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RESUMO 

 

Santos CA. Análise da pressão arterial de trabalhadores de enfermagem de um 

hospital público em São José dos Campos- SP. [Dissertação de Mestrado]. 

Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2016. 

 

Trabalhadores de enfermagem estão expostos à vários fatores de risco 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial, decorrentes da própria dinâmica de 

trabalho e do estilo de vida adotado. O objetivo do trabalho foi analisar os valores de 

pressão arterial obtidos pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) 

de 24 horas e pela medida casual entre os trabalhadores e associá-los com medidas 

antropométricas, exames clínico-laboratoriais, morbidade referida, dados 

sociodemográficos, dados profissionais e estilo de vida dos trabalhadores. Trata-se 

de um estudo descritivo, analítico, transversal, de campo, com abordagem 

quantitativa, realizado com 326 trabalhadores de enfermagem. A coleta de dados foi 

iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté (parecer nº556/11). Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam a dois questionários 

(dados sociodemográficos e profissionais e morbidade referida. Foram realizadas 

dosagens de glicemia, colesterol total e frações, triglicérides, proteína C-reativa e 

creatinina. A medida casual da pressão foi realizada com aparelho automático 

validado, pelo menos três vezes consecutivas e a monitorização ambulatorial da 

pressão arterial (MAPA) foi realizada por 24h com intervalo de 20 minutos entre as 

medidas. Foi considerado significativo p<0,05. Os resultados mostraram que: 1) a 

idade média foi de 36,3 (dp 8,7) anos, 80,1% era do sexo feminino, 72,1% brancos e 

54,91% casados/ amasiados; 2) 59,8% tinham excesso de peso, 31,8% níveis 

elevados de colesterol total, 30,1% de triglicerídeos e 7,8% de glicemia; 3) a 

prevalência de hipertensão foi de 24,4%, de hipertensão do avental branco 7,2% e 

de hipertensão mascarada 10,4%. O efeito do avental branco foi mais observado na 

faixa superior a 10 mmHg, tanto na sistólica (14,9%) como na diastólica (14,1%); 4) 

os fatores independentes para pressão elevada no consultório (≥140/90 mmHg) 

foram o sexo e o uso de algum medicamento. Ser mulher apresenta fator protetor 

quando comparadas aos homens (OR=0,30; p=0,035) e fazer uso de algum 



 

medicamento aumenta a chance de pressão elevada no consultório em 3,43 vezes 

(p=0,024) e na MAPA em 5,28 (p=0,018). Indivíduos que trabalham entre 8 e 10 

horas tem maior chance (OR=4,16, p=0,031) de apresentar pressão elevada na 

MAPA; 5) quanto à hipertensão referida, trabalhadores com glicemia elevada (≥ 100 

mg/dl), queixa de saúde e sobrepeso ou obesidade apresentaram uma chance de 

6,35, 5,12, 4,48 e 10,11, respectivamente, (p<0,05) de referirem hipertensão. 

Conclui-se que os trabalhadores de enfermagem apresentaram inúmeros fatores 

que podem elevar a pressão arterial, sendo necessário se criar estratégias de 

acompanhamento, como programas de saúde ocupacional. 

 

Palavras chave: Pressão Arterial. Hipertensão. Enfermagem. Saúde do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Santos CA. Analysis of the blood pressure of nursing workers of a public hospital in 

São José dos Campos - SP. [Masters dissertation]. Guarulhos (SP): Guarulhos 

University; 2016 

Nursing workers are exposed to various risk factors for the development of 

arterial hypertension, due to the dynamic of work and the way they live. The objective 

of this study was to analyze the blood pressure values obtained by 24-hour 

ambulatory monitoring of blood pressure (ABPM) and the casual measurement 

among the workers and associate them with anthropometric measures, clinical-

laboratory tests, referenced morbidity, sociodemographic data, professional data and 

workers’ lifestyle. This is a descriptive, analytical, transversal, field-based study with 

a quantitative approach carried out with 326 nursing workers. Data collection was 

initiated after approval by the Research Ethics Committee of the University of 

Taubaté (opinion no. 556/11). All participants signed the Free and Informed Consent 

Form (EHIC) and answered two questionnaires (sociodemographic and professional 

data and referred morbidity). Blood glucose, total cholesterol and fractions, 

triglycerides, C-reactive protein and creatinine were measured.  The casual pressure 

measurement was performed with a validated automatic device, at least three 

consecutive times and the ABPM was performed for 24 hours with a 20-minute of 

interval between measurements. It was considered significant p <0.05. The results 

showed that: 1) the mean age was 36.3 (dp 8.7) years, 80.1% were female, 72.1% 

white and 54.91% married; 2) 59.8% were overweight, 31.8% were high levels of 

total cholesterol, 30.1% were triglycerides and 7.8% were glycemia; 3) the 

prevalence of hypertension was 24.4%; white coat hypertension 7.2% and masked 

hypertension 10.4%.  The effect of the white apron was more observed in the range 

of more than 10 mmHg in both systolic (14.9%) and diastolic (14.1%); 4) the 

independent factors for high pressure in the office (≥140 / 90 mmHg) were the sex 

and the use of some medication. Being a woman has a protective factor when 

compared to men (OR = 0.30, p = 0.035) and taking some medication increase the 

chance of high pressure in the office in 3.43 times (p = 0.024) and in ABPM in 5, 28 

(p = 0.018). People who work between 8 and 10 hours have a greater chance (OR = 

4.16, p = 0.031) of showing high pressure in ABPM; 5) in relation to referred 

hypertension, workers with high glycemia, health complaints and overweight or 



 

obesity presented a chance of 6.35, 5.12, 4.48 and 10.11 times (p <0.05), 

respectively, of Hypertension. It is concluded that nursing workers present numerous 

factors that can raise blood pressure, this way it is necessary to create follow-up 

strategies, such as occupational health programs. 

 

Key words: Arterial Pressure. Hypertension. Nursing. Occupational Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho é fundamental na vida do homem e gera resultados positivos 

(satisfação das necessidades básicas, auto-realização e auto-valorização) e, cada 

vez mais, ocupa lugar de destaque em sua vida.1, 2 

As pessoas trabalham em busca de remuneração, ocupação mental e 

física, produção de bens e serviço, interação e status social, êxito e possibilidade de 

crescimento profissional.3 Quando o ser humano entra numa organização para 

trabalhar, o seu interesse básico não é aumentar o lucro da empresa, mas satisfazer 

suas mais diversas necessidades pessoais. 4 

No entanto, o trabalho também pode gerar efeitos negativos como 

alienação, sobrecarga, desgastes, doenças e acidentes de trabalho. 5 Compreender 

esta relação entre trabalho e saúde/ doença, exige uma abordagem ampla, 

multiprofissional, com enfoque em ações de promoção a saúde e que visem 

mudanças do processo de trabalho.6   

O processo de trabalho pode ser influenciado (positivamente ou 

negativamente) por elementos dinâmicos identificados como “cargas de trabalho”, 

classificadas como físicas, biológicas, mecânicas, químicas, fisiológicas e psíquicas. 

5 

É importante ressaltar que as cargas de trabalho influenciam de maneira 

diferenciada para cada grupo de trabalhador, sendo inerente à profissão, à 

organização e divisão do trabalho. É possível obter particularidades nos diferentes 

grupos profissionais e nas diferentes etapas do processo de trabalho. 5 

Neste contexto, o trabalhador da área da saúde, exerce suas atividades 

laborativas em um ambiente considerado insalubre. O hospital agrupa pacientes 

portadores de diversas enfermidades infectocontagiosas, possui uma intensa rotina 

de atividades exercidas, muitas vezes com número reduzidos de profissionais, o que 

pode acarretar sobrecarga de trabalho e aumento dos riscos ocupacionais. As 

situações de emergência e o convívio com doenças e mortes, são fatores 

desencadeadores de estresse, geradores de desgastes, mal-estar, ansiedade, 

nervosismo, depressão, entre outros. 7,8,9,10 
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Normalmente, em ambiente hospitalar, o profissional da equipe de 

enfermagem representa o maior contingente da instituição. Algumas condições do 

trabalho de enfermagem podem expor os trabalhadores e ocasionar desgaste físico 

e psíquico. Dentre estas, destaca-se a prestação de assistência ininterrupta durante 

24 horas diárias, execução de aproximadamente 60% de todas as ações de saúde e 

contato direto com os doentes.11, 12, 13 

Denúncias dos trabalhadores de enfermagem sobre as condições 

inadequadas de trabalho são comuns, resultando em uma consequente redução dos 

números de profissionais no mercado de trabalho e uma assistência de baixa 

qualidade. 11,14,15 O número reduzido de profissionais aumenta a sobrecarga, 

promove insatisfação profissional, interferência no contexto familiar e na vida.16 Além 

disso, a profissão de enfermagem é constituída predominantemente por mulheres 

que, ainda executam as tarefas do lar, num segundo ou terceiro turno de trabalho, o 

que pode ser agravante no adoecer.17, 18 

Algumas doenças podem surgir ou agravar-se dependendo da situação 

em que o trabalho é exercido. A Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador vem 

ao longo dos anos, sofrendo grandes avanços nos estudos, permitindo desta forma, 

melhor identificar e avaliar os processos de trabalho e correlacioná-los com os 

agravos a saúde. 19  

As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos 

que são causados, desencadeados ou agravados por fatores presentes no local de 

trabalho e que, de alguma maneira, vão incidir sobre a saúde do trabalhador20. 

Neste contexto, as doenças cardiovasculares podem ser encontradas entre os 

trabalhadores de enfermagem, principalmente pelo fato do processo de trabalho 

deste grupo predispor ao aparecimento de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares 21. 

Esse aspecto assume relevância ao se considerar que um dos maiores 

desafios para a saúde pública na atualidade são as doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis, dentre elas as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, 

Diabetes Mellitus e os diversos tipos de câncer.22 

Seu grande impacto é sentido em âmbito mundial. Em 2008, as doenças 

e agravos crônicos não transmissíveis foram responsáveis por 63% dos 57 milhões 

de mortes no mundo. 22 Em 2010 representaram 80% das principais causas de 

mortes em países de rendas baixa ou média, sendo que 29% desses registros eram 



20 

 

de pessoas com menos de 60 anos. Já nos países de alta renda, apenas 13% foram 

óbitos precoces.23 

Lamentavelmente, o Brasil segue o mesmo padrão, apresentando taxas 

significativas de mortalidade e incapacidade prematura, sendo que as doenças 

cardiovasculares aparecem com 28,06% de todas as causas, responsáveis por 

339.672 óbitos de um total de 1.210.474 registrados em 2013. 24 Este panorama 

afeta o Sistema Único de Saúde, uma vez que aumenta o número de internações, 

custos diretos e indiretos com profissionais de saúde. Quando as estratégias de 

prevenção falham, os problemas atingem também o contexto familiar, com limitação 

nas atividades para o trabalho e lazer, sendo, muitas vezes, o indivíduo 

encaminhado para uma aposentadoria precoce. 25, 26, 27, 28 

O impacto causado pelas doenças cardiovasculares é um grande desafio 

para o futuro. A análise da mudança do perfil epidemiológico nos últimos anos 

permitiu projetar o percentual de mortes por doenças cardiovasculares até 2040 

comparado ao ano de 2000, tendo sido estimado um aumento de 250% nos índices 

de mortalidade por essa causa no Brasil, que ficaria à frente de países como 

Estados Unidos, Portugal, Índia e China. 29 

Sabe-se, no entanto, que as doenças cardiovasculares são previníveis. 30 

Os pilares para esta prevenção encontram-se na mudança do comportamento dos 

indivíduos e da sociedade como um todo, que deve reduzir fatores de risco como 

tabagismo, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, de sal e 

gorduras de origem animal que estão fortemente associados com a doença. 31, 32  

Dentre as doenças cardiovasculares, destaca-se a hipertensão arterial 

sistêmica como a doença crônica de maior prevalência no mundo 33. Descrita como 

o 3º maior fator de risco associado a mortes prematuras, atinge aproximadamente 

30% da população mundial e afeta países desenvolvidos e em desenvolvimento. No 

Brasil, a população adulta considerada hipertensa varia de 20% a 30%.34, 

35,36,37,38,39 Meta-análise realizada com estudos de prevalência de hipertensão 

conduzidos no Brasil entre 1980 e 2010 mostrou prevalência de 30%.40  

Diante deste cenário, alguns estudos foram desenvolvidos com 

trabalhadores da área da saúde, utilizando a medida casual da pressão arterial no 

consultório. A prevalência para hipertensão arterial entre profissionais da área da 

saúde variou de 23% a 33%.41, 42, 43, 44, 45,46,47 
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Ao se considerar a hipertensão, o grande desafio consiste no controle da 

doença e na prevenção de lesões de órgãos-alvos, como coração, cérebro, rins e 

vasos sanguíneos. Para tanto, a redução dos fatores de risco é fundamental, 

conforme mostra estudo realizado na Finlândia que por meio de estratégias de 

promoção à saúde reduziram, significativamente, em 20 anos, as causas de morte 

por doenças cardiovasculares. 48 

É importante destacar que a hipertensão é facilmente detectada, no 

entanto ainda subnotificada e subtratada. Vale ressaltar que o controle adequado da 

doença reduz taxa de deterioração da função renal, morbidade e mortalidade. 49,50 

A medida casual da pressão no consultório, convencionalmente utilizada 

para diagnóstico e acompanhamento de pacientes hipertensos, pode sofrer 

influências negativas. Os vieses de medida podem estar relacionados ao observador 

(fatores estressantes durante a consulta com o profissional da saúde) ao ambiente, 

ao paciente, ao equipamento (por exemplo, a calibração e validação) e à técnica. A 

prática clínica tem direcionado estratégias para uma técnica mais precisa na medida 

da pressão arterial 51,52, 53, 54, 55, que deve ser realizada por profissionais treinados, 

qualificados e comprometidos, afastando todas as possibilidades que possam de 

alguma forma, comprometer o diagnóstico precoce e a condução adequada do 

tratamento anti-hipertensivo, bem como expor o paciente a tratamentos 

desnecessários. 56 

Pela magnitude do problema muito se tem questionado quanto a 

necessidade de se obter valores reais, confiáveis e representativos dos níveis de 

pressão arterial. Novas técnicas foram padronizadas, novos paradigmas foram 

construídos, dentre eles, e com grande significância, a monitorização ambulatorial 

da pressão arterial (MAPA) que foi ganhando destaque na conduta terapêutica e no 

diagnóstico.57 

A MAPA fornece um grande número de medições ao longo do tempo, 

fornecendo um perfil da pressão arterial durante 24 horas, enquanto o indivíduo 

realiza suas atividades habituais, facilitando, desta forma, a identificação de 

fenômenos relacionados à pressão arterial, até então desconhecidos.57 

Na literatura, há relatos de que a medida da pressão arterial obtida pela 

MAPA tem maior acurácia no diagnóstico, direciona melhor a conduta terapêutica, 

tem bom poder prognóstico para riscos cardiovasculares e normalmente traz valores 

menores do que a pressão medida em consultório. 58, 59, 60 Destaca-se, ainda, o valor 
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da MAPA na análise da eficácia da medicação em uso, considerando as 

características individuais de cada paciente na ação dos medicamentos.61, 62 

O primeiro estudo a abordar o valor prognóstico da MAPA na população 

em geral foi o estudo de Ohasama 63, que acompanhou uma população da área rural 

japonesa e pode observar ao término de 5,1 anos, uma associação significativa de 

melhor prognóstico para doenças cardiovasculares nos indivíduos acompanhados 

pela MAPA do que naqueles acompanhados pela medida casual em consultório.  

