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RESUMO: Estudo realizado com os objetivos de identificar o perfil de saúde dos trabalhadores de
enfermagem do Hospital Universitário Júlio Muller – Cuiabá – MT – Brasil e investigar seus conheci-
mentos sobre a hipertensão arterial. O total dos participantes representou mais de 70% dos trabalhado-
res da enfermagem da instituição. A maioria apresentou hábitos de vida saudáveis, porém não verificava
a pressão arterial regularmente e estava com o peso suposto acima do normal. Foram detectados 30
(20,8%) trabalhadores com valores pressóricos acima do considerado normal. Concluiu-se que a hiper-
tensão arterial constitui um sério problema de saúde entre os trabalhadores de enfermagem do hospital
pesquisado, evidenciado não apenas por seus valores pressóricos fora dos níveis considerados normais,
mas também por ter sido observado em suas características demográficas, antropométricas e comporta-
mentos de saúde, dados que contribuem para o surgimento ou agravamento da hipertensão arterial.

PALAVRAS-CHAVE: Hiper-
tensão. Pessoal de saúde. Pres-
são arterial.
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ABSTRACT: The purposes of this study were to identify the nursing workers’ health profiles of a
university hospital in Cuiabá – Brazil and to investigate their knowledge about arterial hypertension.
The participants were more than 70% of the nursing workers of the institution. Most of them had a
healthy life style, but they did not have the habit of measuring their blood pressure and were overweight.
We detected 30 (20,8%) workers with their blood pressure over the normal limits. We concluded that
arterial hypertension is a serious problem among the nursing workers of the researched hospital, shown
not only by their blood pressure values over the normal limits, but also because we observed in their
demographics, anthropometrics features and health behavior, data that contribute to the arterial
hypertension’s onset or worsening.

PALABRAS CLAVE:
Hipertensión. Personal de la
salud. Presión arterial.

RESUMEN: Estudio cuyos propósitos fueron identificar lo perfil de salud dos trabajadores de
enfermería de un hospital universitario en Cuiaba – Brasil y investigar  o conocimiento que los
trabajadores tenían sobre la hipertensión. El total de los participantes representó maís de 70% de los
trabajadores de enfermería del hospital. La mayoría presentaba hábitos de vida saludable, mas no
tenía lo hábito de verificar a presión arterial regularmente y estaba con el peso supuesto arriba de lo
normal. Concluimos que la hipertensión arterial es un serio problema de salud entre los trabajadores
de enfermería del hospital pesquisado, evidenciado no apenas por sus valores de presión arterial fuera
dos niveles considerados normales, mas también por observarmos en sus características demográficas,
antropométricas y comportamientos de salud, dados que contribuyen para lo surgimiento y
agravamiento de la hipertensión arterial.
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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é hoje um
dos maiores problemas de saúde pública no Brasil,
responsável por 40% das mortes por acidente vascular
encefálico e 25% das ocorridas por doença arterial
coronariana1. Em vista disso, de acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde2, fica evidente que um dos
maiores desafios para as autoridades do sistema pú-
blico de saúde e profissionais dessa área é o controle
da doença em todo o mundo, tanto em pacientes
quanto na população em geral.

Outro motivo para que se dê importância ao
seu combate, reside no fato de que muitas pessoas são
portadoras da doença sem, no entanto, terem conhe-
cimento disso. Podem ter alteração na pressão arterial
(PA) e, em conjunto, hábitos e comportamentos de
saúde que favoreçam a permanência da pressão ele-
vada.

O papel do enfermeiro no controle da HAS é
fundamental e pode ser desempenhado de diversas
formas e em vários níveis de complexidade. Sua con-
tribuição pode ser na detecção precoce da doença em
populações por meio de medida sistemática de PA, sem-
pre que as pessoas entrarem para o sistema de assistên-
cia à saúde3, na investigação de fatores de risco para a
HAS nos hábitos de vida e comportamentos de saúde
das populações, e, na assistência aos hipertensos, princi-
palmente, trabalhando a educação daqueles com difi-
culdades para aderir ao regime terapêutico.  Outra ma-
neira, é a medição da PA de grupos, como por exem-
plo, dos idosos e dos trabalhadores.

No caso específico dos trabalhadores, uma tria-
gem conduzida no local de trabalho pode servir para
detectar alterações na PA dos empregados, bem como
a existência de hábitos de vida e comportamentos de
saúde que representem risco para a HAS. São muito
importantes os aspectos econômicos de um progra-
ma de prevenção e detecção  de HAS e há compro-
vação da eficácia-custo da descoberta precoce, do
encaminhamento para tratamento, bem como da pre-
venção dos distúrbios cardiovasculares precoces e da
morte3.

