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RESUMO 

 

 

SILVA, P. C. S. Qualidade de vida relacionada à saúde entre pessoas com 
hipertensão arterial sistêmica em uma unidade de estratégia de saúde da 
família do Sul de Minas Gerais. 2014. 164f. Tese (Doutorado) – Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.  

 
O estudo teve com objetivo avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) 
de pessoas com hipertensão arterial sistêmica (HAS) de um município do Sul do 
Estado de Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, de 
abordagem quantitativa, desenvolvido com uma amostra composta de 397 pessoas. 
A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre do ano de 2013, após a aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa. Para essa etapa, utilizou-se um instrumento 
composto por quatro escalas e um instrumento semiestruturado com variáveis 
socioedomográficas: Alcohol Use Disorders Identification Test, International Physical 
Activity Questionnaire, questionário proposto pelo Guia Alimentar do Ministério da 
Saúde e o Miniquestionário de qualidade de vida em hipertensão arterial. Após a 
coleta os dados, foram tabulados em programa estatístico, para análise descritiva e 
inferencial. Como resultado, constatou-se que houve predomínio das mulheres, com 
idade média de 64,1 anos, casados, com a maioria apresentando o ensino 
fundamental incompleto, com renda mensal de 1.765,92, com uma média de 3 
pessoas morando na mesma casa e com 26,4% desempenhando atividades 
remuneradas. Em relação ao tempo de diagnóstico de HAS, houve uma média de 
12,1 anos; 98,5% e 98,2% mencionaram que já haviam feito dosagem de glicose e 
de triglicérides respectivamente. A obesidade foi observada em 35,5%, a 
circunferência do braço direito e esquerdo apresentaram a média de 31,4 cm. 
Constatou-se em relação ao valor médio da pressão arterial (PA) entre as pessoas 
com HAS, um valor médio de PAS de 140,4 mmHg e um valor médio de PAD de 
78,9 mmHg. Referente aos antecedentes familiares: 72,3% possuíam antecedentes 
de HAS; 47,6% possuíam de diabetes mellitus (DM); 34,5% de infarto agudo do 
miocárdio/angina (IAM); 34,5% de acidente vascular encefálico e 20,2% de morte 
súbita. Observou-se que 97,2% fazem uso de medicamentos e 36% ingerem mais 
de um medicamento por dia; a classe farmacológica mais utilizada são os anti-
hipertensivos. Quanto à QVRS, verificou-se para o domínio estado mental um valor 
médio de 4,2 e no domínio manifestações somáticas de 3,4. A maioria apresentou 
alimentação parcialmente adequada e 67,8% mencionaram não terem recebido 
orientação ou tratamento para perda de peso e 15,1% mencionaram que realizam 
dieta hipossódica; 14,9% eram tabagistas e 94,5% apresentaram consumo de baixo 
risco. Notou-se que 41,1% foram classificados como ativos e 10,3% como muito 
ativos. Conclui-se que na análise multivariada permaneceram associadas ao 
domínio estado mental, as variáveis: sexo, “sabe escrever”, “fez exame de 
colesterol”, diagnóstico de IAM e história familiar de DM e no domínio manifestações 
somáticas: índice de massa corpórea, escolaridade, diagnóstico de IAM e história 
familiar de DM; assim, neste domínio observou-se uma QVRS inferior entre pessoas 
obesas, com menor escolaridade, que foram diagnosticadas com IAM e que têm 
história familiar de DM. 
 
Palavras-chave: Hipertensão. Qualidade de vida. Atenção primária à saúde. 



 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, P. C. S. Health-related quality of life among people with hypertension in 
a unit of the health strategy of the family of South Minas Gerais. 2014. 164 p. 
Dissertation (Doctoral) – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of 
Nursing, Ribeirão Preto, 2014. 
 
This study aimed to assess health-related quality of life (HRQOL) among people with 
hypertension in a town in southern Minas Gerais, Brazil. This is a descriptive study, 
cross-sectional, with a quantitative approach, conducted with a sample of 397 
people. Data collection took place in the first half of 2013, after approval by the 
Research Ethics Committee. For this step, we used an instrument consisting of four 
scales and another semi-structured instrument with the sociodemographic variables: 
Alcohol Use Disorders Identification Test, International Physical Activity 
Questionnaire, questionnaire proposed by the Food Guide from the Ministry of 
Health, and mini-questionnaire on quality of life in hypertension. After collection, data 
were tabulated using a statistical software, for descriptive and inferential analysis. We 
found out that there was a predominance of women, mean age of 64.1 years, married 
individuals, and most of them had incomplete Elementary School, average monthly 
income of R$ 1.765,92, an average of 3 people living in the same household, and 
26.4% perform paid work. Regarding the length of time being diagnosed with 
hypertension, we identified an average of 12.1 years, 98.5% and 98.2% reported 
they had already determined fasting glucose and triglycerides, respectively. Obesity 
was observed in 35.5% of individuals, the circumference of the right and left arm had 
an average of 31.4 cm. We found, concerning the mean value of blood pressure (BP) 
among people with hypertension, an average value for systolic blood pressure (SBP) 
of 140.4 mmHg and a mean value for diastolic blood pressure (DBP) of 78.9 mmHg. 
Considering family history: 72.3% had a history of hypertension, 47.6% of diabetes 
mellitus (DM), 34.5% of acute myocardial infarction (AMI) or angina, 34.5% of stroke, 
and 20.2% of sudden death. We observed that 97.2% use medicines and 36% take 
more than one medicine per day; the pharmacological class most frequently used is 
that of anti-hypertensive drugs. As for HRQOL, we observed an average value of 4.2 
for the domain mental state and 3.4 for the domain somatic manifestations. Most 
individuals had a partially adequate diet and 67.8% reported not having received 
advice or treatment for weight loss; 15.1% reported following a low sodium diet, 
14.9% were smokers, and 94.5% had low-risk consumption. We noticed that 41.1% 
were classified as active and 10.3% as very active. We conclude that, in multivariate 
analysis, the following variables remained associated with the domain mental state: 
gender, “knowing how to write”, “undergoing a cholesterol test”, being diagnosed with 
AMI, and family history of DM. And in the domain somatic manifestations we have: 
body mass index (BMI), educational level, diagnosed AMI, and family history of DM. 
Thus, in this domain, we observed lower HRQOL among people who are obese, 
have low educational level, are diagnosed with AMI, and those with a family history of 
DM. 
 
Keywords: Hypertension. Quality of life. Primary health care. 

 
 



 

RESUMEN 

 

 

SILVA, P. C. S. La calidad relacionada con la salud de la vida en las personas 
con hipertensión en la unidad de la estrategia de salud de la família del Sur de 
Minas Gerais. 2014. 164h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto de la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) en personas con hipertensión arterial sistémica (HAS) en un municipio en el sur 
de Minas Gerais, Brasil. Se trata de un estudio descriptivo, transversal, con abordaje 
cuantitativo, realizado con una muestra de 397 personas. La recogida de datos se llevó 
a cabo en el primer semestre de 2013, tras su aprobación por el Comité de Ética en 
Investigación. Para esta etapa, se utilizó un instrumento que consta de cuatro escalas y 
otro instrumento semi-estructurado con las variables sociodemográficas: Alcohol Use 
Disorders Identification Test, International Physical Activity Questionnaire, cuestionario 
propuesto por la Guía de Alimentos del Ministerio de la Salud y mini-cuestionario de 
calidad de vida en la hipertensión arterial (HA). Después de la recogida, los datos fueron 
tabulados en un software estadístico, para análisis descriptivo e inferencial. Se constató 
que hubo un predominio del sexo femenino, edad media de 64,1 años, individuos 
casados y la mayoría tenía Educación Básica incompleta, ingreso promedio mensual de 
R$ 1.765,92, promedio de 3 personas que viven en el mismo hogar y 26,4% realizan 
trabajo remunerado. En cuanto al tiempo de diagnóstico de HAS, se identificó un 
promedio de 12,1 años, 98,5% y 98,2% informaron que ya habían hecho la dosificación 
de la glucosa y los triglicéridos, respectivamente. La obesidad se observó en 35,5% de 
los individuos, la circunferencia del brazo derecho e izquierdo tenía un promedio de 31,4 
cm. Se constató, en cuanto al valor promedio de la presión arterial (PA) en las personas 
con HAS, un valor promedio de presión arterial sistólica (PAS) de 140,4 mmHg y un 
valor promedio de presión arterial diastólica (PAD) de 78,9 mmHg. Teniendo en cuenta 
la historia familiar: 72,3% tenían antecedentes de HAS, 47,6% de diabetes mellitus 
(DM), 34,5% de infarto agudo de miocardio (IAM) o angina, 34,5% de accidente 
cerebrovascular (ACV) y 20,2% de muerte súbita. Se observó que 97,2% utilizan 
medicamentos y 36% ingieren más de un medicamento al día; la clase farmacológica 
de uso más frecuente es aquella de los anti-hipertensivos. En cuanto a la CVRS, se 
observó un valor promedio de 4,2 para el dominio estado mental y de 3,4 para el 
dominio manifestaciones somáticas. La mayoría de los individuos tenía una 
alimentación parcialmente adecuada y 67,8% informaron no haber recibido consejo o 
tratamiento para pérdida de peso; 15,1% reportaron que siguen una dieta baja en sodio, 
14,9% eran fumadores y 94,5% tienen un consumo de bajo riesgo. Se notó que 41,1% 
fueron clasificados como activos y 10,3% como muy activos. Llegamos a la conclusión 
de que, en el análisis multivariado, las siguientes variables permanecieron asociadas 
con el dominio estado mental: sexo, “saber escribir”, “someterse a una prueba de 
colesterol”, diagnóstico de IAM e historia familiar de DM. Y en el dominio 
manifestaciones somáticas tenemos: índice de masa corporal (IMC), nivel educativo, 
diagnóstico de IAM e historia familiar de DM. Así, en este dominio se observó una 
CVRS inferior entre personas obesas, con bajo nivel educativo, diagnosticadas con IAM 
y aquellas con historia familiar de DM. 
 
Palabras Clave: Hipertensión. Calidad de vida. Atención primaria de salud 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente no Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) representam a 

principal causa de morte. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma importante 

causa direta ou participante da morbidade e mortalidade por DCV (SANTA-HELENA; 

NEMES; ELUF NETO, 2010). 

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados 

e sustentados de pressão arterial (PA). Está associada com frequência a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos) e a alterações metabólicas, as quais, consequentemente, elevam o 

risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA - SBC; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO - SBH; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA - SBN, 2010).  

Em 2010, dados do DATASUS mostraram que 23,3% da população brasileira 

com idade acima de 18 anos referia diagnóstico médico prévio de HAS (BRASIL, 

2011).  

A alta prevalência da HAS tem se tornado um grande problema de saúde 

pública que afeta milhares de pessoas e, consequentemente, a qualidade de vida 

(QV) dessa população (SILQUEIRA, 2005). 

A QV representa o somatório de sensações subjetivas relacionadas ao bem-

estar (GUYATT; FEENY; PATRICK, 1993). Dois indivíduos no mesmo estado de 

saúde podem ter percepções diferentes sobre sua QV, o que não impede que se 

façam extrapolações de uma pessoa para outra. Além disso, existem experiências 

singulares do indivíduo, da família e da equipe de saúde, gerando distorções de 

avaliação, o que reforça a importância de o próprio sujeito avaliar sua condição 

(VELARDE-JURADO; AVILA-FIGUEROA, 2002).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), QV corresponde à 

“percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da sua cultura e sistema 

de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 1405).  

A QV é um conceito subjetivo que sofre a influência de uma diversidade de 

fatores próprios da natureza humana. O conceito de qualidade de vida relacionada à 
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saúde (QVRS) busca limitar o estudo desses fatores para aqueles intimamente 

ligados à condição física, psíquica e social do indivíduo (SCHULZ et al., 2008). 

O termo QVRS ou Health-Related Quality of Life (HRQL) tem sido 

habitualmente utilizado como sinônimo de Estado de saúde percebido (Perceived 

health status) e tem como principal enfoque o quanto a doença ou estado crônico, 

além de seus sintomas, passam a interferir na vida diária de uma pessoa, ou seja, o 

quanto o tratamento ou as manifestações da doença são percebidas por elas 

(FAYERS; MACHIN, 2007). Esse termo passou a ser usado para evitar ambiguidade 

entre a definição de QV sob o senso comum e aquela usada nas pesquisas clínicas 

e médicas (CARVALHO, 2010). 

Várias são as definições de QVRS que apresentam uma variação entre os 

estudiosos, entretanto Wood-Dauphinee (1999) destaca que, mesmo não havendo 

consenso entre os pesquisadores sobre a definição de QVRS, tem-se o consenso 

genérico que envolve o nível de funcionamento físico, mental e social, incluindo 

habilidades, relacionamentos, percepções, satisfação com a vida e bem-estar, bem 

como a satisfação das pessoas com o tratamento e com seus resultados, além das 

perspectivas futuras e todos os valores atribuídos pela pessoa em relação à vida. 

Neste estudo, foi adotada a definição de QVRS proposta por Guiteras & 

Bayés (1993) a saber: “E a valoração subjetiva que o paciente faz de diferentes 

aspectos de sua vida, em relação ao seu estado de saúde.” (GUITERAS; BAYÉS1, 

1993, apud SEIDL; ZANNON, 2004) 

As medidas de avaliação da QVRS são geralmente realizadas por meio da 

aplicação de instrumentos que podem ser classificados em instrumentos genéricos 

ou específicos. Como exemplo de instrumento específico para avaliar a QVRS das 

pessoas com HAS, tem sido utilizado o Mini-Cuestionario de Calidad Vida em 

Hipertensión Arterial (MINICHAL) (SCHULZ et al., 2008; DINIZ, 2013).  

A QVRS é utilizada como indicador nos julgamentos clínicos de doenças 

crônicas, o que justifica a importância de se avaliar a QVRS em pessoas com HAS, 

a fim de se conhecer o impacto da doença sobre as atividades diárias, a influência 

dos tratamentos com intenção de cura ou paliativos, a obtenção de informações que 

possibilitem a comparação entre diferentes tipos de tratamentos, promovendo 

                                                 
1
 GUITERAS, A. F., BAYÉS, R. Desarrollo de um instrumento para la medida de da calidad de vida en 

enfermedades crónicas. In: FORNS, M., ANGUERA, M. T., organizadores. Aportaciones recientes a la 
evaluación psicologica. Barcelona: Universitas; 1993, 179. 
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melhorias dos cuidados e das reabilitações, da avaliação das preferências dos 

pacientes perante o tratamento proposto, e, ainda, respaldo de decisões de políticas 

de saúde voltadas à diminuição dos custos gerados pela doença (MAGNABOSCO; 

NOGUEIRA, 2009). 

Nesse sentido, o meio acadêmico brasileiro passa a ser incumbido da missão 

de desenvolver pesquisas voltadas às necessidades dessa crescente fatia da 

população formada por pessoas com HAS, com vistas a propiciar estratégias para o 

melhor enfrentamento do adoecimento. Além do reconhecimento e do controle da 

HAS, e seus reflexos na morbimortalidade, a avaliação da QVRS é considerada uma 

importante forma de medida de resultado na abordagem das pessoas com HAS 

(REIS; GLASHAN, 2001; SOUTELLO et al., 2011). Desse modo, este estudo busca 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

• Como se encontra a QVRS de pessoas com HAS atendidas em uma 

unidade de estratégia de saúde da família (UESF) de um município 

localizado no Sul de Minas Gerais? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar a QVRS de pessoas com HAS atendidas em uma Unidade de 

Estratégia de Saúde da Família (UESF) de um município localizado no Sul de Minas 

Gerais, por meio de um instrumento específico de avaliação. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Associar as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, estado marital, 

escolaridade, renda e ocupação) com a QVRS. 

 

• Associar as variáveis clínicas (tempo de diagnóstico, exames laboratoriais já 

realizados de glicemia e de triglicérides, doenças cardiovasculares: infarto 

agudo do miocárdio (IAM), angina do peito, cirurgia ou procedimento 

cardíaco) com a QVRS. 

 

• Associar as variáveis antropométricas (índice de massa corporal, 

circunferência abdominal, relação cintura quadril, circunferência do braço e os 

valores da pressão arterial) com a QVRS. 

 

• Associar as variáveis relacionadas aos antecedentes familiares (HAS, 

diabetes mellitus (DM), angina do peito/IAM, acidente vascular encefálico 

(AVE) e morte súbita) com a QVRS. 

 

• Associar as variáveis relacionadas aos hábitos de vida (tabagismo, 

alimentação, consumo de bebida alcoólica e atividade física) com a QVRS. 

 

• Correlacionar o número de medicamentos usados na última semana com a 

QVRS. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Hipertensão arterial sistêmica 

 

 

A HAS apresenta alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerada 

um dos principais fatores de risco modificáveis para as DCV e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública no Brasil (SBC; SBH; SBN, 2010). Além 

disso, apresenta uma prevalência de cerca de 1 bilhão em todo mundo, com mais de 

7,1 milhões de mortes que podem ser atribuídas anualmente à HAS (THEODOROU 

et al., 2011).  

Uma revisão sistemática de abordagem quantitativa realizada, entre 2003 a 

2008, reuniu 44 estudos em 35 países e apontou uma prevalência global de HAS de 

37,8% em homens e 32,1% em mulheres (PEREIRA et al., 2009). No Brasil, 

inquéritos de base populacional, realizados em cidades do Sudeste e do Sul, 

apontaram prevalência entre 22,3% e 43,9% de hipertensos (CESARINO et al., 

2008; ROSÁRIO et al., 2009).  

Em relação à mortalidade por doença cardiovascular (DCV), ocorre um 

aumento progressivo com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de forma 

linear, contínua e independente (SBC; SBH; SBN, 2010)  Mais de 50% dos casos de 

HAS ocorrem em indivíduos entre 60 e 69 anos e 75%, acima de 70 anos 

(CESARINO et al., 2008; ROSÁRIO et al., 2009). 

A HAS é considerada uma condição clínica assintomática, a qual apresenta 

evolução clínica lenta que, sem tratamento adequado, pode acarretar graves 

complicações, temporárias ou permanentes, representa ainda elevado custo 

financeiro à sociedade, principalmente por sua ocorrência relacionada a agravos 

como DCV, doença renal crônica e doença vascular de extremidades, o que leva ao 

absenteísmo no trabalho, a óbitos e à aposentadorias precoces e compromete a 

QVRS do indivíduo (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 2007).  

O tratamento da HAS tem como objetivo primordial reduzir as taxas de morbi-

mortalidade associadas aos valores elevados da PA. Estima-se que 40% dos AVEs e 

em torno de 25% dos IAMs, ocorridos em pessoas com HAS, podem ser prevenidos 

com terapia anti-hipertensiva adequada(SBC; SBH; SBN, 2010; PAVAN et al., 2013).    
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Apesar dos benefícios alcançados com a terapia anti-hipertensiva, os efeitos 

adversos do próprio tratamento estão associados à menor adesão e também ao  

abandono do tratamento medicamentoso, podendo interferir na QVRS dessas 

pessoas. Pois muitas vezes, para algumas pessoas, apenas ter que ingerir 

medicamentos pode gerar um problema maior do que sua própria doença 

(CAVALCANTE et al., 2007). Assim, um dos aspectos fundamentais, na avaliação e 

na abordagem da pessoa com HAS, é a QVRS (PAVAN et al., 2013).    

Nesse sentido, um grande obstáculo para o controle dos valores da PA é a 

falta de adesão ao tratamento pelas pessoas com HAS, o que representa um 

problema reconhecido no mundo todo. Entretanto ainda persistem lacunas em 

relação aos estudos que investiguem e apresentem propostas bem sucedidas que 

possam garantir o tratamento dessa doença (FAVA, 2012).  

O estudo realizado em Minas Gerais evidenciou que as limitações impostas 

pela idade; a dificuldade de acesso ao serviço, à consulta, aos medicamentos; o 

vínculo frágil com a Unidade, associado com à influência cultural e às experiências 

de exclusão social, são considerados fatores que dificultam a adesão ao tratamento 

(FAVA, 2012). 

Os fatores que influenciam a adesão e que possam promover e melhorar o 

processo do tratamento são importantes, pois podem influenciar na  QVRS das 

pessoas com HAS. 

 

 

3.1.1 Fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica  

 

 

Para o tratamento e controle da PA elevada, é fundamental compreender os 

fatores de risco para a HAS, sendo considerados os mais importantes: a idade; o 

sexo; o nível socioeconômico; o sobrepeso; a obesidade; o sedentarismo; a taxa de 

ingestão de sal; o consumo de bebida alcoólica e o tabagismo (SBC; SBH; SBN, 

2010). 

 Dentre esses fatores, a idade exerce um papel fundamental, sobretudo ao 

considerar que a PA aumenta com a idade, alcançando mais de 60% na faixa etária 

acima de 65 anos, o que pode ser explicado pelas alterações próprias do processo 
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do envelhecimento que tornam o indivíduo mais susceptível ao desenvolvimento de 

HAS (CESARINO et al., 2008). 

Com relação à prevalência global de HAS entre homens e mulheres, observa-

se semelhança, ainda que seja mais elevada nos homens até os 50 anos e a partir 

da quinta década na mulher, a prevalência de HAS passa a ser maior quando 

comparada aos homens dessa idade (MARTINEZ; LATORRE, 2006; CESARINO et 

al., 2008). 

Estudo de Cavalari et al. (2012) identificou os fatores de risco relacionados 

aos níveis pressóricos em pessoas com HAS em seguimento ambulatorial. De 

acordo com os resultados desse estudo, concluiu-se que o sexo foi o único fator que 

se associou com os níveis de PA. Nesse estudo, da amostra composta por 75 

indivíduos com HAS, 39 (52%) eram mulheres e 59% das mulheres apresentaram 

PA > 140/90 mm Hg. 

O mecanismo básico que explica a progressiva elevação da PAS observada 

com o avanço da idade deve-se à perda da distensibilidade e elasticidade dos vasos 

de grande capacitância, com consequente aumento da velocidade da onda de pulso. 

Nessas circunstâncias, a pressão arterial diastólica (PAD) tende a ficar normal ou 

até baixa decorrente da redução da complacência dos vasos de grande capacitância 

(FREITAS et al., 2006). 

Fundamentalmente, a PA é o resultado do produto do débito cardíaco e da 

resistência vascular periférica. No jovem, observa-se que o débito cardíaco 

encontra-se elevado com pouca alteração na resistência vascular periférica; na 

pessoa idosa, verifica-se exatamente o contrário: aumento nítido da resistência 

periférica com redução do débito cardíaco (FREITAS et al., 2006). 

Quanto ao nível sócioeconômico, a ocorrência da HAS é difícil e complexa de 

ser estabelecida (SBC; SBH; SBN, 2010) 

A literatura aponta que a condição socioeconômica de um grupo de pessoas 

pode refletir no contexto da saúde, com destaque para as DCVs que têm a HAS 

como um dos principais fatores de risco (TAVEIRA; PIERIN, 2007). Nesse aspecto, 

estudo que acompanhou mais de 10.000 homens franceses e irlandeses, durante 

cinco anos, apontou que o surgimento de doença coronariana se associou com 

baixos recursos materiais, desemprego e baixa escolaridade. Entretanto, quando 

ajustados para outros fatores de risco maiores como tabagismo, HAS e índice de 
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massa corporal (IMC) aqueles relacionados à condição econômica perderam seu 

valor (YARNELL et al., 2005). 

A ingestão de sódio, tem sido correlacionada com a elevação da PA (SBC; 

SBH; SBN, 2010). 

Em torno de 50% dos casos de HAS, as pessoas apresentam sensibilidade 

ao sal, sendo essa sensibilidade de aspecto multifatorial com diferenças individuais 

na suscetibilidade, associada a fatores hormonais, à idade, à raça, aos fatores 

demográficos, aos fatores intrínsecos tubulares renais e hemodinâmicos e aos 

fatores genéticos (RODRÍGUEZ CASTELLANOS, 2006). Esse tipo de HAS eleva o 

risco de complicações cardiovasculares e de nefropatias (RODRÍGUEZ 

CASTELLANOS, 2006). 

O aumento de peso e da circunferência da cintura são índices prognósticos 

importantes de HAS, sendo a obesidade central um relevante indicador de risco 

cardiovascular; 75% dos homens e 65% das mulheres apresentam HAS diretamente 

atribuível ao sobrepeso e à obesidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2007; OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2010). 

Além de serem fatores de risco para a HAS, o sobrepeso e a obesidade 

também interferem na percepção das pessoas com HAS em relação à QVRS. Em 

estudo desenvolvido por Ucan e Ovayolu (2010), verificou-se que a QVRS foi 

percebida como inferior entre os hipertensos obesos quando comparada àqueles 

que não apresentavam obesidade.  

Em estudo de coorte desenvolvido na Itália que teve como um dos seus 

objetivos analisar o efeito a longo prazo da obesidade aos valores da PA, observou-

se que o aumento de 1 kg/m2 representa um risco aumentado em 4,2% para 

desenvolver HAS (BOMBELLI et al., 2011).  

Os resultados de uma pesquisa realizada em Goiânia-GO também 

evidenciaram a associação positiva entre HAS e excesso de peso (JARDIM et al., 

2007).  

A má adaptação à urbanização (com elevação da ingestão calórica e redução 

do gasto energético) é provavelmente a principal causa de obesidade, o que 

coopera para o aumento dos fatores de risco tradicionais (dislipidemia, disglicemia e 

HAS). Os fatores de risco interagem com fatores genéticos e psicossociais, o que 

acarreta aumento das DCV. As causas biológicas e sociais, associadas às 

ambientais (má adaptação à urbanização) a fatores de risco primordiais (obesidade), 
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fatores de risco primários (dislipidemia, aumento da glicemia e HAS) e doenças 

clínicas, facilita o desenvolvimento de intervenções para impedir o avanço global da 

obesidade, da diabetes mellitus e da DCV (NOBRE; MION JÚNIOR, 2013). 

Outro importante fator é o sedentarismo, pois a atividade física reduz a 

incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, assim como a 

mortalidade e o risco de DCVs (PESCATELLO et al., 2004; SBC; SBH; SBN, 2010). 

O sedentarismo é considerado como uma situação em que o indivíduo não 

realiza uma atividade física de pelo menos 10 minutos diários, constitui fator de risco 

para as DCV e para HAS. A melhor maneira de combatê-lo é a execução da prática 

regular de atividade física associada à alimentação saudável e à eliminação do 

hábito de fumar (OPAS, 2003). 

Para promover e manter a saúde, todos os adultos saudáveis com idades 

entre 18 e 65 anos precisam de intensidade moderada de atividade aeróbica 

(resistência); a atividade física deve ser realizada por pelo menos 30 minutos 

durante cinco dias por semana ou atividade física aeróbica de intensidade vigorosa 

por pelo menos 20 minutos, em três dias da semana.  As combinações de atividade 

física de intensidade moderada e vigorosa podem ser realizadas para atender a 

essa recomendação. Por exemplo, uma pessoa pode cumprir a recomendação do 

andar rapidamente por 30 minutos duas vezes durante a semana e, em seguida, 

correr por 20 minutos em outros dois dias. A atividade aeróbica de intensidade 

moderada, o que geralmente equivale a uma caminhada rápida, acelera visivelmente 

o ritmo cardíaco, pode ser acumulada para o mínimo de 30 minutos, realizando 

atividades com uma duração de 10 minutos ou mais. A atividade de intensidade 

vigorosa é exemplificada por uma corrida que  faz com que a pessoa respire rápido e 

ocorra um aumento substancial da frequência cardíaca. Além disso, cada adulto 

deve realizar atividades que mantenham ou aumentem a força muscular e a 

resistência no mínimo por dois dias durante a semana (HASKELL et al., 2007). 

A prática de atividade física possui relação inversa com fatores de risco de 

DCV e com efeitos positivos na qualidade de vida e em outras variáveis físicas e 

psicológicas (SILVA et al., 2010; BERNARDO et al., 2013). No entanto, não estão 

claros os benefícios das atividades cotidianas. Ao investigarem a prevalência e a 

associação entre dos fatores de risco cardiovasculares e diversas categorias de 

atividade física de participantes de um programa de reabilitação cardíaca, esses 

autores encontraram nesse estudo alta prevalência de fatores de risco 
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cardiovascular, sendo a idade e a HAS os fatores prevalentes. Provavelmente, esse 

achado se deva às características dos indivíduos analisados, ou seja, indivíduos 

idosos e portadores de patologias cardiovasculares (BERNARDO et al., 2013). 

Em recente metanálise desenvolvida com 13 estudos, pôde-se concluir que 

não havia uma associação dose-reposta inversa entre a atividade física recreacional 

e a incidência da HAS (HUAI et al., 2013). 

O alcoolismo ocorre com frequência em aproximadamente dois bilhões de 

pessoas no mundo, sendo responsável por 3,2% de todas as mortes; a sua ingestão 

por período prolongado de tempo pode elevar os valores da PA. Dessa forma, a 

recomendação de se limitar a ingestão de álcool para menos de 30 ml/dia para os 

homens e ao abandono do consumo de bebidas alcoólicas para aqueles que não 

enquadram nesses limites de consumo (OPAS, 2003; BRASIL, 2009). 

Estudo sobre o risco de desenvolvimento de HAS e níveis do consumo de 

álcool confirmou que o consumo pesado de álcool (> 20g/dia) está associado com o 

risco de desenvolvimento de HAS em homens e em mulheres. Já com o consumo de 

leve à moderado de álcool (<20 g/dia), as mulheres tinham um risco potencialmente 

reduzido de HAS, enquanto que os homens tiveram um risco aumentado de 

desenvolver a HAS. Esse efeito protetor do álcool em mulheres é modesto e não 

pode sustentar a afirmação de que o consumo de álcool seja uma medida de 

proteção. Novos estudos são necessários para descobrir a causa subjacente de 

efeitos diferenciais de consumo moderado de álcool entre homens e mulheres 

(BRIASOULIS; AGARWAL; MESSERLI, 2012). 

O tabagismo foi associado com o desenvolvimento da HAS 

independentemente de inflamação e de outros fatores de confusão. A redução no 

hábito de fumar não esteve associada à diminuição do risco de HAS em análises 

ajustadas por idade. Esse estudo aponta que pessoas que interrompem o uso do 

cigarro devem fazer uma alimentação equilibrada para não apresentar ganho de 

peso (NISKANEN et al., 2004). 

Também considerado um dos principais fatores de risco para o 

desencadeamento da HAS, o tabagismo possui uma prevalência duas vezes maior 

em homens de baixa escolaridade, quando comparada ao grupo de escolaridade 

mais elevada (BRASIL, 2006). Contudo, independentemente dessa condição, os 

indivíduos que fumam são mais vulneráveis às DCV, pulmonares, cânceres, entre 

outras que os não fumantes (BRASIL, 2009). A OPAS (2003), ao avaliar a 
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Monitorização Ambulatorial da PA encontrou pressão arterial sistólica (PAS) de 

pessoas com HAS fumantes, foi significativamente mais elevada do que nas 

pessoas não-fumantes, o que mostra o efeito hipertensivo transitório ocasionado 

pelo fumo. 

Um contínuo controle dos fatores de risco e de tratamento têm sido o alvo 

para a melhoria da QV das diversas populações no Brasil e no mundo (NOBRE; 

MION JÚNIOR, 2013). 

Vale ressaltar que os fatores de risco para HAS são constituídos de 

elementos que podem interferir na QVRS. Com isso, torna-se fundamental a 

detecção, o tratamento e o controle da HAS, assim como dos fatores de risco. 

Porém os métodos usados para controlar os valores de PA não devem interferir na 

QVRS. Nas últimas décadas, tem sido crescente o interesse na avaliação da QVRS 

entre pessoas com HAS. 

 

 

3.1.2 A hipertensão arterial sistêmica e a qualidade de vida relacionada à saúde  

 

 

Como a HAS é considerada por alguns pesquisadores uma condição 

assintomática, particularmente nos estágios leve e moderado, suas implicações na 

QVRS são ainda controversas (BARDAGE; ISACSON, 2001; MENA-MARTIN et al., 

2003; Li et al., 2005; BANEGAS et al., 2006). 