A grande vantagem deste método, em termos de prognóstico, consiste na 

possibilidade de extrair as informações das 24 horas diárias, estratificando os 

possíveis riscos das pressões diurnas e pressões noturnas. Esta associação de 

ritmo circadiano foi estudada pela primeira vez em 1988 quando foi relatada uma 

possível influência na presença de acidentes vasculares cerebrais relacionados com 

o descenso menos acentuado da pressão noturna.64 

É esperado que ocorra uma queda da pressão arterial durante o sono 

quando comparado ao período de vigília. Neste sentido, foi observado que 

descensos inferiores a 10% podem estar relacionados a um maior risco de eventos 

cardiovasculares, maiores danos em órgãos vitais, e, consequentemente, maiores 

índices de mortalidade.65, 66, 67,68,69, 70.  

A ausência de descenso ou a ascensão da pressão durante o sono esta 

relacionada com a qualidade do sono, que pode estar prejudicada por distúrbios do 

sono, alterações provocadas por algumas medicações e até mesmo pelo incômodo 

que o equipamento pode provocar. Desta forma, a análise final fica a critério do juízo 

clínico na interpretação do “diário de atividades”, que deve ser preenchido pelo 

paciente durante a vigência do exame. Além da qualidade do sono, este diário 

permite relacionar as atividades desenvolvidas durante as 24 horas do exame com 

os valores da pressão arterial.71  

Estudos mostram que trabalhadores com atividades laborativas que 

demandem maior esforço físico, como manipulação de peso, cargos de chefia com 

alta tensão no trabalho ou com maiores exposições ao ruído, tendem a apresentar 

pressão arterial mais elevada em todos os períodos, principalmente à noite, quando 

avaliados pela MAPA.65,72,73 74,75,76,77. Também foi observado aumento da pressão 

arterial em trabalhadores que exercem suas atividades em turnos, principalmente 

aqueles designados a plantões noturnos78,79 e entre mulheres com sobrecarga 

doméstica80.  
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Existem poucos estudos com MAPA para avaliação de pressão arterial 

entre trabalhadores da área da saúde em nosso meio. Dentre eles, um estudo 

realizado em 2011 com 154 trabalhadores de atendimento pré-hospitalar (Grupo de 

Atendimento Médico de Urgência (GRAU-193), Serviço Móvel de Urgência (SAMU-

192) e Samu-Vale do Ribeira/ SP) comparou medida casual de pressão arterial com 

as obtidas pela MAPA em dias de atividades de atendimento pré-hospitalar e dia 

usual de atividades. Pode-se observar que as medidas obtidas nos dias de 

atendimento pré-hospitalar foram significativamente mais elevadas (diastólica e 

sistólica) do que nos dias normais de atendimento e que a diastólica manteve-se 

mais elevada durante o sono. Foi evidenciado que estes trabalhadores estavam 

expostos a fatores de riscos modificáveis, como estresse, poucas horas de sono e 

alimentação inadequada81.  

Desta forma, a MAPA oferece de longe, a melhor opção na estratificação 

de risco, auxiliando ainda na identificação de um melhor prognóstico de desfechos 

primários, ou seja, eventos cardiovasculares maiores, do que quando comparadas 

às medidas casuais de consultório. É uma alternativa, uma ferramenta 

complementar a ser utilizada quando há incerteza no diagnóstico, resistência ao 

tratamento, avaliação da eficácia do tratamento, variações irregulares e episódios de 

hipotensão. Possibilita, ainda, a atenuação de vieses como o efeito do observador 

sobre a pressão arterial. 

A medida da pressão fora do ambiente hospitalar ou de consultório, 

permitiram a detecção de outras condições além da hipertensão e normotensão, 

como: a hipertensão mascarada e hipertensão do avental branco, além do efeito do 

avental branco. 

A hipertensão mascarada é definida quando a medida casual da pressão 

apresenta valores inferiores a 140/90 mmHg, no entanto quando avaliada pela 

MAPA apresentam valores anormais, caracterizando o indivíduo como hipertenso.71 

Esta condição pode atingir cerca de 50% dos hipertensos em tratamento e 25% dos 

indivíduos considerados normotensos, aumentando o risco de mortalidade 

cardiovascular e acidente vascular cerebral82, 83, 84.  

A hipertensão do avental branco ocorre quando há valores maiores ou 

iguais a 140/90 mmHg na medida casual da pressão e valores normais quando 

avaliados pela MAPA ou MRPA. Estudo realizado com MAPA identificou que 35% 
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dos indivíduos atendidos na atenção primária, apresentaram hipertensão do avental 

branco.85 

Esse fenômeno ocorre também em hipertensos tratados e é chamado de 

efeito do avental branco, caracterizado pela elevação dos níveis pressóricos quando 

medidos no consultório, comparados com as medidas registradas pela MAPA ou 

MRPA. Em 2012, foi realizado um estudo com MRPA, cuja prevalência de efeito do 

avental branco chegou a 80%. 86 

O presente estudo se justifica pela escassez de trabalhos que utilizaram 

MAPA para avaliar a pressão arterial de trabalhadores da área de saúde, 

principalmente entre trabalhadores da equipe de enfermagem. A MAPA é um exame 

padrão ouro no diagnóstico da hipertensão arterial e na literatura, a maior parte dos 

trabalhos que estudam prevalência de hipertensão utilizou a medida casual. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os valores de pressão arterial obtidos pela monitorização 

ambulatorial da pressão arterial (MAPA) de 24 horas e pela medida casual em 

trabalhadores de enfermagem de um hospital geral do município de São José dos 

Campos - SP. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar a prevalência de hipertensão arterial pela MAPA e pela medida 

casual e caracterizar o fenômeno do avental branco.  

Associar as medidas da pressão arterial obtida pela MAPA, pela medida 

casual e a hipertensão autorreferida com as medidas antropométricas, os exames 

clínico-laboratoriais (colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum e 

proteína c reativa), morbidade referida, dados sócio-demográficos, dados 

profissionais, estilo de vida ( prática de exercício físico, tabagismo e consumo de 

bebida alcoólica) entre trabalhadores. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1. Tipo de Pesquisa  

 

Trata-se de um estudo descritivo, analítico, transversal, de campo, com 

abordagem quantitativa. 

 

 

3.2. Local da pesquisa  

 

O presente estudo foi realizado e um hospital público, de grande porte, 

localizado no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, onde 

atuam trabalhadores vinculados a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM) (85%) e Servidores Públicos da Prefeitura da cidade de São José 

dos Campos (15%).  

Este hospital foi inaugurado há 31 anos e conta com uma área de 14 mil 

m2. Atualmente, sua estrutura de atendimento, conta com 307 leitos. As áreas de 

atuação totalizam 27 especialidades ambulatoriais, além de banco de sangue, 

departamentos específicos para diagnósticos de doenças, exames por imagens e o 

setor pronto-socorro. É vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São José dos 

Campos e gerenciado pela SPDM desde 2006. A instituição atende mensalmente 

cerca de 6.000 mil consultas, realiza 44. 000 exames e mais de 1.500 internações. 

Entre outras características, é reconhecido como Hospital Amigo da Criança e 

também como uma das melhores instituições de saúde do Estado de São Paulo. 

Atualmente recebeu o Prêmio COREN-SP de “Gestão com Qualidade Dimensão 

Hospitalar Edição 2011/2012” 87. 

No hospital, o quadro de trabalhadores da enfermagem é composto por 

767 trabalhadores. 
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3.3 Procedimentos éticos 

Os procedimentos éticos foram atendidos, de acordo com os preceitos da 

Resolução 196/96, atual Resolução 466/12. Assim, após autorização da 

Superintendência da instituição para a coleta de dados, ANEXO A, o projeto foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Taubaté (UNITAU) sob parecer n.º 556/11 (ANEXO B). 

Em observância a um dos itens desta Resolução, foi elaborado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em linguagem clara, acessível aos 

sujeitos da pesquisa; este Termo inclui as informações sobre os objetivos e 

finalidades do estudo, a garantia do anonimato, o sigilo e confidencialidade dos 

dados, a descrição dos riscos para os participantes, os benefícios esperados, a 

liberdade de participar ou não, bem como a possibilidade de recusar-se a participar 

a qualquer momento sem que ocorra nenhum prejuízo; informa ainda do não 

pagamento pela participação e a concordância da divulgação dos resultados da 

pesquisa em eventos científicos e publicação em revistas científicas. 

 

3.4. Amostra 

 

A amostra foi constituída por 326 trabalhadores de enfermagem, 

distribuídos nas diferentes categorias (enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

auxiliares de enfermagem), o que representa 42,2% da população. Para a obtenção 

da amostra, considerou-se prevalência de hipertensão referida de 30%, erro de 5% e 

intervalo de confiança de 95%.  

Para inclusão no estudo foram considerados os seguintes critérios de 

inclusão: 

- Ter vínculo empregatício com o hospital, com regime da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) ou estatutário; 

- Estar realizando suas atividades de enfermagem no período em que o 

pesquisador estiver coletando os dados; 

- Concordar em participar livremente do estudo, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A).  

Foram excluídos os trabalhadores que prestam serviço terceirizado à 

instituição hospitalar e as gestantes. 
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3.5. Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados, em duas etapas, sendo a primeira por meio da 

aplicação de questionários e a segunda referente aos exames clínico-laboratoriais. 

 

3.5.1 Procedimentos de coleta  

1ª. ETAPA: foi realizado o pedido de autorização, e após a aprovação do 

projeto pela instituição, ANEXO A, e pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ANEXO B, 

foi obtida a listagem dos nomes dos trabalhadores junto ao Setor de Recursos 

Humanos.  

Os trabalhadores sorteados foram contatados pessoalmente, por telefone 

ou e-mail e foram convidados a participar do estudo. Foi agendada uma consulta em 

sala reservada no Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), onde receberam o convite formal para participar voluntariamente da 

pesquisa; nesse momento foram explicitados os objetivos e a finalidade assim como 

a forma e os procedimentos de participação. Assegurados o anonimato, o sigilo, a 

confidencialidade dos dados e todos os itens constantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A). 

Após concordância e assinatura do TCLE foram entregues os 

questionários sobre características sociodemográficas, morbidade referida e fatores 

de risco, APÊNDICE B, C, a serem respondidos e em seguida foi agendada uma 

data para a realização dos exames clínicos e laboratoriais.  

Os instrumentos preenchidos foram entregues no dia agendado para a 

realização dos exames.  

 

2ª. ETAPA: Na data agendada, após a entrega dos questionários, os 

participantes foram orientados a realizar a coleta de sangue no ambulatório, de 

acordo com a disponibilidade do trabalhador, desde que fosse entre as 7 e 10 horas 

de segunda-feira a sexta-feira, na sala de coleta, conforme rotina estabelecida pela 

administração do ambulatório; a coleta foi feita por profissional treinado. Após a 

coleta de sangue, os participantes foram conduzidos pelo pesquisador para 

agendamento de uma data para coleta dos dados clínicos (medidas de pressão 

arterial e antropométrica) e orientações referentes a instalação e agendamento da 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). No dia da instalação (já 
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previamente agendado) os participantes foram orientados quanto ao exame e foi 

entregue o diário de atividades para preenchimento no decorrer das 24 horas de 

monitorização (APÊNDICE D). 

Após 24 horas da instalação da MAPA o participante foi orientado a 

comparecer ao consultório do setor de Medicina do Trabalho do hospital para 

retirada do aparelho e entrega do diário de atividades preenchido. 

Os resultados dos exames clínicos e laboratoriais foram anotados no 

formulário “dados do exame físico e laboratorial” (ANEXO E). 

 

3.5.2. Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos (APÊNDICE B, 

C, E).  

O APÊNDICE B é constituído de três partes e 28 questões, sendo a 

primeira (parte A) relativa aos dados pessoais (nome, etnia, estado civil, 

escolaridade), a segunda (parte B) aos dados profissionais (local de trabalho, 

ocupação, profissão, tipo de trabalho, horas trabalhada, férias, outras atividades 

profissionais fora do horário de trabalho) e a terceira (parte C) aos dados sobre o 

estilo de vida dos trabalhadores (ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, prática de 

exercício fisco).  

No APÊNDICE C constam os dados sobre morbidade referida (parte A), 

como estado atual de saúde, histórica clínica para HAS, DM, hipercolesterolemia e 

estresse e se está em uso de alguma medicação. E parte B consta os fatores de 

risco, como o uso de anticoncepcional, antecedentes familiares para HAS, IAM, 

AVC, DM, hipercolesterolemia, angina pectoris e outras doenças. 

O ANEXO E constitui-se de duas partes, sendo a primeira (Parte A) 

destinada ao registro dos dados do exame físico (peso, altura, pressão arterial, 

sistólica/ diastólica e a circunferência abdominal) e a segunda parte os resultados 

dos exames laboratoriais (glicemia de jejum, colesterol total, HDL-c, LDL-c, 

triglicerídeos e Proteína C- Reativa). 
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3.6. Exames Laboratoriais 

As análises laboratoriais foram realizadas no laboratório do hospital. A 

punção venosa ocorreu preferencialmente na fossa cubital após ter sido certificado 

se os trabalhadores permanecem em jejum de 12 horas. Foram coletados 

aproximadamente 15 ml de sangue pelo método de aspiração a vácuo, em tubos 

também à vácuo, de acordo com os critérios usados pelo laboratório. 

