emergências de saúde desse século 
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(FLUMIGNANO, 2016). Segundo a OMS, em 2014 o número de pessoas com diabetes no 

mundo era de aproximadamente 390 milhões, no entanto, a perspectiva é que esse número 

aumente nos próximos anos, e chegue a mais de 600 milhões em 2040 (FIOCRUZ, 2015).  

No Brasil em 2015, mais de 12 milhões de pessoas eram portadoras de DM. Em 2018, 

esse número aumentou para 16 milhões (PIMENTEL, 2018), ocupando assim, o quarto lugar 

no ranking de países com maior população de diabéticos (FIOCRUZ, 2018). Segundo a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2016), o sistema de saúde investe aproximadamente seis 

bilhões de reais por ano no Brasil para o tratamento do DM. Por ser uma patologia sem 

recuperação definitiva, a alimentação adequada, práticas de exercícios físicos e outras 

mudanças positivas no estilo de vida têm tido grande influência na prevenção e controle do 

DM e suas complicações decorrentes. O Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) mostra que 

a incidência de DM pode reduzir 43% em sete anos, se houver mudanças no estilo de vida 

(LINDSTROM et. al. 2003). 

A HAS é uma patologia caracterizada por níveis pressóricos elevados, os quais os 

pacientes que estejam com 120/139mmHg, são considerados pré-hipertensos, pacientes com 

140/159mmHg estão no estágio um da doença, e pacientes com PAS > 160mmHg estão no 

estágio dois da doença (BONOW et. al. 2013).  

Dentre as principais causas estão os fatores genéticos e ambientais como tabagismo, 

ingestão elevada de sal, obesidade e sedentarismo, doença renal crônica, estenose de artéria 

renal, secreção excessiva de aldosterona, feocromocitoma e apneia do sono também estão 

relacionadas com a doença. A prevalência da HAS é estimada em 32,5%, podendo chegar a 

75% em pacientes acima de 70 anos. Quando comparados os sexos, os homens (35,8%) 

apresentam prevalência aumentada em relação às mulheres (30%), (BONOW et. al. 2013). 

Pensando na gravidade da HAS e DM, o governo investiu em ações para o controle 

dessas doenças. Uma das ações é o programa HIPERDIA, que consiste no cadastramento e 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos (DATASUS, 2018). 

Já que a alimentação tem influência direta nessas patologias, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar os efeitos da intervenção nutricional no estado nutricional, glicemia e 

pressão arterial em pacientes cadastrados no programa Hiperdia do município de Marialva-

PR. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, que foi realizado com 34 pacientes de 

ambos os sexos, com idades entre 37 e 88 anos, adultos e idosos, hipertensos e diabéticos com 

cadastro e participação frequente no programa Hiperdia dos distritos de Marialva-Pr. Os 

indivíduos participaram voluntariamente do estudo com duração de 16 semanas. Todos eles 

passaram por anamnese no início do projeto. 

Todos os meses durante a pesquisa, os participantes receberam orientações 

nutricionais em pequenas aulas, com assuntos relacionados à alimentação saudável, com foco 

na importância da redução do consumo de alimentos industrializados, frituras, e aumento na 

ingestão de frutas, verduras e legumes, fracionamento das refeições e seus efeitos positivos no 

organismo, alimentação no diabetes mellitus e hipertensão arterial, importância da prática da 

atividade física, ingestão hídrica e cuidados com o corpo (quadro 1). Para o controle da 

orientação, todos os meses, eles poderiam esclarecer dúvidas garantindo maior adesão ao 

tratamento. Para estimular a presença nas reuniões, foi utilizada dinâmica para integrar todo o 

grupo, como a elaboração de receitas, uma em cada reunião, e a partilha das mesmas.  

