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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica de condição 

clínica multifatorial e caracteriza-se por manter os níveis pressóricos elevados, possui 

desenvolvimento clínico lento e silencioso. Tal patologia tem elevada prevalência e baixas 

taxas de controle epidemiológico, constituindo um grande impacto na saúde pública, visto que 

suas condições, associadas a fatores de risco como obesidade está diretamente ligada à causa 

de morbimortalidade por complicações cardiovasculares, favorecendo o aumento dos custos 

dos sistemas de saúde [1,3]. No Brasil, HAS acomete 32,5% da população adulta e 60% dos 

idosos, contribuindo com aproximadamente 50% da mortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCVs), corroborando a associação entre o aumento dos fatores de riscos 

com o envelhecimento [2]. A população periférica das grandes cidades é constantemente 

negligenciada referente à saúde pública, embora existam programas de promoção em saúde 

vinculada ao SUS, os mesmos não são universais, tornando essa população susceptível a 

doenças de base [4]. Sabendo das possíveis prevenções aos fatores de risco da HAS, destaca-

se a importância de trabalhos de investigação cientifica que colaboram com identificação de 

populações vulneráveis para tal patologia, e contribuem com serviços básicos de saúde para as 

mesmas. Objetivos: Avaliar os perfis pressórico, antropométricos, escolares e de atividades 

físicas da população dos bairros do Distrito Industrial e Águas Lindas em Ananindeua-PA. 

Métodos: Estudo de aspecto transversal, analítico, com dados parciais, quantitativo e 

qualitativo com participante de ambos os sexos, todas as faixas etárias atendidos pelo projeto 

“Avaliação dos perfis glicêmicos, lipêmicos, anêmicos, reumatológicos e parasitológicos em 

uma população da área metropolitana de Belém- PA” da Faculdade Integrada Brasil 

Amazônia, vinculado às ações do Projeto “Ataque Total”, organizada pela Igreja Assembleia 

de Deus - Campo Novo Ananindeua. Os dados foram coletados a partir da aplicação de 

questionário, avaliação antropométrica e pressórica, e os resultados pressóricos foram 

comparados com valores de referências adotados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e o 

IMC, pelo Ministério da Saúde. Os gráficos e tabelas foram elaborados utilizando programa 

GraphPad Prism5 e Microsoft Excel. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CAAE: 15457819.2.0000.8187; Parecer nº: 3.439.261). Resultados e Discussão: A 

análise foi realizada em 55 moradores de dois bairros de Ananindeua, na faixa de 5 a 77 anos. 

Após análise, foram observadas maiores alterações dos níveis de Pressão Arterial (PA) e IMC 

nos homens, com 68,4% em ambos os bairros, enquanto nas mulheres prevaleceram as taxas 

de IMC (66,7%), seguida de PA (16,7%). Quando observado às faixas etárias, os maiores 

percentuais das alterações estão em indivíduos >18 anos responsáveis por 35,3% da PA e 

66,7% IMC. De acordo com a análise por bairros, referente ao sexo masculino, o Distrito 

Industrial e Aguas Lindas, mostraram aumento nas alterações da PA, sendo esta de 60% e 

77,8%, respectivamente, entretanto, com relação ao IMC, no Distrito Industrial observou-se 

maior frequência no sexo masculino, com 70% e, em Águas lindas, no sexo feminino, com 

83,3%. A prevalência de alterações pressórica no sexo masculino decorre possivelmente de 

uma maior preocupação das mulheres com o bem-estar, aumentando sua procura pelos 
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serviços de saúde, representando maior oportunidade de prevenção da hipertensão, enquanto 

que grande parte dos homens ainda se mantém refém do estigma da masculinidade, causando 

certa resistência à busca por auxílio médico e, por se sentirem invulneráveis, acabam 

expondo-se aos fatores de risco. Por outro lado, embora sejam inerentes às mulheres as 

maiores precauções com a saúde, a grande inserção feminina no mercado de trabalho e seu 

acelerado ritmo cotidiano, ocasionam alterações nos hábitos alimentares, aumentando o 

consumo de alimentos industrializados e fast-food, que contribuem para os riscos à saúde, 

sobretudo, a obesidade. Referente à faixa etária com maiores alterações dos parâmetros, os 

bairros apresentaram diferenças, no Distrito industrial os maiores percentuais de PA e IMC 

concentram-se na faixa >18 anos, com 36% e 60%, respectivamente e, Águas lindas, com 

