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RESUMO 

Objetivo: Identificar os fatores predisponentes para hipertensão arterial em estudantes. 

Métodos: Pesquisa qualiquantitativa de opinião relacionada à Hipertensão Arterial, a 

pesquisa foi realizada em escola privada na cidade de Patos-PB.  

Resultados: Quanto ao IMC, 64% ficaram classificados como Eutrófico, 20% Pré-obeso 

e 6% como obesidade Grau I. Sobre o uso de bebidas alcoólicas, 68% não bebem, 16% 

raramente, 14% socialmente e 2% frequentemente. Quanto ao histórico familiar ficou 

observado que 60% têm história da doença na família e 40% não tem familiares 

hipertensos. Com relação ao uso do sal, 60% usam sal a gosto, 28% pouco sal e 12% 

bem salgada. Sobre a classificação da pressão arterial, 40% ficaram na classificação 

ótima, 14% na limítrofe e 2% como hipertenso Grau I.  

Conclusões: A realização desta pesquisa foi importante para avaliar os principais grupos 

que estão envolvidos à Hipertensão Arterial. 

 

Palavras-Chave: Fatores Predisponentes. Hipertensão. Jovens. 

 

ABSTRACT  

Objective: To identify the predisposing factors for high blood pressure in students. 
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Methods: This study dealt with is a Qualiquantitative opinion poll related to 

Hypertension, the survey was conducted in private school in the city of Patos-PB.  

Results: As for BMI, 64% were classified as eutrophic, 20% Pre-obese and 6% as 

obesity degree I. On the use of alcohol, 68% do not drink, 16% rarely, 14% socially and 

2% often. As for family history it was observed that 60% have a history of family illness 

and 40% have no hypertensive family. Regarding the use of salt, 60% use salt to taste, 

28% and 12% low salt and salt. On the classification of blood pressure, 40% were in 

good rating, 14% and 2% as borderline hypertensive Grade I.  

Conclusions: This research was important to assess the main groups involved in 

Hypertension. 

 

Keywords: Predisposing Factors. Hypertension. Young. 
 

1. Introdução 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é uma doença multifatorial e apresenta-se elevada na 

população brasileira, aumentando o aparecimento de doenças cerebrovasculares, 

coronarianas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e doenças 

cardiovasculares1. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida pelo o aumento da Pressão 

Arterial (PA), que segundo as VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão, esta pressão se 

eleva por diversos fatores, ocasionando alterações em diversos órgãos tais como os 

vasos sanguíneos, rins, coração e encéfalo, causando alterações funcionais e/ou 

estruturais aumentando os riscos de acidentes cardiovasculares2.    

Existem cerca de 600 milhões de hipertensos no mundo, e no Brasil atinge 25% 

da população, chegando a 50% nos idosos e, aproximadamente 5% dentre os 70 milhões 

de jovens e adolescentes3, apresentando-se como um dado alarmante. 

Existem alguns fatores que poderão desencadear a HA é o sedentarismo, 

obesidade, a alimentação inadequada, histórico familiar, tabagismo e o etilismo. Ainda 

pode ser considerado o uso de anticoncepcional, drogas como cocaína e anfetaminas, 

esteróides anabolizantes, dentre outras. O uso de drogas é um fator preocupante, pois 

atinge principalmente os adolescentes e adultos jovens, sendo o álcool e o tabaco os 

mais consumidos4. 

Umas das faixas etárias mais acometidas pela HA são os adolescentes, 

principalmente quando se trata sobre a alimentação, o excesso de peso e a obesidade 

destes, o que se torna um grande problema na população juvenil, podendo-se destacar 

sequelas na fase adulta, ressaltando-se ainda a hipertensão arterial, a dislipidemia e o 

diabetes5. Estudos recentes relatam que os adolescentes são reféns dos seus ambientes, 

composto pelos seus familiares, no que se refere à educação que geram hábitos 

saudáveis6.  

Durante anos a HA se destacou por ser um grande desafio para a saúde pública, 

tendo uma elevada prevalência inclusive na população jovem. Tornando-se um fator 
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preocupante, pois os níveis da PA elevado na adolescência permanecem durante toda 

vida, causando assim complicações futuras7. 

O diagnóstico da hipertensão é um método simples, não invasivo e de custo 

relativamente baixo, estudos epidemiológicos recentes tem mostrado que os hipertensos 

têm sua condição desconhecida. Apesar de existir um tratamento terapêutico para a 

hipertensão, menos de um terço dessa população tem controle da doença8. Conhecendo 

os Fatores de Risco (FR) para a HA na população, é possível diminuir esse grande 

problema da saúde pública. 

Sabe-se que existem fatores individuais que resultam no aparecimento de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), e que o ambiente e a família podem 

ajudar a evitar o aparecimento9.  

