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Introdução

A pressão arterial pode ser afetada por diversos 
fatores, dos quais podem ser citados a obesidade, o 
tabagismo e a idade, estes causando a Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS - elevação persistente da 
pressão sangüínea superior a 140x90 mmHg em adultos 
com mais de 18 anos), que segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) é um problema grave de 
saúde pública no mundo, além de levar a óbito cerca de 
32,3% da população brasileira [1].

Ela é um dos mais importantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
cerebrovasculares e renais, sendo responsável por pelo 
menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral, 
por 25% das mortes por doença arterial coronariana e, 
em combinação com a diabetes, 50% dos casos de 
insuficiência renal terminal [2].

Este trabalho foi realizado visando avaliar os efeitos 
do tabagismo, idade e obesidade na pressão arterial dos 
alunos e servidores da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns/UFRPE, a fim de prever a condição física 
futura desses indivíduos. 

Material e métodos

O trabalho foi realizado nas dependências da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns, UAG/UFRPE, no período de 
agosto/2005 a setembro/2008 por meio de medidas 
indiretas com instrumento (coluna de mercúrio e 
eletrônico de braço) adequado para medir pressão 
arterial PAS (máxima) e PAD (mínima), obedeceu aos 
critérios da American Heart Association, contando com 
a presença constante de profissionais da área de saúde. 
Os alunos responderam a um questionário previamente 
elaborado, o qual constou de perguntas direcionadas ao 
tema e adequadas ao nível de conhecimento esperado 
para a amostra estudada. Este questionário baseou-se 
nas recomendações da American Heart Association. As 

medidas foram realizadas a partir de uma amostra aleatória 
simples, que teve como objetivo obter uma parcela 
representativa dos alunos e servidores da UAG aqui 
denominado como população. Nesse processo todos os 
elementos da população têm a mesma probabilidade de 
serem selecionados permitindo que qualquer subconjunto 
de N elementos de uma população constitua-se numa 
amostra [3]. A análise dos dados foi realizada por meio da 
estatística descritiva e de inferência. As variáveis medidas 
foram do tipo qualitativa: sexo, tabagismo e caso de 
hipertensão na família (CHF); quantitativa: idade (anos), 
peso (kg), altura (m) e Índice de Massa Corporal (IMC).

Resultados e Discussão

Participaram da amostra 151 alunos e servidores da 
UAG (N=79 masculino e N=72 feminino) (Figura 1). A 
partir dos resultados, verificou-se que 52,3% dos 
indivíduos do sexo masculino apresentaram pressão arterial
média 116,60/77,02 mmHg (PAS/PAD) que de acordo com 
III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (Tabela 1) 
classifica-se como pressão arterial Normal e 47,7% pressão 
arterial média, enquanto que 72 indivíduos do sexo 
feminino apresentaram valores menores de pressão arterial 
média (PAS = 111,52 e PAD = 72,36 mmHg) que também 
são classificados como pressão arterial Normal.

Na Figura 2, verifica-se que dentre os 151 alunos, 47 
deles apresentaram pressão arterial de 116,60/77,02 mmHg 
(PAS/PAD) para o intervalo de peso entre 60 a 69Kg que 
são classificados como pressão arterial Normal (Tabela 1). 
Também se observa que 7,95% e 5,96% dos alunos e 
servidores da UAG apresentaram pressão arterial média de 
135,56/89,17 e 135,56/85,56 dentro das faixas de peso 80 -
89 e 90-99 kg, respectivamente, e que são classificadas 
como pressão arterial Normal limítrofe.