Atualmente, estudos nacionais e internacionais têm identificado pior QVRS 

entre as pessoas com HAS quando comparadas com aquelas normotensas (BRITO 

et al., 2008; TREVISOL et al., 2012; CARVALHO; JARDIM; SOUSA, 2013). Uma 

revisão sistemática e metanálise realizada com 20 estudos transversais mostrou que 

a maioria desses estudos identificou baixa QVRS em pessoas com HAS, mas houve 

limitação em sua validade externa, por conter estudos heterogêneos em relação a 

critérios de seleção e de grupos de comparação (TREVISOL et al., 2012). 

O comprometimento da QVRS, segundo Mena-Martin et al. (2003) está  

relacionado a três fatores: a HAS propriamente dita, ao tratamento farmacológico e 

não-farmacológico e aos sintomas psicológicos devido ao chamado labeling effect. 

No entanto, ainda não se conhece exatamente a relação e a importância de cada um 

desses fatores, principalmente no que diz respeito ao tratamento não-farmacológico 
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que exige mudanças no estilo de vida e inclui o controle de peso, estilo alimentar 

saudável, redução do consumo de sal, prática regular de atividade física e abandono 

do tabagismo e alcoolismo.  

O fenômeno labeling effect refere-se àquelas pessoas que se sentem 

estigmatizadas, “rotuladas”, após tomar consciência do diagnóstico de HAS 

(GUSMÃO; PIERIN, 2004). As consequências comportamentais desse fenômeno 

foram investigadas na década de 1970 e no início da década de 1980, sendo 

encontrada influência do relato de sintomas, no absenteísmo ao trabalho e na QV 

(MOSSEY, 1981).  

As implicações psicossomáticas da HAS foram investigadas em um estudo 

espanhol que avaliou, por meio do 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), o 

impacto da HAS na QVRS em uma amostra representativa da população geral, que 

inclui casos não-conhecidos de HAS, aqueles diagnosticados em consulta e os 

confirmados por meio da monitorização ambulatorial da HAS. Após controle de 

variáveis sociodemográficas, de fatores de risco cardiovascular, de complicações da 

HAS e de comorbidades, constatou-se que as pessoas com HAS conhecida 

apresentaram menor pontuação nos domínios aspectos físicos, estado geral de 

saúde, vitalidade e saúde mental - sugerindo que o comprometimento da QVRS está 

mais relacionado ao labelling effect ou tratamento do que à HAS propriamente dita 

(MENA-MARTIN et al., 2003). 

O recente estudo clínico controlado randomizado de Spruill et al. (2013) sobre 

o labeling effect em pessoas com pré-hipertensão, no efeito do jaleco branco e na 

QVRS, apontou resultados inovadores. Esse estudo contou com 100 pessoas que 

desconheciam a elevação de sua PA que foram alocadas em dois grupos, um 

denominado de grupo labeled, os quais foram informados do seu estado de pré-

hipertensão e o outro grupo denominado unlabeled, não foi inicialmente informado 

sobre sua classificação em relação a PA. A hipótese desse estudo era de que as 

pessoas do grupo labeled demonstrariam aumento no efeito do jaleco branco (ou 

seja, a PA de consultório superior à PA média durante o dia) e QVRS inferior em 

relação ao grupo unlabeled. Entretanto, ao contrário dessa hipótese, os resultados 

desse estudo sugerem que o labeling effect não afetou negativamente a PA das 

pessoas e a QVRS ou o aumento do efeito do jaleco branco, pelo menos em curto 

prazo. 
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Os mesmos autores complementam que são necessárias pesquisas 

adicionais para determinar abordagens de comunicação com pacientes sobre sua 

PA que vão aumentar a probabilidade de mudança de comportamento e levar a 

melhores resultados de saúde. 

Estudo constatou que a presença de comorbidades em pessoas com HAS 

afetam todas as dimensões da QVRS. Esses achados sugerem que o diagnóstico 

precoce e o tratamento eficaz de doenças crônicas são importantes para preservar a 

QVRS em pacientes com HAS (ZYGMUNTOWICZ et al. 2012). 

As pessoas com HAS representam uma população vulnerável que merece 

atenção especial dos profissionais de saúde e também do sistema de saúde. Isso é 

particularmente importante, visto que a baixa QVRS pode ser um fator de risco para 

DCV ou para complicações. Assim, o tratamento adequado da HAS e das 

comorbidades pode evitar prejuízo na QVRS (LI et al., 2005). 

A QVRS, por ser um desfecho em saúde e formada de diferentes domínios, 

sofre a influência de vários elementos, como a adesão ao tratamento, o 

conhecimento sobre a hipertensão e o tratamento, a complexidade da 

farmacoterapia, além de fatores sociodemográficos e econômicos (MELCHIORS, 

2008). 

Diversos pesquisadores buscaram avaliar o impacto do tratamento 

terapêutico de diferentes agentes farmacológicos, isolados ou em associação, nas 

dimensões da QVRS (DAHLOF et al., 2005; MAGNABOSCO; NOGUEIRA, 2009; 

ZYGMUNTOWICZ et al., 2012; ZYGMUNTOWICZ et al., 2013). 

O número crescente de drogas anti-hipertensivas utilizadas foi inversamente 

associado com todas as dimensões de QVRS, em estudo recente, que utilizou o 12-

Item Short Form Health Survey (SF-12) - trata-se de uma versão mais concisa do 36-

Item Short-Form Health Survey (SF-36). Assim, tanto entre as pessoas com HAS 

com menos de 65 anos e os idosos com maior QVRS foram aqueles que fazem uso 

de monoterapia. Além disso, no grupo de idosos, não houve diferença de valores de 

QVRS entre os que faziam uso de um ou dois medicamentos (ZYGMUNTOWICZ et 

al., 2013). 

Estudo que utilizou a versão brasileira do MINICHAL para avaliar a QVRS 

mostrou que, quanto melhor a percepção das pessoas em relação à sua doença e 

ao respectivo tratamento, melhor também será sua avaliação nos domínios estado 

mental e manifestações somáticas (MIAN; GASPARINO, 2012). 
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Portanto ainda não é claro se o comprometimento da QVRS nas pessoas com 

HAS é decorrente das repercussões da HAS propriamente dita, dos sintomas 

psicológicos relacionados ao chamado labeling effect que se segue após o 

diagnóstico de HAS, se resultado dos efeitos adversos do tratamento 

medicamentoso, do comprometimento de órgãos alvo em decorrência da evolução 

da doença, ou ainda, decorrentes das mudanças no estilo de vida.  

 

 

3.2 Aspectos conceituais da QV e QVRS 

 

 

A evolução histórica do conceito de QV tem sido abordada por diferentes 

disciplinas acadêmicas, incluindo cientistas sociais e pesquisadores em saúde, o 

que tem contribuído para que o constructo seja contemplado em várias perspectivas 

com enfoque em diferentes conceitos e resultados. Por exemplo, sociólogos e 

psicólogos têm descrito QV em termos de satisfação com a vida e felicidade e 

consideram o quanto aspirações pessoais e expectativas têm sido satisfeitas. De 

outro modo, profissionais da área de saúde percebem o conceito na perspectiva da 

doença e de variáveis relacionadas e se concentram no desenvolvimento de 

definições relacionadas à saúde e/ou especificamente à doença, às quais são 

primariamente focadas no funcionamento físico e no bem estar (HOLMES, 2005). 

Nesse sentido, duas tendências são identificadas quanto ao uso do termo QV 

na área da saúde: qualidade de vida como um conceito mais geral e qualidade de 

vida relacionada à saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 

No primeiro caso, é utilizado como um conceito mais abrangente sem fazer 

referência específica às disfunções ou agravos à saúde. No segundo caso, inclui 

aspectos diretamente relacionados às doenças e às intervenções em saúde e se 

refere ao impacto dos sintomas, das incapacidades ou das limitações sobre o 

funcionamento e a percepção do bem-estar (SEIDL; ZANNON; 2004). 

Ainda para os mesmos autores, os esforços teórico-metodológicos têm 

cooperado para a clarificação e para o amadurecimento do conceito de QV. Trata-se 

de um construto sobretudo interdisciplinar, o que contribui para a atuação de 

diferentes áreas do campo de conhecimento para o seu aprimoramento conceitual e 

metodológico. 
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O termo QVRS é muito frequente na literatura científica e tem sido utilizado 

com objetivos similares à conceituação mais geral, embora possa implicar os 

aspectos mais intimamente relacionados às enfermidades ou às intervenções em 

saúde (SEIDL; ZANNON; 2004). 

A expressão qualidade de vida ligada à saúde (QVLS) é definida por Auquier, 

Simeoni e Mendizabal (1997) como o valor atribuído à vida, ponderado pelas 

deteriorações funcionais, pelas percepções e pelas condições sociais que são 

induzidas pela doença, pelos agravos, pelo tratamento e pela organização política e 

econômica do sistema assistencial. 

A versão inglesa do conceito de Health Related Quality of Life (HRQL) é 

semelhante: é o valor atribuído à duração da vida quando modificada pela 

percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais e oportunidades 

influenciadas por enfermidades, tratamentos e outros agravos, tornando-se o 

principal indicador para a investigação avaliativa sobre o resultado de intervenções 

(GIACHELLO, 1996). Para esses autores, os conceitos fundamentais de QVRS 

seriam a percepção da saúde, as funções sociais, psicológicas e físicas, bem como 

os danos a elas associados (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

De acordo com Guiteras e Bayés (1993 apud SEILD; ZANNON, 2004, p. 179), 

QVRS: “É a valoração subjetiva que o paciente faz de diferentes aspectos de sua 

vida, em relação ao seu estado de saúde.” Nesse conceito, é possível identificar 

referência ao impacto da doença ou do agravo na QV. 

Assim, a partir da constatação da importância de se identificar o impacto da 

enfermidade e do tratamento na perspectiva do indivíduo, cresceu o interesse de 

profissionais da área da saúde e de pesquisadores em transformar o amplo 

constructo de QV em uma medida quantitativa que pudesse ser utilizada em ensaios 

clínicos e em modelos econômicos na comparação de resultados entre diferentes 

populações e até mesmo entre diversas patologias (CICONELLI, 1999). 

É dessa maneira que surgem os instrumentos capazes de mensurar 

quantitativamente o significado da vida, da felicidade, do estado funcional, do 

ajustamento social, da satisfação, da saúde, do bem-estar de determinadas 

populações (ROCA-CUSACHS et al., 1992). 

O enfoque do presente estudo será a abordagem da QVRS das pessoas com 

HAS atendidas em UESF. Assim, a seguir, são apresentados alguns aspectos sobre 

os instrumentos de medida da QVRS na HAS. 
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3.3 Instrumentos de medida da QVRS entre pessoas com HAS 

 

 

Os instrumentos usados para medir a QVRS são úteis para transformar 

medidas subjetivas em dados objetivos, que permitam sua quantificação e análise. 

Essa forma de avaliação é necessária para verificar o impacto das intervenções em 

saúde na QVRS das pessoas. É importante ressaltar que, embora a avaliação da 

QVRS não seja capaz de englobar todos os aspectos fundamentais para um 

indivíduo, ela é uma maneira de assegurar, junto às medidas clínicas e laboratoriais, 

que os planos de tratamento estejam focalizados nas pessoas (DINIZ et al., 2006). 

A forma como são aplicados os instrumentos de QVRS é uma questão muito 

importante, pois sua aplicação pode ser em forma de entrevista realizada pelos 

profissionais de saúde, pelo telefone ou pelo correio, autoadminstráveis ou realizada 

por uma terceira pessoa, desde que devidamente treinada por profissionais para que 

haja padronização da entrevista, o que muitas vezes eleva o custo da pesquisa. As 

características do entrevistador podem influenciar os resultados. Apesar disso, é o 

tipo mais utilizado pelos pesquisadores, pois é possível obter o maior número de 

respostas, e os erros de entendimento são menores. Na aplicação feita por telefone, 

embora poucos dados sejam perdidos, a falta de compreensão é maior. Quanto aos 

instrumentos autoadministráveis, apresentam a desvantagem de excluir pessoas 

sem escolaridade; muitos ficam incompletos e a ausência do pesquisador pode gerar 

certa ansiedade e inseguranca nos pacientes ao responder os itens. Entretanto, 

estes apresentam como vantagem o menor investimento financeiro e a maior 

privacidade. (DINIZ et al., 2006). 

Diversos instrumentos têm sido propostos para avaliar adequadamente a 

QVRS de indivíduos portadores de diferentes doenças. Esses instrumentos podem 

ser divididos em dois grupos: os genéricos e os específicos (SCHULZ et al., 2008). 

Como os dois instrumentos fornecem informações diferentes, podem ser 

empregados concomitantemente (DINIZ et al., 2006). 

Os instrumentos podem ser classificados como genéricos, em relação ao 

campo de aplicação, se usam questionários de base populacional sem especificar 

patologias, sendo mais adequados a estudos epidemiológicos, planejamento e 

avaliação do sistema de saúde (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 
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Os instrumentos genéricos buscam avaliar de maneira global os aspectos 

relevantes relacionados à QV (físico, social, psicológico, espiritual); como exemplos, 

destacam-se o SF-36, Nottingham Health Profile (NHP), Quality of Well-being (QWB) 

e World Health Organization Quality of Life (WHOQOL), entre outros (GUYATT; 

FEENY; PATRICK, 1993; PINTO-NETO; CONDE, 2008). 

Os instrumentos classificados como específicos são capazes de avaliar de 

maneira individual e específica alguns aspectos da QV e são mais sensíveis na 

detecção de alterações após uma intervenção (GUYATT; FEENY; PATRICK, 1993; 

PINTO-NETO; CONDE, 2008). 

Vários instrumentos específicos incluem indicadores para aspectos subjetivos 

de conviver com patologias e lesões, como sentimentos de culpa e vergonha, que 

levam a consequências negativas sobre a percepção, da pessoa acometida e de sua 

família, em relação à QV (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Entre os instrumentos específicos, destaca-se o Cuestionário de Calidad de 

Vida em Hipertensión Arterial – CHAL, desenvolvido por um grupo de pesquisadores 

na Espanha e aplicado em dois grupos de pessoas com HAS. Um grupo estava sob 

cuidados hospitalares (90 pacientes) e o outro, recebia cuidados de atenção primária 

(89 pacientes), e um grupo controle (76 pessoas normotensas), com a finalidade de 

avaliar a validade (ROCA-CUSACHS et al., 1992).  

Com base nos resultados preliminares desse estudo, o instrumento que 

contava com 62 itens foi reformulado por um comitê científico, permanecendo com 

55 itens agrupados em duas dimensões: estado mental, constituída por 36 itens, e 

manifestações somáticas, constituída por 19 itens, com um marco temporal de 

referência de 15 dias. Essa versão final do CHAL foi testada quanto a sua validade 

em uma amostra constituída por 269 pessoas com HAS de ambos os sexos, com 

mais de 17 anos, de 92 centros de cuidados de saúde primários na Espanha. Além 

disso, foram incluídas aquelas pessoas diagnosticadas com HAS (PAS > 140 mmHg 

e/ou PAD > 90 mmHg (DALFÓ et al., 2000).  

No entanto o instrumento CHAL mostrou-se muito longo para a utilização na 

prática clínica e, assim, no estudo de Badia et al. (2002) foi reduzido a fim de se 

obter um questionário com 18 itens; esta versão condensada foi novamente alterada 

pelos investigadores do estudo que avaliaram a frequência, a importância e a 

adequação dos itens para pessoas com HAS, para se obter uma versão reduzida, 

composta por 16 itens e um item único sobre a mudança no estado geral de saúde 
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do paciente em relação à linha de base.  Essa versão reduzida, chamada 

MINICHAL, foi avaliada em relação a sua validade e as propriedades psicométricas 

(BADIA et al., 2002).  

Os resultados do estudo de Badia et al. (2002) sobre a avaliação do 

questionário MINICHAL fornecem evidências de sua confiabilidade, validade, 

responsividade. Segundo Badia et al. (2002), o MINICHAL deve ser testado no 

contexto de pesquisa e na prática clínica. 

O MINICHAL foi traduzido, adaptado e validado para o português do Brasil. 

Esse estudo realizou a validação do instrumento quanto à unidimensionalidade, ao 

constructo, ao critério, à confiabilidade e consistência interna, sendo que os 

resultados foram comparados em pessoas com HAS e normotensos(SCHULZ et al., 

2008).  

A tradução do MINICHAL para o português do Brasil realizou-se por meio de 

duas traduções independentes que foram harmonizadas, o que gerou uma versão 

que foi retrotraduzida. Essa versão, por sua vez, foi revisada por um comitê 

constituído por três juízes, integrantes de uma equipe multidisciplinar especializada 

em hipertensão e com domínio da língua espanhola.  A versão resultante dessa 

revisão, por sua vez, foi testada em um ensaio piloto. Após a adaptação 

transcultural, a última versão do instrumento foi aplicada em uma amostra de 300 

pessoas, residentes em Curitiba, sendo 155 pessoas com HAS e 145 pessoas 

normotensas (SCHULZ et al., 2008). 

A versão do MINICHAL, traduzida para o português (Brasil), refere-se aos 

últimos sete dias, composta por questões de múltipla escolha, sendo que os nove 

primeiros itens desse questionário estão relacionados ao domínio “estado mental” 

(state of mind) e a partir do item 10 até o item  16 relacionam-se ao domínio 

“manifestações somáticas” (somatic manifestations). O último item, que avalia a 

percepção geral de saúde do indivíduo e pontuada na mesma escala, porém não 

está incluído em nenhum dos dois domínios (SCHULZ et al., 2008). 

A avaliação dos juízes apresentou alto índice de concordância (75,44%), na 

análise de validade de conteúdo. A validade de construto foi avaliada por meio da 

análise fatorial, pois considera quantos construtos comuns são necessários para se 

poder explicar as convariâncias. A análise fatorial confirmou os dois fatores, sendo que 

um item apresentou diferença, o qual foi incluído no fator 2 (SCHULZ et al., 2008). 
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A confiabilidade da versão brasileira do MINICHAL foi testada por meio da 

análise de consistência interna, pelo coeficiente Alpha de Cronbach. Esse 

coeficiente varia entre 0 a 1, e quando maior esse valor, melhor é a confiabilidade do 

instrumento. A análise foi executada para os dois fatores (estado mental e 

manifestações somáticas). No fator 1(estado mental), foram considerados nove itens 

e no fator 2 (manifestações somáticas), foram considerados sete itens. O coeficiente 

Alpha para os fatores 1 e 2 foi de, 0,88 e 0,86 respectivamente (SCHULZ et al., 

2008). Segundo Pasquali (2003), os valores próximos de 0,90 são considerados 

adequados e de 0,80, moderados e inferior a 0,70 são insuficientes. 

No estudo de Schulz et al. (2008), dados de validade concorrente, comparando 

o MINICHAL com outros instrumentos para mensuração da QV, não foram feitos, 

assim o estudo desenvolvido por Melchiors et al. (2010) avaliou a validade 

concorrente da versão brasileira do MINICHAL, comparando seu desempenho ao 

instrumento genérico da avaliação da QV conhecido como WHOQOL-Bref. Esse 

estudo apontou que a versão brasileira do MINICHAL apresentou correlação 

significativa com WHOQOL-Bref relativo a todos os seus domínios, salvo do domínio 

“meio ambiente”, que não se correlacionou com o domínio “manifestações somáticas”. 

Dessa forma, esse estudo mostrou que o MINICHAL representa ser uma ferramenta 

útil na avaliação da QVRS em pessoas com HAS. 

As propriedades psicométricas avaliadas no estudo de Schulz et al. (2008), 

embora pertinentes, não foram exaustivas, pois, quando se utiliza um instrumento na 

prática clínica, ou em pesquisa cientifica, é fundamental dispor de informações mais 

abrangentes possíveis sobre seu desempenho psicométrico, suas forças e limitações, a 

fim de que seja realizada interpretação adequada dos resultados alcançados com a 

medida (SOUTELLO et al., 2011). Nesse sentido, Soutello et al. (2011) realizaram  

estudo ampliando a avaliação das propriedades psicométricas da versão brasileira do 

MINICHAL, com relação à estabilidade da medida e à validade de constructo 

convergente. A validade convergente foi confirmada por correlações significativas 

positivas entre dimensões semelhantes da versão brasileira do MINICHAL e do SF-36, 

e por correlações significativas negativas com o “Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire – MLHQ”. Esse estudo concluiu que a versão brasileira do MINICHAL 

possui evidência de confiabilidade e de validade, quando aplicada a pessoas com HAS 

que se encontram em seguimento ambulatorial (SOUTELLO et al., 2011). 
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Dentre os instrumentos específicos, segundo informações do MAPI Research 

Institute, um instituto internacional fundado com o objetivo de avançar nos processos 

de validação linguística para um adequado uso transcultural e interpretação dos 

instrumentos de QVRS, o MINICHAL é mencionado como um dos instrumentos 

confiáveis para mensuração da QVRS em HAS, com estudos de validação para a 

língua espanhola, portuguesa e para a língua inglesa, encontrando-se em processo 

de tradução e de adaptação cultural (MAPI RESEARCH INSTITUTE, 2013). 

Na literatura internacional, são escassos os instrumentos específicos para 

medir a QVRS entre pessoas com HAS. Dentre estes, destacam-se o questionário 

de avaliação da qualidade de vida de Bulpitt e Fletcher (BULPITT; FLETCHER, 

1990), o Arterial Hypertension Quality of Life Questionnaire - Calidad de Vida en la 

Hipertensión arterial - CHAL, desenvolvido na Espanha (ROCA-CUSACHS et al., 

1992) e sua versão abreviada - o Mini-cuestionario de Calidad de Vida en la 

Hipertensión Arterial – MINICHAL (BADIA et al., 2002), e o Hypertension Health 

Status Inventory (Hyper 31), instrumento autoaplicável, desenvolvido na Itália 

(YOUSSEF; MOUBARAK; KAMEL, 2005).  

Desses, encontram-se traduzidos e adaptados para a língua portuguesa do 

Brasil o questionário de Bulpitt e Fletcher (GUSMÃO; PIERIN, 2009) e o MINICHAL 

(SCHULZ et al., 2008).  

Enquanto o questionário de Bulpitt e Fletcher abrange a avaliação do bem-

estar físico (sintomas), do bem-estar psicológico e, especialmente, da percepção dos 

efeitos do tratamento medicamentoso no estilo de vida das pessoas com HAS 

(BULPITT; FLETCHER, 1990), o MINICHAL procura avaliar o comprometimento das 

dimensões somática e mental da saúde do indivíduo com HAS. Embora sendo útil 

nisso, esse instrumento não privilegia a percepção do impacto do tratamento 

medicamentoso na vida da pessoa (SOUTELLO  et al., 2011). 

Estudos têm apontado o MINICHAL como um instrumento útil, rápido, fácil de 

ser aplicado e que pode ser usado de forma complementar para avaliar a QVRS de 

pessoas com HAS (MELCHIORS et al., 2010; SOUTELLO et al., 2011; CARVALHO 

et al., 2012). 

Dessa forma, a escolha do MINICHAL para avaliar a QVRS das pessoas com 

HAS atendidas em UESF no presente estudo deve-se aos seguintes fatores: 

possibilidade de se avaliar a QVRS por meio de um único instrumento e assim 

reduzir o tempo de aplicação quando comparado a outros instrumentos validados 
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para a língua portuguesa; permitir a comparação dos efeitos de uma intervenção 

terapêutica específica; apresentar maior sensibilidade para avaliar aspectos 

específicos e inerentes a HAS quando comparado aos instrumentos genéricos; ser 

um instrumento que teve as propriedades de medida testadas e comprovadas, o que 

mostra ser um instrumento de medida válido e confiável. 

A literatura mostra os resultados obtidos com o uso do MINICHAL e o 

instrumento genérico WHOQOL-Bref e aponta resultados similares entre esses 

instrumentos, o que conclui que essas medidas de QVRS podem ser úteis no auxílio da 

escolha do melhor tratamento para pessoas com HAS e em estudos populacionais que 

avaliem os determinantes da QVRS nessas pessoas (MELCHIORS et al., 2010). 

Pesquisa que utilizou o MINICHAL para avaliar a QVRS aponta que a maioria 

das pessoas com HAS avalia sua QVRS como satisfatória em muitos aspectos, 

entretanto ainda há uma parcela significativa de sujeitos que indicaram pleno 

descontentamento com sua QVRS. A necessidade de mudança de hábitos de vida 

foi um dos dados mais preocupantes levantados por essa pesquisa, pois mesmo os 

hipertensos assumindo saber sobre sua importância, ainda não o fazem, 

aumentando, assim, as complicações relacionadas à HAS (CASTRO; COUTINHO, 

2012). 

Apesar de o MINICHAL ser um instrumento elaborado recentemente, vários 

estudos têm alcançado resultados satisfatórios com sua utilização, como a 

possibilidade de comparar estudos internacionais e multicêntricos, com menor gasto 

de tempo e de recursos financeiros (MELCHIORS et al., 2010; BÜNDCHEN et al., 

2010;  CARVALHO et al., 2012; SOUTELLO et al., 2011; MIAN; GASPARINO, 

2012). 

As investigações realizadas com o MINICHAL têm demonstrado que a QVRS 

de pessoas com HAS não é igual à dos normotensos. Estudo prévio mostrou que 

57,9% dos hipertensos no Estágio 2 e 3 tinham duas ou mais doenças 

concomitantes em relação a 30,1% dos hipertensos no Estágio 1 (BADIA  et al., 

2002).  As variáveis clínicas e sociodemográficas influenciaram a QVRS e fatores 

como maior faixa etária, sexo feminino, obesidade e menor nível educacional 

parecem se relacionar a uma QVRS inferior (MELCHIORS et al.,2010). 

O estudo de Bündchen et al. (2010) avaliou a QVRS de pessoas com HAS 

sedentárias e praticantes de exercícios físicos. As características clínicas de ambos 

foram semelhantes, salvo em relação à idade que foi maior nas pessoas ativas. As 
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pessoas com HAS ativas apresentaram QVRS superior aos sedentários, 

principalmente em relação ao domínio estado mental, mesmo sendo o grupo ativo 

formado por pessoas mais idosas e com histórico maior de eventos cardiovasculares 

e de doenças cardiovasculares instaladas. 

Outro estudo que utilizou o MINICHAL e o SF-36 mostrou que as pessoas 

com HAS e com obesidade apresentaram avaliação da QVRS inferior tanto no SF-36 

(os domínios vitalidade, aspectos sociais e saúde mental) como nos dois domínios 

do MINICHAL (CARVALHO et al., 2012). 

A versão brasileira do MINICHAL apresenta evidências de praticabilidade, de 

aceitabilidade e de potencial sensibilidade para a detecção de piora na QVRS 

demonstrada pela ausência de efeito chão; no entanto, a constatação de efeito teto, 

substancial em ambas as dimensões e moderado no escore total aponta para 

potencial limitação na detecção de melhora da QVRS (SOUTELLO et al., 2011). 

 O efeito chão ocorre quando a percentagem de pacientes pontua no mais 

baixo nível da medida, o que impede a detecção pelo instrumento de mudanças em 

situações de piora da condição de saúde da população estudada. Já o efeito teto 

manifesta-se quando a distribuição da pontuação é assimétrica e determinada 

percentagem da população pontua no mais elevado nível da medida, o que limita a 

detecção de mudanças no status de saúde em situações de melhora da saúde da 

população investigada (SOUTELLO et al., 2011).  

Ainda para os mesmos autores, novos estudos são necessários com vistas a 

confirmar a estrutura e os fatores da versão brasileira do MINICHAL e sua validade 

convergente, assim como para pesquisar sua sensibilidade e responsividade. 

A percepção da QVRS de pessoas com HAS em seguimento ambulatorial no 

interior do Estado de São Paulo mostrou-se inferior à de outros estudos realizados 

no Brasil e não encontrou diferenças significativas nas associações entre os 

domínios e às diversas variáveis em estudo, como idade, sexo, raça, estado civil, 

renda familiar, escolaridade, tabagismo, etilismo, tempo de HAS e comorbidades 

prévias. A única associação significativa encontrada nesse estudo foi entre o 

domínio estado mental e a prática de exercício físico. Esse estudo recomenda novas 

pesquisas utilizando o MINICHAL, a fim de que os resultados possam apoiar a 

equipe multiprofissional no planejamento da assistência de saúde (MIAN; 

GASPARINO, 2012). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

A presente investigação trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal 

e abordagem quantitativa. 

O estudo descritivo é a distribuição de frequência das patologias e dos 

agravos à saúde, em função das variáveis relacionadas ao tempo, ao espaço e à 

pessoa, permitindo o detalhamento do perfil epidemiológico, com vistas à promoção 

à saúde (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

O estudo transversal é uma estratégia epidemiológica caracterizada pela 

observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade. Os indivíduos são geralmente pessoas, que se podem denominar de 

unidades de observação. Em um estudo transversal, as unidades de observação 

costumam ser selecionadas aleatoriamente, isto é, por algum método orientado 

apenas pelo acaso, entre todos os indivíduos que compõem uma população 

(MEDRONHO et al.,  2006). 

 

 

4.2 Local de estudo 

 

 

O presente estudo foi realizado com pessoas com HAS cadastradas na 

Unidade de Estratégia de Saúde da Família (UESF) de um município situado ao Sul 

do Estado de Minas Gerais. Município com 73.774 habitantes, área de 850 Km2, 

localizado na Bacia Hidrográfica do entorno do Lago de Furnas (IBGE, 2010).  

Atualmente, esse município conta com 12 equipes da UESF na zona urbana e 

uma equipe na zona rural, com uma cobertura de 60% da população em todo o 

município (BRASIL, 2012a).  

A UESF, contexto de investigação, é constituída por sete microáreas 

adstritas. Essas áreas estão divididas por ruas, de acordo com sua proximidade 

(BRASIL, 2012a). 
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4.3 População de estudo 
 

 

A UESF possui 2599 pessoas cadastradas (1207 homens e 1392 mulheres). 

Dessas, 1956 (890 homens e 1066 mulheres) possuem idade igual ou superior a 18 

anos. Dentro desse conjunto de pessoas, 26,1% com idade de 18 anos e mais com 

HAS (210 homens e 302 mulheres). Dessa forma, a população do presente estudo 

foi constituída por 512 pessoas com HAS.  
 

 

4.4 Estudo piloto 

 
 

O Estudo Piloto foi aplicado a trinta pessoas com HAS cadastradas no sistema 

Hiperdia da UESF e que não fizeram parte do estudo, os quais foram convidados para 

responderem os itens do instrumento, após consentimento e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo piloto foi realizado com o objetivo 

de obter dados para o cálculo da amostra e de verificar a melhor forma de se coletar e 

de se registrar os dados, identificar a compreensão dos sujeitos às questões, assim 

como verificar a necessidade de adequação do vocabulário.  

Após o estudo piloto, foram realizadas adequações no instrumento, que 

passou por um processo de refinamento (validação de aparência), com o objetivo de 

verificar se seus itens representam o universo do conteúdo e se permitem alcançar 

os objetivos traçados (RICCIO et al., 1995). Esse processo tem o objetivo de avaliar 

a clareza, a objetividade e a abrangência em relação àquilo que se propõe identificar 

(GALDEANO, 2007). 

