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                                                                   RESUMO 

 

O presente projeto de intervenção tem como objetivo contribuir na prevenção e controle da 

Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) e dos fatores de risco associados a doença 

cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica na comunidade de Ebrom Município de 

Acopiara Ceará. Foi elaborado um questionário que permitiu identificar o grau de 

conhecimento dos participantes sobre a HAS, e de acordo com os dados colhidos, será feito 

um planejamento de atividades educativas a serem realizadas em 6 aulas (de uma a duas horas 

de duração). Cada tema será discutido duas vezes na semana. O curso se desenha com base 

nos seguintes aspectos: tema introdutório, importância de acompanhamento dos pacientes 

hipertensos em UBS; melhorar os níveis de adesão do hipertenso, responsabilizando-os por 

seu autocuidado; com a realização de mudanças no estilo de vida; a redução na incidência ou 

o retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida. 

 

Palavras chaves 

 Hipertensão Arterial Sistêmica, fatores de risco, doenças cardiovasculares.  

 

 

  



 

 

 

 

RESUMEN/ABSTRACT 

 

El presente proyecto de intervención tiene como objetivo contribuir en la prevención e control 

de la Hipertensión Arterial Sistémica (HTA) y los factores de riesgos associados a la 

enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal crónica en la comunidad de Ebrom 

Municipio Acopiara Ceará. Será elaborado un cuestionário que permita identificar el grado de 

conocimiento de los participantes sobre HTA, y de acuerdo con los datos recolectados, sera 

hecho un plan de atividades educativas a ser realizadas en 6 clases (de una a dos horas de 

duración). Cada tema sera discutido dos vezes en la semana. El curso se diseñará con base en 

los siguientes aspectos: tema introductorio, importáncia del acompañamiento de los 

hipertensos en la UBS, mejorar los niveles de adhesión al tratamento del hipertenso, 

responsabilizandolos por su autocuidado; con la realización de cambios en el estilo de vida; la 

reducción en la incidencia o el retraso en la ocurrencia de complicaciones y la mejoria de la 

cálidad de vida. 

Palabras claves 

Hipertensión Arterial Sistémica, factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Considerada como um dos problemas de saúde pública de maior prevalência na 

população mundial, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é caracterizada como uma 

doença assintomática, de evolução clínica lenta, e que sem o tratamento adequado, pode ter 

consequências graves comprometendo a qualidade de vida. A HAS representa uma das mais 

importantes causas de comorbidade, apresentando-se como fator de risco para 

desenvolvimento de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular 

periférica, insuficiência renal e insuficiência cardíaca congestiva.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a HAS é a terceira maior causa 

de morte na população mundial e vários fatores podem contribuir para o aparecimento ou 

agravamento da HAS, sendo eles divididos em: modificáveis, relacionados a hábitos de vida, 

como tabagismo, obesidade, etilismo, sedentarismo, consumo excessivo de sal, baixa ingestão 

de potássio, diabetes, aspectos emocionais como irritação e depressão e uso de drogas ilícitas; 

e não modificáveis relacionados a características herdadas ou inalteráveis como: idade, raça, 

sexo, história familiar. Estudos epidemiológicos realizados por DÓREA e LOTUFO (2001) 

mostram que no ano 2000, aproximadamente 26% da população adulta em todo o mundo já 

apresentava HAS e essa proporção deverá aumentar para 29% até o ano de 2025, se não forem 

realizadas medidas de intervenção, sendo esse aumento da prevalência esperado 

principalmente nos países em desenvolvimento.  Nesse contexto, programas preventivos e de 

acompanhamento pós-diagnóstico, com medidas associadas ou não ao tratamento 

medicamentoso e reformulação de hábitos de vida, bem como informação à população podem 

contribuir para o controle e prevenção da HAS e reduzir os riscos desencadeados pela 

enfermidade. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no 

Brasil. 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 o diabete, 50% dos casos de insuficiência renal terminal. Com o critério 

atual de diagnóstico de hipertensão arterial (PA 140/90 mmHg), a prevalência na população 

urbana adulta brasileira varia de 22,3% a 43,9%. A principal relevância da identificação e 

controle da HAS reside na redução das suas complicações (BRASIL, 2006). 
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O tratamento da HAS se faz por meio farmacológico e não-farmacológico, que 

envolve mudanças no estilo de vida, como prática de atividade física, alimentação saudável, 

redução do peso, restrição do sódio na dieta entre outros, e controle durante toda a vida. Como 

consequência da adesão evidencia-se o controle dos níveis tensionais, a redução na incidência 

ou retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida do 

hipertenso (DANTAS, 2013). 
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2. PROBLEMA 