Além das orientações, os pacientes foram submetidos à avaliação antropométrica 

mensal. Para aferição do peso foi utilizada Balança Luxor ®, com capacidade de 150 kg. Os 

indivíduos foram pesados em pé, descalços, com o mínimo de vestuário possível, no centro da 

balança, de maneira que o peso do corpo ficasse distribuído entre os pés. Para aferição da 

estatura, utilizou-se a fita métrica Teklife ®. Para obtenção dessa medida, os pacientes 

permaneceram em pé, descalços, com os calcanhares e pés unidos, panturrilhas encostadas na 

parede, em posição ereta, olhando para frente (plano horizontal de Frankfort), a medida foi 

realizada quando os cinco pontos encostaram-se à parede (cabeça, ombros, nádegas, 

panturrilha e calcanhares). Para a avaliação do estado nutricional, foi realizado o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC) que é o peso (kg)/E²(m), classificado pela OMS, (1997), para 

adultos e classificado por Barbosa et al.  (2005), para idosos.  
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Quadro 1 – Descrição das estratégias de intervenção coletiva realizada em cada encontro. 

Marialva-PR, 2018. 

TEMA  OBJETIVO  ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA  

Alimentação 

saudável: 

prevenção e 

tratamento.  

 Apresentar a importância 

de uma alimentação 

saudável  

 Focar em doenças que uma 

má alimentação pode levar 

e prevenção de doenças 

com uma boa alimentação.  

 Despertar no grupo o 

desejo por ter uma 

alimentação mais saudável  

 Palestra: Comunicação 

verbal entre os 

pesquisadores e o grupo, 

permitindo 

questionamentos.  

 Recurso: Data show.  

 Desenvolvimento de receita 

de um suco natural com 

biomassa de banana verde. 

Importância dos 

nutrientes 

presentes nos 

alimentos.   

 Apresentar como os 

nutrientes agem no 

organismo e os efeitos 

benéficos que cada um 

pode causar. 

 Onde encontrar cada 

ingrediente. 

 Palestra: Comunicação 

verbal entre os 

pesquisadores e o grupo, 

permitindo 

questionamentos.  

 Recurso: Data show 

 Desenvolvimento de receita 

de um bolo de banana 

saudável. 

Intestino 

saudável e 

absorção de 

nutrientes.  

 Expor a importância de 

manter uma boa flora 

intestinal  

 Como fazer isso através da 

alimentação e bactérias 

probióticas  

 Palestra: Comunicação 

verbal entre os 

pesquisadores e o grupo, 

permitindo 

questionamentos.  

 Recurso: Data show 

 Entrega de cepas de Kefir 

para cada um.   

Calorias x 

Nutrientes e 

importância da 

prática de 

exercícios físicos. 

 Colocar a importância de 

não se preocupar apenas 

com as calorias, mas sim 

observar o valor nutricional 

de cada alimento 

 Incentivar a prática de 

exercícios físicos  

 Palestra: Comunicação 

verbal entre os 

pesquisadores e o grupo, 

permitindo 

questionamentos.  

 Recurso: Data show. 

 

A circunferência da cintura foi mensurada com a fita métrica Teklife ®. A fita foi 

circundada no indivíduo na linha natural da cintura, na região mais estreita entre o tórax e o 

quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, e a leitura foi feita no momento 
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da expiração. Os valores de circunferência da cintura foram utilizados para avaliação de riscos 

para complicações metabólicas da obesidade, sendo classificados segundo ponto de corte da 

OMS, 1998 para adultos e Barbosa et al. (2005) para idosos.  

Os valores de glicemia e pressão arterial foram aferidos pela equipe da enfermagem.   

Os dados foram organizados no programa Excel 2007. Após, calculou-se a frequência 

absoluta (número) e relativa (percentual) e estatística descritiva (média e desvio padrão).  Os 

valores encontrados nos momentos de pré-intervenções foram comparados aos valores 

encontrados nos momentos de pós-intervenções nutricionais. 

O estudo obteve a aprovação do CEP: CAAE: 98523018.0.0000.5539. 

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram avaliados nesse estudo 34 participantes do programa Hiperdia do município de 

Marialva-Pr. Destes, 28 (82,35%) eram do sexo feminino, 23 (67,64%) eram idosos, 19 

(55,88%) tinham o ensino fundamental incompleto, 19 (55,88%) dos participantes relataram 

como ocupação do lar e 17 (50,00%) eram praticantes de exercícios físicos (tabela 1). 