Poucos são os estudos nacionais sobre o perfil
de saúde dos trabalhadores de enfermagem, apesar
de se saber que eles desempenham suas atividades
laborais em condições nem sempre saudáveis, o que
pode favorecer a sua exposição a fatores de risco para
a HAS. Muitos, inclusive, podem ser portadores da
doença sem sabê-lo.

Outra questão a ser considerada é que, como
trabalhadores da enfermagem, eles são responsáveis
pela atenção à saúde de outras pessoas e, por isso,
devem ter o conhecimento necessário sobre a HAS
para detectá-la e agir adequadamente.

A partir dessas  considerações, este trabalho teve
como objetivos identificar o perfil de saúde dos tra-
balhadores de  enfermagem do Hospital Universitá-
rio Júlio Muller  em Cuiabá - MT - Brasil, e investigar
o conhecimento que esses trabalhadores têm sobre a
hipertensão arterial.

A finalidade deste estudo foi utilizar o processo
de pesquisa e seus resultados para alertar os trabalha-
dores de enfermagem, acerca da existência do risco
de adquirirem a HAS. Além disso, orientá-los quanto
à necessidade de modificar hábitos e comportamen-
tos do estilo de vida e trabalho para prevenir o
surgimento da HAS ou, caso venham a tê-la, que pos-
sam iniciar o regime terapêutico o mais breve possível
para seu controle. Da mesma forma, contribuir para
o cuidado de si e do outro por meio de ações
educativas.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo do tipo corte transver-
sal, de caráter descritivo, com trabalhadores integran-
tes da equipe de enfermagem – enfermeiros, técnicos,
auxiliares, bem como agentes operacionais lotados na
área de enfermagem – do Hospital Universitário Júlio
Muller, do município de Cuiabá – MT. Participaram
da pesquisa  204 trabalhadores que constavam na es-
cala de trabalho e aceitaram fazer parte do estudo.
Entretanto, foram excluídos 32 deles por não apre-
sentarem os dados completos ou porque não compa-
receram para verificar a pressão arterial.

A coleta de dados foi realizada nos meses de
junho a agosto de 2002,  por meio de três procedi-
mentos conjuntos. O primeiro, foi a realização de uma
entrevista, na qual utilizou-se um instrumento com
perguntas fechadas e abertas. Nesta entrevista além da
identificação dos participantes, foram abordados al-
guns de seus hábitos de vida, comportamentos de saú-
de e conhecimento sobre a hipertensão arterial.

O segundo procedimento foi a verificação da
PA dos participantes utilizando o cardioscópio de si-
nais vitais DX – 2710 (PNI) e técnica de medição ela-
borada pelas autoras da pesquisa, com base nas orien-
tações preconizadas pelas IV Diretrizes Brasileiras de
Hipertensão Arterial1 (IV DBHA). Os participantes
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receberam  explicação sobre os procedimentos que
seriam realizados. Foi certificado que os participantes
não tinham praticado exercícios físicos há 60 – 90
minutos; não estavam com a bexiga cheia e nem ti-
nham ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos ou
fumado até 30 minutos antes da medida. Um manguito
de tamanho apropriado foi selecionado depois de
medida a circunferência do braço direito na metade
da distância entre o olécrano e o acrômio. A pressão
arterial foi verificada na posição sentada, com o braço
apoiado na altura do coração, após o participante ter
descansado por 5 a 10 minutos em ambiente calmo,
com temperatura agradável (21–23oC). O procedimen-
to foi repetido 1 a 2 minutos após a primeira medida,
nas mesmas condições anteriores. O participante foi
informado dos valores da sua pressão arterial e a pos-
sível necessidade de acompanhamento.

O terceiro foi a verificação do peso e estatura
dos participantes. Para a realização desse procedimen-
to utilizou-se a balança TBF – 551 Body Fat Monitor
Scale TANITA e fita métrica. Os dados foram utiliza-
dos para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC)
de cada trabalhador que depois foram categorizados
de acordo com a classificação da Organização Mun-
dial de Saúde 4 (FIG. 1).

Figura 1 – Classificação dos índices de massa cor-
poral (IMC)4.

Esses passos foram realizados pelas autoras da
pesquisa e por alunos voluntários do Curso de Enfer-
magem da Faculdade de Enfermagem e Nutrição da
Universidade Federal de Mato Grosso, devidamente
treinados.