Também verificou-se a necessidade de se utilizarem escalas que não 

compunham o projeto na fase inicial, como o Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT), para avaliar o consumo de bebidas alcoólicas; o questionário proposto 

pelo Guia Alimentar fornecido pelo Ministério da Saúde a fim de avaliar a 

alimentação e o International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) para verificar o 

nível de atividade física realizada pelas pessoas com HAS. Dessa forma, foi 

necessário acrescentar tais instrumentos e realizar modificações nas questões 

relacionadas aos dados sociodemográficos. Também constatou-se boa aceitação na 

aplicação dos instrumentos por meio do preenchimento autoadministrativo.  
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Antes da coleta de dados definitiva, foi realizado um novo teste piloto. Esse 

instrumento de pesquisa foi aplicado a 14 pessoas com HAS, cadastrados no 

Hiperdia de uma UESF próxima ao local onde ocorreu o estudo a fim de não 

prejudicar a amostra do estudo; as mesmas assinaram o TCLE após consentimento 

em participar do estudo. Seu objetivo, portanto, foi verificar até que ponto esses 

instrumentos têm realmente condições de garantir resultados isentos de erro (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.5 Amostra do estudo 

 

A amostra foi calculada pelo Open Epi, Version 2, após a realização do 

estudo piloto. Trata-se de uma amostra por conveniência, uma vez que a UESF foi 

inserida no estudo por escolha e não por sorteio. Ao n= 369 foram acrescidos mais 

20% de participantes no sorteio, totalizando 443 pessoas. Esse acréscimo é 

considerado importante para garantir que, mesmo na ocorrência de perdas, o poder 

estatístico se mantenha em 80%. Assim, fizeram parte da amostra 443 sujeitos da 

UESF previamente escolhida. 

Da população composta de 512 pessoas com HAS, foram sorteadas 443 

pessoas com HAS, cadastradas na referida UESF do município de Minas Gerais. 

Destas 443 pessoas sorteadas para o estudo, 46 não atenderam aos critérios 

estabelecidos, totalizando uma amostra constituída por 397 pessoas com HAS. 

Os critérios de inclusão considerados foram: pessoas cadastradas na referida 

UESF, com 18 anos de idade ou mais e com diagnóstico médico de HAS. 

Para os critérios de exclusão, considerou-se a inviabilidade da participação da 

pessoa sorteada no dia da entrevista por estarem internadas, ou por terem 

alterações cognitivas ou, por algum motivo, não serem capazes de fornecer 

informações. 

 

 

4.6 Aspectos éticos 

 

 

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da  

EERP/USP, segundo o protocolo CAAE: 02313012.4.0000.5393 (ANEXO A) e 
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conforme a Resolução 196/96, que trata de Pesquisa Envolvendo os Seres 

Humanos. Foram obedecidos os seguintes princípios (BRASIL, 1996; GAUTHIER et 

al., 1998): 

- Solicitação de autorização prévia à Secretária Municipal de Saúde do município 

onde o estudo está sendo desenvolvido (APÊNDICE A); 

- Aos participantes da pesquisa, foi solicitada a concordância por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garantido o anonimato e o direito de 

desistência em qualquer fase da mesma (APÊNDICE B). 

 

 

4.7 Período de investigação 

 

 

O período de investigação foi iniciado após a autorização da Secretária 

Municipal de Saúde e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP). Após 

adequação dos instrumentos, iniciou-se a coleta de dados no período de abril a julho 

de 2013. 

 

 

4.8 Procedimento para a coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados, foram selecionados entrevistadores (alunos de 

graduação e enfermeiros), os quais foram treinados pela pesquisadora responsável 

pelo estudo quanto ao preenchimento do instrumento, à avaliação antropométrica e 

à medida da pressão arterial e à forma de abordar as pessoas com HAS. Os 

instrumentos foram preenchidos sob a forma de entrevista, em visita domiciliar após 

agendamento prévio.  

O treinamento contou com a participação de dezenove pessoas, sendo que 

dez são alunos do curso de Graduação de Enfermagem do 7º período; uma aluna de 

Farmácia; uma aluna de Odontologia, uma aluna de Pedagogia e seis enfermeiros. 

O treinamento foi realizado por meio de uma aula de três horas de duração, 

durante a qual foi realizada a leitura do instrumento, com a explicação detalhada de 
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cada item e da maneira correta de abordar as pessoas com HAS participantes do 

estudo.  

A medida da PA foi realizada junto aos participantes do treinamento, em que 

cada etapa da técnica foi repassada passo a passo, para esclarecer as dúvidas que 

porventura aparecessem. 

Os entrevistadores que participaram da fase de treinamento receberam 

orientações sobre as aferições de medidas de peso, de altura, de circunferência 

abdominal, de circunferência do quadril, de circunferência braquial e da medida da 

PA, conforme descrito abaixo (item 4.9.1 Avaliação dos dados antropométricos e 

medida da PA).  

 

 

4.9 Instrumentos para a coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados referente à caracterização da amostra, alterações 

clínicas, hábitos de vida, dados antropométricos, medida da PA, antecedentes 

familiares, tabagismo, uso de medicação, QVRS, alimentação, consumo de bebida 

alcoólica e atividade física, foi utilizado um instrumento constituído por 12 itens que 

totalizam 106 subitens (ANEXO C). 

Esse instrumento semiestruturado, de autoria do Grupo de Pesquisa Oficina 

de Projetos em Esfigmomanometria (OPE) da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP), foi submetido à avaliação de 

cinco profissionais da área de saúde quanto à forma de apresentação, à facilidade 

de leitura, à clareza e ao conteúdo, bem como quanto às sugestões para exclusão, 

para acréscimo ou para modificações dos itens por profissionais com experiência na 

área de hipertensão e de epidemiologia. 

As sugestões emitidas pelos experts que avaliaram o questionário foram 

acatadas e as adequações realizadas, compondo a versão final do instrumento, com 

51 subitens, que abordam as variáveis relacionadas à identificação, à procedência, à 

condição socioeconômica do indivíduo; às alterações clínicas; ao colesterol e ao 

triglicérides; a doenças vasculares e à HAS; a dados antropométricos e clínicos; aos 

antecedentes familiares; ao tabagismo; à medicação em uso na última semana 

(ANEXO C). 
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Nesse instrumento, foram inseridos quatro instrumentos: o MINICHAL, o 

questionário proposto pelo Guia alimentar para a população brasileira fornecido pelo 

Ministério da Saúde, o Alcohol Use Disorders Test e o International Physical Activity 

Questionnaire. 

Os 12 itens que compuseram esse instrumento foram divididos da seguinte 

forma: 

Item I – Dados de Identificação: composto por seis subitens sobre a 

identificação da pessoa com HAS. 

Item II – Condição sócioeconômica: composto por sete subitens sobre renda 

familiar média, a ocupação principal e escolaridade. 

Item III - Alterações Clínicas/Colesterol e de triglicérides: composto por dois 

subitens que abordam se a pessoa já realizou exame de glicemia e triglicérides. 

Item IV – Patologias/doenças vasculares e HAS: composto por nove subitens 

sobre IAM, angina do peito, cirurgia cardíaca e AVE. 

Item V – Dados antropométricos/clínicos: composto por vinte três subitens 

sobre peso, altura, circunferência abdominal, circunferência do quadril, 

circunferência do braço, medida da pressão arterial do braço direito e do braço 

esquerdo, antecedentes familiares de HAS, DM, IAM, angina e AVE.  

Item VI - Hábitos de vida/tabagismo: composta por quatro subitens que 

buscaram identificar a presença de tabagistas, ou de ex-tabagistas por meio de 

questões sobre o uso consistente de cigarros e/ou do cachimbo e/ou do charuto, a 

quantidade e a frequência do hábito.  

Item VII - Medicamentos em uso na última semana: composta por um subitem 

que aborda quais as medicações a pessoa com HAS utilizou na última semana e 

quanto tempo faz que a mesma utiliza tais medicações.  

Item VIII – MINICHAL : composto por dezessete subitens que avaliam a 

QVRS de pessoas com HAS, trata-se de um instrumento validado no Brasil, sendo  

considerado uma ferramenta útil, rápida e eficaz para medir essa variável (BADIA et 

al., 2002; CAVALCANTE et al., 2007; SCHULZ et al., 2008; BÜNDCHEN et al., 2010; 

MELCHIORS et al., 2010; CARVALHO et al., 2012; VIEIRA et al., 2012). 

Item IX – Avaliação alimentar: composto por dois subitens que avaliam se a 

pessoa realiza alguma dieta e qual o tipo de dieta realizada. 
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Item X – Questionário proposto pelo Guia Alimentar para a população 

brasileira: composto por dezoito subitens que avaliam como está a alimentação da 

pessoa com HAS.  

Item XI – Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT): composto por dez 

subitens relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas; este instrumento foi 

validado no Brasil por Méndez (1999).  

Item XII – Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ): composto 

por seis subitens que avaliam a prática de atividade física e dois itens que avaliam o 

tempo que a pessoa gasta sentada; trata-se de um instrumento mundial proposto 

pela Organização Mundial da Saúde, e que pretende servir para determinar o nível 

de atividade física em nível populacional. A escolha desse instrumento se deve ao 

fato de ser fácil, rápido, confiável e validado no Brasil, quanto à reprodutibilidade, à 

validade simultânea e à validade de critério (MATSUDO et al., 2001). 

A avaliação antropométrica, a medida da PA, assim como os quatro 

instrumentos que foram inseridos ao instrumento de coleta de dados serão descritos 

a seguir. 

 

 

4.9.1 Avaliação dos dados antropométricos e medida da pressão arterial 

 

 

Para a avaliação do perfil antropométrico, foram aferidas medidas de peso, de 

estatura, de circunferência abdominal (CA), do quadril e de circunferência braquial. 

As medidas antropométricas das pessoas com HAS foram verificadas nos domicílios 

pelos entrevistadores. 

O peso corporal (Kg) foi verificado no domicílio, momentos após a entrevista 

com os indivíduos trajando roupas leves; em posição ereta; sem calçados; com os 

pés juntos e os braços posicionados ao longo do corpo; com as palmas das mãos 

voltadas para a lateral da perna (PERES et al., 2010). O peso foi aferido uma única 

vez, utilizando-se balança digital portátil, com capacidade máxima de 150Kg e 

variação de 100g. A estatura (cm) foi medida com a fixação de uma fita métrica 

inelástica em uma superfície vertical sem rodapés; com o indivíduo descalço; sem 

adornos na cabeça; em pé; com os calcanhares unidos, e estes com os glúteos, com 
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os ombros e com a cabeça tocaram a superfície vertical da parede, adotando-se a 

linha de visão horizontal no momento da inspiração (PERES et al., 2010). 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado com as medidas de peso e de 

altura, de acordo com a seguinte fórmula: IMC = peso (kg) / altura2 (cm). Os pontos 

de corte de IMC adotados foram os preconizados pela World Health Organization 

(1995), ou seja, baixo peso (IMC < 18,5); eutrofia (IMC 18,5-24,9 Kg/m2); sobrepeso 

(25,0 kg/m2 ≤ IMC ≤ 29,9 kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2). 

A aferição da circunferência abdominal (CA) foi feita por meio de uma fita 

métrica, de material inextensível, com escala em centímetros, posicionada no ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca superior (JANSSEN; MARK, 2006; 

CHACUR et al., 2010).   

A circunferência do quadril (CQ) foi realizada com a fita métrica, de material 

inextensível, com escala em centímetros; utilizou-se a área de protusão máxima dos 

músculos glúteos (LEITE, 2011). 

Essas duas medidas deram origem à obtenção do indicador relação cintura 

quadril (RCQ), cujos pontos de corte utilizados serão 0,95 para homens e 0,80, para 

mulheres (AFONSO; SICHIERI, 2002). 

Os pontos de corte adotados para CA foram de acordo com o grau de risco 

para doenças cardiovasculares: risco aumentado para mulheres (CA > 80cm) e para 

homens (CA > 94 cm), e risco muito aumentado para mulheres (CA > 88 cm) e para 

homens (CA > 102 cm) (SBC; SBH; SBN, 2010) 

As circunferências braquiais (CB) foram medidas antes da medida da PA 

pelos entrevistadores treinados para evitar erros. Foi utilizado o protocolo 

recomendado pela American Heart Association. A circunferência foi medida no ponto 

médio entre o acrômio e o olécrano do braço direito e esquerdo, apoiado no nível do 

coração (quarto espaço intercostal) com a pessoa sentada (PERLOFF et al., 1993; 

VEIGA et al., 2009).  

A determinação do valor da PA no momento da coleta de dados foi realizada 

de acordo com as etapas propostas junto às VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

(SBC; SBH; SBN, 2010). A PA foi medida três vezes consecutivas para cada 

paciente, com intervalo mínimo de um minuto entre as medidas, tomando por 

referência o braço em que a PA for mais elevada.  

A Liga Mundial de hipertensão recomenda para a avaliação da PA junto à 

comunidade, o uso de um dispositivo semiautomático ou totalmente automático 
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(CAMPBELL et al., 2014). Dessa forma, para a avaliação da PA foi utilizado o 

aparelho automático digital OMRON HEM – 742.  Esse aparelho é validado pelos 

protocolos da Association for the Advancement of Medical Instrumentation e British 

Hypertesion Society para pesquisas internacionais. A média da PA foi obtida 

considerando-se as duas últimas medidas realizadas em cada pessoa com HAS. 

Foram consideradas controladas as pessoas com HAS que obtiveram os valores de 

PA <140/90 mmHg, conforme diretrizes brasileiras e internacionais (CHOBANIAN et 

al, 2003; MANCIA et al., 2007; CAMPBELL et al., 2009; SBC; SBH; SBN, 2010). 

Para a medida da PA, utilizaram-se as recomendações das VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão (SBC; SBH; SBN, 2010). 

Preparo do participante do estudo: 

1. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 

minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. 

Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento; 

2. Certificar-se de que o paciente NÃO: 

• está com a bexiga cheia; 

• praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; 

• ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; 

• fumou nos 30 minutos anteriores. 

3. Posicionamento do paciente: 

Deve estar na posição sentada; com as pernas descruzadas; com os pés 

apoiados no chão; com o dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar 

na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal); livre 

de roupas; apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo 

ligeiramente fletido. 

  O procedimento para a medida da PA, de acordo com as VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão (SBC; SBH; SBN, 2010), constitui-se em: 

1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do braço. Após a medida, 

selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço; 

2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; 

3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial; 

4. Ligar o aparelho no botão START e aguardar o valor no monitor; registrar o valor 

obtido. 



Metodologia  |  53 

As pessoas também foram agrupadas de acordo com os valores que 

classificam os indivíduos acima de 18 anos conforme as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (SBC; SBH; SBN, 2010). Estas classificam a PA em ótima PA < 120/80 

mmHg; PA normal que corresponde a pressão arterial sistólica (PAS) <130 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD) < 85 mmHg; PA limítrofe que corresponde a 

PAS entre 130 a 139 mmHg e PAD entre 85 a  89 mmHg. A HAS é classificada em 

três estágios quando a PA é ≥140/90 mmHg. O estágio 1 corresponde à PAS entre 

140 e 159 mmHg e a PAD, entre 90 a 99 mmHg. O estágio 2 corresponde à PAS 

entre 160 e 179 mmHg e a PAD entre 100 a 109 mmHg. O estágio 3 corresponde à 

PAS ≥180 mmHg e a PAD ≥110 mmHg (SBC; SBH; SBN, 2010). 

 

 

4.9.2 Miniquestionário de qualidade de vida em hipertensão arterial (MINICHAL) 

 

 

Para a avaliação da QVRS, foi utilizado o MINICHAL- Brasil, instrumento 

validado no Brasil por Schulz  et al. (2008). Trata-se de um Miniquestionário de 

Qualidade de Vida Hipertensão Arterial (ANEXO C), cujos domínios contemplados 

atendem ao objetivo do estudo  que busca avaliar o impacto da HAS sobre a QVRS 

de seus portadores. É um instrumento rápido, de fácil aplicação, podendo ser 

autoadministrado, recordatório dos últimos sete dias e de linguagem de fácil 

compreensão.  

 O MINICHAL- Brasil avalia os domínios relacionados ao estado mental (9 

questões), às manifestações somáticas (7 questões), e apresenta uma questão para 

verificar como o indivíduo avalia que a HAS e o seu tratamento têm influenciado em 

sua QVRS.  

As respostas dos domínios estão distribuídas em uma escala de frequência 

do tipo Likert e têm quatro opções de respostas de 0 (Não, absolutamente) a 3 (Sim, 

muito). Nessa escala, quanto mais próximo a 0 estiver o resultado, melhor a 

qualidade de vida. O domínio estado mental compreende as questões de 1 a 9, 

sendo a pontuação máxima de 27 pontos. O domínio manifestações somáticas 

compreende as questões de 10 a 16 e tem pontuação máxima de 21 pontos.  
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4.9.3 Questionário proposto pelo Guia Alimentar para a População Brasileira 

fornecido pelo Ministério da Saúde 

 

 

O instrumento utilizado para a avaliação da alimentação foi o questionário 

proposto pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, fornecido pelo Ministério 

da Saúde, para incentivo a uma alimentação saudável (BRASIL, 2012b). Esse 

questionário inclui 18 questões sobre características relacionadas ao padrão 

alimentar, prática de atividade física, ingestão hídrica e de bebidas alcoólicas 

(ANEXO C).  

O Guia Alimentar trata-se de um instrumento oficial que objetiva definir as 

diretrizes alimentares para serem utilizadas na orientação alimentar e nas escolhas 

saudáveis dos alimentos pela população brasileira. 

Os guias alimentares para populações têm sido utilizados internacionalmente 

(BARBOSA; SALLES-COSTA; SOARES, 2006; MARTINS; FREIRE, 2008).  

Seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as recomendações 

são baseadas em alimentos e não em nutrientes; entretanto são levados em 

consideração os parâmetros nutricionais e os alimentos são organizados em grupos 

de acordo com seus principais nutrientes. Os guias devem apresentar uma relação 

entre os alimentos e a saúde dos indivíduos. Duas são as propostas dos guias: a 

primeira, ser um guia de saúde pública, e a segunda, uma ferramenta de educação 

nutricional capaz de fornecer, além das orientações nutricionais, um meio de 

informação para a população. De maneira geral, as recomendações englobam os 

alimentos a serem consumidos com maior frequência (frutas, vegetais e cereais 

integrais) e aqueles a serem restringidos da alimentação (gorduras, açúcares, sal e 

álcool) em razão da evidência científica acumulada sobre o seu papel na etiologia 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) (FREIRE et al., 2012). 

Esse guia foi elaborado baseando-se no cenário epidemiológico atual 

(transição epidemiológica e nutricional) tendo como propósito promover orientações 

alimentares que visem à promoção da saúde e à prevenção de doenças 

relacionadas à alimentação. Como DCNT, há o DM, a Obesidade, a DCV, o câncer e 

a HAS (BRASIL, 2012b). Esse instrumento é composto por 18 itens, sendo que, para 

o cálculo da pontuação total, deve-se observar a resposta e somar a pontuação 

correspondente, de acordo com a seguinte tabela: 
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Quadro1. Distribuição da pontuação total, referente aos 18 itens do questionário para a 
avaliação da alimentação. 

QUESTÃO PONTUAÇÃO 

1- a)0 b)3 c)2 d)1 

2 - a)0 b)1 c)2 d)3          e)4 

3- a)0 b)3 c)1 d)2 

4 - Soma das porções Pontuação final 

 0 0 

< 3 1 

3 – 4,4 2 

4,5 – 7,5 3 

> 7,5 4 

5 - a)1 b)2 c)3 d)0 

6 - a)3 b)0 c)2 

7 - a)0 b)1 c)3 d)2 

8 - a)0 b)3 c)2 d)1 

9- a)1 b)3 

10 - a)4 b)0 c)2 d)1            e)3 

11 -  a)4 b)3 c)2 d)1            e)0 

12 -  a)0 b)3 c)0 

13 - a)0 b)3 

14 - Soma das porções Pontuação final 

 <3 0 

3 - 4 2 

5 - 6 3 

15 - a)0 b)3 c)1 d)2 

16 - a)0 b)1 c)2 d)3 

17 - a)0 b)3 c)2 

18 - a)0 b)1 c)2 d)3 

SOMA TOTAL DOS PONTOS:_________________ 

Fonte: <http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimntacao.php>. 

 

Para efetuar o cálculo do número de porções consumidas, são divididas 

essas quantidades pelo equivalente a 1 porção, conforme o exemplo: 

Cálculo: número de porções consumidas = quantidade que você consome 

 Equivalente a 1 porção 
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Atente-se para o exemplo abaixo: 

 

Quadro2. Exemplos para o cálculo do número de porções consumidas. 

 Quantidade que você 

consome 

Equivalente a 1 

porção 

Número de porções 

consumidas 

a 9 colheres de sopa 3 colheres de sopa 9/3 = 3 

b 4 fatia 1 unidade/2 fatias 4/2 = 2 

c 0 fatia 1 fatia 0/1 = 0 

d 6 unidades 6 unidades 6/6 = 1 

Fonte: <http://nutricao.saude.gov.br/teste_alimntacao.php>. 

 

Soma das porções consumidas = ( a + b + c + d = __ porções. Ex.: 3 + 2 + 0 + 1 = 6 porções) 

 

Para a avaliação dos hábitos alimentares, verificar a pontuação obtida: até 28 

pontos, há necessidade de tornar a alimentação e os hábitos de vida mais 

saudáveis, ou seja, a alimentação e a atividade física estão insatisfatórias.  

De 29 a 42 pontos: há necessidade de atenção à alimentação e a outros 

hábitos como atividade física e consumo de líquidos.  

De 43 pontos ou mais: encontra-se com uma alimentação e um modo de vida 

saudáveis. 

 

 

4.9.4 Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT 

 

 

O Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) trata-se de um dos 

instrumentos mais utilizados em todo o mundo para a identificação de grupos de 

risco e de rastreamento do uso inadequado de álcool em amostras clínicas e da 

população de forma geral (SELIN, 2006; MENESES-GAYA, C. et al., 2009; RISTA; 

GLÖCKNER-RIST; DEMMEL, 2009). 

A OMS desenvolveu originalmente o instrumento AUDIT (ANEXO C) no final 

da década de 1980, fundamentado em um projeto que envolveu seis países 

(Austrália, Bulgária, Kênia, Noruega e Estados Unidos). O estudo foi realizado com 

uma amostra de 1.888 participantes classificados a partir de entrevistas prévias, em 
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três grupos: “não bebedores” (36%), indivíduos abstêmios ou que consumiam bebida 

alcoólica até três vezes por ano; “bebedores” (48%), aqueles que consumiam álcool 

ao menos quatro vezes por ano; e “alcoolistas” (16%), indivíduos com diagnóstico de 

alcoolismo, já submetidos ou que procuravam tratamento especializado 

(SAUNDERS et al., 1993; SANTOS et al., 2013). 

Um conjunto com 150 questões compostas por variáveis sociodemográficos, 

perguntas referentes à sua sintomatologia atual; história médica pregressa; consumo 

de álcool; uso de outras substâncias; reações psicológicas ao álcool; problemas 

referentes ao álcool; história familiar de alcoolismo e autopercepção em relação a 

problemas com álcool. Com base em critérios, como, por exemplo, relevância clínica 

e cobertura dos domínios teóricos propostos para o AUDIT (frequência do consumo, 

dependência e consequências negativas do consumo de álcool), juntamente com a 

capacidade de generalização transcultural do conteúdo, seus proponentes chegaram 

à versão final composta por dez itens; sete voltados para avaliar o uso nocivo e para 

a dependência de bebidas alcoólicas e três, com a finalidade de medir a quantidade 

e a frequência do consumo (SAUNDERS et al., 1993).  

De acordo com Rista, Glöckner-Rist e Demmel (2009), entre os instrumentos 

utilizados para avaliar o consumo abusivo de álcool, o AUDIT se destaca em 

decorrência de sua sensibilidade para detectar a dependência e o consumo nocivo 

em amostras clínicas e por sua utilidade para identificar potenciais grupos de risco. 

Mesmo que sua utilização tenha inicialmente sido combinada com processos clínicos 

de triagem, com exames laboratoriais e com avaliações físicas, a maioria dos 

estudos atuais o tem empregado como uma medida de triagem (screen) 

independente (SELIN, 2006).  

A literatura cientifica têm enfatizado a pertinência de sua aplicação com 

amostras e em contextos culturais distintos (MENESES-GAYA, C. et al., 2009; 

RISTA; GLÖCKNER-RIST; DEMMEL, 2009). O AUDIT é utilizado na Suécia em 

levantamentos nacionais acerca do consumo de álcool desde a década de 1990 

(SELIN, 2006). 

O AUDIT é constituído por dez itens e, de acordo com a pontuação, auxilia a 

identificar quatro diferentes padrões de consumo: uso de baixo risco (consumo que 

provavelmente não irá ocasionar problemas); uso de risco (consumo que poderá 

gerar problemas); uso nocivo (consumo que provavelmente já tenha provocado 

problemas) e provável dependência (BABOR  et al., 2001). 
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O AUDIT é muito utilizado em vários países por ser um instrumento de fácil 

aplicação e de baixo custo. O escore total varia de zero a 40 pontos e, de acordo 

com ele, consumo de baixo risco (0 a 7 pontos), consumo de risco (8 a 15 pontos), 

uso nocivo (16 a 19 pontos) e provável dependência (20 ou mais pontos) (BABOR et 

al., 2001; PILLON; CORRADI-WEBSTER, 2006). 

Nas amostras usadas para o desenvolvimento do AUDIT, o ponto de corte 8 

permitiu uma boa sensibilidade e especificidade para a detecção dos diferentes 

padrões de uso problemático de álcool (sensibilidade = 0,90, especificidade =0,80) 

(BABOR et al., 2001). Dessa forma, no presente foi adotado o ponto de corte 8 e a 

classificação proposta por Babor et al. (2001). 

No Brasil, o AUDIT foi traduzido por Fligie et al. (1997) e validado por Méndez 

(1999); posteriormente, Lima et al. (2005), também em estudo de validação do 

AUDIT,  recomendaram pontuações 7/8 indicadas como melhores pontos de corte, 

com sensibilidade 100% e especificidade 76%. O estudo de Méndez (1999) 

identificou o mesmo ponto de corte, com 91,8% de sensibilidade e 62,3% de 

especificidade.  

No estudo de Méndez (1999), não foi efetuada qualquer análise fatorial do 

instrumento, ao passo que no estudo desenvolvido na cidade de Salvador por Lima 

et al. (2005), foi possível observar a validade convergente com os critérios da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10, 2004), consistência interna (alfa de 

Cronbach) e pertinência de uma estrutura fatorial composta por dois fatores (medida 

do consumo e consequências do consumo de álcool). 

Outro estudo brasileiro realizado por Moretti-Pires e Corradi-Webster (2011) 

buscou validar o AUDIT para uma amostra específica da Amazônia (população 

ribeirinha). Nesse estudo, a versão original foi traduzida para o português e, 

posteriormente, essa fase, respondida por 361 participantes. Os resultados 

mostraram um alfa de Cronbach médio de 0,87, levando-se em consideração três 

aplicações distintas, e uma correlação de 0,93 entre a primeira e a segunda 

aplicação (teste-reteste). Além disso, os autores estabeleceram, por meio da análise 

de curvas ROC, sete como ponto de corte, obtendo sensibilidade de 76,4% e 

especificidade de 75%.  

Apesar da relevância desses estudos, é preciso enfatizar que, nos últimos dez 

anos, no Brasil, somente o estudo de Lima et al. (2005) mostrou informações 

detalhadas sobre a provável estrutura fatorial do AUDIT. Nos outros estudos, a 
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consistência interna tem sido a única informação comumente disponibilizada, que 

por sua vez, não pode ser avaliada como indicador de validade fatorial do 

instrumento (PASQUALI, 2010), principalmente quando não há consenso em relação 

à estrutura que melhor se ajusta aos dados. Dessa forma, recentemente, Santos et 

al. (2013), a partir de correlações r de Pearson e da comparação de médias, 

atestaram a validade convergente e de critério do AUDIT, o que assegura sua 

proposta de mensurar o consumo de álcool e comprova sua aplicabilidade na 

identificação precoce de pessoas que fazem uso problemático de álcool (SANTOS et 

al., 2013). 

 

 

4.9.5 Questionário Internacional de Atividade Física – International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) 

 

 

Para a avaliação da variável atividade física, foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (versão curta) - International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) (ANEXO C). Esse instrumento foi inicialmente proposto por um 

grupo de trabalho de pesquisadores durante uma reunião científica em Genebra, 

Suíça, em abril de 1998. Como parte da OMS – Comitê Internacional em Atividade 

Física e Saúde, o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São 

Caetano do Sul (CELAFISCS) foi um dos 12 selecionados pelo mundo, apontado 

com parte da força tarefa para desenvolver o IPAQ assim como ajudar outros 

centros da América Latina (MATSUDO et al., 2001).  

No Brasil, o IPAQ foi inicialmente validado e testado por Matsudo et al. 

(2001), com evidências de que as formas longa e curta do questionário são 

comparáveis. Posteriormente, o IPAQ foi também validado por vários autores e, em 

geral, tem mostrado boa estabilidade e precisão para estudos epidemiológicos com 

adultos e idosos (RABACOW et al., 2006; BENEDETTI et al., 2007). 

Matsudo et al. (2001) validaram o IPAQ – versão curta, por meio de um 

sensor de movimento Computer Science & Aplications (CSA) e obtiveram o índice de 

0,75. A reprodutibilidade realizada após sete dias apresentou uma correlação 

(Sperman) significativa e alta. Os autores encontraram resultados aceitáveis e 

similares a outros instrumentos utilizados para medir o nível de atividade física. 
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O IPAQ é um questionário autoadministrável, entretanto, devido à baixa 

escolaridade encontrada nos países em desenvolvimento como no Brasil, foi 

realizada a aplicação na forma de entrevista, composta por seis itens, que procura 

verificar o número de vezes em que o sujeito praticou pelo menos 10 minutos 

contínuos de caminhada, atividade física moderada e vigorosa, na última semana, 

no trabalho laboral, em casa, no jardim, nos deslocamentos, no tempo livre, nas 

atividades recreativas e nos exercícios ou esportes. 

A análise e a classificação dos resultados seguiram as orientações do estudo 

de Matsudo et al. (2002) que utilizaram o consenso realizado pelo CELAFISCS e o 

Center for Disease Control (CDC) de Atlanta em 2002 o qual considera os critérios 

de frequência e duração, que classificam as pessoas em cinco categorias. 

 De acordo com a quantidade de atividade física realizada, os indivíduos 

podem ser classificados como muito ativos, ativos, irregularmente ativos ou 

sedentários. 

Muito ativo: aquele que atendeu as recomendações de:  

a) Atividade vigorosa, que são aquelas atividades como correr, fazer ginástica 

aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços 

domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou 

qualquer atividade que faça a pessoa suar bastante ou que aumentem muito sua 

respiração ou batimentos cardíacos por  ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; 

b) Atividade vigorosa: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + Atividade 

Moderada que são aquelas atividades como, por exemplo, pedalar leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 

leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, 

aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que faça a pessoa suar leve e 

aumentem moderadamente sua respiração ou batimentos do coração e/ou 

Caminhada por ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

 

Ativo: cumpriu pelo menos uma das seguintes recomendações de atividade: 

a) Atividade vigorosa: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão;  

b) Atividade moderada ou caminhada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por 

sessão;  

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada 

+ moderada + vigorosa). 
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Irregularmente ativo: aquele que executa atividade física pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana, entretanto insuficiente para ser classificado 

como ativo. Esse grupo, por sua vez, é dividido em dois subgrupos, conforme o 

cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação, em irregularmente 

ativo A, ou seja, aquele que alcança pelo menos um dos critérios da recomendação 

quanto à frequência ou quanto à duração da atividade e o subgrupo irregularmente 

ativo B, trata-se daqueles que não alcançam nenhum dos critérios de recomendação 

quanto a frequência nem quanto à duração. 

 

Sedentário: não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 

minutos contínuos durante a semana. 

 

 

4.10 Análise dos dados 

 

 

Os dados foram armazenados com a utilização do programa Excel. Foi 

construída planilha eletrônica e os dados coletados foram digitados, em dupla 

entrada. A seguir, verificou-se a consistência dos campos, retornando-se à entrevista 

original, quando necessário, para correção. Para a análise estatística, utilizou-se o 

software SPSS (Statistical Pachage for the Social Sciences) versão 15.0. Em todas 

as análises, considerou-se um nível de significância de 5%.  Para a análise dos 

domínios: média, desvio padrão e t Student.  