Como já citado, a maioria dos participantes do presente estudo eram mulheres, 

certamente pelo maior interesse em assuntos relacionados à saúde e ao corpo, tanto na 

prevenção quanto no tratamento das doenças. Isso também já foi evidenciado em outros 

estudos. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo explica essa maior preocupação com a 

saúde entre as mulheres como algo natural devido à fisiologia própria do corpo feminino, e o 

baixo interesse dos homens pela saúde como algo atribuído a força e resistência, típicas do 

sexo masculino, o que muitas vezes impede que busquem os serviços de saúde (JUNIOR; 

COUTO; MAIA, 2016).  

Grande parte dos participantes eram idosos. Esse grupo populacional é o mais 

acometido pelas Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs). Tem-se observado um 

crescimento dessas doenças, o que também pode ser explicado pelo aumento da população 

idosa. As DCNTs são responsáveis por grande parte da mortalidade no Brasil, o que preocupa 

a saúde pública. São necessários profissionais capacitados para promover saúde preventiva e 

de qualidade, para que essas doenças não aumentem juntamente com a população idosa 

(SILVA ET AL, 2015). 
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Tabela 1 – Variáveis sócio demográficas e hábitos de vida de pacientes participantes do 

programa Hiperdia. Marialva – PR, 2018. 

Variáveis sócio demográficas N % 

Sexo    

 Masculino  06 17,64 

 Feminino  28 82,35 

Grupo Etário    

 < 60 anos  11 32,35 

 ≥ 60 anos  23 67,64 

Escolaridade    

Sem escolaridade  10 29,41 

Ensino fundamental incompleto  19 55,88 

Ensino fundamental completo  05 14,70 

Ocupação    

 Do lar  19 55,88 

 Agricultor  07 20,58 

 Aposentado  06 17,64 

 Pedreiro 01 2,94 

 Auxiliar de Serviços gerais  01 2,94 

Consumo frequente de bebidas alcoólicas    

Sim 01 2,94 

Não _ _ 

Tabagistas   

Sim _ _ 

Não _ _ 

Prática de exercícios físicos    

Sim 17 50 

Não _ _ 

N= número, %=Porcentagem. Fonte: Pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva 

– PR, 2018. 

 

A tabela 2 demonstra que 22 (64,70%) apresentaram hipertensão arterial sistêmica e 

10 (29,41%) apresentaram as duas patologias relacionadas, diabetes mellitus e hipertensão 

arterial sistêmica.  
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Tabela 2 – Patologias dos pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva – PR, 

2018. 

Patologias N % 

Diabetes Mellitus  02 5,88 

Hipertensão Arterial Sistêmica  22 64,70 

Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica  10 29,42 

N= número, %=Porcentagem. Fonte: Pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva 

– PR, 2018. 

 

Segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2017), no Brasil 32% da 

população acima de 30 anos tem HAS, o que equivale a aproximadamente 36 milhões de 

pessoas adultas, e mais de 60% dos idosos, o que contribui para 50% das mortes por doenças 

cardiovasculares. No país, cerca de 75% dos gastos com a saúde é com doenças 

cardiovasculares, dos quais cerca de 31% é com a hipertensão. Justamente por esses dados, 

essas doenças são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública do país. 

De acordo com a tabela 3, que mostra a classificação do estado nutricional, segundo o 

índice de massa corporal (IMC), no grupo de adultos, verificou-se predomínio de indivíduos 

com obesidade classe II, 06 (54,54%), no momento pré-intervenção. Já no momento pós-

intervenção, o número de pacientes com esta classificação reduziu para 04 (36,36%). Nos 

idosos, encontrou-se maior percentual de indivíduos com peso adequado 10 (43,47%) no 

momento pré-intervenção e após intervenção 11 (47,82%). Houve redução no número de 

indivíduos com excesso de peso de 07 (30,43%) para 06 (26,08%). Esses resultados são 

considerados favoráveis e reforçam a importância da orientação nutricional nestes grupos de 

pacientes. Resultados semelhantes a um estudo realizado com pacientes em excesso de peso, 

atendidos em uma clínica-escola, que analisou estado nutricional pré-intervenção e após dois 

meses de mudanças de hábitos alimentares, e houve redução na classificação do IMC desses 

pacientes (ROCHA et al, 2014). 