Neste estudo os participantes tiveram sua pres-
são arterial categorizada conforme a classificação das
IV DBHA (FIG. 2).  Os trabalhadores cujos valores da
PA estavam de acordo com os níveis ótima e normal
foram orientados a medir a PA anualmente e, aqueles
em que os valores estavam na faixa limítrofe, foram
orientados a verificá-la a cada seis meses. Em ambos os
casos os participantes foram aconselhados a observar
em seus hábitos de vida e comportamentos de saúde a
existência de fatores de risco para a HAS.

Figura 2 – Classificação dos níveis de pressão arterial em adultos com idade acima de 18 anos1.

Nos participantes que tiveram valores da PA alte-
rados, ou seja, quando o valor da pressão arterial sistólica
estava ³ 140 mmHg e a pressão arterial diastólica estava
³ 90 mmHg, foram feitas mais duas verificações em
dias alternados e em horários diferentes para determi-
nar se a elevação inicial da pressão persistia ou não.

Os trabalhadores cuja PA permaneceu elevada,
foram encaminhados ao serviço de atendimento médi-
co do próprio hospital (previamente acordado com o
Serviço de Saúde Ocupacional), exceto dois deles que
após a segunda medida da PA tomaram a iniciativa de
procurar um médico e, no dia da terceira medida, nos

Classificação IMC 
Baixo peso < 20 
Eutrófico 20 − 24,9 
Sobrepeso 25 − 29,9 
Obesidade 30 − 39,9 
Obesidade mórbida ≥ 40 

 

CLASSIFICAÇÃO PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

Ótima < 120 < 80 
Normal < 130 < 85 
Limítrofe 130 - 139 85 – 89 
HIPERTENSÃO   
Estágio 1 (leve) 140 – 159 90 – 99 
Estágio 2  (moderada) 160 – 179 100 – 109 
Estágio 3 (grave) ≥ 180 ≥ 110  
Sistólica isolada ≥ 140 < 90 
 

informaram que haviam iniciado o tratamento.  Todos
foram orientados quanto ao que seja hipertensão e aos
cuidados de saúde que deveriam adotar  para manter o
controle da PA e prevenir possíveis complicações.

Os dados obtidos sobre os participantes, seus
hábitos de vida e comportamentos de saúde, bem
como seus conhecimentos sobre a hipertensão arterial
foram analisados com o auxílio do programa Epi-
Info 6.0 e os resultados apresentados na sua forma de
freqüência absoluta e relativa.

A fim de que a pesquisa estivesse de acordo com
os preceitos éticos vigentes, foi mantida a observância
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Tabela 1 – Distribuição dos participantes da pes-
quisa de acordo com a faixa etária, o sexo, a cor, o
estado civil, o nível de escolaridade e IMC. Cuiabá,
2002.

Fonte: IMC - Organização Mundial da Saúde (1995)4

* Das 35 pessoas que tinham o 3o grau, 11, embora tenham melhorado seu
nível de escolaridade desde a época da contratação, ainda exercem suas
antigas funções na instituição, aguardando promoção.

Observa-se na Tabela 1 que a maioria dos par-
ticipantes era do sexo feminino, da cor parda, casada,
estava na faixa etária de 36 a 65 anos e tinha o 2o grau
de escolaridade.  Destaca-se que esses trabalhadores,
em sua maioria, estavam com o peso acima do nor-
mal.

Hábitos de vida

A Tabela 2 mostra os hábitos de vida dos traba-
lhadores levantados pelas pesquisadoras.
Tabela 2 – Distribuição dos participantes da pes-
quisa de acordo com os hábitos de vida. Cuiabá,
2002.

Características 
demográficas e 
antropométricas 

 
n 

 
% 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
152 
 20 

 
88,4 
11,6 

Faixa Etária 
18 a 35 anos 
36 a 65 anos 
acima de 65 anos 

 
 58 
114 
 0 

 
33,7 
66,3 

 0 
Cor 
Branca 
Parda 
Negra 
Amarela 
Vermelha 

 52 
 84 
 30 
 05 
 01 

30,2 
48,8 
17,4 
  2,9 
  0,6 

Estado Civil 
Casado 
Solteiro 
Divorciado 
Viúvo 
Outro 

 
 72 
 56 
 19 
 05 
 20 

 
41,9 
32,6 
11,0 
  2,9 
11,6 

Escolaridade 
1o grau 
2o grau 
3o grau 

 
   9 
128 
  35∗ 

 
 5,2 
74,4 
20,3 

IMC 
Baixo peso 
Eutrófico 
Sobrepeso 
Obesidade 
Obesidade Mórbida 

 
7 
54 
63 
44 
 4 

 
 4,1 
31,4 
36,6 
25,6 
  2,3 

 