Ebrom é uma área rural clássica do sertão nordestino, pouco desenvolvida, onde por 

suas caraterísticas geográficas há dificuldades de acessibilidade aos serviços. Após várias 

semanas de trabalho na área de Ebrom, detectamos nesta população que a HAS constitui a 

principal Doença Crônica e que muitos pacientes hipertensos estão sem adesão adequada ao 

tratamento, sem um controle satisfatório e com uma baixa percepção do risco. Além do que 

não encontramos estudos anteriores sobre este problema de saúde nessa área. Também 

detectamos que na pesquisa da triagem não se avaliam todos os parâmetros, somente Pressão 

Arterial (PA) e Peso, e o conhecimento dos níveis de pressão arterial, em conformidade com 

as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, é insuficiente pela Equipe de Saúde; por isso, 

precisamos investigar o comportamento da HAS e os fatores de risco associados a fim de 

elaborar estratégias como: medidas educativas e preventivas para pacientes hipertensos da 

área de Ebrom. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui um sério problema de saúde pública em 

todo o mundo, em virtude da alta prevalência, bem como por ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. 

No Brasil estima-se que há, aproximadamente, 18 milhões de hipertensos e apenas 30% 

estão controlados. A não adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso aumenta 

o risco de acidente vascular cerebral, doenças renais e cardiovasculares acometendo cerca de 

22% da população adulta, o que corresponde a 15,2% das intervenções realizadas no Sistema 

Único de Saúde (BRASIL,2006).  

No município de Acopiara no distrito de EBROM, não foram feitos estudos sobre a 

HAS. A doença nos motivou a realizar uma investigação para enfrentar melhor este grave 

problema de saúde e elaborar uma estratégia com medidas educativas para aumentar a 

percepção de risco assim como o controle da PA da população e impactar sobre os fatores de 

risco com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Elaborar um projeto de intervenção para contribuir na prevenção e controle da HAS e 

os fatores de risco associados a doença cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica 

na comunidade de Ebrom, município de Acopiara-Ceará. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Capacitar a equipe de saúde para triagem e conhecimento dos níveis de pressão 

arterial, em conformidade com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. 

2. Descrever o perfil dos pacientes hipertensos por escolaridade, renda, sexo e faixa 

etária. 

3. Identificar e diminuir a prevalência dos fatores de risco associados a doença 

cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica nos pacientes hipertensos na 

comunidade de Ebrom. 

4. Desenvolver ações educativas junto aos hipertensos, considerando os fatores inerentes 

ao paciente, objetivando melhorar a percepção do risco e o controle da hipertensão. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 
 

A Hipertensão Arterial é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o 

principal fator de risco para as complicações como acidente vascular cerebral e infarto agudo 

do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. No Brasil há cerca de 17 milhões de 

portadores de hipertensão arterial, 35 % da população de 40 anos ou mais (BRASIL, 2006). 

Segundo Zaitune et al (2006), estima-se que a hipertensão arterial atinja 

aproximadamente 22% da população brasileira acima dos vinte anos, sendo responsável por 

80 % dos casos acidente cérebro vascular, 60 % dos casos de infarto agudo do miocárdio e 40 

% das aposentadorias precoces, além de significar um gasto de 475 milhões de reais para 

previdência e uma média de 1,1 milhões de internações por ano. 

De acordo com a vigilância dos fatores de risco e a proteção das doenças crônicas 

por inquérito telefônico (VIGITEL, 2010), no Brasil, a prevalência media da Hipertensão 

Arterial Sistêmica na população adulta (acima dos 18 anos), é de 23 %, sendo ligeiramente 

maior em mulheres (25,5 %) do que em Homens (20,7 %). O diagnóstico se torna mais 

comum com avançar da idade, alcançando 50 % dos indivíduos na faixa etária de 55 anos ou 

mais de idade (BRASIL, 2010). 

Estudos realizados por Irigoyen et al. (2003) demonstraram que a pressão arterial é 

mais elevada em homens que em mulheres até a faixa etária de 60 anos. Logo a Hipertensão 

Arterial é a maior causadora das doenças cardiovasculares, constituindo assim um dos 

problemas de saúde de mais prevalência na atualidade. Nettina et al (2007), consideram que a 

PA= 120 x 80 mmHg é a ideal. Os riscos cardiovasculares estão acima desses valores. 