Os tubos foram identificados com o nome do participante, idade e data da 

coleta e encaminhados ao laboratório acondicionado em recipiente apropriado para 

o transporte de produtos sanguíneos, juntamente com a requisição do serviço. 

Foram realizadas dosagens de glicemia, colesterol total e frações (HDL-

colesterol e LDL-colesterol), triglicérides, proteína C-reativa e creatinina. 

Os valores de lipídeos foram classificados de acordo com os critérios 

estabelecidos pelas V Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemia 88 (Quadro 1) e os de 

glicemia de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 89 

(Quadro 2). 

 

 

Quadro 1. Valores de referência dos lípideos (em mg/dL), segundo as III Diretrizes 

Brasileiras de Dislipidemias. 

Lípides  Valores  Categoria  

Colesterol Total   
 <200  Ótimo  
 200-239  Limítrofe  
 ≥240  Alto  

LDL-colesterol   
 <100  Ótimo  
 100-129  Desejável  
 130-159  Limítrofe  
 160-189  Alto  
 ≥190  Muito alto  

HDL-colesterol    
 < 40  Baixo  
 >60  Alto  

Triglicérides    
 < 150  Ótimo  
 150-200  Limítrofe  
 201-499  Alto  
 ≥ 500  Muito alto  
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Quadro 2. Valores de referência de glicose plasmática (em mg/dL), segundo as 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 

Categoria  Jejum* 2h após 75g 
de glicose 

Casual** 

Glicemia normal  < 100 < 140 - 

Tolerância à 
glicose diminuída  

> 100 a < 126 ≥ 140 a < 200 - 

Diabetes mellitus  ≥ 126 ≥ 200 ≥ 200 (com 
sintomas 

clássicos)*** 
*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas; **glicemia plasmática 

casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última 

refeição; ***os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e perda não-explicada de peso. 

 

 

3.7. Medida casual da Pressão Arterial 

A medida da pressão arterial em consultório foi realizada conforme 

preconizado pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 27 

As medidas foram realizadas com aparelho automático oscilométrico 

validado 90, pelo menos três vezes consecutivas, com intervalo de 1 minuto entre 

cada medida, na posição sentada após cinco minutos de descanso em ambiente 

calmo e com temperatura agradável. Foi utilizado manguito com bolsa de borracha 

de tamanho adequado à circunferência do braço do indivíduo. 

A escolha de um equipamento automático para realização das medidas 

de pressão arterial se deve às inúmeras vantagens que esse método oferece em 

relação ao tradicional método auscultatório, como a minimização dos erros e 

preferências relacionados ao observador27.  

Inicialmente foi realizada uma medida em cada membro superior e, em 

caso de diferença, foi utilizado o braço com o maior valor de pressão para as 

medidas subsequentes. 

O valor de pressão arterial considerado foi a média das duas últimas 

medidas. Nos casos que as duas últimas pressões sistólicas e/ou diastólicas obtidas 

apresentem diferença maior que 4 mmHg entre elas, foram realizadas novas 

medidas até que se obteve medidas com diferença inferior ou igual a 4 mmHg, 

utilizando-se a média das duas últimas medidas como a pressão arterial real. Para 

análise da pressão arterial foram consideradas a VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial27 ,que classifica como hipertenso indivíduos com pressão 
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sistólica e/ou diastólica maior ou igual a 140/90 mmHg, respectivamente e como 

normotenso os indivíduos com valores inferiores a 140/90 mmHg. 

 

3.8. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 

As medidas foram realizadas com aparelho validado, do modelo Dyna 

MAPA versão 5.0.382.12, pelo período de 24 horas intermitentes, durante as 

atividades rotineiras dos trabalhadores de enfermagem, com leitura da pressão 

padronizadas a cada 20 min.  

Os indivíduos selecionados foram orientados quanto a realização do 

exame que foi agendado previamente em dia representativo de suas atividades 

laborais. Foi utilizado o consultório de atendimento do ambulatório médico do serviço 

de medicina do trabalho para a instalação do aparelho. 

O participante foi orientado a fazer um diário de atividades, com anotação 

do horário do desjejum, almoço, jantar, início e término do sono e principalmente a 

qualidade do sono, que conforme já mencionado, influencia diretamente os 

resultados obtidos pelo exame. 71 

Inicialmente foi realizada a medida da circunferência do braço para que o 

tamanho do manguito fosse adequado ao braço do trabalhador. Após essa etapa foi 

realizada uma medida da PA (após 5 minutos de repouso) e, então, o manguito da 

MAPA foi instalado 2 a 3 cm acima da fossa cubital, no braço não dominante.  

O monitor foi programado para realizar medições a cada 20 minutos 

durante o dia e noite. As medicações em uso foram anotadas, bem como 

diagnósticos prévios relevantes como Diabetes, HAS e outras Doenças 

cardiovasculares. 

Após a instalação do aparelho, foram realizadas duas medidas de teste. 

O pesquisador certificou-se, ainda, se o paciente compreendeu as orientações 

assegurando que o exame fosse realizado adequadamente. 

A retirada do aparelho foi feita pelo pesquisador responsável utilizando a 

mesma sala de instalação do aparelho. O diário de atividades foi conferido e 

informações como hora de dormir e acordar, horário das refeições e observações 

quanto aos “acontecimentos ocasionais” foram descritas. 

Os exames que apresentaram 16 medidas válidas no período de vigília e 

8 medidas durante o sono, foram considerados válidos, conforme preconizado na V 

Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial53. 
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Foram considerados valores normais pela MAPA: pressão na vigília 

menor que 135/85 mmHg; pressão de 24 horas menor que 130/80 mmHg e pressão 

no sono menor que 120/70 mmHg. 

Foi considerado hipertenso o indivíduo que atendeu às seguintes 

condições: 

PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 mmHg e/ou referir hipertensão arterial no 

Anexo E (questão 31) e/ou apresentar na MAPA PA vigília PAS≥ 135 e/ ou PAD 85 

mmHg. 

A hipertensão do avental branco foi considerada entre os trabalhadores 

que apresentarem pressão de consultório maior ou igual a 140/90 mmHg e pressão 

de vigília pela MAPA menor que 135/85 mmHg.  

A hipertensão mascarada foi considerada entre os trabalhadores que 

apresentaram pressão de consultório menor que 140/90 mmHg e pressão de vigília 

pela MAPA maior ou igual 135/85 mmHg.  

O efeito do avental branco foi considerado pela diferença entre a medida 

da pressão no consultório e a MAPA, considerando os seguintes intervalos: <0, 1-5, 

6-10 e >10 mmHg. 

 

 

3.9. Medidas Antropométricas 

Foi realizado o cálculo do índice de massa corporal (IMC) pela fórmula 

“peso dividido por estatura ao quadrado”, observando as medidas do peso em 

quilogramas e a da estatura em metros. As medidas foram realizadas em balança 

digital com antropômetro, marca Filizola, modelo PL180. Durante o procedimento os 

indivíduos estavam com roupas leves e sem sapatos. Para verificação da estatura 

foi solicitado que o indivíduo ficasse ereto na posição ortostática, com os braços ao 

longo do corpo, pés unidos e cabeça erguida com olhos fixos no horizonte. 

O IMC foi classificado conforme preconiza a Organização Mundial de 

Saúde (Quadro 3).91,92 No entanto, para fins de análise, todas as faixas de 

obesidade foram agrupadas em uma, denominada "obeso", para valores superiores 

ou iguais a 30 kg/m2. 
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Quadro 3. Classificação do IMC de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

Classificação Valor IMC (kg/m2) 

Baixo peso < 18,4 

Peso normal 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 

Obeso ≥30,0 

Obeso classe 1 30,0 – 34,9 

Obeso classe 2 35,0 – 39,9 

Obeso classe 3 ≥40,0 

 

A medida da circunferência abdominal foi realizada por meio de fita 

milimétrica flexível não distensível, no ponto médio entre o rebordo costal inferior e a 

crista ilíaca. Os valores superiores a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres 

foram considerados anormais.93 

 

3.10. Apresentação e análise dos dados 

Os dados foram digitados em Excel e analisados no software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windows. 

As variáveis contínuas encontram-se apresentadas descritivamente em 

média e desvio-padrão, valores mínimos e máximos e as variáveis categóricas em 

número absoluto e/ou frequência relativa. 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão 

(desvio-padrão, mínimo e máximo). 

Aplicou-se o teste de Kappa para verificar a concordância entre os 

instrumentos de avaliação da pressão arterial - Kappa< 0,40 fraca; Kappa entre 0,40 

e 0,75 intermediária; Kappa> 0,75 forte (Landis e Koch, 1977) – e o percentual de 

concordância. 

Para verificar a associação entre as variáveis independentes ao desfecho 

foi utilizado o teste do Qui-Quadrado e, quando uma casela apresentou valor 

esperado igual ou inferior a 5 foi aplicado o teste Exato de Fisher. Modelos de 

regressão logística binária univariados e múltiplos também foram utilizados para se 

observar a odds ratio (OR) e seus respectivos intervalos de 95% de confiança 

(IC95%). As variáveis que apresentaram valor de p < 20% na análise univariada foram 

testadas no modelo múltiplo pela técnica Stepward.  

Para a significância estatística, assumiu-se um nível descritivo de 5%. 
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4. RESULTADOS  

 

A análise dos dados foi realizada com os trabalhadores que efetivamente 

responderam aos questionários, realizaram os exames clínicos e laboratoriais e 

realizaram Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). Assim, embora 

tenham participado do estudo 326 trabalhadores de enfermagem, foram analisados 

os dados daqueles que efetivamente realizaram todas as etapas (n=221).  

 

TABELA 1. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo as 

variáveis sociodemográficas. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % Média DP 

Idade   36,3 8,6 

     

Renda Familiar*   4,8 2,2 

     

Sexo     

  Masculino 44 19,9   

  Feminino 77 80,1   

     

Etnia*     

  Branco 155 72,1   

  Negro  19 8,8   

  Mulato 17 7,9   

  Amarelo 4 1,9   

  Mestiço 20 9,3   

     

Estado Civil*     

  Solteiro 69 31,4   

  Casado/Amasiado 121 54,91   

  Viúvo 3 1,4   

  Separado/ Divorciado 27 12,3   

     

     

DP = desvio-padrão 

 

Os dados da TABELA 1 mostram que a idade média dos trabalhadores de 

enfermagem foi de 36,3 (dp 8,7) anos. A maior parte era do sexo feminino (80,1%), 

brancos (72,1%) e casados/ amasiados (54,91%), com renda familiar de 4,8 (dp2,2) 

salários mínimos. 
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TABELA 2. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo as atividades 

profissionais. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % Média DP 

Tempo de instituição*   4,1 3,7 

     

Local de Trabalho     

  Unidade de Terapia Intensiva Adulto/ Pediátrica 56 25,3   

  Pronto Socorro 39 17,6   

  Clínicas 39 17,6   

  Materno Infantil 34 15,4   

  Central de Material de Esterilização 11 5,0   

  Administrativo 10 4,5   

  Centro Cirúrgico 10 4,5   

  Ambulatório 9 4,1   

  Outros 8 3,6   

  Resgate 5 2,3   

     

Ocupação     

  Técnico de Enfermagem 128 57,9   

  Auxiliar de Enfermagem 59 26,7   

  Enfermeiro 34 15,4   

     

Tipo de Trabalho*     

  Leve 34 15,6   

  Pouco Pesado 103 47,2   

  Pesado 81 37,2   

     

Horas trabalhadas por dia*     

  6 horas 31 14,1   

  8 horas 23 10,5   

  12 horas 166 75,5   

     

Possuem outra atividade profissional*     

  Sim 87 40,3   

  Não 129 59,7   

     

Trabalha finais de semana*     

  Não 185 86,0   

  Sim 30 14,0   

     

Vida Profissional*     

  Muito Satisfeito 43 19,5   

  Poderia Melhorar 166 75,0   

  Não satisfeito/ Insatisfeito 12 10,0   

     

Relação com os Colegas*     

  Ruim 2 1,0   

  Médio 16 8,0   

  Bom 124 61,7   

  Muito Bom 59 29,3   

     

Total 221 100,0   

DP = desvio-padrão 
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De acordo com os dados apresentados na TABELA 2, a média de tempo 

de trabalho na instituição foi de 4,1 (dp 3,7) anos. As unidades de serviço com maior 

número de profissionais de enfermagem foram as UTIs Adulto/ Pediátrica e Neonatal 

(25,3%), Pronto Socorro Adulto e Clínicas Médica/ Cirúrgicas (17,6% cada) e Bloco 

Materno Infantil (15,4%).  

A maioria dos profissionais era técnico de enfermagem (57,9%), seguido 

de auxiliares de enfermagem (26,7%) e enfermeiros (15,4%). Observa-se ainda que 

quase metade referiu considerar o tipo de trabalho realizado “pouco pesado”, 75,5% 

trabalharam 12 horas diárias, 59,7% possuíam outra atividade profissional e 86% 

não trabalhavam aos finais de semana. A maioria considerou a relação com o colega 

boa (61,7%) e acreditavam que a vida profissional poderia melhorar (75,0%). 

 



38 

 

TABELA 3. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo o estilo de vida. 

São José dos Campos, 2015. 

Variável N % 

Fumo*   

  Nunca 162 74,0 

  Parei 32 14,6 

  Sim 25 11,4 

   

Atividade Física*   

  Inativo < 3 vezes/semana 149 68,3 

  Ativo ≥ 3 vezes/semana 69 31,7 

   

Bebida*   

  Nunca 11 52,1 

  Parei 23 10,5 

  Sim 82 37,4 

   

AUDIT   

  Zona I- Abstinência/ sem consumo de risco 215  97,3 

  Zona II- Consumo de risco 5 2,3 

  Zona III- Consumo prejudicial/ dependência 0 0,0 

  Zona IV- Dependência 1 0,5 

   

Reposição Hormonal   

  Nunca Tomei 61 35,1 

  Sim 59 33,9 

  Não, parei 54 31,0 

   

Total 221 100,0 

* n< 221: alguns participantes da pesquisa não responderam esta variável. 

AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test 

 

A análise da TABELA 3 sobre estilo de vida dos trabalhadores de 

enfermagem mostra que em relação ao hábito de fumar, a maioria relatou nunca ter 

fumado (74,0 %). Sobre a prática de atividade física, 68,3% eram inativos. Os dados 

ainda revelaram que 52,1% dos profissionais nunca ingeriram e que 37,4% fizeram 

uso de bebida alcoólica, mas segundo a avaliação do AUDIT (Alcohol Use Disorder 

Identification Test), a grande maioria (97,3%) estava na ZONA I, ou seja, abstinência 

ou consumo sem risco. 
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TABELA 4. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo a morbidade 

referida. São José dos Campos, 2015. 