Constatou-se que a maioria dos trabalhadores
afirmou não ter o hábito de tomar bebida alcoólica e
fumar,  preocupar-se em regular a quantidade de sal e
gordura na alimentação e fazer uso de café regularmen-
te. Grande parte dos participantes não praticava exercí-
cios físicos regulares, e quanto ao meio habitual de lo-
comoção, a maior parte informou utilizar o ônibus.

Saúde e trabalho

À época da pesquisa, 130 (75,6%) trabalhadores
responderam que não tinham hipertensão arterial, 28
(16,3%) que a tinham e 14 (8,1%) não sabiam se eram
portadores desse problema de saúde. Das 28 pessoas
(16,3%) que tinham hipertensão, 3 (10,7%) sabiam que

das normas éticas contidas na Resolução 196/96 do
CNS, entre elas, a solicitação do consentimento da ins-
tituição para a realização da pesquisa e o consentimen-
to informado de cada participante.

RESULTADOS

Caracterização da população estudada

O grupo dos 172 participantes da pesquisa foi
composto de 87 (50,6%) auxiliares, 44 (25,6%) técni-
cos de enfermagem, 24 (14%) enfermeiros, 12 (7%)
atendentes e 5 (3%) agentes operacionais. Suas jorna-
das diárias de trabalho variaram de 6 a 12h. Desses
trabalhadores, 106 (61,6%) tinham um vínculo
empregatício, ou seja, trabalhavam  em um período,
54 (31,4%) tinham  dois e 12 (7%) tinham  três.

A Tabela 1 mostra as características demográficas
e antropométricas dessa população.

HÁBITOS DE VIDA n % 
Ingestão de bebida alcoólica 
Sim 
Não 

 
 20 
152 

 
11,6 
88,4 

Fumo 
Fumante 
Não fumante 
Ex-fumante 

 
 14 
134 
 24 

 
  8,1 
77,9 
  14 

Preocupação com o sal na 
alimentação 
Sim 
Não 

 
105 
  67 

 
61 
39 

Preocupação com  gordura na 
alimentação 
Sim 
Não 

 
134 
  38 

 
77,9 
22,1 

Ingestão de café 
Sim 
Não 

 
121 
 51 

 
70,3 
29,7 

Exercício físico regular 
Sim 
Não 

 
 47 
125 

 
27,3 
72,7 

Meio de locomoção 
Ônibus 
Carro 
A pé 
Motocicleta 

 
  96 
 61 
 06 
 09 

 
55,8 
35,5 
  3,5 
  5,2 
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a tinham há menos de 1 ano, 7 (25%) entre 1 e 5 anos
e 18 (64,3%) há mais de 5 anos. Os hipertensos infor-
maram que descobriram ser portadores da doença
por meio de consultas regulares ao ginecologista/obs-
tetra ou cardiologista; consultas médicas após terem
apresentado sintomas e medida casual da pressão ar-
terial depois de sentirem mal estar.

Os antecedentes familiares de hipertensão foram ci-
tados por 120 (69,8%) dos  participantes,  sendo os pais e
os irmãos os principais parentes mencionados. Outros,  41
(23,8%) disseram que não havia  pessoas hipertensas na
família e 11 (6,4%) não souberam informar.

Entre os entrevistados, 158 (91,9%)  afirmaram
não ter diabetes, 8 (4,6%) que tinham e 6 (3,5%) não
souberam informar se eram diabéticos.

Ao serem questionados quanto ao estresse, 117
(68%) trabalhadores responderam que não se consi-
deravam estressados e 55 (32%) que sim. Indepen-
dente da pessoa se considerar estressada ou no, 108
participantes (62,8%) responderam que quando esta-
vam estressados sentiam sinais e sintomas como
cefaléia, palpitação, entre outros. Em relação   pergun-
ta feita a eles sobre a satisfação no trabalho, 159 (92,4%)
afirmaram sentir-se satisfeitos, enquanto que 13 (7,6%)
sentiam-se insatisfeitos.

Comportamento de saúde

O comportamento de saúde dos trabalhadores
foi investigado, sendo que  104 (60,5%) responderam
que iam ao médico com regularidade de uma a duas
vezes ao ano, geralmente para consultar com o gine-
cologista ou o cardiologista, e  68 (39,5%) responde-
ram que iam ao médico eventualmente.