Tendo em vista que a Hipertensão Arterial é uma doença multifatorial e que 

acomete pessoas de faixa etária diferentes, tornando-se difícil a identificação da mesma, 

em jovens e adolescentes, por motivos de alimentação irregular, hereditariedade, ou uso 

de drogas lícitas e/ou ilícitas. Ressalta-se a necessidade de estudos que investiguem os 

fatores associados a níveis elevados de pressão arterial propiciando uma intervenção 

precoce, minimizando as taxas de morbidade e mortalidade na população adulta. 

Justifica-se a realização desta pesquisa para avaliar os principais grupos que estão 

envolvidos à Hipertensão Arterial e seus fatores de risco conhecidos, já que nos dias 

atuais na sociedade brasileira, atinge principalmente os jovens e adolescentes. Sabe-se 

que a HAS representa uma das maiores ameaças a saúde, devendo assim utilizar todos 

os recursos a fim de minimizar os transtornos clínicos tanto no presente quanto no 

futuro. Assim, objetivou-se: identificar os fatores predisponentes para hipertensão 

arterial em estudantes. 

 

2. Método 

 

 Tratou-se de uma pesquisa qualiquantitativa de opinião relacionada à Hipertensão 

Arterial Sistêmica, a pesquisa foi realizada em uma escola privada na cidade de Patos-PB. 

A população foi formada pelos estudantes desta escola e a amostragem foi constituída 

pelos primeiros 50 voluntários que aceitaram fazer parte da pesquisa, correspondendo a 

100 por cento da população total. 

Como critérios de inclusão dos voluntários na pesquisa foi necessário como pré-

requisito, ser de ambos os sexos com idade ≥ a 15 anos e terem assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e de Assentimento. Como caráter de exclusão 

ficaram estabelecidos os alunos que não estavam matriculados na escola. 

A coleta de dados foi feita na escola GEO Patos (Fera colégio e curso Ltda), onde 

foi aplicado um questionário com perguntas objetivas de múltipla escolha sobre os 
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Fatores Predisponentes para Hipertensão Arterial, e os participantes desta pesquisa 

assinaram o TCLE. 

A Pressão Arterial foi aferida com o equipamento Esfingmomonômetro com 

manguito de largura, aferido pelo INMETRO, e também foi usado o Estetoscópio 

Biauricular e Diafragma para audição. A avaliação antropométrica foi realizada através da 

pesagem usando uma balança portátil digital com capacidade de registrar 150 kg com 

precisão de 0,1 kg, e para medir a altura foi utilizada uma fita métrica não distensível 

com precisão de 0,5 cm onde foi fixada em uma parede lisa, e essa medição foi feita com 

os alunos de pés descalços, com as costas voltadas para parede, com os pés unidos em 

paralelo, em posição ereta olhando para frente, e com um apoio de uma régua que foi 

colocada na cabeça do participante para assegurar a exatidão na medida. A partir destes 

dois últimos valores foram calculado o Índice de Massa Corpórea (IMC), calculado através 

da fórmula: peso (Kg) / altura (m²). 

As aferições da Pressão Arterial foram realizadas na própria escola em um 

ambiente calmo, cedido pela mesma, nos dias das coletas dos dados, o participante ficou 

em repouso de 5 a 10 minutos antes de verificar a pressão, sentado com os pés apoiados 

no chão, pernas descruzadas, bexiga esvaziada, com o braço estendido na altura do 

quarto espaço intercostal e apoiado em uma superfície sólida.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

O presente estudo avaliou 50 estudantes da escola GEO PATOS (Fera colégio e 

curso Ltda) com idade ≥15 anos, sendo 18 do sexo masculino (36%) e 32 do sexo 

feminino (64%). 

Na Tabela 1, pode-se observar os resultados relacionados ao estado nutricional 

dos estudantes relativo ao Índice de Massa Corporal (IMC). Observou-se que 64% dos 

estudantes foram classificados como Eutrófico, e 20% como Pré-obeso e 6% encontra-se 

no quadro de Obesidade Grau I.  
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Tabela 1 - Classificação do Estado Nutricional de Adultos segundo o IMC 

 

 

Os profissionais de saúde tem que conhecer as características dos pacientes com 

hipertensão arterial, assim, podendo implantar os protocolos de atendimentos, as 

atividades educativas e as demais intervenções a fim de promover a saúde, prevenir 

complicações e cuidados para com a doença10. 

 A a obesidade é um dos fatores mais prejudiciais à saúde se comparado com a 

idade, com o envelhecimento a massa magra corpórea diminui a prática de atividades 

físicas também é reduzida, assim aumentando o peso e o tecido adiposo. Esses efeitos do 

envelhecimento podem ser reduzidos ou controlados com uma alimentação saudável11. 

Ademais, a obesidade vem tendo um aumento na prevalência mundial 

acarretando proporções epidêmicas, o excesso de peso ou adiposidade está 

correlacionado ao grande aumento de morbidade incapacitando os pacientes e havendo 

um aumento na morte prematura por doenças cardiovasculares e outras patologias12 

O Índice de Massa Corporal (IMC) está sendo considerado por muitos autores 

como um forte indicador para o risco cardiovascular, mas não sendo o principal, tendo 

em vista que este método não é exclusivo, pois não tem como diferenciar através do 

resultado o tecido adiposo do tecido muscular desses indivíduos, sabendo que a massa 

muscular tem um peso maior que o adipócito13. 