 

 

4.10.1 Análise univariada 

 

 

Na análise univariada para avaliar os fatores associados aos resultados da 

escala MINICHAL, para comparação das variáveis categóricas, foram realizados os 

testes de Mann-Whitney na comparação de dois grupos ou Kruskall-Wallis na 

comparação de três ou mais grupos. Na comparação das variáveis numéricas, foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. A escolha dos testes foi baseada 

na análise pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da 
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variável, com o fim de se utilizar testes paramétricos ou não-paramétricos. Dessa 

forma, optou-se por utilizar testes não-paramétricos pelo fato de ambos os domínios 

da escala MINICHAL (estado mental e manifestações somáticas) não apresentarem 

distribuição normal segundo o teste de normalidade. 

 

 

4.10.2 Análise multivariada 

 

 

Na análise multivariada, foi utilizado o modelo de regressão linear. Para 

entrada das variáveis preditoras no modelo, foi considerado um valor-p menor que 

0,15 na análise univariada.  

O modelo foi ajustado inicialmente, considerando-se cinco blocos: 

Bloco 1 – variáveis sociodemográficas;  

Bloco 2 – variáveis sobre realização de exames e ocorrência de doenças;  

Bloco 3- antecedentes familiares;  

Bloco 4 – hábitos e comportamentos;  

Bloco 5 – variáveis antropométricas.  

Os modelos de cada bloco foram construídos utilizando-se o método forward 

para entrada das variáveis.  

Para permanência das variáveis nos modelos de cada bloco e no modelo final 

(juntando as variáveis de todos os blocos), foi adotado um nível de 5% de 

significância.  

Após ajuste do modelo final, foi avaliado seu ajuste por meio da estimativa do 

coeficiente de determinação (R2) e de gráficos de diagnóstico. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise descritiva 

 

 

5.1.1 Caracterização dos participantes segundo os dados de identificação e 

condição sócioeconômica 

 

 

Da amostra estudada composta por 443 pessoas com HAS, participaram do 

estudo apenas 397 pessoas, sendo que 46 (10,3%) dessas pessoas não participaram 

do estudo, sendo que 8 (1,8%) por falecimento; 3 (0,7%) por mudança de endereço; 2 

(0,4%) não apresentavam condições físicas e cognitivas de responder as questões; 

26 (5,9%) não foram encontradas e 7 (1,5%) recusaram-se a participar do estudo. 

Com relação às características sociodemográficas dos participantes, foi 

possível notar a presença de um número maior de mulheres (61,5%), com idade 

média de 64,1  anos (D.P.= 12,4), que variou de 19  a 94 anos, com estado marital 

casados ou em união estável (57,4%),  conforme  dados descritos na Tabela 1.  

A maioria dos participantes apresentaram como nível de escolaridade o ensino 

fundamental incompleto (53,0%), renda mensal familiar de R$ 1.765,92, que variou de 

R$ 250,00 a R$ 10.000,00 e média de 3 pessoas que residiam no mesmo domicílio. 

Da amostra estudada, 105 (26,4%) desempenhavam atividades remuneradas e a 

maioria declarou que no mês anterior não realizou atividade remunerada (Tabela 1). 

Quanto aos rendimentos salariais recebidos no mês anterior à entrevista realizada 

neste estudo, 7 (1,8%) receberam auxílio doença;  214 (54%) aposentadoria e 

pensão; 5 (1,3%) benefício da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); 4(1%) 

aluguel; 162 (40,6%) não receberam nenhum desses rendimentos e 5(1,3) não 

souberam informar.  

Em relação à escolaridade, declararam-se analfabetas 31(7,8%) pessoas e que 

possuíam o ensino fundamental incompleto 210 (53%), entretanto referiram não saber 

ler 60 (15,1%) pessoas e não saber escrever 68 (15,1%) pessoas. 
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Tabela 1 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo as variáveis sexo, idade, estado marital, renda mensal, 
pessoas que residem na mesma casa, escolaridade e ocupação. Minas 
Gerais, 2013. 

Variáveis  n % Mediana Amplitude Média 
Desvio 
padrão 

Sexo       
Feminino 244 61,5     
Masculino 153 38,5     
Idade(anos)   64 19 a 94 64,1 12,4 
19 a 29 3 0,8     
30 a 39 5 1,3     
40 a 49 40 10,0     
50 a 59 96 24,2     
60 a 69 120 30,2     
70 a 79 88 22,2     
80 a 89 37 9,3     
90 ou mais 8 2,0     
Estado marital       
Solteiro 40 10,1     
Casado/união estável 228 57,4     
Separado/divorciado 34 8,6     
Viúvo 95 23,9     
Renda mensal familiar 
(em reais)   1.356,00 

250,00 a 
10.000,00 1.765,92 1.383,90 

<678,00 37 9,6     
678,00 a 1356,00 190 49,2     
1357,00 a 2.034,00 85 22,0     
2.035,00 a 2.712,00 23 5,9     
2.713,00 a 3.390,00 19 5,0     
3.391,00 a 4.068,00 11 2,8     
4.069 a 4.746,00 2 0,5     
>4.746,00 19 5,0     
Não informaram 11 2,8     
Número de pessoas        
no domicílio   3 1 a 14 3 1,5 
1 a 3 260 65,5     
4 a 6 131 32,9     
7 a 9 3 0,8     
> 10 3 0,8     
Escolaridade       
Analfabeto 31 7,8     
Ensino fundamental 
incompleto 210 53,0     
Ensino fundamental completo 76 19,1     
Ensino médio incompleto 16 4,0     
Ensino médio completo 37 9,3     
Ensino superior completo 27 6,8     
Ocupação       
Com atividade remunerada 105 26,4     
Sem atividade remunerada 292 73,6     
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5.1.2 Caracterização dos participantes segundo ao tempo de diagnóstico de 

HAS e alterações clínicas, doenças vasculares  e HAS 

 

 

Quanto ao tempo de diagnóstico de HAS estabelecido, segundo autorelato dos 

participantes do estudo, 122 (30,8%) pessoas apresentavam tempo de diagnóstico de 

HAS entre 6 a 10 anos, com uma média de 12,1 anos (D.P.= 9,8) e com uma mediana 

de 10 anos (Tabela 2). 

Um dado importante neste estudo foi que 391 (98,5%) dos participantes 

realizaram dosagem sanguínea para glicemia e 390 (98,2%) mencionaram que já 

haviam feito dosagem para triglicérides (Tabela 2). 

Outro dado não menos relevante foi que apenas 27 (6,8%) pessoas estudadas 

referiram ter sido diagnosticadas com IAM.  E ainda referiram uma média de 2,16 

episódios de IAM por pessoa (D.P.= 3,2). Quando referiram o tempo do último 

episódio de IAM, encontrou-se uma média de 7,4 anos (D.P.= 6,0). Com diagnóstico 

de angina do peito, 37 (9,3%) pessoas referiram terem sido diagnosticadas. Em 

relação àquelas que já haviam sido diagnosticadas com angina do peito, o último 

episódio apresentou uma média 7,7 anos atrás (D.P.= 8,8). Com cirurgia cardíaca ou 

colocação de stent, válvula ou outros procedimentos cardíacos, 24 (6,0%) pessoas 

referiram ter realizado. A maioria dos participantes do estudo 378 (95,8%) referiram 

não terem sido diagnósticoados com AVE (Tabela 2). 

Quanto à aferição dos valores da PA, 238 (60,2%) dos participantes do estudo 

relataram que tiveram sua PA verificada por um profissional da saúde há menos de 30 

dias, e 114 (28,6%) pessoas entre 30 a 180 dias e maior que 180 dias, 18 (4,5%) 

pessoas, perfazendo uma média de 68,5 dias (D.P.= 187,7) o que mostra que a 

maioria das pessoas verificam com um intervalo menor que 30 dias e que os demais 

40% referiram um amplo intervalo sem verificar a PA (Tabela2).  
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Tabela 2 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo o tempo de diagnóstico (em anos) da hipertensão, as variáveis 
exame de glicemia e de triglicérides já realizados e as doenças 
cardiovasculares e a última medida da PA. Minas Gerais, 2013. 

 Variáveis  
n % Mediana Amplitude Média 

Desvio 
padrão 

Tempo de diagnóstico 
 (em anos) da hipertensão   10 0 a 55 12,1 9,8 
< 1 2 0,5     
1 a 5 95  23,9     
6 a 10 122  30,8     
11 a 15 63  15,9     
16 a 20 52  13,1     
21 a 25 11  2,7     
>25 43  10,8     
Não soube informar 9  2,3     

Exame de sangue realizados        

Glicemia       
Sim 391 98,5     
Não  5  1,3     
Não sabe informar 4 1,0     
Triglicérides       
Sim 390 98,2     
Não  6  1,5     
Não soube informar 1 0,3     
Doenças cardiovasculares       
Infarto agudo do miocárdio       
Sim 27 6,8     
Não 366 92,2     
Não sabe informar 4  1,0     
Quantidade de infartos   1 1 a 15 2,16 3,2 
1 a 2 22  5,5     
3 a 4 1  0,3     
>4 2 0,5     
Não sabe informar 5 1,2     
Quanto tempo do último 
infarto (anos)   6,5 0 a 28 7,4 6,0 
<1 2  0,5     
1 a 2 1  0,3     
3 a 4 5 1,3     
5 a 6 4  1,0     
>6  12 3,0     
Não sabe informar 6  1,5     
Angina do peito       
Sim 37 9,3     
Não 353 88,9     
Não sabe informar 7  1,8     
Último episódio (anos) da 
angina   5 0 a 40 7,7 8,8 
<1 4  1,0     
1 a 2 4  1,0     
3 a 4 4  1,0     
5 a 6 5  1,3     
>6  12 3,0     
Não sabe informar 10  2,5     
       
      continua 
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      continuação 
 Variáveis  

n % Mediana Amplitude Média 
Desvio 
padrão 

Cirurgia ou procedimento 
cardíaco       
Sim 24  6,0     
Não 373 94,0     
Acidente vascular encefálico       
Sim 15 3,8     
Não 378 95,2     
Não sabe informar 4  10,0     
Última vez que mediu sua 
pressão (dias)   30 1 a 1825 68,5 187,7 
< 30 238 60,2     
30 a 90 79  19,8     
91 a 180 35  8,8     
>181  18  4,5     
Não sabe informar 27 6,8     

 

 

 

5.1.3 Dados antropométricos e clínicos  

 

 

Na amostra estudada, tiveram o IMC acima de 25 Kg/m2 e classificadas como 

sobrepeso 158 (39,8%) pessoas. O IMC maior ou igual a 30 Kg/m2 classificadas como 

obesidade 141 (35,5%) pessoas.  Os demais participantes foram classificados como 

eutróficos, 18,5 a 24,9 Kg/m2, 89 (22,4%) pessoas; e baixo peso, <18,5 Kg/m2,  6 

(1,5%) pessoas. Em três dos participantes da amostra, não foi calculado o IMC, 

devido à dificuldade destes em permanecerem de pé, para verificar o peso e a 

estatura. A distribuição da população estuda, de acordo com IMC, observa-se na 

Tabela 3. 

Em relação à medida da circunferência braquial no membro superior direito, a 

média foi de 31,4 cm (D.P. = 4,7) com valores entre 21 e 49 cm. Observa-se que duas 

pessoas não tiveram a circunferência verificada nesse membro, pois uma apresentava 

fístula arteriovenosa para hemodiálise e outra foi submetida a mastectomia direita. 

Quanto à medida da circunferência braquial no membro superior esquerdo, foram 

obtidas essas medidas em todos os participantes. Quanto à medida da circunferência 

braquial no membro superior esquerdo, a média foi de 31,4 cm (D.P. = 4,6) com 

valores entre 21 e 48 cm, sendo que 290 (73%) pessoas com HAS, apresentaram 

circunferência entre 27 cm a 34 cm (Tabela 3). 
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As larguras dos manguitos disponíveis para a verificação das pressões arteriais 

foram de 13 e 17 cm. Como as circunferências braquiais encontradas nos 

participantes variaram de 21 a 49 cm em ambos os braços, exigiam-se manguitos 

ideais de 8,4cm a 19,6cm. Entretanto, os manguitos disponíveis atenderam 

aproximadamente a 99,4% das circunferências obtidas neste estudo. 

 

Tabela 3 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica segundo as 
variáveis IMC, circunferência braço direito e esquerdo. Minas Gerais, 
2013. 

Variáveis       

IMC (n=394)*  n % Mediana Amplitude Média 
Desvio 
padrão 

Baixo peso (<18,5 Kg/m2) 6  1,5 28,2 15,2 a 50,3 28,8 5,4 
Eutrofia (18,5 a 24,9 Kg/m2) 89  22,4     
Sobrepeso (25 a 29,9 Kg/m2) 158  39,8     
Obesidade (> 30 Kg/m2) 141  35,5     
Circunferência Braço 
Direito (n=395)**   31 21 a 49 31,4 4,7 
20 a 26 cm 55  14,0     
27 a 34 cm 261  66,0     
35 a 45 cm 78  19,7     
>45 cm 1  0,3     
Circunferência Braço 
Esquerdo (n=397)   31 21 a 48 31,4 4,6 
20 a 26 cm 36  9,1     
27 a 34 cm 290 7,0     
35 a 45 cm 69 17,4     
>45 2 0,5     

*Três participantes não tiveram o IMC calculado, devido à dificuldade em permanecer em pé, para efetuar as mensurações. 
**Dois participantes não tiveram a medida da circunferência do braço direito verificada, devido à fístula e mastectomia no lado direito. 

 

A medida da circunferência abdominal foi aferida e classificada de acordo com 

o grau de risco para doenças cardiovasculares proposto pelas Sociedades Brasileiras 

de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia (2010), conforme já citado anteriormente na 

metodologia deste estudo.  Entre as mulheres, 19 (7,9%) tiveram as circunferências 

abdominais consideradas normais (CA <80 cm); 18(7,4%) tiveram suas 

circunferências abdominais apresentando um risco aumentado (CA > 80 cm) e 205 

(84,7%) tiveram suas circunferências abdominais com risco cardiovascular muito 

aumentado (CA > 88 cm), o que está estabelecido na Tabela 4. 

Entre os homens, 48 (31,4%) tiveram as circunferências abdominais 

consideradas normais (CA <94 cm); 35 (22,8%) tiveram suas circunferências 

abdominais apresentando um risco aumentado (CA > 94 cm) e 70 (45,8%) tiveram 
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suas circunferências abdominais com risco cardiovascular muito aumentado (CA > 

102 cm), conforme descrito na Tabela 4. 

A relação entre as variáveis circunferência abdominal e circunferência do 

quadril foram utilizadas para o cálculo do RCQ. Os dados referentes à RCQ entre as 

mulheres revelou que 235 (97,1%) apresentaram valores alterados (< 0,80), que 

variaram entre 0,62 e 1,19 e duas mulheres não tiveram sua circunferência abdominal 

e circunferência do quadril verificada, devido a problemas de mobilidade. Entre os 

homens entrevistados, 101 (66,4%) apresentaram valores alterados (< 0,95), com 

valores que variaram de 0,80 a 1,20. Um dos homens apresentou dado ausente da 

relação cintura-quadril (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Distribuição dos homens e mulheres com hipertensão arterial sistêmica 
(397) segundo a variável circunferência abdominal e a relação cintura 
quadril. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis 
Sexo 

Mulheres Homens 
Circunferência 
Abdominal 
(cm) n % Mediana Amplitude 

Média 
(D.P) n % Mediana Amplitude 

Média 
(D.P) 

   99 52 a 148 
100 
(14)   102 70 a 132 

102 
(12) 

Normal  19 7,9    48 31,4    
Risco 
aumentado 18 7,4    35 22,8    
Risco muito 
aumentado 205 84,7    70 45,8    
Relação 
cintura 
quadril*   0,95 0,62 a 1,19 

0,95 
(0,1)   0,98 0,80 a 1,20 

0,98 
(0,07) 

Normal 7  2,9    51  33,6    
Alterado 235 97,1    101 66,4    

* Houve três dados ausentes para relação cintura-quadril 

 

Em relação à classificação da PA, 218 (54,9%) apresentaram a PA controlada 

no momento da entrevista e 179 (45,1%) pessoas apresentaram a PA acima dos 

parâmetros de normalidade, sendo que 127 (32%) com hipertensão estágio 1; 35 

(8,8%) com hipertensão estágio 2 e 17 (4,3%) com hipertensão estágio 3 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável classificação da pressão arterial. Minas Gerais, 2013. 

Classificação da pressão arterial n (%)  
Ótima 50 12,6  
Normal 78 19,6  
Limítrofe 90 22,7  
Hipertensão estágio 1 127 32,0  
Hipertensão estágio 2 35 8,8  

Hipertensão estágio 3 17 4,3  
 

 

 

5.1.4 Antecedentes familiares 

 

 

Na tabela 6, estão apresentados os resultados referentes aos antecedentes 

familiares das 397 pessoas com HAS estudadas. Assim, mencionaram apresentar 

antecedentes familiares de HAS, 287 (72,3%) pessoas, sendo 135 (34%), pai ou mãe; 

1 (0,3%), avô ou avó; 3 (0,8%), tio ou tia; 49 (12,3%), irmão ou irmã; 75 (18,9%), pai 

ou mãe e irmão ou irmã; 10 (2,5%), pai ou mãe e tio ou tia; 2 (0,5%), pai ou mãe e 

avô ou avó; 2 (0,5%), tio ou tia e irmã ou irmão; 3 (0,8%), pai ou mãe e avô ou avó e 

irmão ou irmã; 4 (1%), pai ou mãe e tio ou tia e irmão ou irmã; 1 (0,3%), pai ou mãe e 

irmão ou irmã e tio ou tia e avô ou avó; 1 (0,3%), avô ou avó e tio ou tia ou irmão ou 

irmã; 1 (0,3%), avô ou avó e irmão ou irmã e 110 (27,7%) não possuem antecedentes 

familiares para HAS. 

Com relação à história familiar de DM, 189 (47,6%) pessoas com HAS 

possuíam familiares com esse antecedente, sendo 74 (18,6%), pai ou mãe; 5 (1,3%), 

avô ou avó; 5 (1,3%), tio ou tia; 67 (16,9%), irmão ou irmã; 24 (6,0%), pai ou mãe e 

irmão ou irmã; 4 (1,0%), pai ou mãe e tio ou tia; 3 (0,8%), tio ou tia e irmão ou irmã; 4 

(1,0%), pai ou mãe e avô ou avó e irmão ou irmã; 1 (0,3%), primo; 1 (0,3%), pai ou 

mãe e irmão ou irmã e tio ou tia e avô ou avó; 1 (0,3%), irmão ou irmã e tio ou tia e 

avô ou avó e 208 (52,4%) não possuíam antecedentes familiares para DM. 

Com referência ao IAM/angina, enquanto antecedente familiar, 137 (34,5%) 

pessoas com HAS afirmaram  ter esse antecedente, sendo que 79 (19,9%), pai ou 

mãe; 10 (2,5%), avô ou avó; 10 (2,5), tio ou tia; 26 (6,5%), irmão ou irmã; 5 (1,3%), pai 

ou mãe e irmão ou irmã; 4 (1,0%), pai ou mãe e tio ou tia; 1 (0,3%), pai ou mãe e avô 
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ou avó; 2 (0,5%), tio ou tia e avô ou avó e 260 (65,5%) não possuíam antecedentes 

familiares para IAM/angina. 

Já com relação aos antecedentes familiares de AVE, 137 (34,5%) afirmaram  

esse antecedente, sendo que 81 (20,4%), pai ou mãe;  11 (2,3%), avô ou avó; 11 

(2,8%), tio ou tia; 25 (6,3%), irmão ou irmã; 3 (0,8%), pai ou mãe e irmão ou irmã; 2 

(0,5%), pai ou mãe e tio ou tia; 1 (0,3%), pai ou mãe e avô ou avó; 1 (0,3%), tio ou tia 

e avô ou avó; 2 (0,5%), tio ou tia e irmão ou irmã e 260 (65,5%) não possuíam esse 

antecedente familiar. 

Entretanto, ao serem questionados sobre antecedentes familiares relacionados 

a morte súbita, 80 (20,2%) pessoas responderam que possuíam esse antecedentes, 

sendo que 32 (8,1%), pai ou mãe;  7 (1,8%), avô ou avó; 11 (2,8%), tio ou tia; 27 

(6,8%), irmão ou irmã; 1 (0,3%), pai ou mãe e tio ou tia; 1 (0,3%), tio ou tia e avô ou 

avó; 1 (0,3%), tio ou tia e irmão ou irmã e 317 (79,8%) não possuem antecedentes 

familiares para morte súbita. 

 

Tabela 6 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo as variáveis relacionadas aos antecedentes familiares. Minas 
Gerais, 2013. 

Variáveis n %  
Antecedentes familiares    
Hipertensão arterial    
Sim 287 72,3  
Não  86 21,7  
Não sabe informar 24 6,0  
Diabetes mellitus    
Sim 189 47,6  
Não  189 47,6  
Não sabe informar 19 4,8  
Infarto/angina    
Sim 137 34,5  
Não  237 59,7  
Não sabe informar 23 5,8  
Acidente vascular encefálico    
Sim 137 34,5  
Não 242 61,0  
Não sabe informar 18 4,5  
Morte súbita    
Sim 80 20,2  
Não  301 75,8  
Não sabe informar 16 4,0  
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5.1.5 Tabagismo 

 

 

Ao serem questionados sobre o hábito de consumo do tabaco, 209 (52,6%) 

pessoas com HAS referiram nunca ter fumado e 129 (32,5%) não fumavam no 

momento, mas já haviam referido ter fumado cigarro, cachimbo, charuto ou cigarro de 

palha no passado. A maioria dos indivíduos tabagistas mencionou fumar uma média 

de 1 a 5 cigarros por dia. Com referência à idade em que começaram a fumar, a 

mediana foi de 15 anos. Em relação àqueles que pararam de fumar, em meses, a 

média foi de 234,3 meses (D.P.=167,9), ou seja, com uma média aproximada de 19 

anos (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável consumo de tabaco. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis n % Mediana Amplitude Média Desvio padrão 
Tabagismo       
Sim 59 14,9     
Não 209 52,6     
No passado 129 32,5     
Quantidade de cigarros 
(cigarros/dia)   10 1 a 80 15,9 16,2 
1 a 5 66 35,1     
6 a 10 26 13,8     
11 a 15 4  2,1     
16 a 20 53 28,2     
> 20 26 13,8     
Não sabe informar 13 7,0     
Idade em que começou 
a fumar (em anos)   15 4 a 69 16,9 7,1 
< 10 6 1,5     
10 a 20 148 37,3     
21 a 30 20 0,5     
> 30 5 1,2     
Não sabe informar 10 2,5     
Há quanto tempo parou 
de fumar (em meses)   240 2 a 600 234,3 167,9 
>12 5 1,2     
12 a 23 3 0,,7     
24 a 35 6 1,5     
36 a 47 3 0,7     
48 a 59 2 0,5     
>60 105 26,4     
Não sabe informar 7 1,7     

 

 

 



Resultados  |  74 

5.1.6 Utilização de medicamentos na última semana 

 

 

No entanto, ao serem questionados sobre o uso de medicamentos, foi possível 

observar que entre os 397 participantes do estudo, 386 (97,2%) fazem uso de 

medicamentos e 139 (34%) ingerem mais de quatro medicamentos por dia (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável uso de medicamentos diários, quantidade de 
medicamentos utilizados na última semana. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis n (%) Mediana Amplitude Média (D.P) 
Uso de medicamentos diários      
Sim 386 97,2    

Não 11 2,8    
Quantidade de medicamentos  
utilizados  4 0 - 15 4,1 (2,64) 

Nenhum 11 2,8    
Um 33 8,3    
Dois 77 19,4    
Três 74 18,6    
Quatro 63 15,9    
Mais de quatro 139 34,0    

 

 

Em relação a classe farmacológica mais utilizada, ocorreram os anti-

hipertensivos (Tabela 9).  
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Tabela 9 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável grupo farmacológico do medicamento em uso diário 
na última semana. Minas Gerais, 2013. 

Grupo farmacológico do medicamento* n %  
Analgésico 18 4,5  
Ansiolítico 17 4,3  
Antiagregante plaquetário/anticoagulante 101 25,4  
Antianginoso/vasodilatador venoso e arterial 17 4,3  
Antiarrítmico 9 2,3  
Antidepressivo 48 12,1  
Antiemético/antivertiginoso 25 6,3  
Antiepiléptico 27 6,8  
Antifúngico/anti-infeccioso 3 0,7 

 Anti-hipertensivo 742 192,2 
Anti-histamínico 6 1,5  
Anti-inflamatório esteroidal 16 4,0  
Anti-inflamatório não esteroidal 22 5,5  
Antineoplásico 2 0,5  
Anti-parkinsoniano 5 1,2  
Antiperucêmico/antigotoso 4 1,0  
Antipsicótico 4 1,0  
Antirreumático 6 1,5  
Antiulceroso/antiflatulento 88 22,1  
Alteram a reabsorção óssea 48 12,1  
Broncodilatadores/antiasmáticos 14 3,5  
Cardiotônico  12 3,0  
Disfunção erétil 1 0,2  
Estimulante 3 0,7  
Fitoterápico/probiótico 9 2,2  
Hipoglicemiante 176 44,3  
Hipolipemiante 101 25,4  
Hormônios femininos/ anticoncepcionais 3 0,7  
Hormônios tireoidianos 41 10,3  
Imunossupressor 14 3,5  
Inibidores da acetilcolinesterase 5 1,3  
Miorrelaxante (relaxante muscular) 8 2,0  
Oftalmológico/otológica 4 1,0  
Vasoconstritor 1 0,2  
Vasodilatadores periféricos 1 0,2  
Vitaminas hidrossolúveis 25 6,3  

*Apenas as pessoas com hipertensão arterial sistêmica que fazem uso de medicamentos diários e houve mais de 
uma resposta por participante. 

 

Quanto à quantidade de medicamentos anti-hipertensivos utilizados, 145  

(44,1%) pessoas ingerem dois tipos de medicamentos, com uma média de 1,8 

medicamentos (D.P.= 0,9) como mostra a Tabela 10. 
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Tabela 10 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável quantidade de medicamentos anti-hipertensivos em 
uso diário na última semana. Minas Gerais, 2013. 

Quantidade de medicamentos 
anti-hipertensivos utilizados* n  % Mediana Amplitude Média (D.P) 
   2,0 0 - 6 1,8 (0,9) 
Nenhum 18   4,5    
Um 126  31,7    
Dois 175  44,1    
Três 60  15,1    
Quatro 13  3,3    
Mais de quatro 5  0,3    

*Apenas as pessoas com hipertensão arterial sistêmica que fazem uso de medicamentos diários e houve mais de 
uma resposta por participante. 

 

 

5.1.7 Qualidade de vida relacionada à saúde - MINICHAL 

 

 

Quanto aos resultados sobre a avaliação da QVRS das pessoas com HAS, 

foram obtidos por meio do instrumento MINICHAL (ANEXO C), que permitiu avaliar a 

QVRS nos últimos sete dias que antecedeu à entrevista entre as pessoas com HAS. 

Esse questionário avaliou a QVRS de forma específica entre as pessoas com HAS em 

dois domínios: estado mental e manifestações somáticas (SCHULZ et al., 2008). 

Os valores do domínio estado mental, neste estudo, variaram de 0 a 26, com 

um valor médio de 4,2, sendo que o escore de variação para esse domínio é de 0 a 

27, o que define que quanto mais próximo de zero, melhor é a QVRS e por outro lado, 

quanto mais próximo de 27, pior é a QVRS. 

Em relação ao outro domínio, manifestações somáticas, encontrou-se uma 

amplitude de 0 a 18, com um valor médio de 3,4, sendo que o escore de variação 

para esse domínio é de 0 a 18, o que define que quanto mais próximo de zero, melhor 

é a QVRS e, por outro lado, quanto mais próximo de 18, pior é a QVRS.  

A última questão do MINICHAL, questão nº 68, “Você diria que sua HAS e o 

tratamento têm afetado a sua QV?” , apresentou uma média de 0,2, com valor mínimo 

de 0 e máximo de 3. Segundo Schulz et al. (2008), que validaram a escala para a 

cultura brasileira, não apresenta o escore para essa questão e aponta que  essa 

questão avalia a percepção geral de saúde do paciente, sendo pontuada na mesma 

escala likert, porém não incluindo em nenhum dos dois domínios anteriormente 
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citados (Tabela 11), o que leva a inferir que, quanto menor for o valor encontrado, 

melhor é a QVRS e, quanto maior o valor obtido, pior é a QVRS. 

 

Tabela 11 – Resultado dos valores mínimos, máximos, médios e respectivo desvio 
padrão para cada um dos domínios do MINICHAL, dos participantes do 
estudo (n=397). Minas Gerais, 2013. 

Domínios do MINICHAL Média Mediana D.P. 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Estado mental 4,2 2 5,2 0 26 

 
Manifestações somáticas 3,4 2 3,9 0 18 

 
A HAS e o tratamento afetam sua QV 0,2 0 0,7 0 3 

 
 

 

5.1.8 Avaliação alimentar 

 

 

Ao serem questionados sobre orientações ou tratamento para perda de peso, 

269 (67,8%) pessoas com HAS mencionaram que não receberam.  Quanto a fazer 

alguma dieta especial, 256 (64,5%) relataram que não fazem nenhum tipo de dieta. Já 

em relação ao tipo de dieta realizada pelas pessoas com HAS, 60 (15,1%) 

mencionaram realizar dieta hipossódica; 40 (10,1%), dieta para diabético; 18 (4,5%), 

dieta para perder peso e 256 (64,5%) nenhum tipo de dieta (Tabela 12).   

Ao aplicar o questionário proposto pelo “Guia Alimentar para a População 

Brasileira”, fornecido pelo Ministério da Saúde, para avaliar os hábitos alimentares 

dos participantes, obtiveram-se os seguintes resultados: para alimentação 

inadequada com o total entre 0 a 28 pontos, encontraram-se 17 (4,3%) pessoas; para 

alimentação parcialmente adequada com o total entre 29 a 42 pontos, encontraram-se 

277 (69,8%) pessoas e para alimentação adequada com 43 ou mais, verificaram-se 

103 (25,9%) pessoas. A média de pontos foi 39, com o valor mínimo de 23 e máximo, 

de 52,3 pontos. Dessa forma, na categoria alimentação parcialmente adequada 

estava a maioria dos participantes deste estudo, conforme elucida a Tabela 12. 
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Tabela 12 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo os dados referentes ao recebimento de orientação ou 
tratamento para perda de peso, realização de alguma dieta especial, 
tipo de dieta realizada e a variável alimentação. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis n % Mediana Amplitude Média (D.P) 
Recebeu orientação ou 
tratamento para perder peso 

     

Sim 128 32,2    
Não 269 67,8    
Faz alguma dieta especial      
Sim 141 35,5    
Não 256 64,5    
Tipo de dieta realizada      
Dieta para diabético 40 10,1    
Dieta para diabético e hipossódica 16 4,0    
Dieta hipolipídica 4 1,0    
Dieta hipossódica 60 15,1    
Dieta para perder peso 18 4,5    
Intolerância à lactose 1 0,3    
Nenhum tipo de dieta 256 64,5    
Outras (laxativa, úlcera) 2 0,5    
Alimentação (pontos)   39 23 a 52,3 39 (5,6) 
Inadequada 17 4,3    
Parcialmente adequada  277 69,8    
Adequada 103 25,9    

 

 

 

5.1.9 Consumo de bebida alcoólica  

 

 

Para avaliar o consumo de bebida alcoólica, conforme referido anteriormente, 

utilizou-se a escala AUDIT. Os resultados obtidos entre as pessoas com HAS, neste 

estudo, foram: 375 (94,5%) pessoas com consumo de baixo risco ou abstêmios 

(escore < 8); 14 (3,5%) pessoas com consumo de risco (escore de 8 a 15); 4 (1%) 

pessoas com uso nocivo (escore de 16 a 19) e 4 (1%) pessoas com provável 

dependência (escore > 20), com um escore médio de 1,52 (D.P.= 3,8), com valores 

que variaram de 0 a 32 (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável consumo de bebida alcoólica categorizada com 
base nos escores totais obtidos no AUDIT. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis n  % Média (D.P) 
Valor 

 mínimo 
Valor 

 máximo 
Consumo de bebida alcoólica 
(Escore AUDIT)   1,52 (3,8) 0 32 
Consumo de baixo risco ou abstêmios 375  94,5    
Consumo de risco 14  3,5    
Uso Nocivo 4  1,0    

Provável dependência 4 1,0    

 
 

 

5.1.10 Prática de atividade física 

 

 

Para avaliar a prática de atividade física, obtiveram-se os seguintes resultados: 

41 (10,3%) pessoas foram classificadas como muitos ativas, sendo que 26 (6,5%) 

realizavam cinco dias ou mais por semana e tempo igual ou maior que 30 minutos de 

atividade vigorosa (correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na 

bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 

no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça a pessoa suar 

bastante ou que aumente muito sua respiração ou batimentos cardíacos) e 15 ( 3,8%) 

pessoas realizavam atividade vigorosa igual ou maior que três vezes por semana com 

um tempo igual ou maior que 20 minutos por sessão juntamente com atividade 

moderada (como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica 

aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos 

na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 

atividade que faça a pessoa suar leve e aumente moderadamente sua respiração ou 

batimentos do coração) e/ou caminhada por cinco vezes por semana com tempo igual 

ou maior que 30 minutos por sessão.  