Continua. 

Variável* N % 

Estado de Saúde   

  Ótimo/Bom 143 64,7 

  Regular 69 31,2 

  Ruim/Péssimo 9 4,1 

   

Queixa de Saúde   

  Não 104 47,7 

  Sim 114 52,3 

   

Hipertensão   

  Não 181 81,9 

  Sim 33 14,9 

  Não Sabe 7 3,2 

   

Diabetes   

  Não 202 91,8 

  Sim 10 4,5 

  Não Sabe 8 3,7 

   

Hipercolesterolemia   

  Não 144 65,5 

  Sim 53 24,0 

  Não Sabe 23 10,5 

   

Infarto   

  Não 216 99,0 

  Sim 1 0,5 

  Não Sabe 1 0,5 

   

Acidente Vascular Encefálico   

  Não 217 99,5 

  Não Sabe 1 0,5 

   

Varizes   

  Não 155 71,1 

  Sim 58 26,6 

  Não Sabe 5 2,3 

   

Lombalgia   

  Não 72 32,8 

  Sim 146 66,7 

  Não Sabe 1 0,5 

   

Cólica Renal   

  Não 180 82,2 

  Sim 36 16,4 

  Não Sabe 3 1,4 

   

Cálculo Renal   

  Não 189 86,7 

  Sim 25 11,5 

  Não Sabe 4 1,8 
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TABELA 4. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo a morbidade 

referida. São José dos Campos, 2015. 

Conclusão. 

Variável* N % 

   

Doença Venérea   

  Não 214 98,6 

  Não Sabe 3 1,4 

   

Infecção Urinária   

  Não 128 59,3 

  Sim 86 39,8 

  Não Sabe 2 0,9 

   

Doença Respiratória   

  Não 164 75,3 

  Sim 51 23,5 

  Não Sabe 2 0,9 

   

Outras   

  Não 154 79,4 

  Sim 34 17,5 

  Não Sabe 6 3,1 

   

Total 221 100,0 

*n<221: Todas as variáveis apresentaram valores ignorados. O percentual foi calculado sobre os 

valores válidos. 

 

Em relação à TABELA 4, observa-se que a maioria dos trabalhadores de 

enfermagem relatou considerar seu estado de saúde atual como ótimo/bom (64,7%), 

apesar de 52,3% referiram alguma queixa de saúde. Em relação às queixas de 

saúde, 66,7% referiram lombalgia, 39,8% infecção urinária, 26,6% varizes, 24, 0% 

hipercolesterolemia, 23,5% doença respiratória, 14,9% hipertensão, cólica renal ( 

16,4%) e diabetes (4,5%). 
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TABELA 5. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo o consumo de 

anti-hipertensivos. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % 

Uso de Anti- hipertensivos**   

  Não 96 63,6 

  Sim 55 36,4 

Total 151 100,0 

   

Classe Medicamentosa***   

Antagonista receptor angiotensina II 9 36,0 

Inibidor de ECA 8 32,0 

Betabloqueador 5 20,0 

Agonista alfa adrenérgico 1 4,0 

Antagonista dos canais cálcio 1 4,0 

Diurético de alça 1 4,0 

Total 25 100,0 

** 70 registros sem informação; *** 30 registros sem informação. 

ECA: enzima conversora de angiotensina 

 

Na TABELA 5 observa-se que 36,4% dos profissionais referiram uso de 

anti-hipertensivo, sendo que as classes mais frequentemente utilizadas foram o 

antagonista do receptor da angiotensina II (36,0%), o inibidor de ECA (32,0%) e o 

Betabloqueador (20%).  
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TABELA 6. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo índice de 

massa corporal e exames laboratoriais. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % Média DP 

IMC (kg/m2)     

  ≤ 18,4  4 1,7   

  18,5 a 24,9  85 38,5   

  25 a 29,9  85 38,5   

  ≥ 30 obeso 47 21,3   

     

Glicemia*   84,8 12,9 

  < 100 mg/dl 202 92,2   

  ≥100 mg/dl 17 7,8   

     

Colesterol Total*   185,3 35,3 

  < 200 mg/dl 150 68,2   

  ≥200mg/dl 70 31,8   

     

HDL*   53,7 13,5 

  ≥ 40 mg/dl 186 84,9   

  < 40 mg/dl 33 5,1   

     

LDL*   105,1 30,4 

  < 130 mg/dl 167 76,6   

  ≥130mg/dl 51 23,4   

     

Triglicerídeo*   129,2 76,3 

  < 150 mg/dl 153 69,9   

  ≥150mg/dl 66 30,1   

     

Creatinina*   0,7 0,1 

  ˂0,8 150 70,1   

  ≥ 0,8 64 29,9   

     

Proteína C*   5,9 16,0 

  < 1 49 23,2   

  1 a 2 51 24,2   

  3 a 6 55 26,1   

  ≥ 7 56 26,5   

     

Total 221 100,0   

* n< 221: alguns participantes da pesquisa não realizaram este exame. 

DP = desvio-padrão; IMC:índice de massa corpórea; HDL:High Density Lipoproteins; LDL: Low 

Density Lipoproteins 

 

Pelos dados da TABELA 6 verifica-se que 59,8% dos profissionais 

apresentaram excesso de peso (sobrepeso (38,5%) ou obesidade (21,3%). Quanto 

aos exames laboratoriais, aproximadamente um terço da amostra (31,8%) 

apresentou níveis elevados de colesterol total (média de 185,3 (dp35,3) mg/dl), 

30,1% de triglicerídeos (média 129,2 (dp76,3) mg-dl) e 7,8% de glicemia (média 84,8 

(dp12,8) mg/dl)  
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TABELA 7. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo nível da 

pressão arterial de consultório e na MAPA. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % Média DP 

PA Consultório (mmHg)   115,5/75,7 15,2/9,2 

  < 130/85  198 89,6   

  ≥130/85  23 10,4   

     

MAPA Vigília (mmHg)   116,9/74,1 9,0/7,8 

  < 135/85  205 92,8   

  ≥ 135/85  16 7,2   

     

MAPA 24 horas (mmHg)   113,8/70,7 8,6/7,4 

  < 130/80  194 87,8   

  ≥ 130/80  27 12,2   

     

MAPA SONO (mmHg)   108/64,7 9,8/8,7 

  < 120/70 162 73,3   

  ≥ 120/70  59 26,7   

     

Descenso Sistólica     

  ≥ 10% 89 40,3   

  < 10% 132 59,7   

     

Descenso Diastólica     

  ≥ 10% 154 69,7   

  < 10% 67 30,3   

     

Descenso Geral     

  ≥ 10% 85 38,5   

  < 10% 136 61,5   

     

Total 221 100,0   

* n< 221: alguns participantes da pesquisa não realizaram este exame 

DP = desvio-padrão; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; 

PA: pressão arterial; MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial. 

 

Na TABELA 7, observa-se que a pressão de consultório estava elevada 

em 10,4% dos trabalhadores, sendo a média da pressão sistólica de 115,5 (dp 15,2) 

mmHg e da diastólica de 75,7 (dp 9,2) mmHg. Observa-se que 7,2% apresentaram 

pressão na vigília ≥ 135/85 mmHg, sendo a média  da pressão sistólica de 116,9 (dp 

9) mmHg e da diastólica 74,1 (dp 7,8) mmHg. Em relação a pressão de 24 horas, 

12,2% apresentaram PA ≥ 130/80 mmHg, sendo a média da pressão sistólica de 

113,8 (dp 8,6) mmHg e da diastólica de 70,7 (dp 7,4) mmHg. Durante o sono, 26,7% 

apresentaram PA ≥ 120/70 mmHg, com média sistólica de 108,0 (dp 9,8) mmHg e 

diastólica  de 64,7 (dp 8,7) mmHg. Quanto ao descenso, 61,5% dos trabalhadores 

apresentaram descenso inferior a 10% (sistólica e/ou diastólica). 

 



44 

 

 
TABELA 8. Distribuição dos trabalhadores de enfermagem, segundo a classificação 

da pressão arterial. São José dos Campos, 2015. 

Variável N % 

Hipertensão   

  Não  167 75,6 

  Sim 54 24,4 

   

Hipertensão do avental branco   

  Não 187 84,6 

  Sim 18 8,1 

   

Hipertensão Mascarada   

  Não  187 84,6 

  Sim 11 5,0 

   

Efeito avental branco (sistólica, mmHg)****   

  < 1 2 0,9 

  1 a 5 10 4,5 

  6 a 10 9 4,1 

  > 10 33 14,9 

   

Efeito avental branco (diastólica, mmHg)**** 

  < 1 1 0,4 

  1 a 5 13 5,9 

  6 a 10 9 4,1 

  > 10 31 14,1 

Total 221 100,0 

**** somente para os casos de hipertensão. Percentual calculado sobre 54 profissionais. 

mmHg: milímetro de mercúrio 

 

A análise da TABELA 8 mostra que 24,4% dos trabalhadores de 

enfermagem foram considerados hipertensos (PAS ≥ 140 e/ou PAD ≥ 90 mmHg no 

consultório e/ou hipertensão arterial referida e/ou pressão de vigília pela MAPA ≥ 

135 e/ ou 85 mmHg). A hipertensão do avental branco foi observada em 7,2% dos 

trabalhadores e a hipertensão mascarada em 10,4%. O efeito do avental branco foi 

mais observado no intervalo de > 10 mmHg na sistólica (14,9%) e no intervalo > 10 

mmHg na diastólica (14,1%). 
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TABELA 9. Associação das variáveis sociodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem com a pressão arterial de consultório. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA Consultório 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 140/90 mmHg ≥140/90 mmHg p 

N(%) N(%)  

Sexo§       

  Masculino  34 (77,3) 10(22,7) 0,006 1.0   

  Feminino 164(92,7) 13(7,3)  0,27 0,1-0,7 0,004 

       

Idade       

  ≤34 anos 102(91,9) 9(8,1) 0,261 1.0 0,7-4,0 0,264 

  ˃ 34 anos 96(87,3) 14(12,7)  1,65   

       

Etnia       

  Branca 137(88,4) 16(11,6) 0,485 1.0   

  Não branca 55(91,7) 5(8,3)  0,69 0,2-1,9 0,487 

       

Estado Civil       

  Solteiro 62(89,9) 7(10,1) 0,856 1.0   

  Casado/ Amasiado 109(90,1) 12(9,9)  0,97 0,4-2,6 0,960 

  Separado/ Divorciado/ 
Viúvo 

26(86,7) 4 (3,3)  1,36 0,4-5,0 0,644 

       

Renda       

  ≤4,8 Salários Mínimos 96(91,4) 9(8,6) 0,447 1.0   

  ˃ 4,8 Salários Mínimos 90(88,2) 12(11,8)  1,42 0,6-3,5 0,449 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; 

 

Na Tabela 9, verifica-se que a variável sexo apresentou associação 

estatisticamente significativa com a pressão arterial de consultório. Trabalhadores de 

enfermagem do sexo feminino apresentaram uma probabilidade menor de terem 

pressão arterial de consultório elevada (≥140/90 mmHg) quando comparadas aos 

homens (7,3% versus 22,7%; p=0,006). Pela análise de regressão logística 

univariada, observa-se OR=0,27 (p=0,004), ou seja, ser mulher foi fator protetor para 

hipertensão. 

Em relação às demais variáveis sociodemográficas, não houve diferenças 

estatisticamente significativas segundo a pressão de consultório. 
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TABELA 10. Associação das variáveis profissionais dos trabalhadores de 
enfermagem com a pressão arterial de consultório. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA Consultório 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 140/90 mmHg ≥140/90 mmHg p 

N(%) N(%)  

Ocupação       

  Auxiliar de enfermagem 54 (91,5) 5 (8,5) 0,632 1.0   

  Enfermeiro  29 (85,3) 5 (14,7)  1,86 0,5 – 7,0 0,356 

  Técnico de enfermagem 115 (89,8) 13 (10,2)  1,22 0,4 – 3,6 0,717 

       

Tipo de Trabalho        

  Leve  31 (91,2) 3 (8,8) 0,870 1.0   

  Pouco pesado 91 (88,3) 12 (11,7)  1,36 0,4 – 5,1 0,648 

  Pesado  73 (90,1) 8 (9,9)  1,13 0,3 – 4,5 0,861 

       

Tempo de instituição       

  ≤ 3,4 anos 100 (92,6) 8 (7,4) 0,134 1.0   

  > 3,4 anos 95 (86,4) 15 (13,6)  1,97 0,8 – 4,9 0,140 

       

Horas trabalhada por dia       

  Ate 8 horas 26 (83,9) 5 (16,1) 0,533 1.0   

  8 a 10 horas 21 (91,3) 2 (8,7)  0,49 0,1 – 2,8 0,428 

  > 10 horas 150 (90,4) 16 (9,6)  0,55 0,2 – 1,6 0,288 

       

Vida Profissional       

  Muito satisfeito 39 (90,7) 4 (9,3) 0,930 1.0   

  Poderia melhorar 148 (89,2) 18 (10,8)  1,19 0,4 – 3,7 0,769 

  Não satisfeito/compl.  11 (91,7) 1 (8,3)  0,89 0,1 – 8,8 0,918 

       

Relacionamento com 
colegas 

      

  Ruim 2 (100,0) 0 (0,0) 0,786 -- -- -- 

  Médio 14 (87,5) 2 (12,5)  1,10 0,2 – 5,7 0,945 

  Bom 114 (91,9) 10 (8,1)  0,65 0,3 – 1,8 0,411 

  Muito bom  52 (88,1) 7 (11,9)  1.0   

       

Outra atividade       

  Não 74 (85,1) 13 (14,9) 0,093 1.0   

  Sim  119 (92,2) 10 (7,8)  0,48 0,2 – 1,1 0,098 

       

Trabalha finais de semana§       

  Não  165 (89,2) 20 (10,8) 1,000 1.0   

  Sim  27 (90,0) 3 (10,0)  0,92 0,2 – 3,3 0,894 

       

Turno de Trabalho       

  Dia  128 (90,8) 13 (9,2) 0,443 1.0   

  Noite 70 (87,5) 10 (12,5)  1,41 0,6 – 3,4 0,444 

       

p(X2) teste qui-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial 

 