Na Figura 1, fica expressa que o uso de álcool entre jovens e adolescentes é bem 

diversificado, onde 68% não faz uso de bebidas alcoólicas, 16% faz o uso do álcool 

raramente, 14% socialmente e 2% faz o uso frequentemente de bebida alcoólicas.  
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Figura 1 - O uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes 

 

 

A baixa condição socioeconômica contribui para o aumento na exposição de risco 

como a vulnerabilidade desses estudantes, tais como, violência, uso de álcool, cigarros e 

drogas14.   

Sabendo disso, o uso de bebidas alcoólicas está relacionado à violência dentro e 

fora de casa, o abandono escolar, o inicio da vida sexual precoce podendo adquirir as 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), agressões dentre outras. Silva, Padilha e 

Santos15, ao realizarem um estudo com adolescentes entre 12 e 20 anos de idade, 

identificaram que este grupo de estudo está diretamente relacionado ao uso de bebidas 

alcoólicas principalmente quando associados aos jovens que saíam em grupos. 

Quanto ao histórico familiar dos participantes pesquisados, foi observado que a 

maioria tem algum familiar com Hipertensão Arterial, pois 60% responderam que tem 

história da doença na família e 40% não tem nenhum parente com o agravo. 

O histórico familiar tem como ocorrência a Doença Arterial Coronariana (DAC), 

apresentando-se como um fator de risco para o aparecimento da HAS e aterosclerose em 

indivíduos cada vez mais jovens, sabendo disso esse estudo apresentou um resultado 

positivo de 61,70% para HAS assemelhando-se ao resultado de Moreira, Gomes e 

Santos16, em que foi encontrada uma prevalência de 68,7% para a HAS. 

 Os efeitos ocasionado pela genética podem ser superados pela qualidade de vida 

destes estudantes, tendo uma alimentação saudável e um estilo de vida regrado, podem 

diminuir o risco de adquirir as DCVs4. 

 Na Figura 2 está expresso o uso do sal na alimentação dos estudantes, onde 

mostra que 65% dos participantes fazem o uso do sal a gosto, 32% disseram usar pouco 

sal e 3% gostam do alimento bem saldado.  

 

 

2 % 
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Figura 2 - O uso de sal na comida dos estudantes entrevistado 

 

 

O maior consumo de sódio no Brasil, advem do sal de cozinha e de alimentos 

processados que tem um alto teor de sódio (76,2%), aumentando assim o consumo 

diário de sódio por esta população17.  

 Partindo desse pressuposto, a adição do sal nas refeições prontas aumenta o risco 

para indivíduos com doenças cardiovasculares, principalemente aqueles com dietas rica 

em sódio1,7. 

 O uso indevido do sal vem sendo uma preocupação para todo o mundo, 

considerando que a redução do consumo de sal seja a medida mais efetiva e 

relativamente de baixo custo para a diminuição de mortes por doenças cardiovasculares, 

muitos países já adotam essa medida e vem tendo resultados satisfatório. Os resultados 

obtidos neste estudo revelaram que os adolecentes adotam o uso do “sal à gosto” em 

suas dietas18. 

 A Tabela 2, mostra que 53% dos estudantes avaliados se enquadram na 

classificação ótima, um dado importante foi que 11,7% dos alunos ficaram na 

classificação límitrofe, 32,7% como Normal e 3% no quadro de Hipertensão Grau I. 
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Tabela 2 - Avaliação da pressão arterial 

 

 

Conforme dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão19, a hipertensão arterial 

em jovens adolescentes vem aumentando de forma significativa, variando entre 2 a 

13%. 

O aumento da hipertensão arterial em jovens adolescentes junto com possíveis 

complicações na fase adulta tem implicações importantes para prevenir o aparecimento 

da DCNT, principalmente as cardiovasculares. Aplicar ações de promoções de saúde para 

tentar modificar esse estilo de vida aumenta as possibilidades de prevenir esse 

aparecimento. Avaliando também os fatores de risco em jovens adolescentes, serve 

como acompanhamento para aqueles indivíduos que apresentam um alto risco de 

alterações na fase adulta20. 

 

4. Conclusões 

 

 No presente trabalho foi observado a confirmação de que a Hipertensão Arterial 

está cada vez mais acometendo jovens e adolescentes. Os fatores de risco contribui 

direta ou indiretamente para o aparecimento da Hipertensão Arterial Sistêmica. Fica 

evidente que a classificação do estado nutricional associado a uma alimentação 

inadequada, a ingestão de álcool e ao uso do sal na alimentação, são condições 

favoráveis para o aparecimento precoce da hipertensão nos adolescentes. 

 Desse modo, deve-se desenvolver programas de promoção a saúde no âmbito 

educativo para que se possa reduzir a incidência de novos casos de Hipertensão Arterial 

em uma população cada vez mais jovem, assim melhorando a qualidade de vida dessas 

pessoas.  
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