Como ativas, foram classificadas 163 (41,1%) pessoas, sendo que 6 (1,5%) 

pessoas realizaram atividade vigorosa por 3 dias/semana e com tempo igual e 

superior a e 20 minutos por sessão e 118 (29,7%) pessoas realizaram  atividade 

moderada ou caminhada por cinco vezes ou mais dias de semana por tempo igual ou 

superior a 30 minutos por sessão e 39 (9,9%) pessoas realizaram caminhada somada 
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a atividade moderada e a atividade vigorosa por tempo igual ou maior que cinco dias 

por semana e o tempo igual ou maior que 150 minutos por semana. 

Em relação ao tempo gasto sentado nos dias da semana, com exceção dos 

finais de semana, a média em minutos/dia, foi de 248 min./dia (D.P.= 145), que 

variaram de 0 a 840 min./dia. Quanto ao tempo gasto sentado no final de semana, a 

média foi de 272 min./dia (D.P.= 185), com uma mediana de 240 min./dia (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição das pessoas com hipertensão arterial sistêmica (n=397) 
segundo a variável prática de atividade física. Minas Gerais, 2013. 

 Variáveis n % Mediana Amplitude Média (D.P) 
Atividade física       

Muito ativo  41  10,3    

Ativo 163  41,1    
Irregularmente ativo A 50  12,6    
Irregularmente ativo B 32  8,1    
Sedentário 111 27,9    
Tempo gasto sentado 
(minutos/dia)      
Dia de semana   200 0 a 840 248(145) 
Final de semana   240 0 a 960 272(185) 

 
 

 

5.2 Fatores associados à qualidade de vida relacionada à saúde  

 

 

5.2.1 Análise univariada 

 

 

Para avaliar os fatores associados aos resultados da escala MINICHAL, 

utilizou-se análise univariada. Para comparar as variáveis categóricas e numéricas, 

foram realizados os testes de Mann-Whitney para realizar a comparação entre dois 

grupos ou Kruskall-Wallis para realizar comparação entre três ou mais grupos. Para 

comparação das variáveis numéricas, utilizou-se o coeficiente de correlação de 

Spearman. Optou-se por utilizar os testes não-paramétricos pelo fato de ambos os 

domínios da escala MINICHAL (estado mental e manifestações somáticas) não 

apresentarem distribuição normal segundo o teste de normalidade realizado 

(Kolmogorov-Smirnov ). 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 15, verificou-se que houve 

associação significante entre os domínios estado mental e manifestações somáticas 

da escala MINICHAL e as variáveis sexo, sabe ler, sabe escrever e trabalhou na 

última semana (nas manifestações somáticas a associação foi limítrofe, p=0,055). 

 

Tabela 15 – Fatores sociodemográficos associados aos resultados da escala 
MINICHAL, nos domínios estado mental e manifestações somáticas. 
Minas Gerais, 2013. 

Variáveis Estado mental Manifestações somáticas 
 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p 

Sexo        
Feminino 1,0 3,0 8,0 <0,001* 0,0 2,5 6,0 0,009* 
Masculino 
 0,0 2,0 4,0 0,0 2,0 4,0  

Estado marital       
solteiro 0,0 2,0 5,7 0,916** 0,0 2,5 6,0 0,743** 
casado/união estável 1,0 2,0 5,0 0,0 2,0 5,0  
separado/divorciado 0,0 2,0 11,2 0,0 3,0 5,0  
Viúvo 
 1,0 3,0 6,0 0,0 2,0 5,0  

Sabe ler       
Sim 0,5 2,0 5,0 0,008* 0,0 2,0 5,0 0,008* 
Não 
 1,2 3,5 9,7 1,0 3,5 8,0  

Sabe escrever       
Sim 0,0 2,0 5,0 0,001* 0,0 2,0 5,0 0,004* 
Não 
 2,0 4,0 11,0 1,0 4,0 7,7  

Trabalhou na semana 
passada 

    
   

 

Sim 0,0 2,0 4,5 0,027* 0,0 2,0 4,0 0,055* 
Não 1,0 3,0 7,0  0,0 2,0 5,0  
*Teste de Man-Whitney  **Kruskal Wallis 

 

Para os escores medianos de QVRS, observou-se que foram mais elevados 

entre as mulheres, e as pessoas com HAS que não sabem ler ou escrever e entre as 

pessoas que não estavam trabalhando na semana que antecedeu à entrevista, o que 

significa haver pior QVRS entre essas pessoas. 

Com relação aos fatores sociodemográficos numéricos, para o domínio estado 

mental, houve correlação significante e direta para o tempo de diagnóstico, isto é, 

quanto maior o tempo de diagnóstico, maiores os escores da escala estado mental e, 

consequentemente, pior QVRS. Ainda para esse domínio, houve correlação 

significante e inversa para as variáveis renda familiar e escolaridade, ou seja, quanto 
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maior a renda familiar e/ou a escolaridade, menores os escores da escala estado 

mental e consequentemente, melhor a QVRS (Tabela 16).  

Já para o domínio manifestações somáticas, a correlação foi significante e 

direta para o tempo de diagnóstico e idade, e inversa para a renda mensal familiar 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Correlação entre o tempo de diagnóstico e os fatores sociodemográficos 
numéricos e os resultados dos domínios estado mental e manifestações 
somáticas da escala MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 Estado mental 
  

Manifestações somáticas 
 

Coeficiente* Valor-p Coeficiente* Valor-p 
Tempo de diagnosticado de HAS 0,106 0,037 0,172 0,001 
Idade em anos completos 0,089 0,076 0,128 0,011 
Quantas pessoas vivem na casa -0,059 0,239 -0,023 0,650 
Renda familiar média -0,155 0,002 -0,149 0,003 
Escolaridade em anos de estudo -0,125 0,017 -0,194 <0,001 
*Coeficiente de correlação de Spearman 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 17, para o domínio 

estado mental, houve diferença significante para a realização de exame de glicemia 

ou de triglicérides, bem como para o diagnóstico de angina. 

Os escores de QVRS, no domínio estado mental foram mais elevados entre os 

indivíduos que não fizeram exames de glicemia e de triglicérides e que têm 

diagnóstico de angina do peito, o que significa que entre os indivíduos que não 

realizam os exames laboratoriais de glicemia e de triglicérides para controle 

apresentaram pior QVRS. 

Para o domínio manifestações somáticas, houve associação significante 

(p<0,05) apenas para o diagnóstico de angina. 
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Tabela 17 – Fatores relacionados à realização de exames laboratoriais, doenças 
cardiovasculares e orientações para perder peso associados aos 
resultados dos domínios estado mental e manifestações somáticas da 
escala MNICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 
Estado mental 

 
Manifestações somáticas 

 
 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p

Fez exame de glicemia  
Sim 1,0 2,0 6,0 0,001* 0,0 2,0 5,0 0,205*
Não 5,0 10,0 12,5 2,0 4,0 7,0
  
Fez exame de 
triglicérides  

Sim 1,0 2,0 6,0 0,004* 0,0 2,0 5,0 0,734*
Não 5,0 11,0 13,0 1,5 2,5 5,0

Foi diagnosticado  
com infarto 

 

Sim 1,0 2,0 7,0 0,485* 0,0 2,0 5,0 0,579*
Não 1,0 2,0 5,3 0,0 2,0 5,0
  
Foi diagnosticado 
 com angina  

Sim 2,0 5,0 9,0 0,006* 2,0 5,0 11,5 <0,001*
Não 1,0 2,0 5,0 0,0 2,0 5,0
  
Fez cirurgia do 
coração  

Sim 0,0 3,0 8,8 0,815* 0,3 2,0 4,8 0,834*
Não 1,0 2,0 6,0 0,0 2,0 5,0
  
Recebeu orientação ou 
tratamento para perder 
peso 

 

Sim 0,0 2,0 6,0 0,544* 0,0 2,0 5,0 0,852*
Não 1,0 3,0 6,0 0,0 2,0 5,0
*Teste de Man-Whitney   

 

Nenhuma das variáveis analisadas na Tabela 18 mostrou associação 

significante (p>0,05) com os escores da escala MINICHAL. 
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Tabela 18 – Correlação entre fatores relacionados à ocorrência de doenças 
cardiovasculares e a última medida da PA (numéricos) e os resultados 
dos domínios estado mental e manifestações somáticas da escala 
MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 Estado mental 
  

Manifestações somáticas 
 

Coeficiente* Valor-p  Coeficiente* Valor-p 
Número de infarto agudo do miocárdio 0,071 0,735  0,252 0,224 
Tempo do último infarto agudo do 
miocárdio 0,361 0,083  -0,187 0,381 

Tempo do diagnóstico angina do peito 0,209 0,277  -0,011 0,954 
Tempo da última medida da pressão 
arterial por profissional de saúde 0,031 0,556  -0,028 0,593 

*Coeficiente de correlação de Spearman 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 19, houve associação 

significante (p<0,001) apenas para o domínio manifestações somáticas e as variáveis 

IMC e circunferência abdominal. Os valores medianos da escala manifestações 

somáticas foram mais elevados entre as pessoas obesas e com risco aumentado na 

circunferência abdominal. 

 

Tabela 19 – Fatores antropométricos (categorizados) associados aos resultados da 
escala MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis Estado mental Manifestações somáticas 

 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p 
IMC         
Baixo peso 3,0 5,0 7,8 0,399** 0,0 1,0 3,8 <0,001** 
Eutrofia 1,0 3,0 7,0  0,0 2,0 4,0  
Sobrepeso 0,0 2,0 5,0  0,0 2,0 4,0  
Obesidade 1,0 2,0 6,0  1,0 3,0 7,0  
         
Circunferência abdominal         
Normal 0,0 3,0 6,0 0,061** 0,0 2,0 4,0 0,004** 
Risco aumentado 0,0 1,0 3,0  0,0 1,0 4,0  
Risco muito aumentado 1,0 3,0 6,0  0,0 3,0 6,0  
         
Relação cintura quadril         
Normal 0,0 2,0 4,3 0,241* 0,0 2,0 4,0 0,624* 
Alterado 1,0 2,0 6,0  0,0 2,0 5,0  
         
Circunferência do braço         
20-26cm 1,0 2,0 6,5 0,537** 0,0 3,0 5,3 0,314** 
27-34cm 0,8 2,0 6,0  0,0 2,0 5,0  
35-45cm 0,0 2,0 4,0  0,0 2,0 5,0  
> 45 cm 0,0 1,0 .  0,0 1,0.  
*Teste de Man-Whitney  **Kruskal Wallis 
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Com relação aos fatores antropométricos analisados de forma numérica, para o 

domínio estado mental, houve correlação significante e direta para o IMC, 

circunferência abdominal, do quadril, do braço direito e do braço esquerdo (Tabela 

20). Em todos os casos, observou-se que, com o aumento desses índices, evidencia-

se um aumento dos escores do domínio manifestações somáticas, o que significa 

uma piora da QVRS para essas pessoas. 

 

Tabela 20 – Fatores antropométricos (contínuos) associados aos resultados dos 
domínios estado mental e manifestações somáticas da escala 
MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 Estado mental 
 

 

Manifestações 
somáticas 

 
Coeficiente* Valor-p  Coeficiente* Valor-p 

IMC 0,036 0,471  0,221 <0,001 
Circunferência abdominal 0,060 0,234  0,227 <0,001 
Circunferência do quadril (cm) 0,060 0,233  0,231 <0,001 
Relação cintura quadril -0,012 0,818  0,017 0,732 
Circunferência do braço direito(cm) -0,002 0,976  0,166 0,001 
Circunferência braço esquerdo 0,016 0,750  0,165 0,001 

*Coeficiente de correlação de Spearman 

 

Segundo os resultados apresentados na Tabela 21, os antecedentes familiares 

de HAS, DM , IAM/angina do peito, AVE e morte súbita analisados tiveram associação 

significante com o domínio estado mental (p<0,05).  

Em todos os casos, os indivíduos com algum tipo de antecedente familiar 

tiveram maiores escores no domínio estado mental, o que significa pior QVRS.   

A mesma relação foi observada para o domínio manifestações somáticas, 

entretanto, nesse caso, apenas a história familiar de DM, AVE e morte súbita foram 

significantes (p<0,05). 
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Tabela 21 – Fatores relacionados aos antecedentes familiares associados aos 
resultados do domínio estado mental e manifestações somáticas da 
escala MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

Variáveis  Estado mental Manifestações somáticas 
 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p
História familiar de Hipertensão         
Sim 1,0 3,0 6,0<0,001* 0,0 2,0 5,0 0,154*
Não 0,0 1,0 3,0 0,0 2,0 4,0
  
História familiar de Diabetes mellitus  
Sim 1,0 3,0 8,0 0,001* 0,0 2,0 5,5 0,003*
Não 0,0 2,0 4,0 0,0 2,0 4,5
  
História familiar de Infarto ou Angina  
Sim 1,0 3,0 7,5 0,001* 0,0 2,0 4,5 0,487*
Não 0,0 2,0 5,0 0,0 2,0 5,0
 0,0 2,0 4,5
História familiar de AVE  
Sim 1,0 3,0 7,5 0,014* 0,0 3,0 6,0 0,035*
Não 0,0 2,0 5,0 0,0 2,0 4,0
  
História familiar de Morte Súbita  
Sim 1,0 3,0 8,0 0,016* 0,0 3,0 7,0 0,030*
Não 0,0 2,0 5,0 0,0 2,0 4,5
*Teste de Man-Whitney   

 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 22 e 23, nenhum fator 

relacionado ao consumo de tabaco mostrou associação significante com os escores 

da escala MINICHAL (p<0,05). 

 

Tabela 22 – Consumo de tabaco associado aos resultados dos domínios estado 
mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL. Minas Gerais, 
2013. 

Variáveis Estado mental Manifestações somáticas 
 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p 

Fuma atualmente?         
Sim 1,0 3,0 6,0 0,156* 0,0 2,0 5,0 0,633* 
Não, mas já fumou 0,0 2,0 5,0  0,0 3,0 5,0  
Não e nunca fumou 1,0 2,0 6,0  0,0 2,0 5,0  
*Kruskal Wallis 
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Tabela 23 – Fatores relacionados ao consumo de tabaco (numéricos) associados aos 
resultados dos domínios estado mental e manifestações somáticas da 
escala MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 Estado mental 
  

Manifestações somáticas 
 

Coeficiente* Valor-p  Coeficiente* Valor-p 
Quantos cigarros fumava por dia -0,108 0,155  0,004 0,956 
Idade em que começou a fumar 0,104 0,165  0,131 0,081 
Tempo que parou de fumar -0,007 0,937  0,045 0,619 

*Coeficiente de correlação de Spearman 

 

No domínio estado mental, a pontuação do questionário proposto pelo Guia 

Alimentar do Ministério da Saúde evidenciou associação significante (p<0,05). Os maiores 

escores ficaram entre as pessoas que apresentaram neste questionário uma alimentação 

inadequada, levando a crer que essas pessoas apresentaram pior QVRS (Tabela 24).  

No domínio manifestações somáticas, a escala IPAQ evidenciou associação 

significante (p<0,05). As pessoas sedentárias com HAS tiveram os maiores escores, o 

que significa pior QVRS para essas pessoas (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Resultados das escalas IPAQ, AUDIT, alimentação e valores da pressão 
arterial categorizados associados aos resultados dos domínios estado 
mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL. Minas Gerais, 
2013. 

Variáveis  Estado mental Manifestações somáticas 

 P25 Mediana P75 Valor-p P25 Mediana P75 Valor-p 
IPAQ         
Muito ativo 1,0 2,0 5,5 0,093* 1,0 2,0 5,5 0,024* 
Ativo 0,0 2,0 5,0  0,0 2,0 4,0  
Irregularmente ativo A 1,0 2,5 6,0  0,0 2,0 4,3  
Irregularmente ativo B 1,0 3,0 5,0  2,0 3,5 6,0  
Sedentário 1,0 3,0 8,0  0,0 3,0 6,0  
Alimentação (pontos)         
Inadequada - até 28  2,5 5,0 9,0 0,001* 0,0 3,0 6,5 0,067* 
Parcialmente adequada – de 29 a 42  1,0 3,0 7,0  0,0 3,0 5,5  
Adequada > 43  0,0 1,0 3,0  0,0 1,0 3,0  
AUDIT         
Consumo de baixo risco 1,0 2,0 6,0 0,430* 0,0 2,0 5,0 0,748* 
Consumo de risco 0,0 2,5 4,3  0,0 3,0 5,0  
Uso nocivo 1,8 7,5 10,3  0,0 1,5 6,8  
Provável dependência 2,5 4,5 8,8  1,0 5,5 8,5  
Valores da PA         
Normal  1,0 2,0 6,0 0,597* 0,0 2,0 5,0 0,844* 
Alterado 0,0 2,0 6,0  0,0 2,0 5,0  
*Teste de Man-Whitney  **Kruskal Wallis 
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De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 25, não houve 

associação significante entre os valores da PA (categorizados ou numéricos) bem 

como o número de medicamentos utilizados com os escores da escala MINICHAL 

(p<0,05). 

 

Tabela 25 – Valores da pressão arterial (numéricos) bem como número de 
medicamentos utilizados associados aos resultados dos domínios 
estado mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL. 
Minas Gerais, 2013. 

  Estado mental 
  

Manifestações somáticas 
 

Coeficiente* Valor-p  Coeficiente* Valor-p 
Pressão arterial sistólica -0,036 0,477  0,021 0,678 
Pressão arterial diastólica 0,022 0,661  -0,058 0,249 
Número de medicamentos utilizados 0,006 0,918  -0,038 0,527 
*Coeficiente de correlação de Spearman 

 

 

5.2.2 Análise multivariada  

 

 

As variáveis que permaneceram no modelo final associadas ao domínio estado 

mental, conforme apresentado na Tabela 26, foram: sexo, sabe escrever, fez exame 

de colesterol, diagnostico de angina e história familiar de DM. 

Nos homens, foi observado um escore 1,8 unidades menor que nas mulheres. 

Já as pessoas que não sabem ler e escrever, têm 2,04 unidades a mais no escore de 

QVRS. Aqueles que não fizeram exame de triglicérides têm escores 3,77 unidades 

mais elevados que as pessoas que fizeram esse exame. As pessoas sem diagnóstico 

de angina têm um escore 1,94 unidades menor que aqueles com essa doença. Por 

fim, pessoas sem história familiar de DM têm um escore do estado mental 1,45 

unidades menor que as pessoas com esse tipo de história familiar.  

Em resumo, foi observada uma QVRS inferior (isto é, maiores escores da 

escala estado mental) entre as mulheres, entre as pessoas que não sabem escrever, 

que não fizeram exame de triglicérides, que foram diagnosticados com angina e que 

têm história familiar de DM. 

Deve-se ressaltar que o modelo apresentado explica 10% da variabilidade dos 

dados. 
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Tabela 26 – Análise multivariada (regressão linear) avaliando os fatores associados 
aos resultados do domínio estado mental da escala MINICHAL. Minas 
Gerais, 2013. 

 Valor-p Coeficiente 
IC 95% para coeficiente 

 Limite inferior Limite superior 

Sexo Masculino 0,001 -1,80 -2,84 -0,77 

Não sabe escrever 0,004 2,04 0,64 3,45 

Não fez exame de triglicérides 0,069 3,77 -0,30 7,84 

Não foi diagnosticado com angina 0,026 -1,94 -3,65 -0,24 

Não tem antecedente de Diabetes  0,005 -1,45 -2,47 -0,44 
Coeficiente de Determinação R2 = 10% 

 

As variáveis que permaneceram no modelo final associadas ao domínio 

manifestações somáticas, conforme apresentado na Tabela 27, foram: IMC, 

escolaridade, diagnóstico de angina e história familiar de  DM. 

As pessoas obesas têm um escore 1,64 unidades mais elevado do que aquelas que 

apresentam peso normal. É importante ressaltar que a categoria sobrepeso não chegou a 

ser significante. Além disso, com o aumento de 1 ano de escolaridade, há uma redução de 

0,19 nos escores do domínio manifestações somáticas. As pessoas sem diagnóstico de 

angina têm um escore 2,75 unidades menor que aquelas com essa doença. Por fim, 

pessoas sem história familiar de DM têm um escore do domínio manifestações somáticas 

0,94 unidades menor que as pessoas com esse tipo de história familiar. 

Em resumo, foi observada uma piora da QVRS (isto é, maiores escores da 

escala manifestações somáticas) entre pessoas obesas, com menor escolaridade, 

que foram diagnosticadas com angina e que têm história familiar de DM. 

Deve-se ressaltar que o modelo apresentado explica 15% da variabilidade dos 

dados. 

Tabela 27 – Análise multivariada (regressão linear) avaliando os fatores associados 
aos resultados do domínio manifestações somáticas da escala 
MINICHAL. Minas Gerais, 2013. 

 Valor-p Coeficiente 
IC 95% para coeficiente 

 Limite inferior Limite superior 

IMC - sobrepeso 0,839 -0,10 -1,02 0,83 

IMC - obesidade 0,001 1,64 0,69 2,59 

Escolaridade (em anos de estudo) 0,001 -0,19 -0,29 -0,08 

Não foi diagnosticado com angina 0,000 -2,75 -3,96 -1,54 

Não tem HF Diabetes mellitus 0,010 -0,94 -1,66 -0,23 
Coeficiente de Determinação R2 = 15% 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Caracterização dos participantes segundo os fatores sociodemográficos 

 

 

De acordo com os resultados apresentados, observa-se que, dentro do perfil 

sociodemográfico estudado, as variáveis sexo e idade coincidem com os resultados 

apresentados por Magnabosco; Nogueira, 2009; Mian; Gasparino, 2012; Carvalho et 

al., 2012; Bezerra; Veiga, 2013.  

Na literatura científica, a prevalência global de HAS entre homens e mulheres 

é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até os 50 anos e, a partir da 

5ª década de vida, torna-se maior nas mulheres (SBC; SBH; SBN, 2010).  

O percentual mais elevado de HAS encontrado entre as mulheres pode estar 

relacionado à maior tendência delas para o autocuidado e à maior procura das 

mesmas pelos serviços de saúde, quando comparado aos homens. O baixo 

percentual dos homens na amostra estudada, de maneira geral, aponta para a 

necessidade de maior articulação entre a utilização dos sistemas de informações 

epidemiológicas com o campo da pesquisa científica, visando ao aperfeiçoamento 

de elaboração, de avaliação e de monitoramento de políticas voltadas à saúde do 

homem (SCHWARZ et al, 2012). 

A variável sexo, de acordo com a análise univariada, apresentou diferença 

estatisticamente significante em ambos os domínios da escala MINICHAL (estado 

mental e manifestações somáticas). Dessa forma, observa-se que os escores 

medianos de QVRS foram mais elevados entre as mulheres, o que pode caracterizar 

uma menor QVRS das mulheres com HAS que participaram do estudo. Da mesma 

forma, na análise multivariada, por meio da regressão linear, o sexo, permaneceu 

associado ao domínio estado mental.  

Os homens apresentaram um escore 1,8 unidades menor do que as 

mulheres, ou seja, evidenciando que as mulheres possuem pior QVRS em relação 

aos homens no domínio estado mental. 

Ao comparar estes resultados com os achados obtidos na literatura, o estudo 

de Carvalho et al. (2012) e o estudo espanhol de Badia et al., (2002) relataram 

diferença significante para o domínio estado mental do MINICHAL, ou seja, existe 
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uma afirmação de que as mulheres têm uma QVRS inferior no domínio estado 

mental, assim como no estudo  SCHULZ et al. (2008) que traduziu e validou o 

MINICHAL para a cultura brasileira. Para o domínio estado mental no sexo feminino, 

evidenciou-se uma média maior que o domínio manifestações somáticas e uma 

média maior no do sexo masculino, o que demonstra uma QVRS inferior nas 

mulheres com HAS, quando comparada aos homens com HAS (SCHULZ et al., 

2008). 

Já no estudo de Magnabosco e Nogueira (2009), em todos os domínios do 

SF-36, as mulheres apresentaram escores menores que os homens, o que sugere 

pior QVRS, além de indicar comprometimentos na vitalidade e na dor. 

Estudos mostram que as mulheres referem com mais frequência sentimentos 

de insatisfação e de frustração, o que influi na QVRS, especialmente no domínio 

psicológico (HOLLIS, 1998; CARVALHO et al., 2012). Além disso, os homens 

possuem de modo geral melhor capacidade para tolerar doenças crônicas sem 

serem afetados emocionalmente (YOUSSEF; MOUBARAK; KAMEL, 2005; 

CARVALHO et al., 2012). 

Na presente investigação, observou-se, por meio da análise estatística, que 

houve correlação significante e direta para a idade e o domínio estado mental na 

escala MINICHAL. Já na análise multivariada, tal variável não permaneceu no 

modelo final associada aos domínios estado mental e manifestações somáticas da 

escala MINICHAL. Tais resultados vão ao encontro dos dados obtidos por Ucan e 

Ovayolu (2010) que também encontraram diferença estatisticamente significante 

entre os componentes físico e mental da escala SF-36, entretanto, nesse estudo, 

apenas 65,5% dos participantes apresentavam HAS. 

Quanto ao estado marital, os resultados apresentados evidenciam que houve 

prevalência de pessoas com HAS casadas ou que moram com companheiro, o que 

evidencia semelhança ao estudo sobre o estilo de vida entre pessoas com HAS, 

desenvolvido na mesma região geográfica (SILVA et al., 2013). Quando se trata de 

pessoas casadas ou que vivem com companheiro, Tavares et al. (2011) afirmaram 

que  os profissionais da saúde devem estimular a participação do cônjuge ou 

companheiro no apoio ao cuidado desse familiar no tratamento da HAS e, assim, 

favorecer maior adesão ao tratamento e consequente controle da doença 

(TAVARES et al., 2011). Por outro lado, o estudo de Cesarino et al. (2008) afirmou 

ser possível que, entre as pessoas casadas, o grau de responsabilidade familiar 
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poderia representar um fator de risco para HAS. Entretanto, Gusmão e Pierin (2009) 

identificaram níveis pressóricos mais baixos em pessoas casadas e naquelas que 

possuem um companheiro, possivelmente por estas contarem com o apoio familiar. 

No Brasil, são escassos os estudos que associam prevalência de HAS com o 

estado marital. Segundo Cesarino et al. (2008), no  estudo realizado com uma 

amostra de 1.717 indivíduos, o qual apresentou como objetivos estimar a 

prevalência de HAS na população e identificar os fatores sociodemográficos das 

pessoas com HAS em São José do Rio Preto-SP/Brasil, observou-se maior 

prevalência de pessoas casadas com HAS (63,9%). Da mesma forma, em outro 

estudo realizado por Magnabosco (2007) em Minas Gerais, com uma amostra de 

131 pessoas, que investigou a QVRS em um grupo de convivência, encontrou-se um 

percentual de 54,2% pessoas com HAS, casadas ou que moravam com 

companheiro. 

Na presente investigação, os resultados da análise univariada referente ao 

estado marital não apresentou associação significante entre ambos os domínios da 

escala MINICHAL. Estudos internacionais encontraram dados semelhantes com 

relação aos resultados apresentados anteriormente, ou seja, também não 

encontraram associação significante entre o estado marital e a QVRS 

(THEODOROU et al., 2011; MAATOUK et al., 2012). 

No que tange à escolaridade, o maior percentual de pessoas com HAS 

(53,3%) possui o ensino fundamental incompleto, refletindo uma baixa escolaridade. 

Estes dados corroboram com outros estudos em que as pessoas com HAS têm 

menos de quatro anos de estudo (TAVARES et al., 2011; SILVA et al., 2013). Nesse 

contexto, a equipe multiprofissional deve identificar as possíveis dificuldades 

relacionadas ao tratamento da HAS, pois a baixa escolaridade pode ser um 

obstáculo à compreensão e à aprendizagem sobre as orientações recebidas 

(TAVARES et al., 2011). 

Em pesquisas internacionais sobre a QVRS entre pessoas com HAS, o grau 

de escolaridade foi maior, quando comparado aos resultados deste estudo. Assim, 

destacamos os estudos de Theodorou et al. (2011), em que um de seus objetivos 

era avaliar a QVRS de 528 pessoas com HAS, em Chipre, os quais obtiveram 71% 

dos participantes com nível superior e não houve relato de pessoas com grau de 

escolaridade menor que o ensino médio;  de Maatouk et al. (2012), na Alemanha, 

que tinha dentre os seus objetivos  investigar a associação longitudinal entre fatores 
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de risco cardiovascular, incluindo o conhecimento sobre a HAS, número e tipo de 

drogas anti-hipertensivas e a QVRS numa amostra de 4.203 pessoas, em que 84,9% 

apresentaram de nove a dez anos de escolaridade; de Zygmuntowicz et al. (2013), 

no qual foi utilizado o instrumento SF-12 para avaliar a QVRS, em uma amostra de 

11.498 pessoas adultas com HAS; 38,9% apresentaram o ensino médio e 26,2%, o 

ensino superior. 

Por outro lado, entre as pesquisas brasileiras sobre QVRS em pessoas com 

HAS, encontrou-se nível de escolaridade semelhante aos resultados apresentados 

neste estudo.   

No estudo realizado no Maranhão, encontrou-se a média 5,4 anos formais de 

estudo entre as pessoas com HAS, em que 80% deles estudaram no máximo 8 anos 

(CARVALHO et al., 2012). Na pesquisa de Melchiors et al. (2010), a escolaridade foi 

em média de 3,0 anos formais de estudo. No estudo de Magnabosco (2007), 

encontraram-se 90% das pessoas com HAS com no máximo 8 anos de estudo. Na 

investigação de Souza (2008), 59% das pessoas com HAS possuíam o primeiro grau 

incompleto. Finalmente, no estudo de Silqueira (2005), 62,5% possuíam primeiro 

grau incompleto e 18,8% eram analfabetos.  

Os resultados deste estudo apresentam, na análise univariada, associação 

significante entre os dois domínios da escala MINICHAL: estado mental e 

manifestações somáticas e as variáveis: “sabe ler” e “sabe escrever”.  

As pessoas com HAS que não sabem ler ou não sabem escrever 

apresentaram uma QVRS inferior, quando comparadas àquelas que sabem ler ou 

escrever, na análise multivariada.  

No Brasil, a HAS foi prevalente entre pessoas com menor nível de 

escolaridade (CESARINO et al., 2008; SBC; SBH; SBN, 2010). Estudo internacional 

aponta a baixa escolaridade e o status socioeconômico como fatores determinantes 

para as DCV; destaca que tais fatores podem apresentar um efeito sobre os eventos 

de risco psicossocial associado à doença arterial coronariana, ou seja, as pessoas 

com dificuldades socioeconômicas e com baixo nível de escolaridade podem ter o 

prognóstico afetado negativamente em longo prazo bem como a qualidade de vida 

(SKODOVA et al., 2008).  