Entre os indivíduos com hipertensão arterial, a probabilidade de um evento 

cardiovascular grave nos próximos dez anos situa-se entre 15 e 20 % (BRASIL, 2002). 

As mudanças dos estilos de vida, tanto individuais como coletivos, são fundamentais para a 

prevenção da hipertensão arterial e, para alcançar as medidas pressóricas adequadas 

preconizadas pelo Ministério de Saúde, são recomendados:  

 Alimentação adequada; 

 Diminuição do consumo de sal; 

 Controle do peso; 

 Prática de exercício físico; 
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 Diminuição do uso de tabaco e álcool (BRASIL, 2006) 

Mion Jr. et al. (2002) atestam que a Hipertensão Arterial é uns dos principais agravos 

à saúde no Brasil. Sabe-se que a hipertensão e suas complicações são responsáveis pela alta 

frequência de internações, que corresponde a 600 mil casos entre 2002 e 2004, sendo a IC a 

principal causa de hospitalização entre as afecções cardiovasculares (DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006). 

De acordo com Oigman (2003), o acidente vascular encefálico (AVE) e a doença 

isquêmica coronária são as complicações da Hipertensão Arterial mais frequentes, seguidas 

pela insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, encefalopatia hipertensiva e aneurisma 

dissecante da aorta. 

Lotufo (2006) aponta que no Brasil, em 2003, 27,4 % dos óbitos foram decorrentes 

de doenças cardiovasculares, e coloca que é a principal causa de morte em todas as regiões do 

Brasil. 

Lima et al. (2006) argumentam que a hipertensão arterial sistêmica constante pode 

acarretar várias alterações pelo fato do coração desenvolver trabalho superior ao normal e 

pouco a pouco torna-se insuficiente e encaminha para a descompensação, além da redução da 

função renal sendo possível surgir sinais do sofrimento cerebral e episódios epilépticos. Neste 

sentido, a hipertensão arterial constitui um fator de risco para ocorrência do acidente vascular 

encefálico, devido à irrigação sanguínea insuficiente. 

 

  



12 

 

6. METODOLOGIA 

 Realizado um projeto de intervenção com o objetivo de aumentar o controle da 

Hipertensão Arterial e os fatores de risco associados à doença cardiovascular, cerebrovascular 

e renal crônica na comunidade de Ebrom, distrito de Acopiara-Ceará.  

O grupo de estudo composto por 257 pacientes hipertensos cadastrados na Unidade 

Básica de Saúde do município de Ebrom. Elaborado um questionário para identificar o grau 

de conhecimento dos participantes sobre a HAS e, a partir deste instrumento, feito um 

planejamento de atividades educativas a ser realizadas em 6 aulas (de uma hora de duração). 

Cada tema discutido duas vezes na semana. O plano de intervenção feito com base nos 

seguintes aspectos: tema introdutório, importância de acompanhamento dos pacientes 

hipertensos em UBS; melhorar os níveis de adesão do hipertenso, responsabilizando os por 

seu autocuidado; com a realização de mudanças no estilo de vida; a redução na incidência ou 

o retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de vida. Será feito a 

anamnese e exame clínico como Medidas antropométricas: Peso e altura, Determinação do 

índice de massa corporal (IMC): <18,5: baixo peso; entre18,5-24,9: peso Normal; entre 25-

29,9: excesso de peso; igual ou superior a 30: Obeso. Medida da Circunferência 

Abdominal: Obesidade central mulheres: aumentada maior de 80 cm; muito aumentada maior 

de 88cm. Homens: aumentada maior de 94 cm; muito aumentada maior de 102 cm. 

Procedimento para a medida da pressão arterial 

1. Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale e descanse por 5-10 minutos 

em ambiente calmo, com temperatura agradável. Promover relaxamento, para atenuar o efeito 

do avental branco (elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença 

do profissional de saúde, particularmente do médico). 

2. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos 

há 60- 90 minutos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos 

antes; e não está com as pernas cruzadas. 

3. Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da 

fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da 

bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento 

envolver pelo menos 80%. 

4. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão 

voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido. 
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5. Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do manômetro 

aneroide. 

6. Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a estimativa do 

nível a pressão sistólica; desinflar rapidamente e aguardar um minuto antes de inflar 

novamente. 

7. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa 

antecubital, evitando compressão excessiva. 

8. Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar, de 20 a 30 mmHg, o nível 

estimado da pressão sistólica. Proceder a deflação, com velocidade constante inicial de 2 a 4 

mmHg por segundo. Após identificação do som que determinou a pressão sistólica, aumentar 

a velocidade para 5 a 6 mmHg para evitar congestão venosa e desconforto para o paciente. 

9. Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som (fase I de 

Korotkoff), seguido de batidas regulares que se intensificam com o aumento da velocidade de 

deflação. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). 

Auscultar cerca de 20 a 30mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e 

depois proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até o nível 

zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff). 

10. Registrar os valores das pressões sistólicas e diastólica, complementando com a posição 

do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida. Não arredondar os 

valores de pressão arterial para dígitos terminados em zero ou cinco. 

11. Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas. 

12. O paciente deve ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial e a possível 

necessidade de acompanhamento. 

A Verificação da pressão arterial: se realizará 3 medidas da pressão arterial, no braço direito, 

no indivíduo em posição sentada. 

 

Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual no consultório (> 18 anos) V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial.  

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 
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Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 < 90 

Quando as pressões sistólica e diastólica de um paciente situam-se em categorias diferentes, a 

maior deve ser utilizada para classificação da pressão arterial. 

O projeto se realizara em três etapas: diagnóstico, intervenção e avaliação. 

Etapa de diagnóstico: As características do estudo aos pacientes hipertensos bem como 

informações disponíveis: nos prontuários, entrevistas, história clínica, exame físico e 

avaliação clínica- laboratorial inicial, em todos os pacientes em estudo, exames laboratoriais 

(Glicemia de jejum, Hematócrito, Urina, Creatinina, Colesterol Total, HDL, LDL, 

Triglicérides, ECG).  

Elaborado um modelo de coleta de dados com questões objetivas: dados de identificação 

pessoal (sexo, idade, renda e escolaridade); hábito de fumar; Consumo de Álcool; Atividade 

Física; Dieta (consumo de sal, gordura saturada e cafeína); História Familiar de: Doença renal 

crônica; de Infarto agudo do miocárdio, morte súbita ou acidente vascular cerebral; Diabetes 

gestacional.  Antecedentes pessoais de: diabetes; tolerância à glicose diminuída; glicemia 

jejum alterada; Infarto agudo do miocárdio, Acidente Vascular Cerebral, Doença 

aneurismática da aorta, Doença vascular periférica, Insuficiência cardíaca congestiva de 

etiologia isquêmica, Angina de peito, Doença renal crônica. Verificação da pressão arterial. 

Medidas antropométricas: Peso e altura. Determinação do índice de massa corporal. Medida 

da Circunferência Abdominal. 

Etapa de intervenção: Os pacientes realizaram atividades educativas em 6 aulas (de uma 

hora de duração) duas vezes na semana, assim como consultas de controles mensais em todos 

pacientes para avaliar o cumprimento do tratamento e orientações indicadas. Verificação da 

pressão arterial, medidas antropométricas: Peso e altura, determinação do índice de massa 

corporal e Medida da Circunferência Abdominal. 

 Etapa de avaliação: Cada paciente uma consulta de controle e uma avaliação clínica-

laboratorial aos 6 meses: em cada paciente exames laboratoriais (Glicemia de jejum, 

Hematócrito, Urina, Creatinina, Colesterol Total, HDL, LDL, Triglicérides, ECG). 

Medidas antropométricas: Peso e altura. Determinação do índice de massa corporal. Medida 

da Circunferência Abdominal. Verificação da pressão arterial. 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 
            

Atividades 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Revisão bibliográfica 

e elaboração do TCC 

x x           

Envio do Projeto para 

plataforma 

x x           

Apresentação do 

projeto nos diversos 

setores 

  x x         

Divulgação inicial do 

projeto   

   x X        

Aplicação do 

questionário 

      x      

Oficinas de 

sensibilização e 

capacitação  

       x     

 

Análise estatística dos 

resultados 

        x    
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8. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos humanos 

- Médico 

- Técnico de enfermagem 

- 2 Enfermeiras 

- Agentes Comunitários de Saúde 

 

Material de consumo 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Parcial 

Papel A4 500  RS   0,03 RS 15,00 

Cartucho para 
impressora 

02 RS 75,00 RS 150,00 

Canetas 010 RS  0,75 RS    7,50 

Borrachas 05 RS  2,75 RS  13,75 

Lápis grafite 40 RS 0,30 RS  12,00 

Cartolina 100 RS 0,50 RS    5,00 

TOTAL    RS 203,25 

 