Os dados da Tabela 10 mostram que nenhuma das variáveis profissionais 

apresentou associação significativa com pressão de consultório. 
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TABELA 11. Associação do estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem com 

pressão arterial de consultório. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA Consultório 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 140/90 mmHg ≥140/90 mmHg p 

N(%) N(%)  

Bebida       

  Nunca 103 (90,4) 11 (9,6) 0,811 1.0   

  Parei 21 (91,3) 2 (8,7)  0,89 0,2 – 4,3 0,887 

  Sim  72 (87,8) 10 (12,2)  1,30 0,5 – 3,2 0,570 

       

Fumo       

  Nunca 144 (88,9) 18 (11,1) 0,691 1.0   

  Parei 30 (93,8) 2 (6,3)  0,53 0,2 – 2,4 0,415 

  Sim 22 (88,0) 3 (12,0)  1,10 0,3 – 4,0 0,896 

       

Atividade física§       

  Inativo 137 (91,9) 12 (8,1) 0,078 1.0   

  Ativo 58 (84,1) 11 (15,9)  2,16 0,9 – 5,2 0,083 

       

Estado de saúde       

  Ótimo/bom 132 (92,3) 11 (7,7) 0,182 1.0   

  Regular 58 (84,1) 11 (15,9)  2,28 0,9 – 5,4 0,070 

  Ruim/péssimo  8 (88,9) 1 (11,1)  1,50 0,2 – 13,1 0,714 

       

Queixa de Saúde       

  Não 92 (88,5) 12 (11,5) 0,650 1.0   

  Sim 103 (90,4) 11 (9,6)  0,82 0,3 – 1,9 0,651 

       

Uso de algum medicamento      

  Não 89 (92,7) 7 (7,3) 0,020 1.0   

  Sim 44 (80,0) 11 (20,0)  3,18 1,1 – 8,8 0,025 

       

AUDIT§       

  Zona I 194 (90,2) 21 (9,8) 0,120 1.0   

  Zona II/IV 4 (66,7) 2 (33,3)  4,62 0,8 – 26,7 0,088 

       

Reposição hormonal       

  Nunca tomei 57 (93,4) 4 (6,6) 0,685 1.0   

  Sim 54 (91,5) 5 (8,5)  1,32 0,3 – 5,2 0,691 

  Não, parei 48 (88,9) 6 (11,1)  1,78 0,5 – 6,7 0,392 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher 

PA: pressão arterial; AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test 

 

Verifica-se na Tabela 11 que os trabalhadores de enfermagem que 

relataram o uso de algum medicamento apresentam uma probabilidade maior para 

pressão arterial no consultório elevada (≥140/90 mmHg) quando comparados aos 

profissionais que relataram não usar medicamentos (20,0% versus 7,3%, p=0,020). 

A análise de regressão logística mostrou que os trabalhadores que referiram ingerir 



48 

 

algum medicamento, apresentaram três vezes mais chance de apresentar pressão 

elevada no consultório do que aqueles que não ingeriam (OR=3,18).  

Em relação às demais variáveis, não houve associação estatisticamente 

significativa. 
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TABELA 12. Associação da morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem 

com pressão arterial de consultório. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA Consultório 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 140/90 mmHg ≥140/90 mmHg p 

N(%) N(%)  

Diabetes§       

  Não 182 (90,1) 20 (9,9) 1,000 1.0   

  Sim 9 (90,0) 1 (10,0)   1,01 0,1 – 8,4 0,992 

       

Hipercolesterolemia       

  Não 129 (89,6) 15 (10,4) 0,365 1.0   

  Sim 45 (84,9) 8 (15,1)  1,53 0,6 – 3,8 0,367 

       

Infarto       

  Não 194 (89,8) 22 (10,2) 0,736 1.0   

  Sim 1 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Varizes       

  Não 139 (89,7) 16 (10,3) 0,711 1.0   

  Sim 53 (91,4) 5 (8,6)  0,82 0,3 – 2,3 0,711 

       

Lombalgia       

  Não 67 (93,1) 5 (6,9) 0,345 1.0   

  Sim  130 (89,0) 16 (11,0)  1,65 0,6 – 4,7 0,349 

       

Cólica renal§       

  Não 163 (90,6) 17 (9,4) 0,380 1.0   

  Sim 31 (86,1) 5 (13,9)  1,55 0,5 – 4,5 0,424 

       

Calculo renal§       

  Não 171 (90,5) 18 (9,5) 0,300 1.0   

  Sim 21 (84,0) 4 (16,0)  1,81 0,6 – 5,8 0,322 

       

Infecção urinária       

  Não 112 (87,5) 16 (12,5) 0,192 1.0   

  Sim 80 (93,0) 6 (7,0)  0,52 0,2 – 1,4 0,198 

       

Doença respiratória       

  Não 145 (88,4) 19 (11,6) 0,241 1.0   

  Sim 48 (94,1) 3 (5,9)  0,48 0,1 – 1,7 0,250 

       

Outras§       

  Não 144 (93,5) 10 (6,5) 0,046 1.0   

  Sim 28 (82,4) 6 (17,6)  3,09 1,0 – 9,2 0,043 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial 

 

Os dados da Tabela 12, mostram que trabalhadores de enfermagem que 

relataram outras comorbidades apresentam probabilidade superior de terem pressão 

arterial de consultório elevada (≥140/90 mmHg) em relação aos que não relataram 

(17,6% versus 6,5%; p=0,046). Observa-se uma chance 3,09 maior de trabalhadores 
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de enfermagem que relataram ter outras doenças apresentarem pressão elevada no 

consultório (p=0,043). 

Em relação às demais variáveis não houve diferença estatisticamente 

significativa. 
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TABELA 13. Associação do índice de massa corporal e exames laboratoriais dos 

trabalhadores de enfermagem com pressão arterial de consultório. São José dos 

Campos, 2015. 

Variável 

PA Consultório 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 140/90 mmHg ≥140/90 mmHg p 

N(%) N(%)  

IMC (kg/m2)       

  ≤ 18,4 a 24,9 81 (91,0) 8 (9,0) 0,523 1.0   

  25 a 29,9 77 (90,6) 8 (9,4)  1,05 0,4 – 2,9 0,923 

  ≥ 30 obeso 40 (85,1) 7 (14,9)  1,77 0,6 – 5,2 0,300 

       

Glicemia§       

  < 100 mg/dl 184 (91,1) 18 (8,9) 0,076 1.0   

   ≥100 mg/dl 13 (76,5) 4 (23,5)  3,14 0,9 – 10,7 0,066 

       

Colesterol       

  ˂ 200 mg/dl 137 (91,3) 13 (8,7) 0,205 1.0   

  ≥ 200 mg/dl 60 (85,7) 10 (14,3)  1,76 0,7 – 4,2 0,209 

       

HDL§       

  ≥ 40 mg/dl 164 (88,2) 22 (11,8) 0,214 1.0   

  ˂ 40 mg/dl 32 (97,0) 1 (3,0)  0,23 0,0 – 1,8 0,161 

       

LDL       

  ˂ 130 mg/dl 151 (90,4) 16 (9,6) 0,399 1.0   

  ≥ 130 mg/dl 44 (86,3) 7 (13,7)  1,50 0,6 – 3,9 0,408 

       

Triglicerídeo       

  ˂ 150 mg/dl 141 (92,2) 12 (7,8) 0,051 1.0   

  ≥ 150 mg/dl 55 (83,3) 11 (16,7)  2,35 0,9 – 5,6 0,056 

       

Proteína C       

  < 1 44 (89,8) 5 (10,2) 0,889 1.0   

  1 a 2 44 (86,3) 7 (13,7)  1,40 0,4 – 4,7 0,589 

  3 a 6 50 (90,9) 5 (9,1)  0,88 0,2 – 3,2 0,848 

  ≥ 7 50 (89,3) 6 (10,7)  1,06 0,3 – 3,7 0,932 

       

Creatinina       

  ˂0,8 138 (92,0) 12 (8,0) 0,093 1.0   

  ≥ 0,8 54 (84,4) 10 (15,6)  2,13 0,9 – 5,2 0,098 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher 

PA: pressão arterial; IMC:índice de massa corpórea; HDL:High Density Lipoproteins; 

LDL: Low Density Lipoproteins 

 

Na Tabela 13 observa-se que trabalhadores de enfermagem que 

apresentaram valores elevados de glicemia (≥100 mg/dl) apresentaram tendência a 

ter pressão arterial de consultório elevada (≥140/90 mmHg) em relação aos que não 

apresentaram valores elevados de glicemia (23,5% versus 8,9%; p=0,076).  
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Quanto ao triglicerídeo, observa-se que os trabalhadores de enfermagem 

que apresentaram valores elevados (≥150 mg/dl) apresentaram uma probabilidade 

maior de ter pressão arterial elevada no consultório (≥140/90 mmHg) quando 

comparados aos trabalhadores que apresentaram valores inferiores a 150 mg/dl 

(16,7% versus 7,8%; p=0,051- OR 2,35). 

Em relação às demais variáveis, não houve diferença estatisticamente 

significativa. 
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TABELA 14. Analise de regressão logística binária múltipla para sexo e uso de 

algum medicamento pelos trabalhadores de enfermagem, segundo pressão arterial 

de consultório. São José dos Campos, 2015. 

Variável Categoria OR ajustada* IC95% p 

Sexo Masculino 1.0   

 Feminino 0,30 0,1 – 0,9 0,035 

     

Uso de Algum 

Medicamento 

Não 1.0   

 Sim 3,43 1,2 – 9,9 0,024 

* ORajustada pela variável triglicerídeo. Hosmer e Lemeshow=0,95; IC : intervalo de confiança. 
Análise de Regressão logística binária múltipla 

 

Observa-se na Tabela 14 que os fatores independentes para a presença 

de pressão arterial elevada no consultório (≥140/90 mmHg) foram o sexo e o uso de 

algum medicamento. Para a variável sexo, ser mulher apresenta fator protetor 

quando comparadas aos homens (OR=0,30; p=0,035). Para a variável uso de algum 

medicamento, trabalhadores de enfermagem que fazem uso de algum medicamento 

apresentam uma chance de 3,43 (p=0,024) de apresentar pressão arterial no 

consultório elevada (≥140/90 mmHg) quando comparados aos profissionais que não 

fazem uso de medicamentos.  
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TABELA 15. Associação das variáveis sóciodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem com pressão arterial obtida pela monitorização ambulatorial da pressão 

arterial. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA MAPA 

p(X2) OR* IC95% p < 135/85 mmHg ≥135/85 mmHg 

N(%) N(%) 

Sexo§       

  Masculino 43 (97,7) 1 (2,3) 0,205 1.0   

  Feminino  162 (91,5) 15 (8,5)  3,98 0,5 – 30,9 0,187 

       

Idade (mediana)       

  ≤ 34 anos 105 (94,6) 6 (5,4) 0,290 1.0   

  > 34 anos 100 (90,9) 10 (9,1)  1,75 0,6 – 5,0 0,296 

       

Etnia       

  Branca 143 (92,3) 12 (7,7) 1,000 1.0   

  Não branca 56 (93,3) 4 (6,7)  0,85 0,3 – 2,7 0,788 

       

Estado civil       

  Solteiro 62 (89,9)  7 (10,1) 0,533 1.0   

  Casado/amasiado 114 (94,2) 7 (5,8)  0,54 0,2 – 1,6 0,274 

 Separado/divorc/viúvo 28 (93,3) 2 (6,7)  0,63 0,2 – 3,2 0,583 

       

Renda        

  ≤ 4,8 SM 97 (92,4) 8 (7,6) 0,952 1.0   

  > 4,8 SM 94 (92,2) 8 (7,8)  1,03 0,4 – 2,9 0,952 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; 

MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial 

 

Os dados da Tabela 15 mostram que nenhuma das variáveis 

sociodemográficas apresentaram associação estatisticamente significativa com 

pressão arterial pela MAPA. 
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TABELA 16. Associação das variáveis profissionais dos trabalhadores de 

enfermagem com a pressão arterial obtida pela monitorização ambulatorial da 

pressão arterial. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA MAPA 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 135/85 mmHg ≥135/85 mmHg p 

N(%) N(%)  

Ocupação       

  Aux. de enfermagem 55 (93,2) 6 (6,8) 0,916 1.0   

  Enfermeiro  32 (94,1) 2 (5,9)  0,86 0,1 – 4,9 0,865 

  Técnico enfermagem 118 (92,2) 10 (7,8)  1,16 0,3 – 3,9 0,803 

       

Trabalho        

  Leve  32 (94,1) 2 (5,9) 0,440 1.0   

  Pouco pesado 93 (90,3) 10 (9,7)  1,72 0,3 – 8,3 0,498 

  Pesado  77 (95,1) 4 (4,9)  0,83 0,1 – 4,8 0,836 

       

Tempo de instituição       

  ≤ 3,4 anos 102 (94,4) 6 (5,6) 0,317 1.0   

  > 3,4 anos 100 (90,9) 10 (9,1)  1,70 0,6 – 4,8 0,321 

       

Horas trabalhada dia       

  Ate 8 horas/dia 27 (87,1) 4 (12,9) 0,040 2,93 0,8 – 10,4 0,097 

  8 a 10 horas/dia 19 (82,6) 4 (17,4)  4,16 1,1 – 15,1 0,031 

  > 10 horas/dia 158 (95,2) 8 (4,8)  1.0   

       

Vida Profissional       

  Muito satisfeito 39 (90,7) 4 (9,3) 0,329 1.0   

  Poderia melhorar 156 (94,0) 10 (6,0)  0,62 0,2 – 2,1 0,447 

  Não satisfeito/compl.  10 (83,3) 2 (16,7)  1,95 0,3 – 12,2 0,475 

       

Relacionamento com 
colegas 

      

  Ruim 2 (100,0) 0 (0,0) 0,579 -- -- -- 

  Médio 14 (87,5) 2 (12,5)  1,26 0,2 – 6,9 0,789 

  Bom 117 (94,4) 7 (5,6)  0,53 0,2 – 1,6 0,272 

  Muito bom  53 (89,8) 6 (10,2)  1.0   

       

Outra atividade       

  Não 83 (95,4) 4 (4,6) 0,195 1.0   

  Sim  117 (90,7) 12 (9,3)  2,13 0,7 – 6,8 0,204 

       

Trabalha finais de 
semana§ 

      

  Não  174 (94,1) 11 (5,9) 0,141 1.0   

  Sim  26 (86,7) 4 (13,3)  2,43 0,7 – 8,2 0,152 

       

Turno de Trabalho       

  Dia  128 (90,8) 13 (9,2) 0,132 1.0   

  Noite 77 (96,3) 3 (3,8)  0,38 0,1 – 1,4 0,144 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; 

MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial 
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Na Tabela 16 verifica-se que a variável horas trabalhadas por dia 

apresentou associação estatisticamente significativa com a pressão arterial pela 

MAPA (p=0,040). Pela análise de regressão logística univariada, pode-se observar 

que houve uma chance de OR=4,16 (p=0,031) de trabalhadores de enfermagem 

apresentarem pressão arterial na MAPA elevada (≥135/85 mmHg) quando trabalham 

entre 8 e 10 horas/dia em relação aos que trabalham mais de 10 horas/dia. 