Pela Figura 3, observa-se que 66,23% do total de 151 
alunos e servidores da UAG apresentam valores médios de
PAS = 116,50 e PAD =76,5 em mmHg dentro da faixa de 



idade 17 a 26 anos e 1,32% na faixa entre 57 a 66 anos 
onde apresentam valores médio de pressão arterial de 
135/85 mmHg (PAS/PAD) e 0,66% na faixa entre 67 a 
76 anos onde apresentam valores médio de pressão 
arterial de 160/100 mmHg (PAS/PAD), que de acordo 
Tabela 1 classifica-se como pressão arterial Normal, 
Normal limítrofe e Hipertensão moderada (Estágio 2), 
respectivamente. Segundo Mion [4], no Brasil 10 a 
15% da população é hipertensa. A maioria das pessoas 
desconhece que são portadoras de hipertensão. A 
hipertensão arterial pode ser sistólica e diastólica 
(máxima e mínima) ou só sistólica (máxima). A maioria 
desses indivíduos, 95%, tem hipertensão arterial 
chamada de essencial ou primária (sem causa) e 5% 
têm hipertensão arterial secundária a uma causa bem 
definida.

Os dados levantados que foram elaborados de 
acordo com questionário aplicado entre os estudantes e 
servidores sobre o tabagismo, são apresentados na 
Figura 4. A partir dos resultados, verificando-se que 
dentre 151 alunos e servidores entrevistados, 93,4% 
(N=141 indivíduos) não são fumantes e apenas 6,62% 
(N=10 indivíduos) são fumantes. Verificou-se ainda 
que o maior percentual de fumantes (6%) encontra-se
entre os indivíduos na faixa etária de 17 a 26 anos, isso 
se justifica pelo fato desses estudantes/servidores 
estarem na adolescência, e que segundo Cinciprini et 
al. [5] é a idade com maior probabilidade para o início 
ao tabagismo (Figura 5).

Os resultados da análise dos dados da pressão 
arterial sistólica (PAS) em função dos níveis de Índice 

de Massa Corporal (IMC) sugerem a existência de
dependência entre essas duas variáveis, porém os dados não 
mostram evidência de associação entre pressão sistólica e a 
variável sexo (masculino e feminino) na população 
estudada, ou seja, a diferença, verificada na amostra, entre 
a proporção da variável sexo e proporção da pressão 
arterial, pode ser explicada meramente por variações 
casuais da amostragem. O resultado do teste qui-quadrado 

de Pearson ( 2
calculado = 33,0 maior que 2

tabelado = 31,41) 

mostra haver associação entre pressão arterial sistólica e os 
valores de Índice de Massa Corporal (IMC) ao nível de 
significância de 5% de probabilidade.
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Tabela 1. Classificação da pressão arterial em adultos maiores de 18 anos em mmHg: 

PRESSÃO SISTÓLICA PRESSÃO DIASTÓLICA CLASSIFICAÇÃO
< 130 < 85 Normal

130-139 85- 89 Normal limítrofe
140 -159 90 - 99 Hipertensão leve
160-179 100-109 Hipertensão moderada
> 179 > 109 Hipertensão grave
> 140 < 90 Hipertensão sistólica ou maxima

Fonte: MION, JR.D. et al. 2003
Nota: O valor mais alto de sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro hipertensivo. Quando as pressões sistólica e diastólica situam-se em 
categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação do estágio.



Figura 1. Resultado da pressão arterial Sistólica (PAS) e 
Diastólica (PAD) em mmHg em relação ao sexo dos 151 
alunos e servidores da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns/UFRPE.

Figura 2. Resultado da pressão arterial Sistólica (PAS) e Diastólica 
(PAD) em mmHg em relação ao peso dos  151 alunos e servidores da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns/UFRPE..

Figura 3. Resultado da pressão arterial Sistólica (PAS) e 
Diastólica (PAD) em mmHg em relação a faixa etária dos 151 
alunos e servidores da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns/UFRPE.

Figura 4. Resultado da pressão arterial Sistólica (PAS) e 
Diastólica (PAD) em mmHg em relação ao hábito de fumar dos 
151 alunos e servidores da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns/UFRPE.

Figura 4. Relação entre o hábito de fumar e faixa etária para a 
pressão arterial Sistólica (PAS) dos 151 alunos e servidores da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns/UFRPE.