Material permanente 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Parcial 

Computador 1 RS 1500,00 RS 1500,00 

Impressora 1 RS   457,75 RS 457,75 

Internet 2m RS 50,00 RS 100,00 

TOTAL   RS 2057,75 

 

Descrição Quantidade 

Esfigmomanômetros        3 

Estetoscópios        3 

Balança com estatômetro        1 

Fintas métricas        3 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final desse estudo espera - se que haja um melhor controle da HAS e da adesão 

do paciente ao tratamento. Espero com o estudo, aumentar a percepção do risco nos pacientes 

hipertensos, melhorar os níveis de adesão do hipertenso no planejamento de seu tratamento, 

dando-lhes mais responsabilidade, o que possivelmente aumenta seu cumprimento correto, a 

participação ativa no tratamento e a realização de mudanças no estilo de vida, a redução na 

incidência ou o retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria da qualidade de 

vida. 
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APÊNDICE (S) 
 

Apêndice A 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ................................................................., concordo em participar do projeto título 
é: Hipertensão Arterial Sistêmica associada aos fatores de risco cardiovascular, cerebrovascular e 
renais crônico na comunidade de Ebrom. Acopiara. Ceará.  Estou ciente e concordo em 
receber visitas e contestar todas as preguntas que quiserem. Ao mesmo tempo, foi 
esclarecido que sou livre para aceitar ou não participar neste projeto e também, caso 
aceite, tenho liberdade para desistir a hora que eu quiser. 

Data: 

 

______________ 

Assinatura 
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APÊNDICE B   

QUESTIONÁRIO 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Escolaridade: (  ) Analfabeto          (  ) Ensino fundamental      

                              (  ) Ensino médio     (  ) Ensino superior 

 

Renda: (  ) 1 a 3 salários (  )3 a 6 salários  (  ) Acima 6 salários 

Habito de Fumar: (  ) Sim          (  ) Não 

Consumo de Álcool: (  )Sim  (  )Regularmente   (  )Social  ( )Não          

 

Atividade Física: (  ) Sim          (  ) Não 

Dieta: 

 Consumo de sal (  ) Sim          (  ) Não 

 Gorduras saturadas (  ) Sim          (  ) Não 

 Café (  ) Sim          (  ) Não 

Adesão ao tratamento farmacológico: (  ) Sim          (  ) Não 

História Familiar de: 

 Doença renal crônica (  ) Sim          (  ) Não 

 Infarto Agudo do miocárdio (  ) Sim          (  ) Não 

 Morte súbita (  ) Sim          (  ) Não 

 Acidente vascular cerebral (  ) Sim          (  ) Não 

 Diabetes (  ) Sim          (  ) Não 
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Antecedentes pessoais de:  

Tem doenças associadas? ( ) Sim  (  ) Não   Quais?   

 Diabetes (  ) Sim          (  ) Não 

 Tolerância glicose diminuída (  ) Sim          (  ) Não 

 Glicose em jejum alterada (  ) Sim          (  ) Não 

 Infarto Agudo do miocárdio (  ) Sim          (  ) Não 

 Acidente vascular cerebral (  ) Sim          (  ) Não 

 Doença aneurismática da aorta (  ) Sim          (  ) Não 

 Doença arterial periférica (  ) Sim          (  ) Não 

 Insuficiência cardíaca congestiva (  ) Sim          (  ) Não 

 Angina de peito (  ) Sim          (  ) Não 

 Doença renal crônica (  ) Sim          (  ) Não 

 

 

 

 

Medidas antropométricas:  

 Peso: 

 Altura:  

 Determinação do índice de massa corporal (IMC):  

 <18,5: baixo peso;  

 entre18,5-24,9: peso Normal;  

 entre 25-29,9: excesso de peso; 

 igual ou superior a 30: Obeso.  

 Medida da Cintura na crista ilíaca e do quadril:  

 Obesidade central:  

 Mulheres:  

 Aumentada maior de 80 cm;  

 Muito aumentada maior de 88cm.  

 Homens:  

 Aumentada maior de 94 cm;  

 Muito aumentada maior de 102 cm 

Verificação da pressão arterial:  PA: 

(Se realizará 3 medidas da pressão arterial, no braço direito, no individuo em 
posição sentada). 
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Avaliação clínica-laboratorial: (Se realizara a todos os pacientes 

exames laboratoriais inicialmente e aos 6 meses)  

 Glicemia de jejum,  

 Hematócrito,  

 Urina,  

 Creatinina,  

 Colesterol Total,  

 HDL,  

 LDL,  

 Triglicérides,  

 ECG.  

 

 

 

 

 

 