Em relação às demais variáveis profissionais, não houve diferença 

estatisticamente significativa. 
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TABELA 17. Associação do estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem com 

pressão arterial obtida pela monitorização ambulatorial da pressão arterial. São José 

dos Campos, 2015. 

Variável 

PA MAPA 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 135/85 mmHg ≥135/85 mmHg P 

N(%) N(%)  

Bebida       

  Nunca 106 (93,0) 8 (7,0) 0,279 1.0   

  Parei 23 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

  Sim  74 (90,2) 8 (9,8)  1,43 0,5 – 4,0 0,492 

       

Fumo       

  Nunca 148 (91,4) 14 (8,6) 0,227 1.0   

  Parei 32 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

  Sim 23 (92,0) 2 (8,00  0,92 0,2 – 4,3 0,915 

       

Atividade física§       

  Inativo 140 (94,0) 9 (6,0) 0,566 1.0   

  Ativo 63 (91,3) 6 (8,7)  1,48 0,5 – 4,3 0,474 

       

Estado de saúde       

  Ótimo/bom 133 (93,0) 10 (7,0) 0,627 1.0   

  Regular 63 (91,3) 6 (8,7)  1,27 0,4 – 3,6 0,661 

  Ruim/péssimo  9 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Queixa de Saúde       

  Não 93 (89,4) 11 (10,6) 0,080 1.0   

  Sim 109 (95,9) 5 (4,4)  0,39 0,1 – 1,1 0,089 

       

Uso de algum 
medicamento 

      

  Não 93 (96,9) 3 (3,1) 0,018 1.0   

  Sim 47 (85,5) 8 (14,5)  5,28 1,3 – 20,8 0,018 

       

AUDIT§       

  Zona I 199 (92,6) 16 (7,4) 1,000 1.0   

  Zona II/IV 6 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Reposição hormonal       

  Nunca tomei 57 (93,4) 4 (6,6) 0,764 1.0   

  Sim 53 (89,8) 6 (10,2)  1,61 0,4 – 6,0 0,477 

  Não, parei 49 (90,7) 5 (9,3)  1,45 0,4 – 5,7 0,592 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; 

MAPA: monitorização ambulatorial da pressão arterial AUDIT: Alcohol Use Disorder Identification Test 

 

Na Tabela 17, observa-se que os trabalhadores de enfermagem que 

fazem uso de algum medicamento apresentam uma probabilidade maior de ter 

pressão arterial na MAPA elevada (≥135/85 mmHg) quando comparados aos 
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trabalhadores de enfermagem que não relataram o uso (14,5% versus 3,1%; 

p=0,018 – OR=5,28).  

Em relação às demais variáveis, não houve diferença estatisticamente 

significativa. 
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TABELA 18. Associação da morbidade referida dos trabalhadores de enfermagem 

com a pressão arterial obtida pela monitorização ambulatorial da pressão arterial. 

São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA MAPA 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 135/85 mmHg ≥135/85 mmHg P 

N(%) N(%)  

Diabetes§       

  Não 187 (92,6) 15 (7,4) 0,552 1.0   

  Sim 9 (90,0) 1 (10,0)  1,38 0,2 – 11,7 0,765 

       

Hipercolesterolemia       

  Não 136 (94,4) 8 (5,6) 0,209 1.0   

  Sim 47 (88,7) 6 (11,3)  2,17 0,7 – 6,6 0,171 

       

Infarto§       

  Não 200 (92,6) 16 (7,4) 1,000 1.0   

  Sim 1 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Varizes§       

  Não 144 (92,9) 11 (7,1) 1,000 1.0   

  Sim 54 (93,1) 4 (6,9)  0,97 0,3 – 3,2 0,959 

       

Lombalgia       

  Não 66 (91,7) 6 (8,3) 0,576 1.0   

  Sim  137 (93,8) 9 (6,2)  0,72 0,2 – 2,1 0,553 

       

Cólica renal§       

  Não 168 (93,3) 12 (6,7) 0,314 1.0   

  Sim 32 (88,9) 4 (11,1)  1,75 0,5 – 5,8 0,358 

       

Calculo renal§       

  Não 175 (92,6) 14 (7,4) 1,000 1.0   

  Sim 23 (92,0) 2 (8,0)  1,0 0,2 – 5,1 0,916 

       

Infecção urinária       

  Não 119 (93,0) 9 (7,0) 0,762 1.0   

  Sim 79 (91,9) 7 (8,1)  1,17 0,4 – 3,3 0,763 

       

Doença respiratória§       

  Não 151 (92,1) 13 (7,9) 0,767 1.0   

  Sim 48 (94,1) 3 (5,9)  0,73 0,2 – 2,6 0, 628 

       

Outras       

  Não 143 (92,9) 11 (7,1) 1,000 1.0   

  Sim 32 (94,1) 2 (5,9)  0,81 0,2 – 3,8 0,793 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; MAPA: monitorização 

ambulatorial da pressão arterial  

 

A Tabela 18 mostra que nenhuma das morbidades referidas 

apresentaram associação significativa com pressão arterial pela MAPA. 
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TABELA 19. Associação do índice de massa corporal e exames laboratoriais dos 

trabalhadores enfermagem com a pressão arterial obtida pela monitorização 

ambulatorial da pressão arterial. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

PA MAPA 

p(X2) OR* IC95% 

 

< 135/85 mmHg ≥135/85 mmHg P 

N(%) N(%)  

IMC (kg/m2)       

  ≤ 18,4 a 24,9 85 (95,5) 4 (4,5) 0,291 1.0   

  25 a 29,9 76 (89,4) 9 (10,6)  2,52 0,7 – 8,5 0,137 

  ≥ 30 obeso 44 (93,6) 3 (6,4)  1,45 0,3 – 6,8 0,637 

       

Glicemia§       

  < 100 mg/dl 188 (93,1) 14 (6,9) 0,358 1.0   

   ≥100 mg/dl 15 (88,2) 2 (11,8)  1,79 0,4 – 8,6 0,468 

       

Colesterol§       

  ˂ 200 mg/dl 130 (92,0) 12 (8,0) 0,543 1.0   

  ≥ 200 mg/dl 66 (94,3) 4 (5,7)  0,70 0,2 – 2,2 0,545 

       

HDL§       

  ≥ 40 mg/dl 172 (92,5) 14 (7,5) 1,000 1.0   

  ˂ 40 mg/dl 31 (93,9) 2 (6,1)  0,79 0,2 – 3,7 0,766 

       

LDL§       

  ˂ 130 mg/dl 155 (92,8) 12 (7,2) 1,000 1.0   

  ≥ 130 mg/dl 47 (92,2) 4 (7,8)  1,10 0,3 – 3,6 0,875 

       

Triglicerídeo       

  ˂ 150 mg/dl 143 (93,5) 10 (6,5) 0,573 1.0   

  ≥ 150 mg/dl 60 ( 90,9) 6 (9,1)  1,43 0,5 – 4,1 0,507 

       

Proteína C       

  < 1 46 (93,9) 3 (6,1) 0,781 1.0   

  1 a 2 46 (90,2) 5 (9,8)  1,67 0,4 – 7,4 0,501 

  3 a 6 50 (90,9) 5 (9,1)  1,53 0,3 – 6,8 0,573 

  ≥ 7 53 (94,6) 3 (5,4)  0,87 0,2 – 4,5 0,866 

       

Creatinina       

  ˂0,8 140 (93,3) 10 (6,7) 0,571 1.0   

  ≥ 0,8 58 (90,6) 6 (9,4)  1,45 0,5 – 4,1 0,492 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; PA: pressão arterial; MAPA: monitorização 

ambulatorial da pressão arterial; IMC:índice de massa corpórea; HDL:High Density Lipoproteins; 

LDL: Low Density Lipoproteins 

 

Na Tabela 19 observa-se que nenhuma das variáveis apresentou 

associação significativa com a pressão obtida pela MAPA. 
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TABELA 20. Análise de regressão logística binária múltipla para uso de algum 

medicamento dos trabalhadores de enfermagem, segundo a pressão arterial obtida 

pela monitorização ambulatorial da pressão arterial. São José dos Campos, 2015. 

Variável Categoria OR ajustada IC95% p 

     

Uso de algum 

medicamento 

Não 1.0   

 Sim 4,65 1,1 – 19,6 0,036 

* ORajustada pelas variáveis horas trabalhadas por dia, trabalha nos finais de semana e turno de 

trabalho. Hosmer e Lemeshow=0,75. IC: Intervalo de confiança 

 

 

Observa-se na Tabela 20 que o fator independente para a presença de 

pressão arterial alterada na MAPA foi o uso de algum medicamento. Trabalhadores 

de enfermagem que fazem uso de algum medicamento apresentam uma chance 

maior (OR=4,65; p=0,036) para pressão arterial na MAPA elevada (≥135/85 mmHg) 

quando comparados aos trabalhadores de enfermagem que não fazem uso de 

medicamentos. 



62 

 

TABELA 21. Associação das variáveis sóciodemográficas dos trabalhadores de 

enfermagem, segundo hipertensão autorreferida. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

HA autorreferida 

p(X2) OR* IC95% p Não Sim 

N(%) N(%) 

Sexo       

  Masculino 35 (85,4) 6 (14,6) 0,887 1.0   

  Feminino  146 (84,4) 27 (15,6)  1,08 0,4 – 2,8 0,877 

       

Idade (mediana)       

  ≤ 34 anos 99 (92,5) 8 (7,5) 0,001 1.0   

  > 34 anos 82 (76,6) 25 (23,4)  3,77 1,6 – 8,8 0,002 

       

Etnia       

  Branca 132 (87,4) 19 (12,6) 0,077 1.0   

  Não branca 45 (77,6) 13 (22,4)  2,00 0,9 – 4,4 0,081 

       

Estado civil       

  Solteiro 58 (89,2) 7 (10,8) 0,514 1.0   

  Casado/amasiado 99 (83,2) 20 (16,8)  1,67 0,7 – 4,2 0,272 

 Separado/divorc/viúvo 24 (82,8) 5 (17,2)  1,73 0,5 – 6,0 0,389 

       

Renda        

  ≤ 4,8 SM 88 (86,3) 14 (13,7) 0, 499 1.0   

  > 4,8 SM 82 (82,8) 17 (17,2)  1,30 0,6 – 2,8 0,500 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; HA: hipertensão arterial 

 

Na Tabela 21 verifica-se que idade apresentou associação 

estatisticamente significativa com hipertensão autorreferida. Trabalhadores de 

enfermagem com mais de 34 anos apresentam uma probabilidade maior de ter 

referir hipertensão quando comparados aos mais jovens (23,4% versus 7,5%; 

p=0,001). Pela análise de regressão logística univariada, observa-se OR=3,77 

(p=0,002). 

Em relação às demais variáveis sociodemográficas, não houve diferença 

estatisticamente significativa. 
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TABELA 22. Associação das variáveis profissionais dos trabalhadores de 

enfermagem, segundo hipertensão autorreferida. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

HA autorreferida 

p(X2) OR* IC95% 

 

Não Sim p 

N(%) N(%)  

Ocupação       

  Auxiliar de enfermagem 49 (86,0) 8 (14,0) 0,899 1.0   

  Enfermeiro  28 (82,4) 6 (17,6)  1,31 0,4 – 4,2 0,645 

  Técnico de enfermagem 104 (84,6) 19 (15,4)  1,12 0,4 – 2,7 0,805 

       

Trabalho        

  Leve  26 (78,8) 7 (21,2) 0,573 1.0   

  Pouco pesado 85 (85,9) 14 (14,1)  0,61 0,2 – 1,7 0,339 

  Pesado  68 (86,1) 11 (13,9)  0,60 0,2 – 1,7 0,342 

       

Tempo de instituição       

  ≤ 3,4 anos 95 (91,3) 9 (8,7) 0,006 1.0   

  > 3,4 anos 83 (77,6) 24 (22,4)  3,05 1,3 – 6,9 0,008 

       

Horas trabalhada dia       

  Ate 8 horas/dia 26 (86,7) 4 (13,3) 0,309 1.0   

  8 a 10 horas/dia 20 (95,2) 1 (4,8)  0,32 0,0 – 3,1 0,331 

  > 10 horas/dia 134 (82,7) 28 (17,3)  1,36 0,4 – 4,2 0,595 

       

Vida Profissional       

  Muito satisfeito 29 (69,0) 13 (31,0) 0,007 1.0   

  Poderia melhorar 142 (88,8) 18 (11,3)  0,28 0,1 – 06 0,002 

  Não satisfeito/completamente 
insatisfeito  

10 (83,3) 2 (16,7)  0,45 0,1 – 2,3 0,339 

       

Relacionamento com 
colegas 

      

  Ruim 2 (100,0) 0 (0,0) 0,912 -- -- -- 

  Médio 13 (86,7) 2 (13,3)  0,75 0,1 – 3,9 0,735 

  Bom 101 (84,9) 18 (15,1)  0,87 0,4 – 2,0 0,753 

  Muito bom  49 (83,1) 10 (16,9)  1.0   

       

Outra atividade 
profissional 

      

  Não 65 (76,5) 20 (23,5) 0,006 1.0   

  Sim  112 (90,3) 12 (9,7)  0,35 0,2 – 0,7 0,008 

       

Trabalha finais de semana§       

  Não  149 (83,2) 30 (16,8) 0,266 1.0   

  Sim  27 (93,1) 2 (6,9)  0,39 0,1 – 1,6 0,188 

       

Turno de Trabalho       

  Dia  120 (87,6) 17 (12,4) 0,104 1.0   

  Noite 61 (79,2) 16 (20,8)  1,85 0,9 – 3,9 0,107 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal;§: teste exato de Fisher ; HA: hipertensão arterial 

 

Os dados da Tabela 22 mostram que os trabalhadores de enfermagem 

com tempo de instituição superior a 3,4 anos apresentam uma probabilidade maior 
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de referir hipertensão quando comparados aos trabalhadores de enfermagem com 

menor tempo de instituição (22,4% versus 8,7%; p=0,006 – OR=3,05). Quanto à 

variável vida profissional, estar na categoria “poderia melhorar” apresentou fator 

protetor para a hipertensão autorreferida quando comparada a categoria muito 

satisfeito (OR=0,28; p=0,002). 