Com relação aos fatores sociodemográficos numéricos, na análise univariada, 

houve correlação significante e inversa para a variável escolaridade (em anos de 

estudo) em ambos os domínios da escala MINICHAL. A escolaridade permaneceu 
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associada apenas ao domínio manifestações somáticas, na análise multivariada. 

Assim, quanto maior a escolaridade, menor os escores da escala MINICHAL e, 

consequentemente, melhor a QVRS entre as pessoas com HAS que relataram mais 

anos de estudo. 

Da mesma forma, os resultados de validação da escala MINICHAL realizada 

na Espanha evidenciaram uma associação entre um menor nível de escolaridade e o 

domínio manifestações somáticas (BADIA et al., 2002). 

Por outro lado, no estudo desenvolvido na Irlanda, que investigou a 

associação entre a HAS e a QVRS, também se identificou associação entre o baixo 

nível de escolaridade e a QVRS. Contudo os autores desse estudo utilizaram o 

instrumento da Organização Mundial da Saúde, WHOQOL-Bref (KHOSRAVI et al., 

2010). Outro estudo que utilizou a escala EuroQol Group’s (EQ-5D) encontrou 

associação entre o nível de escolaridade e a QVRS foi o de Theodorou et al. (2011). 

Referentemente à renda mensal familiar, os resultados apresentados neste 

estudo (Tabela 2) são semelhantes ao de um estudo realizado em Minas Gerais 

entre pessoas com HAS (SILVA et al., 2014). E, ainda, em outro estudo, também 

verificou-se que 7,8% das pessoas com HAS possuíam menos de um salário mínimo 

como renda, o que reforça a importância dos profissionais de saúde estarem atentos 

às alterações nos níveis pressóricos, visto que as pessoas com inserção 

socioeconômica desfavorável estão mais propensas ao aumento da PA provenientes 

do estresse e das dificuldades econômicas (TAVARES et al., 2011; SBC; SBH; SBN, 

2010).  

No levantamento socioeconômico realizado por Carvalho (2010) em estudo 

sobre QVRS em pessoas com HAS, verificou-se dado semelhante ao do presente 

estudo em relação à renda mensal familiar; 58% dos participantes do estudo 

possuíam renda entre 1 e 2 salários mínimos e 69% moravam com 1 a 4 pessoas. 

Em outro estudo similar, 87% das pessoas com HAS não moravam sozinhas e 67% 

ganhavam igual a 1 salário mínimo ou menos (MAGNABOSCO, 2007). Para 

finalizar, no trabalho de  Cavalcante et al. (2007), a média para o número de 

pessoas na residência foi de 2,76 e a média de salários mínimos recebidos pelo 

participante do estudo foi de 2,68. Sabe-se que os fatores socioeconômicos são 

elementos determinantes da doença (SBC; SBH; SBN, 2010) 

De acordo com os resultados aqui apresentados, na análise univariada, houve 

uma associação estatisticamente significante entre a renda familiar média e os 
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domínios estado mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL. 

Entretanto, na análise multivariada, essa variável não permaneceu no modelo final, 

associada aos domínios estado mental e manifestações somáticas da escala 

MINICHAL. 

Estudos internacionais têm apontado uma associação entre um nível 

socioeconômico desfavorável e um maior risco de mortalidade e de morbidade 

cardiovascular, bem como o aumento de comportamentos e fatores de risco como 

tabagismo; excesso de peso; sedentarismo; uso excessivo de álcool; aumento da PA 

e os níveis mais elevados de colesterol (CAPPUCCIO et al., 2002; FERRIE et al., 

2003; SKODOVA et al., 2008).  

Investigação desenvolvida na Turquia, com o objetivo de avaliar a QVRS por 

meio do instrumento SF-36 entre pessoas com diabetes mellitus, HAS e obesidade, 

encontrou 17,9% com renda inferior a um salário mínimo; 59,7%, entre um a dois 

salários mínimos e 22,5%, com mais de dois salários mínimos (UCAN; OVAYOLU, 

2010). De acordo com os resultados apresentados nesse estudo, houve associação 

estatisticamente significante entre a renda e o componente físico. Por outro lado, tal 

estudo utilizou o instrumento SF-36 para avaliar a QVRS, diferentemente do 

presente estudo que utilizou o instrumento específico MINICHAL. 

Ainda para os mesmos autores, os dados sociodemográficos dos participantes 

do estudo afetaram a QVRS. Dentre os níveis sociodemográficos investigados: maior 

idade, menor nível de escolaridade e baixa renda diminuem a QVRS no componente 

físico. Esse resultado está de acordo com outros estudos anteriores (FLEISHMAN;  

LAWRENCE, 2003; FONE et al., 2007; JAYASINGHE et al., 2009). 

Nos países em desenvolvimento, como a Turquia, é evidente que a baixa 

renda possui um efeito negativo sobre a QVRS. Os autores reforçam que, 

principalmente os enfermeiros, não devem ignorar esse fator ao proporcionar 

cuidados aos seus pacientes. O cuidado de enfermagem é importante não só para o 

controle da própria doença e da prevenção de complicações advindas de 

comorbidades associadas, mas também é primordial para a melhoria da QVRS 

(UCAN; OVAYOLU, 2010). 

Em relação à ocupação, os dados apresentados na Tabela 2 mostram que a 

maioria das pessoas mencionaram não realizar atividade remunerada, o que pode 

ser atribuído ao fato da maioria dos entrevistados serem do sexo feminino e 

exercerem atividade do lar. 
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No Brasil, a literatura científica sobre a ocupação de pessoas com HAS e a 

associação com a QVRS é incipiente. Entretanto, a partir da década de 1990, 

observou-se um aumento no número de estudos conduzidos com essa perspectiva. 

Embora incipiente, o que já produziu até o momento revela dados semelhantes aos 

do presente estudo. Dentre esses estudos, Melchiors (2008) verificou que 33% eram 

do lar; 33%, aposentados e 33%, empregados, somente 1%, desempregado. No 

estudo de Silqueira (2005), em relação à ocupação, verificou-se que a metade (50%) 

eram do lar e 30%, aposentados. Segundo Lolio (1990), em estudo de revisão com o 

objetivo de verificar os conhecimentos sobre a HAS, com ênfase nos critérios de 

diagnóstico e na prevalência da patologia em nível mundial, a HAS encontra-se com 

frequência associada a estratos sociais mais baixos, à baixa escolaridade e a 

menores indicadores sociais e econômicos. 

De acordo com os resultados aqui apresentados, na análise univariada, houve 

associação estatisticamente significante entre ambos os domínios da escala 

MINICHAL e a variável “trabalhou na última semana”, ou seja, as pessoas que não 

trabalharam apresentaram QVRS inferior àquelas que trabalharam. No entanto, na 

análise multivariada, essa variável não permaneceu no modelo final associado aos 

domínios da escala MINICHAL. 

No estudo de Ucan e Ovayolu (2010), em relação à ocupação dos 

participantes do estudo, 37,1% estavam desempregados; 13%, empregados; 26,7%, 

funcionários públicos; 12,2%, possuíam negócio próprio (autônomo); 10,6%, outros. 

Os autores também não encontraram associação estatisticamente significante entre 

a ocupação e o componente físico e mental da escala SF-36. 

 

 

6.2 Tempo de diagnóstico de HAS, alterações clínicas e doenças vasculares  

 

 

A investigação das alterações clínicas é fundamental, das doenças vasculares 

e dos fatores de risco cardiovascular, pois, segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (SBC; SBH; SBN, 2010) para a tomada de decisão terapêutica, é 

necessária a confirmação diagnóstica da HAS, seguindo-se a estratificação de risco 

que levará em conta, além dos valores da PA, a presença de fatores de risco 

cardiovascular, as lesões em órgãos-alvo, as doenças cardiovasculares e, 



Discussão  |  98 

principalmente, a meta mínima de valores de PA que deverá ser alcançada com o 

tratamento adequado. Assim, uma vez que a HAS está associada a alguma 

comorbidade ou a fatores de risco para DCV, consequentemente, irá diminuir a 

QVRS do indivíduo (CARVALHO, 2010). 

Quanto ao tempo de diagnóstico da HAS, a média foi de 12,1 anos (D.P.=9,8). 

Essa variável foi semelhante ao resultado encontrado por Bündchen et al. (2010) 

que avaliaram por meio da escala MINICHAL a QVRS entre pessoas com HAS 

sedentárias atendidas em ambulatório, e pessoas com HAS regularmente ativas 

participantes de programas de exercícios físicos. A média do tempo de diagnóstico 

foi de 10,5 anos, (D.P.=7,7) entre as pessoas com HAS sedentárias e 10,4 anos 

(D.P.=6,3), entre as pessoas com HAS ativas. Em outro estudo que utilizou o 

MINICHAL para avaliar a QVRS entre pessoas com HAS, encontrou-se como média 

de tempo de diagnóstico da HAS de 9,39 anos (D.P.=7,32) (CARVALHO et al., 

2012). 

O tempo de diagnóstico da HAS apresentou correlação significante e direta 

para ambos os domínios da escala MINICHAL (estado mental e manifestações 

somáticas), ou seja, quanto maior o tempo de diagnóstico da HAS, pior é a QVRS. 

No entanto na análise multivariada, tal variável não permaneceu no modelo final 

associado ao domínio estado mental e manifestações somáticas da escala 

MINICHAL.  

No estudo de Bündchen et al.(2010), os dados não mostraram correlação 

entre o tempo de diagnóstico e os escores do MINICHAL. Por outro lado, no estudo 

de Fletcher et al. (1998), foram identificados escores de qualidade de vida piores, 

conforme aumentava o tempo de diagnóstico de HAS e a presença de comorbidades 

(FLETCHER et al., 1998). 

Estudos mostraram que pessoas com HAS com longo tempo de tratamento 

apresentavam dificuldades em identificar o diagnóstico da condição crônica ou 

mesmo em aceitá-la, pela falta de compreensão relativa à doença (MAGRO; SILVA; 

RICCIO, 1999; BRITO et al., 2008) 

Em relação às alterações clínicas, a maioria das pessoas com HAS realizou 

exame de glicemia e de triglicérides. Os escores de QVRS no domínio estado 

mental, na análise univariada, foram mais elevados entre os indivíduos que não 

fizeram exames de glicemia ou de triglicérides, ou seja, apresentaram QVRS inferior 

àqueles que já realizaram.  
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Ainda para a variável “realizou o exame de triglicérides”, na análise 

multivariada, permaneceu no modelo final associado estatisticamente ao domínio 

estado mental. Não foram encontrados até o momento trabalhos na literatura 

cientifica realizados com o instrumento específico, MINICHAL, que analisassem a 

associação de tal variável com a QVRS, o que impossibilita a comparação dos 

resultados aqui apresentados com outros estudos nacionais e internacionais.   

No presente estudo, apesar de a maioria das pessoas com HAS já terem 

realizado exame de triglicérides, uma parcela pequena permanece sem ter realizado, 

sendo que estudos apontam a dislipidemia como uma comorbidade com alta 

prevalência (CARVALHO, 2010; MELCHIORS, 2008). 

Ainda Melchiors (2008), em um estudo na cidade de Curitiba, que tinha como 

objetivo avaliar a influência de variáveis sociodemográficas, clínicas, conhecimento 

sobre a doença, complexidade da farmacoterapia anti-hipertensiva e adesão ao 

tratamento na QVRS e no controle dos níveis pressóricos entre pessoas com HAS, 

verificou que, numa amostra de 191 pacientes, a dislipidemia apareceu em terceiro 

lugar com prevalência de 25% na amostra. Segundo a V Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007), níveis elevados 

de colesterol, juntamente com HAS, representam mais que 50% do risco atribuível 

para doença coronária.  

No Brasil, em uma pesquisa realizada no decorrer de 2008, a prevalência de 

hipercolesterolemia autorrelatada e a taxa de adesão ao tratamento hipolipemiante 

foram estimadas por meio de entrevistas com 2 mil pessoas com idade maior ou 

igual a 16 anos em 70 cidades (SPOSITO et al., 2009). Essa amostra apresentou 

representatividade do eleitorado em relação ao sexo, idade, educação formal, 

população economicamente ativa e região (SPOSITO et al., 2009). Nesse estudo, 

mais da metade das 2 mil pessoas entrevistadas nunca havia dosado o colesterol no 

sangue. Entre aqueles com colesterol dosado, cerca de um quinto relatou ter alto 

nível de colesterol plasmático, o que significa que aproximadamente 10% da 

população adulta brasileira relataram ser hipercolesterolêmica. Apenas metade 

dessa população estava realizando tratamento para tal condição e mais de um 

quarto dela nunca havia sido tratada (SPOSITO et al., 2009). 

Para os mesmos autores, considerando os 1.063 indivíduos com idade maior ou 

igual a 35 anos, a proporção que nunca havia dosado o colesterol sanguíneo reduziu-se 

para 38% e a taxa de hipercolesterolemia autorreferida aumentou para 18%. 
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Com referência às principais causas de baixa adesão, pode-se dividi-las em 

causas relacionadas às pessoas e aquelas relacionadas ao médico, havendo 

logicamente mútua interação entre elas. Dentre as causas relacionadas às pessoas, 

destacam-se a  inércia, a resistência a adotar hábitos alimentares e o estilo de vida 

saudáveis, que é um assunto complexo que envolve múltiplas variáveis, como falta 

de informação, aspectos psicológicos e psiquiátricos, alimentos menos saudáveis, 

porém altamente atrativos; custo dos medicamentos; efeitos colaterais; medo desses 

efeitos colaterais; número elevado de medicamentos; défict de conhecimento sobre 

o risco cardiovascular associado à perpetuação de alterações lipídicas em longo 

prazo; falta de conhecimento sobre a inexistência de cura e necessidade de controle 

das alterações lipídicas; e, consequentemente, de um tratamento a longo prazo e 

por tempo indeterminado; resistência a tomar medicamentos para prevenir um 

problema que eventualmente possa surgir no futuro, e não para aliviar um sintoma 

que o incomoda no presente; incredulidade quanto às evidências científicas e 

recomendações médicas oriunda da suspeita de que são resultado de interesses 

escusos e de manipulação da indústria farmacêutica (NOBRE; MION JÚNIOR, 

2013). 

Além dessas causas, podem-se enumerar aquelas relacionadas ao médico, 

como falta de informações sobre a indicação de se manter cronicamente o 

tratamento com estatinas, mesmo com o  alcance de metas de LDL-c, visto que a 

suspensão com certeza irá levar ao aumento dos níveis de colesterol; falta de 

preparo ao se deparar com pessoas em uso de medicamento hipolipemiante que 

apresenta efeito colateral ou aumento de transaminases ou de CPK total. Com 

frequência, o médico opta pela suspensão do tratamento farmacológico quando não 

há tal necessidade; falta de diálogo e orientação adequada as pessoas que buscam 

acompanhamento; déficit de conhecimento sobre técnicas e estratégias que possam 

auxiliar para uma maior adesão por parte dessas pessoas; sentimento de que a 

adesão ao tratamento é responsabilidade da pessoa e não do profissional médico 

(NOBRE; MION JÚNIOR, 2013). 

Alterações dos lipídeos plasmáticos, especialmente a elevação do LDL-c, são 

fatores de risco relevantes para a ocorrência de eventos cardiovasculares. O 

controle dessas alterações reduz o risco cardiovascular que tem sido demonstrado 

por meio de múltiplos ensaios clínicos. De outra forma, a baixa adesão ao 

tratamento das dislipidemias, fato mundialmente endêmico, é igualmente importante 
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fator de risco modificável e com frequência negligenciado pelo profissional médico 

(NOBRE; MION JÚNIOR, 2013). 

Estratégias para ampliar as taxas de adesão ao tratamento das dislipidemias 

são majoritárias para um melhor controle do impacto das DCV na população 

(NOBRE; MION JÚNIOR, 2013). Tais estratégias devem ser orientadas pelo 

conhecimento aprofundado das causas do problema e de particularidades de cada 

região (NOBRE; MION JÚNIOR, 2013). 

A elevação dos índices de adesão ao tratamento requer esforços da equipe 

multiprofissional, por meio de campanhas de educação não só da população geral, 

mas também dos profissionais que atuam na área de saúde (NOBRE; MION 

JÚNIOR, 2013). 

Neste estudo, não foi questionada sobre a presença de DM entre os 

participantes do estudo, mas, sim, a realização de exame de glicemia. A maioria dos 

participantes relatou que já havia realizado tal exame, entretanto verificou-se uma 

associação estatisticamente significante entre as pessoas que não haviam realizado 

exame de glicemia e os escores de QVRS no domínio estado mental; assim, aqueles 

que já realizaram o exame apresentaram melhor QVRS. Essa variável permaneceu 

no modelo final associada ao domínio estado mental. 

A HAS por ser uma doença crônica, apresenta características específicas 

como: evolução clínica longa e lenta; história natural prolongada; complicações e 

está frequentemente associada a várias comorbidades (CARVALHO, 2010). Dessa 

forma, a prevenção e o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno de doenças 

crônicas associadas, como o DM, a dislipidemia, dentre outras, podem ser 

importantes para preservar a QVRS em pessoas com HAS (ZYGMUNTOWICZ et al., 

2012). Outros estudos também registram que a prevenção e o tratamento adequado 

da HAS e comorbidades evitam uma maior deterioração da QVRS (LI et al., 2005; 

WANG et al., 2009). 

No estudo de Carvalho (2010), a DM, esteve presente em quase um quarto 

da amostra (23%); no estudo de Melchiors (2008), essa comorbidade apareceu em 

terceiro lugar, com 25% de presença na população estudada. No estudo de 

Cavalcante et al. (2007), 26% dos pacientes tinham DM e 89% destes apresentavam 

outras doenças além de HAS. Mediante esses achados que a literatura apresenta, 

questionar se as pessoas realizam os exames preventivos que permitam identificar 

níveis glicêmicos e triglicérides elevados faz-se necessário. 
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No que tange às doenças cardiovasculares, a maioria das pessoas com HAS 

que participaram deste estudo referiram não ter apresentado IAM prévio. Entretanto, 

aqueles que referiram IAM prévio mencionaram ter apresentado de 1 a 2 IAM com 

uma média de 2,16 IAM (D.P.= 3,2). E, quando questionados há quanto tempo 

ocorreu o último IAM, 12 (3,0%) responderam que foi há mais de seis anos. Não 

houve diferença estatisticamente significante dessa variável com a QVRS na análise 

univariada. 

Para Carvalho (2010), 11% das pessoas com HAS tinham um histórico de 

IAM. No estudo de Melchiors (2008), essa porcentagem foi de 12%. 

No presente estudo, 37 (9,3%) pessoas com HAS foram diagnosticadas com 

angina do peito. Entre as pessoas com HAS que foram diagnosticadas com angina 

do peito, o diagnóstico ocorreu entre 5 a 6 anos atrás. Em relação à variável angina 

do peito e o domínio estado mental do MINICHAL, na análise univariada, houve uma 

diferença estatisticamente significante. As pessoas com HAS que não possuíam 

diagnóstico de angina do peito, na análise multivariada, possuíam um escore 1,94 

unidades menor do que aqueles com esse problema, ou seja, as pessoas que 

possuíam diagnóstico de angina do peito apresentaram no domínio estado mental 

pior percepção em relação a QVRS. 

Estudo envolvendo pessoas com HAS com outras comorbidades associadas 

verificou que a angina do peito e a obesidade prejudicaram a função física da escala 

SF-36 tanto nos homens como nas mulheres (AYDEMIR; OZDEMIR; KOROGLU, 

2005). 

Em relação a cirurgia ou a procedimento cardíaco, neste estudo, 24 (6,0%) 

pessoas com HAS já haviam realizado. Nos domínios estado mental e 

manifestações somáticas da escala MINICHAL e a realização de cirurgia ou 

procedimento cardíaco, na análise univariada, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante. 

Na literatura, o estudo encontrado de Aydemir; Ozdemir e Koroglu (2005) 

agrupou nas análises das pessoas com HAS os eventos cardíacos como angina do 

peito, IAM e revascularização do miocárdio, a fim de avaliar a sua contribuição para 

a QVRS por meio da escala SF-36, tendo como resultado uma associação entre o 

IAM e o componente emocional da escala SF-36 e não com o componente físico em 

pessoas com HAS. Em cardiopatas, quando a HAS é considerada comorbidade e 

não fator de risco, a maioria dos domínios da escala SF-36, e particularmente o 
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componente físico, apresentou escore mais baixo, o que significa uma pior QVRS 

nesse componente (LALONDE El al., 2004; AYDEMIR; OZDEMIR; KOROGLU, 

2005). 

No estudo de Soutello et al. (2011) que teve como objetivo ampliar a 

avaliação do desempenho psicométrico da versão brasileira do MINICHAL, quando 

aplicado a pessoas com HAS em seguimento ambulatorial em hospital universitário e 

Unidade Básica de Saúde, 13% dos participantes do estudo relataram ter realizado 

procedimentos cardíacos como por exemplo revascularização do miocárdio. 

Quanto ao AVE, 15 (3,8%) das pessoas com HAS, estas referiram ter 

apresentado. Estudo realizado no Maranhão que utilizou o MINICHAL para avaliar a 

QVRS entre pessoas com HAS encontrou 19% das pessoas com HAS com histórico 

de AVE (CARVALHO, 2010). No estudo de Melchiors (2008), essa porcentagem foi 

de 8%. 

A literatura menciona que a presença de doenças associadas influencia a 

percepção da QVRS em pessoas com HAS, mas pouco se conhece sobre tal 

influência. Estudo cujo objetivo foi descrever a relação entre comorbidades e 

diferentes aspectos da QVRS entre pessoas com HAS em tratamento para HAS 

mostra que a presença de doenças associadas foi registrada em 63,8% dos 

participantes do estudo. Valores significativamente mais baixos de QVRS foram 

associados com doenças coexistentes, como a DM, doença arterial coronariana, a 

insuficiência cardíaca e o AVE dentre outras doenças (ZYGMUNTOWICZ et al., 

2012). Entretanto, diferentemente do presente estudo, os autores utilizaram o 

instrumento SF-12 para avaliar a QVRS. Ainda para os mesmos autores, estudos 

prévios sugerem que insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, 

angina e obesidade são importantes fatores para o declínio da saúde física em 

pessoas com HAS (SONI et al., 2010; ZYGMUNTOWICZ et al., 2012). 

Estudos populacionais têm demonstrado que pessoas que relataram maior 

número de fatores de risco cardiovascular (incluindo DM, HAS, hiperlipidemia, 

obesidade e tabagismo) são mais propensas a avaliar a sua saúde geral, de forma 

inferior em relação àqueles com menos fatores de risco cardiovascular (LI et al., 

2008; SONI et al., 2010). 

Estudo realizado na China, que teve como objetivo investigar a relação entre 

HAS e QVRS por meio do SF-36, encontrou 29,49% das pessoas com HAS com 

outras condições crônicas, como IAM, AVE, DM, doença renal, ansiedade e 
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depressão dentre outras, que revelou que a presença de qualquer uma dessas 

condições crônicas prejudicou todas as dimensões do SF-36 na população geral. 

Ainda para os mesmos autores, as comorbidades têm sido consideradas como os 

principais fatores de risco para comprometer a QVRS. Como se trata de um estudo 

transversal, torna-se difícil afirmar se as comorbidades foram as causas ou as 

consequências da própria HAS já estabelecida. Os resultados desse estudo indicam 

ainda que as comorbidades impactaram os componentes tanto físico quanto mental  

do SF-36 entre pessoas com HAS (WANG et al., 2009). 

Alguns estudos têm apontado que DM, angina do peito, IAM e AVE exercem 

efeitos prejudiciais na QVRS das pessoas (LYONS; LO; LITTLEPAGE, 1994; 

BROWN et al., 1999; GULLIFORD; MAHABIR, 1999; MAGNABOSCO, 2007). Os 

resultados deste estudo evidenciam uma amostra com baixo percentual de 

complicações, o que pode ter contribuído para uma melhor percepção na QVRS, 

principalmente no domínio estado mental do MINICHAL. 

Magnabosco (2007), em estudo sobre QVRS entre pessoas com HAS, 

investigou nove comorbidades, dentre elas DM; insuficiência renal; IAM; insuficiência 

cardíaca congestiva; AVE; insuficiência coronariana obstrutiva; angina do peito; 

obesidade e doença vascular periférica. A constatação dessas comorbidades entre 

as pessoas que participaram do estudo foi realizada por meio dos prontuários 

destes. Assim como no presente estudo, o IAM e o AVE, com exceção da angina do 

peito, não apresentaram associação significante com os escores da escala de 

QVRS, entretanto o autor utilizou a escala SF-36 para mensurar a QVRS e 

investigou outras comorbidades que não foram avaliadas no presente estudo. 

Outro estudo brasileiro sobre QVRS entre pessoas com HAS que utilizou o 

MINICHAL como instrumento para mensurar a QVRS encontrou resultado 

semelhante ao do presente estudo em relação às comorbidades e aos fatores de 

risco cardiovascular: obesidade; depressão; IAM; AVE; insuficiência renal; DM; 

dislipidemia dentre outros; as que não tiveram diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) com a QVRS foram: IAM; AVE; insuficiência renal; DM e dislipidemia 

(CARVALHO et al., 2012). 

No interior de Minas Gerais, estudo realizado entre pessoas com HAS e DM 

que descreveu o perfil epidemiológico e avaliou a QVRS, acompanhados por uma 

equipe da UESF, mostrou a presença de antecedentes de problemas 

cardiovasculares em 50% dos participantes, ou seja, 16,7% já sofreram IAM; 13,9%, 
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AVE; 25%, outras complicações cardíacas e 5,6%, doença renal (MIRANZI et al., 

2008).  

Investigações que analisaram a incidência de IAM ocorridas até o final dos 

anos 1980, mostraram altas taxas de incidência nas principais cidades do Brasil em 

que, quando confrontadas com cidades de outros países, como Estados Unidos, 

Canadá e países da Europa ocidental, a incidência do IAM foi maior e se 

assemelharam ao que foi observado na Europa Oriental e no Japão. Um início de 

mudanças na redução na taxas de incidência de IAM no Brasil foi verificado por meio 

de um estudo realizado em São Paulo de 1996 a 2003; como conseqüência, uma 

queda nessa causa de morte que esteve em 2002 como a principal causa de óbitos 

no Brasil com 87,344 mil mortes (LOTUFO, 2005).  

Referentemente à última vez em que as pessoas com HAS tiveram sua PA 

aferida por um profissional de saúde, a maioria referiu ter aferido há menos de 30 

dias. Nos domínios estado mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL 

e esta variável, na análise univariada, não houve diferença estatisticamente 

significante. 

O controle da PA foi investigado por Magnabosco (2007), por meio do número 

de medidas realizadas nos 12 meses anteriores à data da entrevista. A média do 

número de medidas da PA foi de 6,02 medidas que variou de 1 a 12, apresentando 

(D.P.= 3,45) e mediana de 5 medidas. 

 

 

6.3 Dados antropométricos e clínicos 

 

 

O presente estudo detectou 299 (75,3%) participantes com IMC acima de 25 

Kg/m2, e a obesidade revelou-se alarmante em 141 (35,5%) dos entrevistados. 

Os outros parâmetros da obesidade regional, identificados na amostra do 

presente estudo, confirmam o predomínio de gordura corporal. A circunferência 

abdominal acima de 88 cm foi encontrada em 84,7% das mulheres e acima de 102 

cm em 45,8% dos homens. 

Aproximadamente 97,1% das mulheres revelaram cifras acima de 0,85, 

valores referidos na literatura como de risco aumentado de complicações 

metabólicas, como DM e DCV (SBC; SBH; SBN, 2010)  
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Estudo realizado em Portugal que buscou avaliar a influência da síndrome 

metabólica e a eficácia do tratamento anti-hipertensivo encontrou dado semelhante a 

este estudo, em relação à presença de obesidade, em que 39,5% das pessoas com 

HAS apresentaram obesidade, mas com valores inferiores em relação à obesidade 

abdominal, sendo que 66,7% tinham obesidade abdominal e a maioria das pessoas 

com HAS apresentaram síndrome metabólica (CORTEZ-DIAS et al., 2013). 

Em Portugal, a prevalência da obesidade é estimada como sendo de 19,9% 

em adultos com idades entre 18-64 anos (SARDINHA et al., 2012). Entre os 

portugueses idosos, a obesidade afeta 16,8% dos homens e 21,8% das mulheres 

(SARDINHA et al., 2012). Além disso, há uma clara relação entre o IMC e a PA, 

sendo a obesidade prevalente em populações de hipertensos em todo mundo 

(GARRISON et al., 1987; NGUYEN; LAU, 2012; VYSSOULIS et al., 2012).  

Em outro estudo Internacional, com 12.425 pessoas com HAS, observou-se 

também uma porcentagem de obesidade semelhante à do presente estudo, com 

33,8%. Os valores mais baixos de QVRS foram associados à obesidade, incluindo a 

obesidade visceral em homens e mulheres. Entretanto, o excesso de peso foi 

associado com os valores mais baixos de QVRS somente para as mulheres. Os 

pesquisadores utilizaram o SF-12 para avaliar a QVRS; assim, diferentemente da 

escala MINICHAL, quanto mais baixo o valor obtido, pior a QVRS 

(ZYGMUNTOWICZ et al., 2012). 

Cabe ainda destacar que, no presente estudo, na análise univariada, houve 

associação significante para o domínio manifestações somáticas da escala 

MINICHAL e as variáveis IMC e circunferência abdominal. Com relação aos fatores 

antropométricos analisados de forma numérica, para o domínio manifestações 

somáticas, houve correlação significante e direta para IMC, circunferência 

abdominal, do quadril, do braço direito e do braço esquerdo. Por intermédio deste 

estudo, pôde-se identificar que em todos os casos nota-se que, com o aumento dos 

índices, há também um aumento dos escores do domínio manifestações somáticas, 

ou seja, uma pior QVRS nesse domínio.  

Quanto às pessoas com HAS que apresentaram obesidade, os escores 1,64 

são mais elevados do que aqueles que apresentam o peso normal, na análise 

multivariada, no domínio estado mental da escala MINICHAL, o que evidencia que 

as pessoas que apresentam obesidade possuíam QVRS inferior nesse domínio. 
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Estudo realizado no Brasil apontou QVRS inferior entre pessoas obesas com 

HAS, tanto no SF-36 (nos domínios vitalidade, aspectos sociais e saúde mental) 

como nos dois domínios do MINICHAL (CARVALHO et al., 2012).  

O estudo de Magnobosco (2007), realizado em Minas Gerais, identificou que 

obesidade e DM parecem influenciar a QVRS dos participantes. Aqueles que não 

possuíam nenhuma dessas comorbidades apresentaram médias maiores dos 

escores em todos os domínios do SF-36, em relação à obesidade, exceto aspectos 

físicos, estado geral de saúde e aspectos emocionais, os resultados não foram 

estatisticamente significantes. Ainda segundo a autora, pessoas com HAS que não 

têm DM e obesidade possuíam melhor QVRS, se comparadas com as pessoas com 

HAS que possuíam uma dessas comorbidades. No estudo de Melchiors (2008), as 

pessoas com obesidade obtiveram um comprometimento na QVRS em ambos os 

domínios do MINICHAL e no domínio físico (WHOQOL-bref). 

Alguns estudos mostram a relação de que pessoas obesas tenham a pior 

percepção da QVRS (THEODOROU et al., 2011; ZYGMUNTOWICZ et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2012). No estudo de Grimm et al. (1997), verificou-se que uma 

melhora na dieta das pessoas e a perda de peso estiveram relacionadas a uma 

melhor QVRS. 

Em relação ao valor da PA no momento da entrevista, 127 (32%) 

apresentaram o nível pressórico classificado como hipertensão estágio 1, e 218 

(54,9%), o valor da PA controlada. Dessa forma, destaca-se que o controle do valor 

da PA pode ter ocorrido por se tratar de pessoas que se encontram em 

acompanhamento para o tratamento da  HAS, e cadastradas em uma UESF. 