Sobre a verificação habitual da pressão arterial,
113 (65,7%) referiram que não a mediam e 59 (34,3%)
que sim. Desses, 56 (94,9%) verificavam mais de duas

vezes ao ano, geralmente no trabalho.

Conhecimento sobre a hipertensão arterial

A fim de investigar o conhecimento dos traba-
lhadores a respeito da doença questionou-se sobre o
conceito, os fatores de risco e valores considerados
como hipertensão. Em relação ao conceito, 101 (58,7%)
responderam que era pressão alta, 19 (11,0%) não sou-
beram responder e 52 (30,2%) deram respostas rela-
cionadas a alterações cardiocirculatórias, a valores da
PA ou a sintomas.

Quanto aos fatores de risco, as respostas mais fre-
qüentes foram o estresse (físico e emocional decorrentes
de problemas diversos), o sal, a gordura, o sedentarismo,
o fumo, o álcool, a hereditariedade e a obesidade.

Referente aos valores da PA que seriam consi-
derados hipertensão arterial, 108 (62,8%) informaram
níveis acima dos preconizados nas IV Diretrizes Bra-
sileiras de Hipertensão Arterial; 31 (18,0%) valores in-
feriores; 27 (15,7%) valores iguais e 6 (3,5%) não sou-
beram informar.

Pressão arterial

A Tabela 3 demonstra a distribuição dos parti-
cipantes conforme a classificação das IV DBHA, num
primeiro momento incluindo os 28 participantes que
se declararam hipertensos e, num segundo, excluindo-
os. Os resultados mostram que a maior parte dos tra-
balhadores estava com os valores da PA dentro dos
níveis ótima e normal. Quando foram incluídos os
sabidamente hipertensos a porcentagem dos trabalha-
dores que se encontrava com os valores da PA nas
faixas entre limítrofe e hipertensão sistólica isolada foi
relevante. Dentre esses, alguns estavam com a pressão
controlada e outros não.

Tabela 3 – Distribuição dos trabalhadores conforme os valores de pressão arterial encontrados, inclu-
indo e excluindo os sabidamente hipertensos. Cuiabá, 2002.

 
Sabidamente hipertensos incluídos 

 
Sabidamente hipertensos excluídos 

 
CLASSIFICAÇÃO 

n % n % 

Ótima 89 51,7% 84 58,3% 
Normal 34 19,8% 30 20,8% 
Limítrofe 26 15,1% 20 13,9% 
HIPERTENSÃO     
Estágio 1 (leve) 13  7,6% 8  5,6% 
Estágio 2  (moderada)  6  3,5% 2  1,4% 
Estágio 3 (grave)  2  1,2% 0  0,0 
Sistólica isolada  2  1,2% 0  0,0 
TOTAL 172 100 144 100 
 Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 1
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Ao excluir os hipertensos, o número de partici-
pantes caiu para 144 e nessa população, 114 (79,2%)
trabalhadores estavam com a PA nos níveis ótima e
normal, 20 (13,8%) no nível limítrofe e 10 (6,9%) nos
níveis de hipertensão.

Na Tabela 4 pode-se observar que dos trabalha-
dores detectados com a PA alterada, 16 afirmaram não
ser portadores da HAS, enquanto 14 declararam não
ter conhecimento prévio de que eram hipertensos. Des-
taca-se, ainda, que dos 28 sabidamente hipertensos, 19
estavam com seus níveis pressóricos acima do normal.

Tabela 4 – Distribuição dos trabalhadores de acordo com o conhecimento prévio da condição de
hipertenso e a classificação da pressão arterial. Cuiabá, 2002.

Tabela 5 – Distribuição dos trabalhadores segundo a classificação da pressão arterial e o índice de
massa corporal. Cuiabá, 2002.

CLASSIFICAÇÃO DA PA CONHECIMENTO 

PRÉVIO DA HA Ótima  Normal  Limítrofe H. Est 1 H. Est 2 H. Est 3 H. Sist. Isol. TOTAL 

Sim 5 4 6 5 4 2 2  28 16,3% 

Não 84 30 16 0 0 0 0 130 75,6% 

Não sei 0 0 4 8 2 0 0  14  8.1% 

TOTAL 89 34 26 13 6 2 2 172 100% 

 Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 1.

De acordo com a Tabela 5, dos 49 participantes
que estavam com a PA acima do nível normal, 22

apresentaram IMC nos níveis de sobrepeso, obesida-
de e obesidade mórbida.