Em relação a variável outra atividade profissional, os trabalhadores de 

enfermagem que relataram não exercer outra atividade profissional apresentam fator 

protetor para hipertensão autorreferida quando comparados aos trabalhadores de 

enfermagem que exercem outra atividade profissional (OR=0,35; p=0,006). 

As demais variáveis profissionais não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa. 
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TABELA 23. Associação do estilo de vida dos trabalhadores de enfermagem com 

hipertensão autorreferida. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

HA autorreferida 

p(X2) OR* IC95% 

 

Não Sim p 

N(%) N(%)  

Bebida       

  Nunca 88 (78,6) 24 (21,4) 0,045 1.0   

  Parei 20 (90,9) 2 (9,1)  0,37 0,1 – 1,7 0,197 

  Sim  71 (91,0) 7 (9,0)  0,36 0,1 – 0,9 0,026 

       

Fumo 132 (84,1) 25 (15,9) 0,903 1.0   

  Nunca 27 (87,1) 4 (12,9)  0,78 0,2 – 2,4 0,671 

  Parei 20 (83,3) 4 (16,7)  1,06 0,3 – 3,3 0,926 

  Sim       

       

Atividade física       

  Inativo 121 (82,9) 25 (17,1) 0,332 1.0   

  Ativo 59 (88,1) 8 (11,9)  0,66 0,3 – 1,5 0,334 

       

Estado de saúde       

  Ótimo/bom 128 (91,4) 12 (8,6) 0,001 1.0   

  Regular 46 (70,8) 19 (29,2)  4,41 2,0 – 9,8 <0,001 

  Ruim/péssimo  7 (77,8) 2 (22,2)  3,05 0,6 – 16,3 0,193 

       

Queixa de Saúde       

  Não 95 (94,1) 6 (5,9) <0,001 1.0   

  Sim 83 (75,5) 27 (24,5)  5,15 2,0 – 13,1 0,001 

       

Uso de algum 
medicamento 

      

  Não 91 (95,8) 4 (4,2) <0,001 1.0   

  Sim 25 (46,3) 29 (53,7)  26,4 8,5 – 82,1 <0,001 

       

AUDIT       

  Zona I 175 (84,1) 33 (15,9) 0,593 1.0   

  Zona II/IV 6 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Reposição hormonal       

  Nunca tomei 48 (80,0) 12 (20,0) 0,443 1.0   

  Sim 51 (87,9) 7 (12,1)  0,55 0,2 – 1,5 0,246 

  Não, parei 45 (86,5) 7 (13,5)  0,62 0,2 – 1,7 0,361 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher ;HA: hipertensão arterial; AUDIT: Alcohol 

Use Disorder Identification Test 

 

Observa-se na Tabela 23 que trabalhadores de enfermagem que 

relataram beber apresentam probabilidade inferior de referir hipertensão em relação 

aos que relataram não beber (OR=0,36; p=0,026). Em relação ao estado de saúde, 

trabalhadores de enfermagem que informaram apresentar estado regular 

apresentam uma chance de aproximadamente quatro vezes maior (OR=4,41; 
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p<0,001) de referirem hipertensão quando comparados aos que indicaram o estado 

de saúde ótimo/bom. 

Quanto à variável queixa de saúde, os trabalhadores de enfermagem com 

alguma queixa de saúde apresentaram uma probabilidade superior para referirem 

hipertensão quando comparados aos profissionais que não relataram queixa de 

saúde (24,5% versus 5,9%; p<0,001 – OR=5,15). Para à variável uso de algum 

medicamento, trabalhadores de enfermagem que fazem uso de algum medicamento 

apresentaram uma probabilidade superior de hipertensão autorreferida quando 

comparados aos profissionais que não usam medicamentos (53,7% versus 4,2%; 

p<0,001 – OR=26,4). 

As demais variáveis de estilo de vida não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas. 
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TABELA 24. Associação da morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem 

com hipertensão autorreferida. São José dos Campos, 2015. 

Variável 

HA autorreferida 

p(X2) OR* IC95% 

 

Não Sim p 

N(%) N(%)  

Diabetes§       

  Não 175 (88,8) 22 (11,2) <0,001 1.0   
  Sim 2 (22,2) 7 (77,8)  27,8 5,4 – 142,5 <0,001 

       

Hipercolesterolemia       

  Não 125 (89,3) 15 (10,7) 0,002 1.0   

  Sim 37 (71,2) 15 (28,8)  3,38 1,5 – 7,5 0,003 

       

Infarto§       

  Não 176 (84,2) 33 (15,8) 1,000 1.0   

  Sim 1 (100,0) 0 (0,0)  -- -- -- 

       

Varizes       

  Não 127 (84,7) 23 (15,3) 0,698 1.0   

  Sim 47 (82,5) 10 (17,5)  1,17 0,5 – 2,6 0,698 

       

Lombalgia       

  Não 59 (85,5) 10 (14,5) 0,849 1.0   

  Sim  120 (84,5) 22 (15,5)  1,08 0,5 – 2,4 0,849 

       

Cólica renal       

  Não 144 (83,2) 29 (16,8) 0,397 1.0   

  Sim 32 (88,9) 4 (11,1)  0,62 0,2 – 1,9 0,401 

       

Calculo renal§       

  Não 156 (85,2) 27 (14,8) 0,546 1.0   

  Sim 19 (79,2) 5 (20,8)  1,52 0,5 – 4,4 0,441 

       

Infecção urinária       

  Não 106 (86,2) 17 (13,8) 0,740 1.0   

  Sim 71 (84,5) 13 (15,5)  1,14 0,5 – 2,5 0,740 

       

Doença respiratória       

  Não 134 (85,4) 23 (14,6) 0,400 1.0   

  Sim 41 (80,4) 10 (19,6)  1,42 0,6 – 3,2 0,401 

       

Outras       

  Não 126 (85,1) 22 (14,9) 0,981 1.0   

  Sim 29 (85,3) 5 (14,7)  0,99 0,3 – 2,8 0,981 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher ;HA: hipertensão arterial;  

 

Na Tabela 24, trabalhadores de enfermagem que referiram diabetes 

apresentaram probabilidade superior de referirem hipertensão quando comparados 

aos trabalhadores sem diabetes (77,7% versus 11,2%; p<0,001 – OR=27,8). O 

mesmo se observa para o hipercolesterolemia autorreferida (OR=3,38; p=0,003). 
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Em relação às demais morbidades referidas, não houve diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

 

TABELA 25. Associação do índice de massa corporal e exames laboratoriais dos 

trabalhadores de enfermagem com hipertensão autorreferida. São José dos 

Campos, 2015. 

Variável 

HA autorreferida 

p(X2) OR* IC95% 

 

Não Sim p 

N(%) N(%)  

IMC (kg/m2)       

  ≤ 18,4 a 24,9 85 (95,5) 4 (4,5) <0,001 1.0   

  25 a 29,9 68 (86,1) 11 (13,9)  3,44 1,0 – 11,3 0,042 

  ≥ 30 obeso 28 (60,9) 18 (39,1)  13,66 4,3 – 43,8 <0,001 

       

Glicemia §:       

  < 100 mg/dl 172 (88,2) 23 (11,8) <0,001 1.0   

   ≥100 mg/dl 8 (47,1) 9 (52,9)  8,41 2,9 – 24,0 <0,001 

       

Colesterol       

  ˂ 200 mg/dl 124 (85,5) 21 (14,5) 0,552 1.0   

  ≥ 200 mg/dl 56 (82,4) 12 (17,6)  1,26 0,6 – 2,7 0,556 

       

HDL §:       

  ≥ 40 mg/dl 153 (85,0) 27 (15,0) 0,599 1.0   

  ˂ 40 mg/dl 26 (81,3) 6 (18,8)  1,31 0,5 – 3,5 0,591 

       

LDL       

  ˂ 130 mg/dl 140 (85,9) 23 (14,1) 0,260 1.0   

  ≥ 130 mg/dl 38 (79,2) 10 (20,8)  1,60 0,7 – 3,6 0,263 

       

Triglicerídeo       

  ˂ 150 mg/dl 132 (89,2) 16 (10,8) 0,004 1.0   

  baixo peso/eutrófico 
( IMC= ≤ 18,4 a 24,9) 

47 (73,4) 17 (26,6)  2,98 1,4 – 6,4 0,005 

       

Proteína C       

  < 1 43 (89,6) 5 (10,4) 0,356 1.0   

  1 a 2 43 (89,6) 5 (10,4)  1,00 0,3 – 3,7 1,000 

  3 a 6 43 (81,1) 10 (18,9)  2,00 0,6 – 6,3 0,239 

  ≥ 7 44 (80,0) 11 (20,0)  2,15 0,7 – 6,7 0,187 

       

Creatinina       

  ˂0,8 127 (87,0) 19 (13,0) 0,075 1.0   

  ≥ 0,8 47 (77,0) 14 (23,0)  1,99 0,9 – 4,3 0,079 

p(X2) teste quii-quadrado de Pearson; OR:Odds Ratio; IC: Intervalo de confiança 

*Categoria de referência= normal; §: teste exato de Fisher; HA: hipertensão arterial; MAPA: 

monitorização ambulatorial da pressão arterial; IMC:índice de massa corpórea; HDL:High Density 

Lipoproteins;LDL: Low Density Lipoproteins 

 



69 

 

Na Tabela 25, observa-se que em relação ao IMC, trabalhadores de 

enfermagem com sobrepeso (IMC=25 a 29,9 kg/m2) apresentaram uma chance 

maior (OR=3,44, p=0,042) de referirem hipertensão quando comparados aos 

trabalhadores de enfermagem na categoria baixo peso/eutrófico (IMC≤ 18,4 a 24,9 

kg/m2). Da mesma maneira, os trabalhadores de enfermagem obesos (IMC ≥ 30 

kg/m2) apresentaram uma chance de OR=13,66 (p<0,001) de referirem hipertensão 

quando comparados aos profissionais na categoria baixo peso/eutrófico (IMC ≤ 18,4 

a 24,9 kg/m2).  

A glicemia apresentou associação estatisticamente significativa com 

hipertensão autorreferida. Trabalhadores de enfermagem com índices elevados de 

glicemia (≥ 100 mg/dl) apresentaram percentual de 52,9% quando comparados aos 

trabalhadores de enfermagem com a glicemia normal (≤ 100 mg/dl) (11,8%) para 

hipertensão autorreferida. O mesmo ocorre com os trabalhadores de enfermagem 

com triglicerídeo elevado (OR=2,98; p=0,005). 

Em relação às demais variáveis, não houve diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

 

TABELA 26. Análise de regressão logística binária múltipla para glicemia, queixa de 

saúde e índice de massa corpóral dos trabalhadores enfermagem, segundo pressão 

arterial autorreferida. São José dos Campos, 2015. 

Variável Categoria OR ajustada IC95% p 

Glicemia < 100 mg/dl 1.0   

 ≥100 mg/dl 6,35 1,7 – 23,7 0,006 

     

Queixa de saúde Não 1.0   

 Sim 5,12 1,7 – 15,6 0,004 

     

IMC  ≤ 18,4 a 24,9 1.0   

(kg/m2) 25 a 29,9 4,48 1,2 – 17,1 0,028 

 ≥ 30 obeso 10,11 2,7 – 37,7 0,001 

* ORajustada pelas variáveis idade e etnia. Hosmer e Lemeshow=0,91; IC: intervalo de confiança; IMC:índice de 
massa corpórea; 

 

Verifica-se na Tabela 26 que os fatores independentes para a presença 

de hipertensão autorreferida foram glicemia, queixa e saúde e IMC. Para a glicemia, 

trabalhadores de enfermagem com valores alterados (≥ 100 mg/dl) apresentaram 
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uma chance de OR=6,35 (p=0,006) quando comparados aos trabalhadores com 

glicemia normal (˂ 100mg/dl) de referirem hipertensão. Quanto à variável queixa de 

saúde, trabalhadores de enfermagem com queixa de saúde apresentaram uma 

chance de 5,12 (p=0,004) de referirem hipertensão quando comparados aos 

trabalhadores de enfermagem que não relataram queixa de saúde.  

Em relação ao IMC, trabalhadores de enfermagem com sobrepeso (IMC 

entre 25 a 29,9 kg/m2) apresentaram OR=4,48 (p=0,028) e os obesos (IMC≥30 

kg/m2) OR=10,11 (p=0,001), ou seja, o aumento do IMC aumenta a chance dos 

trabalhadores de enfermagem referirem hipertensão, quando comparados aqueles 

de baixo peso/eutrófico (IMC≤18,4 a 24,9 kg/m2). 

 

 

TABELA 27. Análise do coeficiente de concordância Kappa entre as medidas da 

pressão arterial realizadas pela MAPA e no consultório. São José dos Campos, 

2015. 

Variável PA MAPA 
Total 

 Elevada Normal 

 n (%) n (%) n (%) 

PA Consultório       

   Elevada 5 (2,3) 18 (8,1) 23 (10,4) 

   Normal 11 (5,0) 187 (84,6) 198 (89,6) 

Total  16 (7,2) 205 (92,8) 221 (100,0) 

Kappa = 0,20; p=0,005 

 

Observa-se que houve concordância fraca (Kappa=0,20; p=0,005) entre 

os instrumentos analisados. Com percentual de concordância de 14,7%. 
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TABELA 28. Análise do coeficiente de concordância Kappa entre a medida da 

pressão arterial realizada pela MAPA e hipertensão autorreferida. São José dos 

Campos, 2015. 

Variável PA MAPA 
Total 

Elevada Normal 

 n (%) n (%) n (%) 

HA autorreferida       

   Sim 7 (3,3) 26 (12,1) 33 (15,4) 

   Não 7 (3,3) 174 (81,3) 181 (84,6) 

Total  14 (6,5) 200 (93,5) 214 (100,0) 

Kappa = 0,27; p<0,001 

 

Verifica-se na Tabela 28 que houve uma concordância fraca (Kappa=0,23; 

p<0,001) entre os instrumentos analisados, com percentual de concordância de 

17,5%. 