Provavelmente, essas pessoas possam estar mais informadas quanto aos fatores de 

risco, de tratamento e de controle da doença, conseguindo identificar e tratar 

alterações clínicas que porventura venham a aparecer e, assim, conseguirem com 

sucesso terem a sua PA controlada. Os resultados aqui apresentados divergem de 

um estudo recente realizado em Portugal com hipertensos o qual descreve que a PA 

se encontrava controlada em apenas 35,8% das pessoas tratadas, o que evidencia 

uma grande maioria de pessoas com a PA descontrolada, ou seja, acima dos 

valores de normalidade (CORTEZ-DIAS et al., 2013).  

Por outro lado, no Brasil, estudos parecem evidenciar certo controle dos 

valores de PA entre pessoas com HAS. Ao avaliar a QVRS em pessoas com HAS 

por meio do MINICHAL, Carvalho et al. (2012) encontraram um percentual 46% de 
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pessoas com PA controlada, com a PAS média de 143,4 mmHg e a PAD, de 83,6 

mmHg, o que evidencia índices melhores de controle da PA do que o do controle 

referido no estudo português. Ao contrário, no estudo de Gus et al. (2004), a 

prevalência da PA controlada manteve uma taxa entre 20% a 33% de pessoas que 

estavam em tratamento medicamentoso. Tais resultados foram diferentes daqueles 

obtidos na atual pesquisa realizada no estado de Minas Gerais. 

No presente estudo, ao associar os níveis da PA com a QVRS, não houve 

diferença estatisticamente significante. O resultado obtido coincide com o de 

Carvalho et al. (2012) que utilizaram dois instrumentos para avaliar a QVRS de 

pessoas com HAS, o MINICHAL e o SF-36,  também não encontraram diferenças 

estatisticamente significantes na QVRS entre pessoas com HAS controlada e não 

controlada. Outro estudo que verificou que os níveis pressóricos não influenciaram 

na QVRS da população estudada foi a pesquisa de Melchiors et al. (2010) que 

utilizaram dois instrumentos para avaliar a QVRS de pessoas com HAS, o 

MINICHAL e o WHOQOL-bref, e não encontraram diferenças na QVRS entre os 

hipertensos controlados e os não controlados.  

Para Magnabosco e Nogueira (2009), os níveis pressóricos da população 

estudada não influenciaram na QVRS. Segundo as autoras, em nenhum domínio do 

SF-36, as diferenças entre essas variáveis apresentaram dados estatisticamente 

significantes.  

Entretanto os resultados obtidos em estudo realizado no Egito que avaliou em 

uma amostra de 316 pessoas com HAS os fatores que afetavam a sua QVRS, 

utilizando o Hypertension Health Status Inventory,  verificaram que o controle da PA 

foi um preditor para uma melhor QVRS (YOUSSEF; MOUBARAK; KAMEL, 2005). E, 

ainda, o estudo de Kjellgren et al. (1998), desenvolvido na Suécia, com o objetivo de 

comparar os sintomas percebidos entre as pessoas submetidas a terapia anti-

hipertensiva e as pessoas com HAS sem tratamento medicamentoso, realizado com 

uma amostra de 1.013 pessoas, verificou que indivíduos que apresentavam PAD 

elevada relatavam cefaleia e tontura com maior frequência do que aqueles que 

possuíam a PA em níveis controlados, o que poderia interferir na  percepção da 

pessoa sobre sua melhor ou pior QVRS. 

Com base nos resultados de estudos clínicos de Mancia e Grassi (2002), 

concluiu-se que alcançar os valores recomendados para a PAS na maioria das 

pessoas com HAS era impossível, mesmo com o uso de polifarmácia, por causa do 
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grande espessamento da parede arterial, que não é totalmente reversível. A rigidez 

vascular é uma das principais causas da HAS resistente ao tratamento 

farmacológico. Assim, o número de medicamentos utilizados para alcançar o 

controle da PA reflete a severidade da doença. Estudo recente mostrou que os 

níveis da PAS, associados aos escores mais elevados do domínio físico da escala 

SF-12, ocorreu em doentes tratados com múltiplas drogas, mas variaram menos 

entre os grupos etários (ZYGMUNTOWICZ et al., 2013). 

 

 

6.4 Antecedentes familiares 

 

 

Os fatores de risco cardiovascular com frequência se apresentam de maneira 

conjunta, sendo que a predisposição genética e os fatores relacionados ao meio 

ambiente tendem a contribuir para essa combinação em famílias com estilo vida 

pouco saudável (CESARINO et al., 2008; SBC; SBH; SBN, 2010). 

A literatura aponta que a contribuição de fatores genéticos para a gênese da 

HAS está bem estabelecida na população. Entretanto não existem, até o momento, 

variantes genéticas que possam ser utilizadas para predizer o risco de as pessoas 

desenvolverem a HAS (OLIVEIRA et al., 2008). 

Carvalho (2010), em estudo sobre QVRS que utilizou o MINICHAL e o SF-36, 

investigou os antecedentes familiares para DCV, encontrou 43% de pessoas com 

HAS com histórico familiar para DCV. Outro estudo que utilizou também o 

MINICHAL e a escala WHOQOL-Bref encontrou 21,4% das pessoas com HAS com 

antecedentes familiares para DCV. Segundo o autor, foram considerados 

antecedentes familiares para DCV:  história precoce de aterosclerose, evento 

coronariano em homens  <55 anos e mulheres <65 anos (MELCHIORS, 2008). 

No presente estudo, optou-se por questionar aos participantes sobre os 

antecedentes familiares de HAS, IAM e de angina e, assim, especificar algumas 

morbidades mais frequentes, em vez de questionar se os participantes possuíam 

antecedentes familiares para DCV de modo amplo. Dessa forma, 72,3% dos 

participantes do estudo mencionaram apresentar antecedentes familiares de HAS e  

34,5%, antecedente familiar de IAM/angina.  
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Ao especificar os antecedentes familiares de morbidades entre as pessoas 

com HAS questionadas, identificou-se maior frequência para pai ou mãe. Esses 

resultados vão ao encontro da literatura que afirma a hereditariedade ser um dos 

principais fatores de risco para a HAS e DCV (SBC; SBH; SBN, 2010)  

Em relação aos antecedentes familiares de HAS, somente a análise 

univariada evidenciou associação significante para o domínio estado mental da 

escala MINICHAL. E a mesma análise univariada evidenciou associação significante 

em ambos os domínios da escala MINICHAL. (estado mental e manifestações 

somáticas) e os antecedentes familiares de IAM/angina. 

Na literatura, o estudo desenvolvido com o instrumento SF-36 para determinar 

o efeito dos fatores de risco para HAS entre pessoas com 50 anos ou mais sobre a 

QVRS encontrou uma proporção de 42,1% de pessoas com antecedentes familiares 

de HAS. Os autores ainda justificam que tal achado pode reforçar que uma grande 

porcentagem de pessoas com HAS essencial têm anormalidades genéticas em suas 

artérias periféricas (arteríolas) que fornecem sangue aos tecidos do organismo. As 

anormalidades ocasionam um enrijecimento das artérias, o que resulta em maior 

resistência ao sangue que flui através deles (ARSLANTAS et al., 2008).  

Em uma investigação desenvolvida em João Pessoa/PB que verificou a 

influência dos fatores de risco das pessoas com HAS cadastrados em UESF, quanto 

aos antecedentes familiares para DCV, os índices encontrados ultrapassaram os 

50% dos usuários com HAS e chegaram até 57,1% (ANDRADE, 2011). Esse 

percentual é esperado já que os filhos de pais hipertensos são mais propensos a 

desenvolverem a doença do que aqueles de pais normotensos, porém, quando 

ambos (pai e mãe) apresentam HAS, a chance de filhos desenvolverem HAS fica em 

torno de 50% (LOPES, 2000; SIMÃO, 2005). 

No estudo de Ucan e Ovayolu (2010), que avaliou e comparou a QVRS por 

meio do instrumento SF-36 entre pessoas com HAS, DM e obesidade, encontraram-

se 43,4% pessoas com antecedentes familiares de HAS. Entretanto, não se 

encontrou diferença estatisticamente significante entre os antecedentes familiares de 

HAS e os domínios do SF-36, porém apenas 65,5% dos participantes possuíam 

HAS, diferentemente dos resultados aqui apresentados. 

Já na investigação dos antecedentes familiares de DCV entre pessoas com 

HAS, foi encontrada uma pior avaliação no SF-36 nos domínios aspectos físicos, 

estado geral de saúde, aspectos sociais e limitação por aspectos emocionais, 
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enquanto que no MINICHAL o domínio manifestações somáticas foi o único afetado 

(CARVALHO et al., 2012). 

Entre pessoas com HAS, os antecedentes familiares de DCV apresentaram 

diferença significante para o domínio “meio-ambiente” do instrumento genérico 

WHOQOL-bref. Entretanto não houve diferença estatisticamente significante entre 

ambos os domínios da escala MINICHAL (estado mental e manifestações 

somáticas) e os antecedentes familiares de DCV. Os autores do estudo mencionam 

que o MINICHAL (incluindo seus domínios de forma isolada) apresentou correlação 

significante com o WHOQOL-Bref em todos os seus domínios, com exceção do 

domínio “meio ambiente”, que não se correlacionou ao domínio “manifestações 

somáticas” do MINICHAL. O domínio “físico” do WHOQOL-Bref foi o que melhor se 

correlacionou ao MINICHAL, tanto no total de pontos como nos domínios “estado 

mental” e “manifestações somáticas” (MELCHIORS et al., 2010). 

Quanto ao antecedente familiar para o DM, este esteve presente em 47,6% 

das pessoas com HAS que  possuíam familiares com esse antecedente. Ao 

especificar qual o nível de parentesco que apareceu com maior freqüência na 

história familiar para o DM, identificou-se que a maior frequência ficou para pai ou 

mãe das pessoas com HAS.   

Estudo transversal sobre QVRS com uma amostra de 1.601 pessoas 

encontrou resultado semelhante ao do presente estudo com, 43,2% de pessoas com 

antecedente familiar de DM (UCAN; OVAYOLU, 2010). 

Os resultados da presente investigação encontraram na análise univariada 

associação significante entre a história familiar de DM e os dois domínios da escala 

MINICHAL, ou seja, as pessoas com HAS que possuíam antecedentes familiares de 

DM apresentaram QVRS inferior. A história familiar de DM, na análise univariada, 

permaneceu no modelo final associada ao domínio estado mental e às 

manifestações somáticas da escala MINICHAL. Dessa forma, vale mencionar que, 

devido à escassez de pesquisas que investigaram a associação da história familiar 

de DM e a QVRS em pessoas com HAS, considerou-se importante comparar os 

resultados da presente investigação com o estudo de Ucan e Ovayolu (2010), 

entretanto, nesse estudo, não houve diferença estatisticamente significante entre a 

variável “história familiar de DM” e os componentes da escala SF-36. Nessa 

investigação, da amostra composta por 1.601 participantes, apenas 65,6% 
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apresentavam HAS. A avaliação da história familiar entre as pessoas com HAS 

permanece uma questão a ser explorada. 

Referente aos antecedentes familiares de acidente vascular encefálico (AVE), 

34,5% possuíam esse antecedente. Ao especificar qual o nível de parentesco que 

apareceu com maior frequência, na história familiar para o AVE, identificou-se que a 

maior frequência ficou para pai ou mãe das pessoas com HAS.   

Estudo longitudinal envolvendo 4.203 pessoas com HAS, na Alemanha, 

utilizou o SF-12 para investigar a QVRS, pesquisou os antecedentes familiares para 

AVE ou IAM, com 48,4% de pessoas com tal antecedente, valor aproximado ao 

obtido no presente estudo (MAATOUK et al, 2012). 

Pesquisa Nacional desenvolvida por Brito; Pantarotto; Costa (2011), no 

município de Avanhandava, estado de São Paulo, apontou a HAS como o fator de 

risco com maior frequência nas pessoas que sofreram AVE. Apesar de a maioria das 

pessoas com HAS terem recebido orientações sobre prejuízos da HAS, dois terços 

não faziam uso dos medicamentos anti-hipertensivos diariamente, na época da 

ocorrência do AVE. Além disso, a HAS sistêmica aumenta três a quatro vezes de o 

risco do indivíduo desenvolver AVE, sendo considerada responsável diretamente por 

pelo menos metade de casos (ANDRÉ, 2006). Na presente investigação, na análise 

univariada, a variável antecedente familiar de AVE apresentou associação 

significativa com ambos os domínios da escala MINICHAL (estado mental e 

manifestações somáticas).  

Entretanto, na análise multivariada (regressão linear), tal variável não 

permaneceu no modelo final associado com nenhum dos dois domínios do 

MINICHAL. No estudo de Maatouk et al. (2012), a variável antecedente familiar de 

AVE ou de IAM também não apresentou na análise multivariada associação 

significante com os componentes físico e mental da escala SF-12. No entanto, os 

autores diferentemente do presente estudo, investigaram os antecedentes familiares 

de AVE e IAM em conjunto, o que dificultou a análise de forma separada dessas 

duas variáveis. 

Os resultados deste trabalho evidenciaram que 20,2% pessoas com HAS 

possuíam história familiar de morte súbita, conforme mostra a Tabela 6. Ao 

especificar qual o nível de parentesco que apareceu com maior frequência na 

história familiar para a morte súbita, identificou-se que ficou para pai ou mãe.   
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A morte súbita é definida como a morte natural em virtude dos problemas 

cardíacos, conduzida pela perda abrupta da consciência a partir de uma hora do início 

dos sintomas agudos, pré-existindo cardiopatias, mas que ocorre de forma e em 

tempo inesperados (PRIORI et al., 2002). Na população mundial e industrializada, a 

morte súbita cardíaca é o mal mais prevalente. A fibrilação ventricular é responsável 

por 75-80% desses casos. Apenas 5-10% ocorrem na falta de doença da artéria 

coronária ou insuficiência cardíaca congestiva (PRIORI et al., 2002).  

Dessa forma, é importante investigar a história familiar de morte súbita. Na 

literatura, estudo de Koike, Machi e Wichi (2008) aponta a necessidade de os 

profissionais da saúde investigarem os principais fatores de risco e os sintomas para 

prevenir a ocorrência da morte súbita, com ênfase durante o exercício físico. A 

displicência com tais itens tende a aumentar os eventos cardiovasculares, 

desencorajando indivíduos cardiopatas, ou não, a seguir uma rotina preventiva de 

exercícios físicos. 

Pesquisa envolvendo 667 estudantes de um Centro Universitário de uma 

Universidade Pública da Angola foi realizado com o objetivo de identificar a 

prevalência da HAS entre os estudantes. Foi encontrada na população estudada 

uma prevalência de HAS de 23,5%. Quanto à história familiar de morte súbita, 2,5% 

confirmou que ela ocorreu com seus pais e 6,6% mencionaram algum membro da 

família com parentesco de primeiro grau (SIMÃO, 2005). 

Nos resultados aqui apresentados em relação à história familiar de morte 

súbita, observou-se, por meio da análise estatística, que na análise univariada houve 

diferença estatisticamente significante na variável história familiar de morte súbita e 

os domínios estado mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL. 

Entretanto, na análise multivariada, essa variável não permaneceu no modelo final 

associada aos domínios estado mental e às manifestações somáticas.  

 

 

6.5 Tabagismo 

 

 

Em relação ao tabagismo, a maioria das pessoas com HAS participantes do 

estudo nunca fumaram. Por outro lado, 32,5% dos participantes já fizeram uso de 

fumo no passado. A média de tempo que deixaram de fumar foi de 19,5 anos. Neste 
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estudo, não foi questionado junto aos participantes o motivo que os levaram a 

cessar o consumo de fumo.  

Embora o número de fumantes tenha sido de 59 (14,9%) pessoas, é 

importante que esses resultados possam servir para subsidiar estratégias educativas 

e/ou ações que venham a contribuir para a redução desse número e, assim, abolir o 

consumo de tabaco nessas pessoas uma vez que seus efeitos deletérios e 

complicações à saúde não são poucos.  

A iniciativa dessa UESF que disponibiliza programa contra o tabagismo que 

existe há algum tempo deve ser continuado e, de forma efetiva junto à  equipe 

multiprofissional e à família,  para  incentivar o abandono do vício, entre os 

participantes, enfatizando  os malefícios para a saúde, em especial para as pessoas 

com HAS. Outra questão não menos importante é considerar estratégias também 

direcionadas aos ex-fumantes, visto que neste estudo 4,6% deixaram o vício há 

menos de cinco anos.  

E ainda direcionar aspectos preventivos com ações contra o tabagismo para 

aqueles que não fazem uso do tabaco  para que não se tornem futuros  fumantes, 

expondo-se aos efeitos nocivos do tabaco e se tornarem sujeitos dos possíveis 

riscos cardiovasculares advindos do hábito de fumar (BRASIL, 1988).  

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo. Apesar da redução do consumo 

de tabaco em países desenvolvidos, o tabagismo mundial aumentou, principalmente 

devido à prevalência do tabagismo em países em desenvolvimento (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Nesta investigação, a maioria dos fumantes e ex-fumantes iniciaram o uso do 

fumo antes dos 21 anos. Esse dado está de acordo com a literatura a qual retrata 

que a maioria dos fumantes adquiriram o hábito de fumar durante a adolescência. 

Sabe-se ainda que, em decorrência do uso regular e contínuo do cigarro, os jovens 

fumantes têm alta probabilidade de se tornarem adultos fumantes e, com isso, 

estarem suscetíveis a apresentar DCV (ABREU; CAIAFFA, 2011). 

Em relação ao consumo do número de cigarros por dia, 30,2% das pessoas 

com HAS chegaram a fumar de 11 a 20 cigarros diariamente. Estudo brasileiro 

recente, realizado com 1.301 fumantes, encontrou em 48,6% de pessoas o mesmo 

número de cigarros fumados por dia. Esse estudo mostrou que a prevalência de uso 

entre os homens e as mulheres foi semelhante e as principais características 
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socioeconômicas associadas ao tabagismo foram: idade adulta, desemprego, menor 

escolaridade e menor poder aquisitivo, ou seja, os dados sugerem características 

socioenomômicas desfavorecidas implicadas em maior vulnerabilidade ao tabagismo 

no Brasil, as quais devem ser consideradas na elaboração de políticas de prevenção 

e de tratamento (OPALEYE et al., 2012) 

No presente trabalho, nenhum fator relacionado ao consumo de tabaco 

mostrou associação significante com os escores da escala MINICHAL.  

Com os resultados semelhantes, pesquisa realizada no Japão que avaliou por 

meio da escala SF-36 a QVRS entre fumantes e não fumantes também não 

encontrou diferença estatisticamente significante. Isso sugere que tal resultado se 

deva ao fato da alta prevalência do tabagismo no Japão, o que conduz o fumante a 

ser menos sensível à deterioração sub-clínica em seu próprio estado de saúde 

(FUNAHASHI et al., 2011). 

Por outro lado, estudos brasileiros que avaliaram a associação entre os fatores 

de risco cardiovascular e uma menor QVRS em pessoas com HAS, que também 

utilizaram o MINICHAL, não encontraram diferença estatisticamente significante entre 

os tabagistas e os não tabagistas (CARVALHO et al., 2012). Outra pesquisa que 

também analisou a associação de tabagismo com a QVRS entre pessoas com HAS foi 

a de Melchiors et al. (2010) que também utilizaram, além do MINICHAL, o WHOQOL-

bref  para avaliar a QVRS de pessoas com HAS, e da mesma forma não encontraram 

diferença na QVRS entre os tabagistas e os não tabagistas. 

 

 

6.6 Utilização de medicamentos na última semana  

 

 

No presente trabalho, como apresentado nos resultados, verificou-se o 

número de medicamentos ingeridos por dia para tratamento de comorbidades 

associadas à HAS, o número de medicamentos anti-hipertensivos para o tratamento 

da HAS. A média de medicamentos consumidos por dia foi de 4,1 medicamentos 

(D.P.=2,64). Em relação ao número de anti-hipertensivos ingeridos por dia, 175 

(44,1%) das pessoas ingeriam dois medicamentos para o tratamento da HAS.  

Atualmente, acredita-se que o objetivo principal do tratamento 

medicamentoso para as pessoas com HAS é reduzir o risco de morbidade e de 
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mortalidade por DCV (MANCIA et al., 2007). A escolha de um tratamento adequado 

diminui o risco de morte por complicações relacionadas à HAS (LITHELL et al., 

2003; BECKETT et al., 2008). Pesquisa realizada em São Paulo, entre pessoas com 

HAS, identificou que mais da metade da amostra entrevistada apresentou 

insuficiente grau de adesão à tomada de medicamentos para HAS. Tal resultado 

demonstrou a necessidade de desenvolvimento de estudos voltados à identificação 

desses fatores, assim como sua contribuição para a promoção de autonomia, de 

aceitação, de conhecimento e de adaptação das pessoas com HAS em relação à 

sua própria condição de saúde (DANIEL; VEIGA, 2013).  

Por outro lado, alguns estudos mencionam que o tratamento medicamentoso 

da HAS tem possivelmente contribuído para o decréscimo da QVRS, devido aos 

seus efeitos colaterais. A sensação de bem-estar das pessoas é em grande parte 

responsável pela adesão ou não a esse tipo de tratamento (KROUSEL-WOOD et al., 

2004; HANDLER, 2005; KORHONEN et al., 2011; TREVISOL et al., 2012). 

A literatura científica evidencia que os eventos adversos da terapia anti-

hipertensiva são mais frequentes entre as pessoas que usam mais de um 

medicamento para o tratamento da HAS (GONCALVES et al., 2007). 

Dessa forma, diversos estudos têm verificado o número de medicamentos 

para o tratamento da HAS (CAVALCANTE et al., 2007; MAGNABOSCO, 2007; 

CARVALHO, 2010; KORHONEN et al,, 2011; MAATOUK et al., 2012). 

Na investigação de Cavalcante et al. (2007), 75% dos pacientes utilizavam 

duas ou três drogas por dia, já no estudo de Magnabosco (2007), 84% ingeriam de 

um a dois medicamentos por dia. 

Os resultados da presente investigação permitem afirmar que o número de 

medicamentos utilizados não interferem na QVRS, o que pode favorecer a adesão 

ao tratamento medicamentoso, dessas pessoas, uma vez que HAS, IAM , Angina do 

peito e outras doenças não transmissíveis, possuem uma polifarmácia como parte 

do tratamento em grande parte. Esses resultados encontram-se em consonância 

com os estudos de Carvalho (2010) que utilizou o SF-36 e a escala MINICHAL para 

avaliar a QVRS, os quais não indicaram associação significante entre o número de 

medicamentos utilizados e os escores das escalas de QVRS; e de  Maatouk et al. 

(2012) no qual também não foi encontrada diferença estatisticamente significante 

entre o uso de mais de um tipo de medicamento anti-hipertensivo e o escore do 

domínio físico da escala SF-12.   
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Por outro lado, há quem discorde desse posicionamento. Pesquisa mostrou 

que o tratamento eficaz da HAS melhora a QVRS, entretanto o aumento do número 

de medicamentos anti-hipertensivos está relacionado à sua deterioração (TREVISOL 

et al., 2012). 

Investigação recente constatou em relação ao tratamento anti-hipertensivo 

que 47,6% utilizaram a monoterapia; 36,2% utilizaram dois medicamentos; 13% 

fizeram o uso de três medicamentos e 3,2% fizeram uso de quatro ou mais 

medicamentos, sendo a classe medicamentosa mais comumente utilizada a dos 

diuréticos, prescritos em 47,4% isoladamente ou em associação com outras classes 

(CORTEZ-DIAS et al., 2013). 

Quanto ao uso de medicamentos diários pelas pessoas com HAS, verificou-se 

que os anti-hipertensivos são a classe farmacológica mais utilizada, visto que os 

participantes do estudo são cadastrados em uma UESF e recebem orientações por 

parte dos profissionais de saúde em relação ao tratamento. Além dos anti-

hipertensivos, entre os outros grupos farmacológicos mais consumidos pelas 

pessoas com HAS, citam-se os hipoglicemiantes, anticoagulantes, hipolipemiante e 

os anti-ulcerosos.  

Diversos fatores, tanto sociais quanto físicos, são destacados na literatura, 

não por serem causadores da HAS, mas por estarem frequentemente associados a 

ela, como colesterol elevado, DM e DCV (ARSLANTAS et al., 2008; SBC; SBH; 

SBN, 2010; CARVALHO; JARDIM; SOUSA, 2013). Cabe inferir que os principais 

medicamentos encontrados podem ser explicados pela presença de tais fatores 

entre a amostra estudada. Além disso, vale destacar que, quanto mais a idade vai 

avançando, maior o número de complicações e de comorbidades associadas vão 

surgindo, como no caso do presente estudo em que a população de idosos 

corresponde a 63,7% da população total (SILVA et al., 2013).  

Recentemente, pesquisa que avaliou a QVRS em pessoas com HAS, por 

meio do SF-12, mostrou que o número crescente de medicamentos anti-

hipertensivos foi inversamente associado com todos os domínios de QVRS 

analisados. Tanto em pessoas com menos de 65 anos, como em idosos, a QVRS foi 

melhor para aqueles que utilizam monoterapia. Entre os idosos, não houve diferença 

significante entre os valores de QVRS entre àaqueles em monoterapia e em terapia 

dupla (ZYGMUNTOWICZ et al., 2013). 
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De acordo com Trevisol et al. (2012), a influência do tratamento da HAS  tem 

sido pouco investigada em estudos de base populacional. Os autores verificaram por 

meio do SF-12 que a QVRS foi menor nos participantes com HAS controlada sob 

tratamento medicamentoso do que em participantes com HAS não controlada com o 

uso ou não de drogas anti-hipertensivas. Esses resultados discordam dos obtidos 

por  Li et al. (2005) que encontraram maior QVRS em pessoas com HAS as quais 

apresentavam a PA controlada comparadas com aquelas que não apresentavam a 

PA controlada sob tratamento medicamentoso. Esse estudo mostrou que a 

consciência de ser hipertenso foi associada com QVRS inferior. Por outro lado, 

estudo verificou menor QVRS devido aos sintomas associados com o tratamento 

anti-hipertensivo (ERICKSON; WILLIAMS; GRUPPEN, 2001). Segundo Trevisol et 

al. (2012), a pior QVRS das pessoas com HAS tratadas com PA controlada poderia 

ser atribuída ao tratamento mais intensivo para controlar os níveis de PA.  

Pesquisa que acompanhou mais de 1.000 indivíduos randomizados para 

quatro classes de anti-hipertensivos e quatro placebos, não encontrou nenhuma 

diferença em vários escores de qualidade de vida entre os participantes que 

receberam as drogas ativas ou o placebo (NEATON et al., 1993). A baixa incidência 

de efeitos adversos dos anti-hipertensivos têm sido consistente em ensaios clínicos 

controlados. Os eventos adversos têm sido frequentemente atribuídos às drogas 

anti-hipertensivas, mas os efeitos adversos reais têm sido relativamente incomuns 

em ensaios clínicos (TREVISOL et al., 2012). Por exemplo, estudo que avaliou a 

capacidade do tratamento anti-hipertensivo reduzir o risco de AVE fatal e não fatal 

na hipertensão sistólica isolada, encontrou 91,8 % dos pacientes tratados com 

clortalidona com queixa relacionada ao tratamento, em comparação com 86,4 % em 

pacientes tratados com placebo, o que demonstra que não mais do que 5% das 

queixas eram devidas aos verdadeiros efeitos adversos (SHEP COOPERATIVE 

RESEARCH GROUP, 1991).  

Dessa forma, os eventos adversos, como a intolerância às drogas atribuídas 

ao efeito nocebo, são bastante frequentes na prática clínica, em que cerca de 35% 

dos pacientes em tratamento de drogas relataram um evento adverso relacionado 

com a consciência de estar doente  e não a doença por si,  pode ser outra razão 

para menor qualidade de vida (GONCALVES et al., 2007).  
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6.7 Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 

 

 

Ao comparar os resultados deste estudo com outras pesquisas nacionais e 

internacionais que utilizaram o MINICHAL para avaliação da QVRS, a média obtida 

no estado mental e manifestações somáticas foram semelhantes aos resultados 

desses estudos (BADIA et al., 2002; SCHULZ et al., 2008). 

O domínio estado mental avalia as relações sociais das pessoas com HAS, 

ou seja, sente-se esgotado e sem forças, sua capacidade de tomar decisões e iniciar 

coisas novas, sua capacidade de realizar atividades habituais de cada dia, em 

síntese, como o indivíduo avalia o seu estado psicológico (BEZERRA; VEIGA, 2013). 

A média obtida no estado mental do MINICHAL foi de 4,2, a qual, quando 

comparada ao resultado encontrado no estudo de Schulz et al. (2008), média de 5,3, 

demonstra uma melhor QVRS dos participantes do presente estudo. Já o estudo 

realizado por Badia et al. (2002) na Espanha, que tinha como objetivo avaliar a 

viabilidade e as propriedades psicométricas do MINICHAL e teve como amostra 736 

pessoas, obteve média para o estado mental de 6,8, observando-se, portanto, uma 

menor QVRS do que aquela encontrada neste estudo. 

Em pesquisa nacional que utilizou o MINICHAL para avaliação da QVRS, as 

respostas das pessoas com HAS revelaram uma percepção inferior em relação à 

QVRS tanto no domínio estado mental quanto no domínio manifestações somáticas 

quanto comparadas ao presente estudo e ao estudo da validação do MINICHAL 

para a cultura brasileira (SCHULZ et al., 2008; MIAN; GASPARINO, 2012).  

Ainda para os mesmos autores, esses dados podem ter sido encontrados 

devido a amostra estudada apresentar uma média de idade superior ao do estudo 

da validação e tradução do MINICHAL para a versão brasileira e existir uma relação 

direta entre o envelhecimento e a piora da percepção da QVRS. 

Estudo observacional e transversal realizado em uma amostra de pessoas 

com HAS cadastradas em uma UESF do município de Recife-PE, avaliou a QVRS 

por meio do MINICHAL, com uma média de 8,28 e (D.P.= 7,0) no domínio estado 

mental e uma média de 7,78 e (D.P.= 7,0) no domínio manifestações somáticas. Os 

resultados encontrados em uma população de pernambucanos, quando comparados 

aos resultados obtidos junto à população de mineiros, evidenciaram uma menor 

QVRS (BEZERRA; VEIGA, 2013).  
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Pesquisadores que utilizaram o instrumento genérico WHOQOL-bref, com o 

objetivo de descrever o perfil epidemiológico e avaliar a qualidade de vida de 

indivíduos com DM e HAS, acompanhados pela UESF de um município do interior 

de Minas Gerais, encontou uma avaliação satisfatória para a qualidade de vida 

geral, principalmente relacionada às relações sociais.  Entretanto a utilização de 

instrumentos  específicos, como por exemplo o MINICHAL, são capazes de avaliar 

de forma individual e específica alguns aspectos da QVRS, e são mais sensíveis na 

detecção de alterações na QVRS.  Outras facetas que também colaboraram com a 

avaliação positiva da QV foram: suporte e apoio social – domínio relações sociais; 

dependência de medicação ou tratamento – domínio físico; autoestima – domínio 

Psicológico, e ambiente no lar – domínio meio ambiente (MIRANZI et al., 2008). 

Embora no presente trabalho não tenha sido utilizado um grupo controle de 

normotensos, se compararmos as médias obtidas entre as pessoas com HAS com 

as médias da QVRS da população normal do trabalho que avaliou a QVRS por meio 

do MINICHAL, no Brasil, observa-se que os valores obtidos para as pessoas com 

HAS encontram-se abaixo da média normal registrada no trabalho supracitado 

(SCHULZ et al., 2008). 

Pesquisas que comparam grupos de hipertensos com normotensos 

concluíram que existe um déficit da QVRS dos hipertensos em relação aos 

normotensos, não só pelo conhecimento do diagnóstico da doença, mas também 

pelos efeitos colaterais dos agentes farmacológicos utilizados no tratamento anti-

hipertensivo (CAVALCANTE et al., 2007). 