IMC CLASSIFICAÇÃO DA PA 

Baixo peso Eutrófico Sobrepeso Obesidade Obesidade 
Mórbida 

TOTAL 

Ótima 38 29 18 1 2 88  51,2% 
Normal 8 15 8 1 3 35 20,3% 
Limítrofe 6 9 10 0 1 26 15,1% 
Hipertensão Est. 1 1 7 3 1 1 13  7,6% 
Hipertensão Est. 2 1 1 3 1 0 6  3,5% 
Hipertensão Est. 3 0 2 0 0 0 2  1,2% 
Hipertensão Sist. Isolada 0 0 2 0 0 2  1,2% 
TOTAL 54 63 44 4 7 172 100% 

 Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 1; Organização Mundial da Saúde 4.

DISCUSSÃO

No presente estudo, o total dos participantes
representou mais de 70% dos trabalhadores da enfer-
magem da instituição, caracterizados por serem pre-
dominantemente do sexo feminino, de meia idade, de
cor parda e casados. Eram da categoria auxiliar de
enfermagem, com o 2o grau de escolaridade e com
apenas um vínculo empregatício (TAB. l).

Apesar da maioria dos trabalhadores ter apenas
um vínculo empregatício, que corresponde a seis ho-
ras corridas de trabalho, sabe-se que as atuais condi-
ções de trabalho da enfermagem, no contexto estu-
dado, têm levado à realização de horas extras de acor-
do com a necessidade de seus setores de atuação. Além

disso, por ser uma população predominantemente
feminina, geralmente acrescenta à sua jornada de tra-
balho os serviços domésticos. Isso sem contar que a
maioria tem o ônibus como meio de locomoção, o
que torna seu dia-a-dia mais desgastante. Portanto, o
que se pode inferir por meio deste estudo, é que os
desgastes causados à saúde desses trabalhadores são
gerados pelas suas condições de vida e trabalho.

A partir desses resultados considera-se que essa
população de trabalhadores não é sedentária. Entre-
tanto, são pessoas que em sua maioria não realizam
exercícios físicos regulares, o que favoreceria a pre-
venção e o tratamento da HAS, caso os praticassem,
pois, segundo documentos nacionais e internacionais,
sua prática, além de reduzir a PA, pode intensificar a
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perda de peso, aliviar o estresse, melhorar o condici-
onamento físico, bem como agir como coadjuvante
no abandono do tabagismo e tratamento das
dislipidemias1-2, 5-6.

Os resultados revelaram que 115 (66,9%) dos
trabalhadores dessa pesquisa não se consideravam
estressados e estavam satisfeitos com o trabalho. Po-
rém, em outro estudo os resultados foram opostos.
De 213 graduandos e profissionais ocupacionais de
enfermagem estudados, 136 (63,8%) julgaram-se an-
siosas e estressadas7. O estresse constitui-se em um dos
fatores de risco para a HA, embora ainda não sejam
claros seus efeitos sobre a PA. A fim de que esse fator
não contribua no desenvolvimento de HAS nas pes-
soas, as recomendações são para que elas tenham um
modo de vida o menos estressante possível e adotem
estratégias de relaxamento, tais como diversões, es-
portes, além daquelas cientificamente testadas, como
o biofeedback e a ioga8. Recomenda-se também que
as pessoas procurem apoio social de outros e se com-
prometam com causas sociais, como forma de viver
sem muito estresse9.

Pode-se considerar que os hábitos de vida des-
ses trabalhadores, em grande parte, não favorecem o
desenvolvimento de HAS, pois a maioria não fuma,
não ingere bebida alcoólica, preocupa-se em regular a
quantidade de sal e gordura da alimentação, embora
ingiram café com regularidade (TAB. 2). Estudos
epidemiológicos têm demonstrado que o estilo de vida
influencia muito no padrão de risco cardiovascular das
populações e que a modernização está associada com
o aumento da incidência de doenças como a HAS e o
diabetes10.

Um modo de vida saudável, claramente contri-
bui para a prevenção da HAS nas pessoas. Da mesma
forma, tem papel fundamental no controle da PA em
indivíduos hipertensos. A Organização Mundial da
Saúde recomenda que profissionais de saúde, tais como
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e médicos, in-
cluam aconselhamento sobre estilo de vida saudável a
seus clientes, adequado a cada caso, e suporte constan-
te a essas pessoas2.