100% em ambos na faixa <17 anos. Pesquisas recentes apontam prevalência de HAS em 

indivíduos ≥ 18 anos, com tendência progressiva ao avançar da idade, condizendo com os 

resultados encontrados, onde mostraram alta frequência no IMC, vinculando o aumento de 

peso como fator primordial no desenvolvimento da HAS para esse público, e para indivíduos 

entre as idades pediátricas e infanto-juvenis, cuja atual tendência na mudança do estilo de 

vida, a exemplo do sedentarismo e consumo de alimentos industrializados, os deixam 

vulneráveis a essa patologia. Em uma análise isolada referente à PA do Distrito industrial, os 

pacientes apresentaram-se pré-hipertensos nas faixas etárias de 18-29, 30-49 e >50 anos, 

sendo 33,3%, 15,4% e 50%, respectivamente. Enquanto que em Águas Lindas, os casos de 

pré-hipertensão ocorreram apenas nas faixas de 18-29 anos, acometendo 13,3% dos 

indivíduos. Apesar do maior número de hipertensos concentrarem-se entre a faixa acima de 

50 anos, estes dados demonstram o preocupante acometimento do público mais jovem por 

HAS, gerados em função de maus hábitos de alimentação, inatividade física ou pelo fato de 

encontrar-se dentre as idades que mais consomem bebidas alcoólicas, sendo esta responsável 

por alterações pressóricas e associação com morbimortalidade cardiovascular. Em uma visão 

dos estágios de hipertensão, foi observado maior percentual no estágio 1, mostrando diferença 

no perfil dos bairros com relação a faixa etária acometida, o Distrito industrial apresentou 

15,4% na faixa de 30-49 e Águas lindas apontou prevalência em >50 anos, com 50%. As 

percentagens levantadas são compatíveis com a literatura, que aponta maior frequência 

hipertensiva em adultos e, sobretudo em idosos, podendo ser justificada por alterações 

biológicas próprias do envelhecimento, como o enrijecimento da artéria aorta e maior 

resistência vascular periférica. Na análise do IMC, os bairros demonstram semelhança entre 

os indivíduos com sobrepeso e obesos grau 1, possuindo maiores percentuais de sobrepeso em 

idoso, com 66,6% no Distrito industrial e 25% em Águas lindas, e obeso grau 1 na faixa de 

18-29 anos, correspondendo a 33,3% e 40% nos respectivos bairros. O relevante percentual de 

idosos com sobrepeso, bem como jovens com obesidade estágio 1, constituem condições que 

podem agravar-se e servir de subsidio para doenças secundárias, tais condições podem 

emergir de situações como pré-disposição genética, ausência de dietas saudáveis ou 

sedentarismo que, segundo levantamento do estudo, por cada faixa etária, avaliou-se que de 

60% a 85% dos pacientes relataram não praticar atividades físicas, contribuindo com aumento 

do IMC. Com relação à escolaridade, embora pesquisas apontem esta como sendo um 

elemento importante na determinação multifatorial da HAS, verificou-se que os níveis de 

ensino não exercem grande influência sob o quesito saúde, pois, de acordo com faixa etária, 

houve distribuição semelhante nos percentuais de níveis educacionais. Conclusão/ 

Considerações Finais: Mesmo com análise de dados preliminares, torna-se visível a alta 

frequência de casos de HAS assim como a dominância de percentuais elevados de IMC e 

sedentarismo, mostrando a vulnerabilidade das comunidades periféricas de ambos os bairros 

para tal patologia. Com isso ratifica-se a importância das ações de promoção à saúde, 
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direcionadas à educação e prática na prevenção dos fatores de risco, proporcionando uma 

melhor qualidade de vida à população. 
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