A relação da obesidade com DM e HAS está cada vez mais evidente, sendo que a 

obesidade abdominal (OA) é um grande fator de rico para essas DCNT. No presente estudo, 

há probabilidade de maior prevalência dessas complicações nos pacientes com os valores de 

circunferência da cintura elevados. Em um estudo realizado com idosos, cujo objetivo foi 

verificar a relação da obesidade com complicações como o DM e HAS, os resultados 
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demonstraram elevada prevalência de OA associada à presença de outras doenças como DM, 

HAS e doenças respiratórias, resultados ainda mais relevantes, considerando que são fatores 

de riscos para doenças cardiovasculares (SILVEIRA et al, 2016). 

Tabela 3 – Classificação do estado nutricional segundo índice de massa corpórea 

(IMC) dos pacientes adultos e idosos atendidos pelo programa nos momentos pré e pós-

intervenções. Marialva – PR, 2018.  

Classificação  Pré Pós 

 N % N % 

Adultos 

Adequado 1 9,09 1 9,09 

Excesso de peso 1 9,09 2 18,18 

Obesidade classe 1 1 9,09 2 18,18 

Obesidade classe 2 6 54,54 4 36,36 

Obesidade classe 3 2 18,18 2 18,18 

Idosos 

Risco para 

desnutrição 
4 

17,39 
4 

17,39 

Adequado 10 43,47 11 47,82 

Excesso de peso 7 30,43 6 26,08 

Obesidade 2 8,69 2 8,69 

N= número, %=Porcentagem. Fonte: Pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva 

– PR, 2018. 

 

O risco de complicações metabólicas da obesidade foi avaliado por meio da 

circunferência da cintura. De acordo com a classificação dos pacientes adultos, houve redução 

de 09 (81,81%) para 08 (72,72%) dos pacientes com risco muito elevado quando comparados 

os momentos pré e pós-intervenções. Já nos pacientes idosos, ocorreu uma redução de 02 

(8,69%) no momento pré-intervenção, para 01 (4,34%) nos momentos de pós-intervenções, 

dos pacientes com muito alto risco para síndrome metabólica e cardiovascular (tabela 4). 

Esses resultados são considerados favoráveis e indicam a importância da alimentação 

saudável para redução dos riscos de complicações associadas à obesidade. Dados semelhantes 

foram encontrados em estudo de intervenção nutricional em pacientes com síndrome 

metabólica, em que após intervenções nutricionais houve redução da média da circunferência 
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da cintura de 108,1 cm (DP ± 9,8) para 105,9 cm (DP ± 9,5), resultados estatisticamente 

significativos (BUSNELLO et al, 2011).  

Em revisão Azevedo et al. (2012) descrevem sobre a grande  relação da obesidade, 

principalmente a gordura visceral com a resistência a insulina, inflamação e aterosclerose, 

estudos mostrando que excesso de tecido adiposo provoca desregulação na produção de 

adipocinas, substância produzida pelos adipócitos, além de um excesso de produção de 

adipocinas inflamatórias, como IL-6 e TNF-alfa, resultando em um processo inflamatório 

crônico do organismo, assim como a resistência a insulina. Da mesma forma, o excesso de 

peso também é importante fator de risco cardiovascular como a hipertensão arterial sistêmica.  

Tabela 4 – Classificação dos riscos para a síndrome metabólica e cardiovascular dos 

pacientes adultos e idosos atendidos pelo programa nos momentos pré e pós-intervenções. 

Marialva – PR, 2018.  

Classificação  Pré Pós 

Adultos N  % N  % 

Sem risco  01 9,09 01 9,09 

Risco elevado 01 9,09 02 18,18 

Risco muito 

elevado 
09 

81,81 
08 

72,72 

Idosos     

Baixo risco 18 78,26 19 82,60 

Alto risco 3 13,04 3 13,04 

Muito alto risco 2 8,69 1 4,34 

N= número, %=Porcentagem. Fonte: Pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva 

– PR, 2018. 