As informações que os trabalhadores fornece-
ram sobre sua saúde revelaram que 28 deles já sabiam
ser hipertensos, sendo que, depois da verificação da
pressão arterial, constatou-se que a maioria apresen-
tou valores acima do normal (TAB. 4). Da mesma
forma, outros pesquisadores encontraram entre 409
trabalhadores hipertensos, apenas 12% com PA me-
nor que 140/90 mmHg11. Esses achados condizem

com o que a Organização Mundial da Saúde afirma
sobre os resultados de vários estudos. Nas popula-
ções estudadas, uma proporção moderada de
hipertensos não é tratada e uma grande proporção
dos tratados ainda tem PA francamente elevada2.

Este estudo revelou que uma quantidade impor-
tante de trabalhadores que declararam não ser
hipertensos ou que não sabiam se o eram, apresentou
valores de PA alterados ¾ nos níveis limítrofe e de
hipertensão (TAB. 4). Essa descoberta não nos sur-
preendeu, pois, “unanimemente, em todos os estudos
transversais realizados até há poucos anos, com inclu-
sões de questões sobre conhecimento prévio da do-
ença, mais de 50% dos indivíduos hipertensos, em
qualquer sociedade, desconheciam seus níveis
pressóricos”12:96. Todavia, em se tratando de profissi-
onais de saúde, esperava-se que eles tivessem o conhe-
cimento prévio dos seus valores de PA.

A falta de conhecimento desses trabalhadores
sobre seus valores pressóricos talvez se deva ao fato
de que a maioria não costuma verificar sua PA regu-
larmente, mesmo tendo o costume de ir ao médico
com regularidade, principalmente o ginecologista. Um
estudo sobre HAS com trabalhadoras de enferma-
gem, mostrou resultado diferente desta pesquisa no
qual observou-se a ocorrência de prática freqüente de
mensuração da PA.  Das 494 profissionais pesquisadas,
78,3% tinham realizado a medida há menos de seis
meses e mais da metade o tinham feito há menos de
um mês13.

Uma das formas de deter o avanço da doença é
a detecção precoce de casos de HAS, com posterior
encaminhamento para tratamento adequado. A forma
mais básica de se detectar se uma pessoa tem HAS é
por meio da medida da PA. Se os profissionais de saú-
de adquirissem o hábito de verificar a PA quando aten-
dessem seus clientes, estariam contribuindo não somente
para a detecção precoce da doença, mas, também, para
minimizar os custos sociais advindos do processo mór-
bido da HAS. “Medir a pressão arterial na prática
assistencial, convencer o paciente hipertenso e conduzi-
lo para o controle da doença são os primeiros passos
para se conseguir redução de custos monetários ao in-
divíduo, ao sistema de saúde, à previdência social e aos
diversos setores da economia, possibilitando, precoce-
mente, ganhos da qualidade de vida”12:96.

Os resultados obtidos sobre o conhecimento
prévio da doença são preocupantes, visto que são tra-
balhadores da área da saúde e, por esse motivo, su-
põe-se orientam os clientes a verificarem sua PA regu-
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larmente, devendo, por isso mesmo, fazer aquilo que
recomendam.

Nesta pesquisa, constatou-se que grande parte
dos participantes tinha antecedentes familiares para
HAS. Esse resultado é importante, visto que estudos
têm demonstrado que o risco para a HAS é maior
quando há história familiar positiva para a doença14.
Em estudo com trabalhadores de uma destilaria, 32,5%
dos 123 participantes, apresentaram história familiar
para a HAS15. Esses achados revelam a necessidade de
avaliação e acompanhamento da saúde dos trabalha-
dores com o propósito de detectar a presença de fa-
tores de risco para o desenvolvimento de doenças,
particularmente a HAS.

A verificação do IMC dos trabalhadores reve-
lou que a maioria deles apresenta sobrepeso e obesi-
dade (TAB. 1). Essa característica é comum em adul-
tos de meia idade ¾ faixa etária predominante na
população estudada. Esses resultados são relevantes
quando se trata de HAS, pois a doença torna-se mais
freqüente na medida em que a idade da pessoa se ele-
va e a obesidade, quando presente, passa a ser um
risco a mais.

Um dos resultados que chamou a atenção é que
dos 49 trabalhadores que apresentaram valores de PA
categorizados nas faixas limítrofe e hipertensão, 22 ti-
nham sobrepeso e obesidade (TAB. 5). A relação en-
tre HAS e obesidade tem sido investigada e a conclu-
são é que entre muitos fatores relevantes o índice de
massa corporal é um dos mais importantes preditores
dos níveis de pressão arterial16. Evidências têm mos-
trado que a obesidade tem sido responsável, em par-
te, pelas diferenças na prevalência da HAS em vários
grupos populacionais e tem acarretado substancial
proporção de casos da doença nas sociedades indus-
trializadas17.