Estudo de coorte de base populacional realizado com 4.203 pessoas adultas 

com diagnóstico médico de HAS, buscou determinar os preditores que são 

relacionados com a QVRS em adultos e idosos com HAS durante um período de 

acompanhamento de 5 anos, por meio do SF-12, como instrumento para avaliação 

da QVRS. Os pesquisadores desse estudo apontam novas evidências o que indica 

que o conhecimento em relação ao diagnostico de HAS por parte dos pacientes, 

chamado labelling effect, não apresentou associação com a QVRS (MAATOUK et 

al., 2012). Esses resultados contrariam os achados do estudo realizado por Mena-

Martin et al. (2003), entretanto pouco investigado por outros pesquisadores os quais 

apontaram evidências de que o conhecimento do diagnóstico de HAS está 

relacionado com a QVRS. No trabalho de Mena-Martin et al. (2003), a QVRS foi 

avaliada em participantes recém-diagnosticados com HAS em uma ampla faixa 
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etária (15-82 anos). A porcentagem de participantes cientes do seu diagnóstico era 

muito baixa (14,7%), enquanto que, no trabalho realizado por Maatouk et al. (2012), 

a porcentagem de pessoas cientes do seu diagnóstico era  consideravelmente mais 

elevada (72%). 

Nesta pesquisa, a média do domínio manifestações somáticas foi de 3,4 

(D.P.=2,9). Ao comparar esses resultados com os resultados da pesquisa 

desenvolvida por Schulz et al. (2008), verificou-se que a média foi de 1,9 (D.P.=2,3). 

Dessa forma, fica claro que no estudo atual apresentam um comprometimento maior 

da QVRS das pessoas com HAS atendidas nessa UESF, no que diz respeito ao 

domínio manifestações somáticas, quando comparado aos resultados obtidos no 

estudo de Schulz et al. (2008), e também nos resultados obtidos por Badia et al. 

(2002) que apresentaram uma média de 2,8. O domínio manifestações somáticas 

avalia se o indivíduo tem a sensação de estar doente; se possui dificuldade para 

respirar ou sensação de falta de ar sem causa aparente; se possui boca seca ou se 

tem sentido dor no peito; além de formigamento em alguma parte do corpo, ou seja, 

avalia os aspectos físicos do indivíduo (BEZERRA; VEIGA, 2013).  

 

 

6.8 Avaliação alimentar 

 

 

Para a avaliação alimentar, utilizou-se o questionário proposto pelo Guia 

Alimentar fornecido pelo Ministério da Saúde, que evidenciou que 103 (25,9%) das 

pessoas com HAS apresentaram uma alimentação adequada; 277 (69,8%), 

parcialmente inadequada e 17 (4,3), alimentação inadequada. Sabe-se que a 

população brasileira por viver em um país em desenvolvimento ainda sofre as 

consequências da alimentação inadequada, da fome, da desnutrição e de 

obesidade. Por outro lado, verifica-se que os hábitos saudáveis de alimentação 

estão inseridos em estruturas culturais, econômicas e políticas (VINHOLES; 

ASSUNÇÃO; NEUTZLING, 2009) que nem sempre são passíveis de mudanças e 

para que essas mudanças possam ocorrer, é fundamental maior ênfase na 

promoção de políticas dirigidas aos determinantes desses hábitos (VINHOLES; 

ASSUNÇÃO; NEUTZLING, 2009). 
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Investigação realizada em Pelotas, Rio Grande do Sul, que teve como 

objetivo medir a frequência e fatores associados ao hábito saudável de alimentação 

por meio da observação da adesão aos 10 passos para alimentação saudável 

propostos pelo Ministério da Saúde (consumo diário de frutas, de legumes e de 

verduras; consumo de feijão pelo menos uma vez por dia, no mínimo quatro vezes 

por semana consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura aparente, 

salsicha, mortadela, frituras e salgadinhos no máximo uma vez por semana; não 

adição de sal aos alimentos já prontos; três refeições e um lanche por dia; consumo 

de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar no máximo duas vezes 

por semana; evitar o consumo diário de álcool e refrigerantes; evitar o consumo 

diário de álcool e refrigerantes; comer devagar; manter seu peso dentro dos limites 

saudáveis; calcular se o IMC = Peso (kg)2/altura (m)2 - está entre 18,5 e 24,9kg/m2; 

acumular trinta minutos de atividade física todos os dias) afirma que a frequência 

dos hábitos saudáveis de alimentação encontrada na população adulta foi de 1,1%, 

com 15,4% de obesos, 36% de sobrepeso e 2,5% déficit de peso na população 

adulta (VINHOLES; ASSUNÇÃO; NEUTZLING, 2009).   

Segundo os autores, isso pode incluir ações que subsidiem a produção de 

alimentos saudáveis, o controle sobre propagandas que motivem o consumo de 

alimentos densamente energéticos e ações práticas que conduzam a população a 

praticar atividade física (VINHOLES; ASSUNÇÃO; NEUTZLING, 2009). 

A literatura aponta que um estilo alimentar saudável faz parte do tratamento 

não-medicamentoso e da abordagem multiprofissional (SBC; SBH; SBN, 2010) O 

padrão alimentar DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) rico em frutas, 

hortaliças, fibras, minerais e laticínios com baixos teores de gordura, tem um 

importante papel na redução da PA (SACKS et al., 2001). Estudo de coorte 

prospectivo com 116.671 mulheres que começou em 1989, cujos participantes são 

acompanhados por meio de questionários bienais, a fim de reunir informações sobre 

comportamentos de saúde (incluindo dieta) e eventos médicos, mostrou que a 

adesão a uma dieta saudável foi associada com uma redução em 14% do 

desenvolvimento de HAS (FORMAN; STAMPFER; CURHAN, 2009). 

Em recente metanálise que resumiu as informações de diversos estudos e 

avaliou a magnitude da relação entre a adoção de uma dieta estilo DASH e as 

doenças cardiovasculares, concluiu que os resultados dessa dieta podem proteger 
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significativamente a pessoa quanto às doenças cardiovasculares, à doença 

coronariana, à insuficiência cardíaca e o AVE (SALEHI-ABARGOUEI et al., 2013). 

A industrialização e a urbanização também podem colaborar com o aumento 

na prevalência da HAS, pois, apesar de melhorarem a QVRS, o ritmo competitivo, 

estressante e acelerado do cotidiano da população provoca mudanças na dieta 

alimentar (aumento de calorias, sal e gordura); aumento do hábito de fumar; falta de 

exercícios físicos e obesidade (CARVALHO, 2010). 

Entretanto, quanto à avaliação alimentar 128 (32,2%) das pessoas com HAS, 

estas responderam que já haviam recebido orientação ou tratamento para perda de 

peso e 141 (35,5%) relataram que faziam dieta especial. No entanto, observa-se, 

ainda, que 269 (67,8%) dos participantes do estudo não realizam nenhum tipo de 

dieta e relatam nunca terem recebido orientação sobre isso, mesmo tratando-se de 

uma amostra composta por pessoas com HAS e com IMC acima de 25 Kg/m2. 

Ao especificar qual o tipo de dieta realizada, 60 (15,1%) participantes 

mencionaram seguir a dieta hipossódica. Essa tem sido a dieta de escolha entre os 

profissionais de saúde que contribui para o controle dos valores da PA. A literatura 

afirma que, de acordo com Vinholes, Assunção e Neutzling (2009), a adesão à não 

adição de sal aos alimentos já prontos foi a recomendação que obteve maior 

frequência de adesão. Embora o mecanismo preciso da relação entre a alimentação 

e a HAS não esteja claro, são conhecidos os efeitos de uma dieta saudável sobre os 

níveis pressóricos. Os principais fatores nutricionais que estão associados com a 

alta prevalência de HAS são o consumo de sódio, de álcool e o excesso de peso, 

com ênfase para o consumo excessivo de sódio (COOK, 2008).  

De acordo com os achados do presente trabalho, verificou-se na análise 

univariada associação significante entre o domínio estado mental da escala 

MINICHAL e a avaliação alimentar. Também observaram-se maiores escores no 

domínio estado mental entre as pessoas com HAS que possuem uma dieta 

inadequada, ou seja, possuem QVRS inferior em relação àquelas que fazem uma 

alimentação adequada e parcialmente adequada. Porém, na análise multivariada, 

não houve associação entre a alimentação e os domínios estado mental e 

manifestações somáticas da escala MINICHAL.  

Apesar de as pesquisas que avaliaram a QVRS por meio da escala 

MINICHAL enfatizarem a importância da alimentação para a prevenção e para o 

tratamento da HAS, nenhuma destas utilizaram instrumentos específicos para avaliar 
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a alimentação, sendo encontrados com frequência os indicadores antropométricos, 

como IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril para avaliar a 

obesidade e, consequentemente, o padrão alimentar (SCHULZ et al., 2008; 

BÜNDCHEN et al., 2010; MELCHIORS et al., 2010; SOUTELLO et al., 2011; 

CARVALHO et al.,2012; VIEIRA et al., 2012; MIAN; GASPARINO, 2012; BEZERRA; 

VEIGA, 2013). 

 

 

6.9 Consumo de bebida alcoólica  

 

 

Quanto à avaliação do consumo de bebida alcoólica por meio da escala 

AUDIT, 375 (94,5%) pessoas com HAS foram classificadas como tendo consumo de 

baixo risco ou abstêmios; 14 (3,5%) pessoas com HAS apresentaram consumo de 

risco; 4 (1%) pessoas com HAS apresentaram uso nocivo e 4 (1%) pessoas com 

HAS, provável dependência. 

Embora, neste trabalho, a maioria tenha sido classificada entre consumo de 

baixo risco, faz-se necessário incentivá-los a cessar o consumo e a adquirir hábitos 

de vida mais saudáveis. Salienta-se que os participantes deste trabalho estão 

cadastrados em uma UESF que possui equipe multiprofissional que propicia 

condições para incentivar, apoiar, orientar e informar questões complexas que 

envolvem a necessidade do abandono do hábito de consumo de álcool, e, assim, 

promover o acompanhamento dos ex-consumidores, a fim de prevenir eventuais 

recaídas. 

Em recente investigação que utilizou o instrumento AUDIT com o objetivo de 

verificar diferenças de sexo sobre o uso de álcool, mostrou-se que, na medida em 

que aumentam as expectativas associadas aos efeitos do álcool, aumenta a 

gravidade de problemas relacionados à droga, porém de forma significante apenas 

entre os homens. Outro dado encontrado refere-se ao consumo de álcool no ano 

entre os homens deste estudo que foi significativamente maior em comparação com 

o grupo de mulheres. Assim, o uso de álcool significativamente maior entre os 

homens, observado neste estudo, seja mais bem explicado pela significância da 

correlação existente entre as expectativas associadas ao consumo álcool e a 

intensidade de problemas do beber, em vez da quantidade e da frequência de uso 
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do álcool (FACHINI; FURTADO, 2014). No presente estudo, a maioria dos 

participantes é representada por mulheres, o que pode ter contribuído para uma 

minoria de consumidores de risco ou de uso nocivo do álcool. 

Em recente pesquisa realizada com 32.389 participantes, com o objetivo de 

determinar o impacto do consumo de álcool e a incidência de HAS, concluiu-se que 

o consumo pesado de álcool aumentou o risco de HAS em homens (PENG et al., 

2013).  

O consumo de álcool entre homens coreanos com HAS foi avaliado por meio 

do AUDIT, que encontrou 37,4% classificados como consumidores de risco (KIM; 

KIM; JEON, 2012).  Ao contrário dos resultados do presente trabalho, a amostra foi 

composta apenas por homens e 1,4% tinham recebido consultas sobre o seu 

consumo de álcool. 

De acordo com Rose et al. (2008), quando as pessoas com HAS que 

apresentam problemas com o uso de álcool  e recebem aconselhamento sobre o 

assunto, sua PAS e PAD reduzem de forma significante. 

Estudo brasileiro de base populacional, com 1.720 adultos, encontrou a 

prevalência de 40,1% de HAS. Os autores desse estudo utilizaram o instrumento 

AUDIT e o mesmo ponto de corte do presente estudo, para avaliar o consumo de 

álcool entre os participantes do estudo, encontrando 81,5% de abstêmios, sendo 

que as chances de os participantes apresentarem HAS foram maiores nas pessoas 

que fazem uso abusivo de álcool (SILVAI; PETROSKII; PERESII, 2012). 

Em relação ao consumo de álcool por meio da escala AUDIT e entre os 

domínios do MINICHAL (estado mental e manifestações somáticas), na análise 

univariada, não houve diferença estatisticamente significante. 

Os resultados deste trabalho assemelham-se a um trabalho internacional 

realizado com 1.601 pessoas que avaliou a relação entre DM, HAS, obesidade e a 

QVRS por meio do instrumento SF-36.  Nesse trabalho, 88% dos participantes 

referiram não consumir bebidas alcoólicas e não houve diferença estatisticamente 

significante entre os domínios do SF-36 e o consumo de bebidas alcoólicas (UCAN; 

OVAYOLU, 2010). 

Investigação desenvolvida no Brasil, que avaliou a QVRS de pessoas com 

HAS por meio do SF-36, apontou que o consumo de bebida alcoólica parece não 

estar associado à determinação da QVRS da população estudada, pois em nenhum 

domínio houve diferença estatisticamente significante e os participantes que não 
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consumiam bebida alcoólica apresentaram escores maiores nos domínios 

capacidade funcional e saúde mental (MAGNABOSCO, 2007). 

 

 

6.10 Prática de atividade física 

 

 

Na presente investigação, por meio do instrumento IPAQ, 41 (10,3%) pessoas 

com HAS foram classificadas como muito ativas; 163 (41,1%), como ativas; 50 

(12,6%), como irregularmente ativas A; 32 (8,1%), como irregularmente ativas B e 

111 (27,9%), como sedentárias. 

O crescimento acelerado das doenças crônicas associadas à inatividade 

física vem sendo registrado tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. A maioria dos adultos nos países desenvolvidos são inativos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

A adoção de um estilo de vida fisicamente ativo ao longo da vida tem sido 

valorizado pela mídia e pela sociedade em geral, além de ser recomendada por 

diversas organizações de saúde, nacionais e internacionais, como forma de 

promoção da saúde, de prevenção ao excesso de peso, de manutenção de uma boa 

saúde cardiovascular e de QVRS (SBC; SBH; SBN, 2010; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2003). 

A OMS aponta a prática de atividade física regular como responsável por 

reduzir o risco de mortes precoces, DCV, AVE, câncer de cólon, além de atuar na 

prevenção e na redução da HAS, por prevenir o ganho de peso e por diminuir o 

estresse, a ansiedade e a depressão (BRASIL, 2004; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010). 

A prática de atividade física regular, de intensidade moderada, tem papel 

fundamental na saúde e no bem-estar (HASKELL et al., 2007). 

A atividade física aeróbica também desempenha função importante na 

prevenção e na reabilitação da doença arterial coronária, devido aos seus benefícios 

sistêmicos e por reduzir sintomas cardiovasculares (AGARWAL, 2012). 

Orientações práticas para aumentar a adesão à execução de atividade física 

destacam suas vantagens e benefícios para a saúde. Recomendam-se pelo menos 

30 minutos de atividade física de intensidade moderada, preferencialmente todos os 



Discussão  |  127 

dias da semana (HASKELL et al., 2007). No entanto, existe evidência de baixa 

adesão à atividade física em diferentes contextos socioeconômicos e culturais. De 

acordo com as estatísticas de 2010, da Associação Americana do Coração 

(American Heart Association – AHA), a proporção de pessoas adultas que atendem 

às atuais recomendações de prática regular de atividade física (pelo menos 30 

minutos de atividade física moderada cinco ou mais dias na semana, ou 20 minutos 

de atividade física três ou mais dias na semana) tem diminuído ao longo do tempo 

(ROGER et al., 2012).  

Pesquisa que avaliou a QVRS e a atividade física entre pessoas com HAS 

encontrou 82% de pessoas com HAS que não realizavam atividades físicas, 

entretanto a autora desta pesquisa não utilizou o instrumento IPAQ para mensurar a 

prática de atividade física (MAGNABOSCO, 2007). Já em outro estudo que utilizou o 

instrumento IPAQ para mensurar a atividade física entre mulheres adultas com HAS, 

encontraram-se 15,9% de mulheres classificadas como sedentárias (GASPAROTTO 

et al., 2009). 

O uso do instrumento IPAQ é recomendado para pesquisas nacionais de 

prevalência em virtude da possibilidade de comparação internacional (BRASIL, 

2004). De acordo com o nível de atividade física verificada na amostra do presente 

estudo, o percentual de pessoas com HAS classificados como insuficientemente foi 

menor que na capital do Estado de Minas Gerais (39,3%). 

O trabalho de Gasparotto et al. (2009) que buscou identificar a relação da 

atividade física, do IMC e da circunferência de cintura (CC), entre 145 mulheres 

adultas com HAS, mostrou que a atividade física não se relacionou com a HAS e 

apontou ainda que a atividade física regular é recomendada para o controle da PA, 

mesmo não obtendo relação com a HAS; já os indicadores antropométricos, são 

eficientes no controle dos níveis pressóricos. 

A prática de atividades física diminui a incidência de HAS, mesmo em 

pessoas com pré-hipertensão, assim como a mortalidade e o risco de DCV 

(PESCATELLO et al., 2004; SBC; SBH; SBN, 2010). 

Pesquisa realizada no Distrito Federal (Brasil) avaliou a QVRS, por meio do 

MINICHAL e investigou também a prática de atividade física entre os participantes 

da pesquisa. Nessa pesquisa, os autores encontraram sedentarismo absoluto da 

população investigada, o que chamou a atenção dos pesquisadores para essa 

situação preocupante, pois a falta de exercícios físicos regulares é um fator de risco, 
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sendo delineado como um problema de saúde pública e epidemiológica. Embora 

todos fossem alfabetizados, possuíam baixa escolaridade que pode estar associada 

a baixo nível sócioeconômico, estando relacionada indiretamente ao risco para DCV, 

por gerar aumento de atividades domésticas e ocupacionais e minimizar, assim, a 

prática de exercícios físicos (ARAÚJO; TONIOLLI; DRUMMOND, 2012).  

Os valores do instrumento IPAQ apresentaram diferença estatisticamente 

significante apenas para o domínio manifestações somáticas da escala MINICHAL, 

na análise univariada.  

As pessoas com HAS que foram classificadas como sedentárias, no domínio 

manifestações somáticas da escala MINICHAL apresentaram pior QVRS quando 

comparadas àquelas que praticam atividade física. Os valores obtidos do 

instrumento IPAQ não permaneceram no modelo final associados aos domínios 

estado mental e manifestações somáticas do MINICHAL, na análise multivariada. 

Por outro lado, em investigação desenvolvida no interior do Estado de São 

Paulo, junto a pessoas com HAS, que utilizaram outro tipo de questionário, que não 

o IPAQ, os resultados evidenciaram associação estatisticamente significante entre o 

domínio estado mental da escala MINICHAL e a prática de atividade física. As 

pessoas que realizavam atividade física possuíam uma melhor percepção no 

domínio estado mental, pois sentiam que estavam adquirindo hábitos de vida 

saudáveis e, como consequência, buscavam o controle da HAS (SPINATO; 

MONTEIRO; SANTOS, 2010; MIAN; GASPARINO, 2012). 

Outra pesquisa realizada em Florianópolis/SC visou comparar a QVRS entre 

pessoas com HAS sedentárias atendidas em ambulatório, e pessoas com HAS 

regularmente ativas e participantes de programas de exercícios físicos, por meio do 

instrumento específico MINICHAL. Os autores desse trabalho concluíram que 

pessoas com HAS fisicamente ativas apresentaram QVRS superior às sedentárias, 

principalmente em relação ao estado mental, mesmo sendo o grupo ativo formado 

por pessoas mais idosas e com histórico maior de eventos cardiovasculares e 

doenças cardiovasculares instaladas (BÜNDCHEN et al., 2010). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados apresentados e discutidos no presente trabalho, pode-

se afirmar que a QVRS de pessoas com HAS, avaliada pelo MINICHAL, atendidas 

em uma UESF de um município localizado no Sul de Minas Gerais, apresentou no 

domínio estado mental uma média igual a 4,2 (D.P.=5,2). Assim, entende-se que o 

score obtido neste estudo, para esse domínio, atingiu um valor mais próximo ao zero 

do que o valor 27, o que se entende que as pessoas com HAS cadastradas na 

UESF estudada possuem melhor QVRS dentro do domínio estado mental do 

MINICHAL quando comparadas com o escore total possível nessa escala.  

Quanto ao domínio manifestações somáticas, a média foi igual 3,4 (D.P.=3,9), 

cujo o score variou de 0 a 18 pontos, pôde-se verificar que tal score também esteve 

mais próximo de zero, o que também sugere que pessoas com HAS cadastradas 

nessa UESF possuem melhor QVRS dentro do domínio manifestações somáticas 

quando comparadas com o score total possível nessa escala. 

Ao se analisar o domínio estado mental que compõe a avaliação da QVRS, 

obtida pelo instrumento MINICHAL, verificou-se que as variáveis sexo, sabe 

escrever, fez exame de colesterol, diagnóstico de angina e história familiar de 

diabetes mellitus apresentaram diferença estatisticamente significante (p<0,5).  

A medida do domínio estado mental da escala MINICHAL foi considerada 

variável resposta, uma vez que as variáveis sexo masculino, não sabe escrever, não 

fez exame de colesterol, não apresenta angina do peito, não possui história familiar 

de diabetes mellitus, explicaram 10% da variabilidade dos dados, por meio do 

modelo de regressão linear multivariada.  

Ao se analisar o domínio manifestações somáticas que compõe a avaliação 

da QVRS obtida pelo instrumento MINICHAL, verificou-se que as variáveis, IMC, 

escolaridade, diagnóstico de angina e não possui história familiar de diabetes 

mellitus apresentaram diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

A medida do domínio manifestações somáticas da escala MINICHAL, foi 

considerada variável resposta, uma vez que as variáveis IMC - sobrepeso, IMC – 

obesidade, escolaridade (em anos de estudo), não apresenta angina do peito, não 

possui história familiar de diabetes mellitus, explicaram 14% da variabilidade dos 

dados, por meio do modelo de regressão linear multivariada.  
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As demais variáveis sociodemográficas estudadas (idade, estado marital, 

renda e ocupação) não apresentaram associação estatisticamente significante com o 

domínio estado mental da escala MINICHAL e as variáveis sociodemográficas (sexo, 

idade, estado marital, renda e ocupação) também não apresentaram associação 

estatisticamente significante com o domínio manifestações somáticas da escala 

MINICHAL, desta forma não permanecendo no modelo final. 

As variáveis antropométricas (IMC, circunferência abdominal, relação cintura 

quadril, circunferência do braço e os valores da PA) não apresentaram associação 

estatisticamente significante com o domínio estado mental da escala MNICHAL e 

quanto ao domínio manifestações somáticas, as variáveis antropométricas 

(circunferência abdominal, relação cintura quadril, circunferência do braço e os 

valores da PA) não apresentaram associação estatisticamente significante (p<0,05). 

As variáveis relacionadas aos antecedentes familiares (HAS, AVE e morte 

súbita) não apresentaram associação estatisticamente significante com o domínio 

estado mental da escala MINICHAL e referente ao domínio manifestações 

somáticas, as variáveis relacionadas aos antecedentes familiares (HAS, AVE e 

morte súbita) não apresentaram diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

As variáveis relacionadas aos hábitos de vida (tabagismo, alimentação, 

consumo de bebida alcoólica e atividade física) não apresentaram diferença 

estatisticamente significante com o domínio estado mental e manifestações 

somáticas da escala MINICHAL. 

Ao se correlacionar o número de medicamentos usados na última semana 

com os domínios estado mental e manifestações somáticas da escala MINICHAL, 

não houve correlação significativa.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Abordar o tema QVRS envolve um constructo eminentemente interdisciplinar e 

multidimensional, com interesse dos diversos campos da ciência e principalmente na 

área da saúde. O estabelecimento do nexo causal entre a QVRS e o adoecimento é 

uma questão complexa, visto que as dimensões que o conceito de QVRS deve 

abranger envolve desde o indicador da patologia até o estado funcional, o que inclui as 

funções físicas, psicológicas, sociais e as percepções de saúde, assim como a história 

de vida, o que configura um processo específico para cada ser humano.  

Os resultados do presente estudo indicam a necessidade de se investigar 

melhor a respeito da prevenção primária, sobretudo no que diz respeito à realização 

de exames preventivos, como os exames de glicemia e de triglicérides, que são 

simples e disponíveis pelo SUS. Assim, pesquisas futuras devem buscar 

compreender melhor os elementos que compõem essa complexa realidade, de 

forma a contribuir para políticas de intervenção efetivas nas UESFs. 

A implementação de ações preventivas em conjunto com a identificação de 

potenciais problemas de saúde possibilita o diagnóstico precoce das comorbidades 

associadas, por meio do reconhecimento prévio dos indivíduos que possuem fatores 

de risco potencial para as DCV.  

Como fatores de risco potencial para as DCV verificou-se por meio do 

presente estudo um alarmante número de casos de sobrepeso e de obesidade, de 

uma alimentação inadequada e de sedentarismo em uma parcela significativa da 

população estudada. Para tal, requer-se uma ação integrada e articulada entre os 

membros da equipe multiprofissional e interdisciplinar, capacitadas para a 

abordagem e para o suporte às pessoas com HAS e para a intervenção no ambiente 

cotidiano. 

A importância da atuação da equipe multiprofissional no combate e na 

prevenção do adoecimento físico e mental é relevante, principalmente em atividades 

e em programas de intervenção que venham ao encontro dos fundamentos e das 

diretrizes da atenção básica que tem na UESF o modelo para a organização da 

atenção básica. 

Dessa forma, todos os profissionais de saúde podem e devem exercer a 

clínica ampliada, pois escutar, avaliar e se comprometer na busca e na conquista do 
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cuidado integral em saúde, é responsabilidade de todos os profissionais que atuam 

na área da saúde.  

 O enfermeiro como membro ativo da equipe multiprofissional desempenha um 

importante papel no cuidado à pessoa com HAS, pois participa dos processos de 

construção do conhecimento, no sentido de absorver e apropriar-se das inovações, 

tanto tecnológicas, como humanísticas, de forma organizada, para que possa 

desenvolver um trabalho vivo que prioriza as relações estabelecidas no ato de cuidar 

que são: o vínculo, a escuta, a comunicação e a responsabilização com o cuidado. 

Os equipamentos e as tecnologias inovadoras devem ser utilizados a partir desta 

relação e não o contrário como tem ocorrido em muitas situações. 

 Como a HAS trata-se de uma condição crônica de caráter permanente, impõe 

alterações ininterruptas no estilo de vida das pessoas, sendo que o enfermeiro 

exerce uma função preponderante, pois como integrante da equipe multiprofissional 

precisa considerar e valorizar o poder terapêutico da escuta e da comunicação, o 

poder da educação em saúde a fim de promover o cuidado holístico. O trabalho do 

enfermeiro reside principalmente nas relações que são desenvolvidas no ato de 

cuidar, sendo a ocasião de se pensar o projeto terapêutico singular, com base na 

escuta e na responsabilização com o cuidado integral em saúde. 

A Política Nacional de Atenção Básica tem na estratégia de saúde da família 

sua ferramenta prioritária para expansão e para consolidação da atenção básica. 

Cumpre, assim, a organização da atenção básica que se orienta pelos princípios da 

universalidade; da acessibilidade; do vínculo; da continuidade do cuidado; da 

integralidade da atenção; da responsabilização; da humanização; da equidade; da 

participação social e da resolutividade.  

A investigação de fatores de risco é recomendável, pois muitos desses fatores 

interferem no tratamento da HAS. No presente estudo, foi encontrada uma parcela 

de pessoas com HAS que são tabagistas e consomem bebida alcoólica. Dessa 

maneira, é aconselhado dar atenção aos hábitos de vida que potencialmente 

causam danos à saúde dessas pessoas e discutir com elas temas relacionados à 

saúde, de como mantê-la e melhorá-la.  

As limitações deste estudo que merecem ser enfatizadas incluem o desenho 

metodológico transversal da pesquisa, que não permite um adequado 

estabelecimento da relação causa-efeito dos achados, ou seja, de caracterizar a 

conexão causal entre a exposição a um fator e adoecimento e sinalizar a direção da 
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relação eventualmente observada, assim como a sequência temporal dos eventos, 

sem informações adicionais. Destaca-se a importância da realização de estudos 

transversais, para descrever características de uma determinada população e, ainda, 

explorar possíveis associações entre as variáveis dependentes e independentes. O 

estudo foi realizado em uma única UESF, limitando a generalização dos resultados e 

dificultando a representatividade da população de pessoas com HAS. 

Diante do exposto, faz-se necessária a realização de estudos adicionais, a fim 

de tentar compreender mais profundamente os fatores que estão ligados à QVRS de 

pessoas com HAS. Para isso, poderiam ser realizados estudos longitudinais para 

acompanhar as pessoas com HAS por um longo período de tempo, o que seria 

favorável para determinar se as conclusões do presente estudo se mantêm ao longo 

do tempo. Caberia também realizar novas investigações com essa temática em 

outros municípios brasileiros, para que assim fosse possível relacionar os resultados 

encontrados com a realidade de outras UESF, localizadas em outros municípios e, 

se possível, em cada região do Brasil. 

No entanto, independentemente de novas pesquisas, é imprescindível que a 

equipe multiprofissional planeje, programe e implemente as atividades de atenção à 

saúde em conformidade com as necessidades de saúde da população, com a 

priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde segundo 

critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência e buscar, assim, solucionar 

os problemas encontrados.  
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Título do Projeto: “QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE ENTRE HIPERTENSOS 
ATENDIDOS EM UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA” 
Pesquisador Responsável: Eugenia Velludo Veiga 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (USP) 

    
O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “QUALIDADE DE 

VIDA RELACIONADA À SAÚDE ENTRE HIPERTENSOS ATENDIDOS EM UNIDADES DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA” de responsabilidade da pesquisadora: Eugenia Velludo 
Veiga e colaboradores. Esse termo terá duas vias assinadas, sendo que uma ficará com o sr. 
(a) e a outra com o pesquisador responsável. O objetivo dessa pesquisa é avaliar a qualidade 
de vida relacionada à saúde entre hipertensos atendidos em Unidades de Estratégia de Saúde 
da Família, localizado no Município de Alfenas – MG, Ribeirão Preto – SP e Recife - PE. Esta 
pesquisa é importante para identificar os fatores que podem interferir na melhoria da qualidade 
de vida dos hipertensos atendidos nessas Unidades de Saúde. O sr (a) será entrevistado por 
uma pessoa devidamente treinada, em seu domicílio, numa data a ser combinada por 
telefonema, e sem qualquer custo. Sua participação deverá ser em torno de 30 minutos, 
respondendo ao entrevistador. Não haverá riscos para sua saúde, nem ao seu atendimento na 
unidade de saúde de rotina, mas é preciso esclarecer que poderá haver algum desconforto em 
responder questões sobre hábitos de vida (por exemplo, o sobre sua alimentação, uso de 
cigarro ou bebida alcoólica), mas que isso é necessário para que possamos identificar os pontos 
de necessidade de melhoria em sua vida. Por outro lado, haverá o benefício de poder partilhar 
conhecimento sobre sua saúde. O Sr (a) poderá consultar os responsáveis em qualquer época, 
pessoalmente ou por telefone, para esclarecimento de qualquer dúvida. O Sr (a) está livre para, 
a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa, não necessitando apresentar 
justificativas para isso. Todas as informações fornecidas nesta pesquisa serão mantidas em 
absoluto segredo, inclusive sua identificação, e os resultados só serão utilizados de forma geral, 
para divulgação em eventos e revistas científicas. Esclarecemos que não haverá benefícios 
diretos aos participantes, nem estes receberão qualquer gratificação (dinheiro) por participar da 
pesquisa.  

 
Local:______________________________Data:_____ de ______________ de______. 
 
Eu, ________________________________________, RG nº ____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

 

                     
_______________________________  
 _____________________________ 
          Nome e assinatura do participante                                                             Profa Dra Eugenia Velludo Veiga 

 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo: 

Profa Dra Eugenia Velludo Veiga, Av: Bandeirantes 3900 Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP. fone: (16) 
3602 0710. 
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