 

Conforme demonstra a tabela 5, os níveis glicêmicos da amostra total alteraram de 

forma positiva após a proposta de intervenção, sendo a média igual 158 ± 108,4 mg/d no 

momento pré e 153 ± 93,63 mg/dl no momento pós-intervenção. A redução também foi 

observada no grupo dos idosos. Resultado similar ao encontrado por Oliveira (2017), o qual 

avaliou os efeitos da educação nutricional em pacientes diabéticos tipo II. O autor afirma que 

a intervenção é sim eficaz para melhora e controle da doença através da redução dos níveis 

glicêmicos (OLIVEIRA, 2017).  
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Os níveis pressóricos da amostra total também alteraram de forma positiva, sendo a 

média inicial igual a 130/82 ± 14,21/8,88 mmHg e no final das intervenções 128/77 ± 

10,99/7,34 mmHg. O grupo de idosos também apresentou redução nos valores pressóricos 

(tabela 5).  Vasconcelos e seus colaboradores (2017), em sua pesquisa, indicaram a influência 

positiva das ações educativas no combate às doenças crônicas, principalmente na hipertensão 

arterial sistêmica, destacando que os resultados podem ser melhores em ações na atenção 

primária. 

 Tabela 5 – Média e desvio padrão dos níveis glicêmicos e pressóricos dos pacientes 

participantes do programa Hiperdia, nos momentos pré e pós intervenções. Marialva – PR, 

2018.  

Variáveis 
Pré Pós 

Média ± DP Média ± DP 

Amostra Total 

Glicemia (Mg/dl) 
158 ± 108,4 153 ± 93,63 

Pressão arterial (mmHg) 130/82 ± 14,21/8,88 128/77 ± 10,99/7,34 

Adultos   

Glicemia (Mg/dl) 171,18 ± 112,51 189,81 ± 107,44 

Pressão arterial (mmHg) 124/86 ± 7,82/9,59 127/84 ± 9,01/6,33 

Idosos   

Glicemia (Mg/dl) 149,56 ± 101,86 139,69 ± 80,32 

Pressão arterial (mmHg) 133/81 ± 15,77/7,79 129,13/76,73 ± 11,76/6,18 

DP= Desvio Padrão. Fonte: Pacientes participantes do programa Hiperdia. Marialva – PR, 

2018. 

 

Apesar dos resultados positivos em relação aos níveis glicêmicos e pressóricos, no 

grupo total e nos idosos, é importante destacar que esses resultados não foram observados nos 

indivíduos adultos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados encontrados, conclui-se que a orientação nutricional foi 

favorável para melhora no estado nutricional, redução da circunferência da cintura, níveis 
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pressóricos e glicêmicos. Desta forma, sugere-se que mais trabalhos envolvendo educação 

nutricional a população sejam realizados. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: 

Nome:  Sexo:  Idade:  Estatura: Peso:  Circunferência 

da Cintura:  

Glicemia: Pressão 

Arterial:  

        

        

        

        

        

        

 

 

       

Fonte: Desenvolvido pelo autor.  

 

ANAMNESE: 

Dados pessoais:  

Nome:  

Cidade:  

Telefone:  

Data de nascimento:  

Idade:  

Cor:  

Data:  

 

Principal queixa apresentada:  
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Dados Socioeconômicos:   

Estado civil:  

Escolaridade:  

Ocupação (trabalho):  

 

Dados clínicos e nutricionais:  

História clínica (internações, cirurgias...):   

Antecedentes familiares (diabetes, 

hipercolesterolemia, H.A...): 

 

Medicamentos utilizados:  

 

Hábitos intestinais:  

Frequência:  

Dor ou dificuldade:  

Consistência:   

 

Hábitos de Vida:  

Atividade física:  

Frequência:  

Horas de sono por noite:  

Horas de sono por dia:  

Horas por dia em TV, Celular e 

computador: 

 

Tabagista:  

Etilista: qual? Frequência:  

Come nos intervalos das refeições:  

O quê?  
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Come vendo TV?  

Quem prepara suas refeições?  

Duração das refeições:  

Qual o consumo de líquido por dia?  

Costuma consumir muito industrializado?  

Fonte: Adaptado pelo autor 
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