Por fim, quanto ao conhecimento que os parti-
cipantes tinham sobre a HAS, evidenciou-se  que grande
parte tinha pelo menos um conceito básico sobre a
doença e sabiam dizer quais são os fatores de risco
para a mesma. Entretanto, a maioria dos trabalhado-
res considerava que uma pessoa era hipertensa quan-
do os valores da PA estavam acima ou abaixo de 140
X 90mmHg (valor preconizado pelas IV DBHA),
mostrando equívoco em seu conhecimento. Esse re-
sultado é preocupante e aponta para a necessidade de
atualização dos conhecimentos dos profissionais de
enfermagem sobre a HAS, não apenas para o contro-
le da própria pressão arterial, mas igualmente para
fundamentar sua atuação junto às pessoas por eles as-

sistidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo pode-se constatar que a HAS cons-
titui-se em um sério problema de saúde entre os tra-
balhadores de enfermagem do hospital pesquisado,
evidenciado não apenas por seus valores pressóricos
fora dos níveis considerados normais, mas também
por observar-se em suas características demográficas,
antropométricas e comportamentos de saúde, dados
que contribuem para o surgimento ou agravamento
da HAS.

Os resultados reforçam a importância da avali-
ação da saúde dos trabalhadores de enfermagem para
detectar precocemente doenças crônicas, tal como a
HAS, e a presença de seus fatores de risco. A busca
por casos de HAS é fundamental para que possa ser
identificada e tratada o mais breve possível, principal-
mente pelo fato de que muitas pessoas não sabem que
têm a doença.  Da mesma forma, esforços devem ser
empreendidos para aumentar a conscientização sobre
a HAS, bem como seu  tratamento e controle.

De outro modo, torna-se claro que as institui-
ções de saúde precisam incorporar em suas ativida-
des, programas de educação em saúde não somente
para os trabalhadores da enfermagem, como também
estendê-lo a todos os seus funcionários, visando tanto
o cuidado de si como o cuidado do outro, pois se
entende que a atualização dos conhecimentos desses
profissionais sobre a HAS e outras condições crônicas
de saúde poderá beneficiar os próprios trabalhadores
e as pessoas que recebem os seus cuidados. “Somos
gente que cuida de gente, merecemos e necessitamos
de cuidado”18:143.

O conhecimento sobre a HAS e outras condi-
ções crônicas de saúde é o que dará respaldo para a
atuação segura desses trabalhadores e aumentará a
confiança dos clientes em relação às informações e
orientações recebidas, favorecendo a adesão ao regi-
me terapêutico. Além disso, o conhecimento deve ser
o grande aliado dos trabalhadores de enfermagem no
desafio de encorajar as pessoas, temporariamente sob
os seus cuidados, a assumirem a responsabilidade de
proteção à própria saúde, por meio da participação
efetiva na sua terapia antihipertensiva e no desenvolvi-
mento de estilos de vida saudáveis. Acrescenta-se que
esse conhecimento deve incluir além dos aspectos téc-
nicos-instrumentais, aqueles relacionados à dimensão
ética, organizacional e de humanização do processo
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de cuidar19.
Salienta-se que todos os documentos nacionais

e internacionais1-2,4-6,8 são unânimes em colocar o au-
mento da conscientização a respeito da HAS e sua
detecção precoce como um dos maiores desafios que
a saúde pública deve enfrentar na atualidade e desta-
cam o papel fundamental dos enfermeiros no con-
trole da doença, principalmente no que concerne à
educação em saúde. Nesse sentido, esta pesquisa já
reverteu em benefícios não somente para seus partici-
pantes, como também, para todos os outros traba-
lhadores da instituição, que receberam uma palestra
de atualização sobre a HAS realizada pelas autoras em
conjunto com o Serviço de Saúde Ocupacional.

Por fim, ao identificar o perfil de saúde dos tra-
balhadores de enfermagem do Hospital Universitário
Júlio Muller e investigar seus conhecimentos sobre a
hipertensão arterial, este estudo fornece subsídios para
investigações posteriores que poderão auxiliar no pla-
nejamento de ações voltadas para a atenção à saúde,
não apenas dos trabalhadores de enfermagem, como
também, de outros servidores da instituição.
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