 

 

TABELA 28. Análise do coeficiente de concordância Kappa entre a medida da 

pressão arterial realizada no consultório e hipertensão autorreferida. São José dos 

Campos, 2015. 

Variável PA Consultório 
Total 

Elevada Normal 

 n (%) n (%) n (%) 

HA autorreferida       

   Sim 10 (4,7) 23 (10,7) 33 (15,4) 

   Não 11 (5,1) 170 (79,4) 181 (84,6) 

Total  21 (9,8) 193 (90,2) 214 (100,0) 

Kappa = 0,28; p<0,001 

 

Na Tabela 28 houve concordância fraca (Kappa=0,28; p<0,001) entre os 

instrumentos analisados, com percentual de concordância de 22,7%. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Os dados do presente estudo mostraram que a maior parte dos 

trabalhadores avaliados era do sexo feminino, com idade média de 36,3 anos (dp 

8,7 anos), brancos, casados/amasiados, com renda familiar de 4,8 (dp 2,2) salários 

mínimos.  

O predomínio do sexo feminino na profissão de enfermagem é 

evidenciado em outros estudos realizados com trabalhadores nesta área. 41, 44,94, 95, 

96,.97 Esta característica é presente também entre estudantes de enfermagem, como 

mostra estudo que caracterizou o perfil sociodemográfico dos discentes de um curso 

de graduação em enfermagem de uma instituição de ensino superior no município de 

Teresina e mostrou que 74,5% dos estudantes era do sexo feminino.98  

No presente estudo, o sexo apresentou associação estatisticamente 

significativa com a pressão de consultório. Trabalhadores do sexo feminino 

apresentaram uma probabilidade menor de terem pressão arterial de consultório 

elevada (≥140/90 mmHg) quando comparadas aos homens. Esse achado é 

semelhante ao encontrado em estudo populacional que avaliou os fatores de risco 

cardiovascular em alunos universitários. Mostrou que a prevalência de hipertensão 

avaliada em consultório foi significativamente maior em homens do que em mulheres 

(57,0% vs. 13,1%, p< 0,001). 99 

Em outro estudo, cujo objetivo foi avaliar o perfil de saúde dos 

trabalhadores de um Centro de Saúde-Escola de Ribeirão Preto, também foi 

identificado maior prevalência de hipertensão arterial entre os homens.100 O mesmo 

foi verificado em estudo que avaliou a influencia do plantão de 24 horas sobre a 

pressão arterial de profissionais da área da saúde que atuam em atendimento pré-

hospitalar81 e em outro realizado em hospital privado de São Paulo, cuja prevalência 

de hipertensão foi maior entre o sexo masculino quando comparados ao sexo 

feminino.101 

Em relação a hipertensão autorreferida, revisão com 44 estudos de 

inquéritos populacionais em 35 países102 mostrou uma prevalência de hipertensos 

do sexo masculino entre países desenvolvidos e em desenvolvimento de 32,2% e 

40,8%, respectivamente, comparados com a prevalência de hipertensos do sexo 
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feminino de 30,5% e 33,0%, respectivamente. Resultado semelhante foi encontrado 

em estudo realizado com profissionais de saúde da rede básica, em que a 

hipertensão autorreferida foi mais prevalente entre os profissionais do sexo 

masculino do que do sexo feminino. 103 

Resultados diferentes foram obtidos em pesquisa de nível nacional cuja 

prevalência da hipertensão arterial autorreferida foi superior no sexo feminino 

(24,2%; IC95%:23,4-24,9) em relação ao masculino (18,3%; IC95%:17,5-19,1)104.  

No presente estudo a hipertensão arterial autorreferida não apresentou 

diferença estatística entre sexo (prevalência de 15,5% entre as mulheres e de 14,6% 

entre os homens, P=0,877). Resultados semelhantes foram encontrados em 

pesquisa de inquérito telefônico realizada nas 27 cidades brasileiras, cuja 

prevalência de hipertensão arterial foi de 22,8%, sem diferença entre homens e 

mulheres.34 

A análise da variável sexo associada à MAPA, não há evidenciadas 

diferenças estatisticamente significativas, porém de acordo com estudo que analisou 

a influência do plantão de 24 horas sobre a pressão arterial e os fatores de risco 

para afecções cardiovasculares, entre os profissionais da área da saúde que atuam 

em serviços de atendimento pré- hospitalar quase metade dos profissionais do sexo 

masculino apresentou níveis pressóricos na faixa de hipertensão arterial quando 

avaliados pela MAPA de 24 horas e MAPA vigília (42,6%), enquanto que as 

mulheres apresentaram prevalência de 41%81. Esse achado foi semelhante ao de 

outro estudo que avaliou o efeito da tensão no trabalho na pressão arterial de 

homens e mulheres e evidenciou que a tensão no trabalho tende a estar associada 

com valores mais elevados de pressão arterial nos homens do que nas mulheres66.  

Em relação à idade, os achados do presente estudo se assemelham ao 

de outros encontrados na literatura, 81,95,97,98,100,103, 105,106 evidenciando, desta forma, 

que a equipe de enfermagem é formada na maioria das vezes por trabalhadores 

jovens e economicamente ativos como mostra estudo do COFEN realizado em 

2015, cujo perfil da enfermagem no Brasil mostra que auxiliares e técnicos iniciam 

suas atividades profissionais aos 18 anos e enfermeiros aos 22 anos.107 

A idade é um fator diretamente relacionado com hipertensão arterial. 

Trabalhadores do sexo masculino e com idade acima dos 40 anos apresentam risco 

estatisticamente significativo para desenvolverm hipertensão.108 Em relação às 

mulheres, os níveis pressóricos mais baixos durante a idade fértil podem estar 
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relacionados à ação hormonal. O estrogênio exerce um efeito protetor contra a 

elevação da pressão arterial, mas durante a menopausa a pressão arterial aumenta 

gradativamente e a hipertensão pode aparecer, mais tardiamente do que nos 

homens109. No entanto, no presente estudo essa variável se associou apenas com a 

hipertensão autorreferida. Trabalhadores de enfermagem com mais de 34 anos de 

idade apresentaram uma probabilidade maior de referirem hipertensão quando 

comparados aos mais jovens.  

O mesmo comportamento foi encontrado em inquérito populacional, cuja 

frequência de hipertensos aumentou com a idade.34  Outro estudo cujo objetivo foi 

identificar a prevalência da hipertensão e os principais fatores associados em 

adultos do Município de Tubarão, Santa Catarina, identificou uma prevalência 

aumentada para hipertensos em relação à faixa etária. O aumento da idade foi 

considerado um fator associado de forma independente para o desenvolvimento da 

hipertensão; a prevalência aumentou de modo linear à idade (18 a 39 anos – 

prevalência de hipertensos foi de 19,9%, 40 a 49 anos- 37,3% e de 50 a 59 anos -

62,3%).110 

Embora não tenha havido associação significativa no presente estudo 

para a variável idade quando associada com a pressão arterial avaliada pela MAPA, 

nota-se na literatura a mesma característica da pressão autorreferida, o aumento da 

idade influencia diretamente no aumento da PA.81 A ausência desse comportamento 

pode ser explicada pelo fato de, no presente estudo, a amostra ser jovem, sem 

variação importante da idade, com grupos etários mais avançados escassos. 

Em relação à renda familiar, a maioria dos trabalhadores declarou possuir 

renda de 4,8 (dp 2,2) salários mínimos. Estudos realizados com trabalhadores de 

enfermagem em relação a renda familiar identificaram dados divergentes. No 

Hospital Universitário de Santa Maria (RS), a renda familiar mensal foi de dois 

salários mínimos111; em hospitais de médio porte em Cáceres (MT), de dois a quatro 

salários mínimos112; e em Hospital Universitário em São Paulo de seis a oito salários 

mínimos113, ficando claro que a enfermagem não tem um padrão salarial específico, 

e que varia de acordo com a região. 

Em relação às variáveis profissionais, o presente estudo mostrou que a 

média de tempo de trabalho na instituição foi de 4,1 (dp 3,7) anos e que as unidades 

de serviço com o maior número de profissionais de enfermagem foram as UTIs 
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Adulto/ Pediátrica e Neonatal, Pronto Socorro Adulto e Clínicas Médica/ Cirúrgicas e 

Bloco Materno Infantil, sendo maioria técnicos de enfermagem. 

Observou-se ainda que a maioria trabalha 12 horas diárias, possui outra 

atividade profissional e não trabalha aos finais de semana. Trabalhadores que 

referiram trabalhar entre 8 e 10 horas/dia tiveram quatro vezes mais chance de 

apresentar pressão arterial elevada na MAPA, em relação aos que trabalham mais 

de 10 horas/dia. Estudo que avaliou o comportamento da PA pela MAPA, nos 

profissionais da área da saúde que atuam em serviços de atendimento pré- 

hospitalar, não observou diferenças estatísticas na associação de jornada de 

trabalho com alterações de níveis pressóricos pela MAPA ou pela medida casual81. 

Observa-se na literatura escassez de estudos que associam a jornada de trabalho 

entre profissionais da saúde e MAPA. 

Em relação ao tempo de instituição, os trabalhadores com tempo superior 

a 3,4 anos apresentam uma probabilidade maior para pressão arterial autorreferida 

elevada, quando comparados aqueles com menor tempo de instituição (22,4% 

versus 8,7%; p=0,006 – OR=3,05).  

Esta associação entre tempo de trabalho na unidade e influência negativa 

na saúde do trabalhador também pode ser observada no trabalho que avaliou 

estresse entre os enfermeiros de prontos socorros de hospitais brasileiros. Sugere-

se que o tempo de trabalho pode ser um fator negativamente correlacionado ao nível 

de stress, visto que quanto maior o tempo de trabalho em pronto socorro maior o 

nível de stress relatado.114 

Em relação a variável outra atividade profissional, os trabalhadores de 

enfermagem que relataram não exercer outra atividade profissional, apresentaram 

uma probabilidade maior para pressão arterial autorreferida elevada quando 

comparados aos trabalhadores de enfermagem que exercem outra atividade 

profissional (23,5% versus 9,7%; p=0,006 – OR=1.0). Resultado que diverge da 

literatura, pois o excesso de carga horária é considerado um fator primordial para o 

desenvolvimento do estresse, fator de risco para hipertensão arterial e outras 

doenças coronarianas106,115. 

Quanto ao estilo de vida a maioria relatou nunca ter fumado, não praticar 

atividade física e nunca ter feito uso de bebida alcoólica. Resultados semelhantes 

aos encontrados com pesquisas envolvendo profissionais da saúde 44,81,115. 
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Os trabalhadores que relataram fazer uso de bebida, 37,34%,  

apresentaram probabilidade menor de referir hipertensão em relação aos que 

relataram não beber (OR= 0,36; p= 0,026). Semelhante ao resultado obtido no 

estudo da influência do plantão na pressão arterial de trabalhadores de atendimento 

pré-hospitalar que identificou pela MAPA maiores níveis pressóricos em 

trabalhadores que referiram não beber quando comparados ao que pararam ou 

bebem 81. No presente estudo este resultado pode ser explicado pelo fato de que a 

maioria dos que relataram beber, pela avaliação do AUDIT (Alcohol Use Disorder 

Identification Test), estava na ZONA I, ou seja, abstinência ou consumo sem risco. A 

ingestão de bebida alcóolica é considerada de risco se superior a duas doses para 

homens e superior a uma dose para mulher por dia.  O consumo sem risco de 

bebida alcoólica, em especial ao vinho, pode trazer benefícios ao sistema 

cardiovascular116. 

Os trabalhadores de enfermagem que relataram o uso de algum 

medicamento apresentaram uma probabilidade maior para pressão arterial no 

consultório elevada (≥140/90 mmHg) quando comparados aos profissionais que 

relataram não usar medicamentos (20,0% versus 7,3%, p=0,020). Essa associação 

também foi observada na MAPA (PA ≥135/85 mmHg) e na hipertensão autorreferida. 

Quanto à variável queixa de saúde, os trabalhadores de enfermagem com 

alguma queixa de saúde apresentaram uma probabilidade superior para referirem 

hipertensão quando comparados aos profissionais que não relataram queixa de 

saúde (24,5% versus 5,9%; p<0,001 – OR=5,15). 

A maioria dos trabalhadores relatou seu estado de saúde como 

ótimo/bom, porém 52,3% relataram alguma queixa de saúde. Os trabalhadores que 

relataram outras comorbidades apresentaram probabilidade superior de terem 

pressão arterial de consultório elevada (≥ 140/90 mmHg), em relação aos que não 

relataram.  As queixas mais comuns foram lombalgia, infecção urinária, varizes, 

hipercolesterolemia, doença respiratória, hipertensão arterial, cólica renal e diabetes. 

Resultados semelhantes ao encontrado em estudo cujo objetivo foi avaliar os 

agravos a saúde referidos pelos trabalhadores de enfermagem em um hospital na 

Bahia, cujas queixas osteomusculares aparecem entre as mais citadas117 e outro 

estudo realizado em um hospital público de Curitiba, cujas principais queixas 

englobam lombalgia e dores nos joelhos, seguidas por hipertensão e diabetes 

mellitus. 
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A enfermagem é conhecida por ser uma atividade de grande demanda de 

esforço físico, de atividades repetitivas, levantamento de peso e posturas 

inadequadas, refletindo assim nas altas taxas de doenças osteomusculares, como 

mostra em diversos estudos da literatura. 11,12,13,15,17,18  118,119 

Em relação aos que referiram diabetes, o presente estudo mostra uma 

probabilidade superior de referirem hipertensão, quando comparadas aos 

trabalhadores sem diabetes. O mesmo se observa para a hipercolesterolemia. 

Resultado também encontrado quando associados os valores laboratoriais com a 

hipertensão. Observa-se que um terço da amostra apresentou níveis elevados de 

colesterol e triglicerídeos e 7,8% de glicemia. 

Trabalhadores que apresentaram valores elevados de glicemia tiveram 

maior probabilidade de referirem hipertensão em relação aos que não apresentaram 

valores elevados de glicemia. E o mesmo se observou em relação a pressão arterial 

de consultório. Trabalhadores que apresentaram valores elevados de glicemia 

apresentaram tendência a ter pressão arterial de consultório elevada, em relação 

aos que não apresentaram valores elevados de glicemia (23,5% versus 8,9%; 

p=0,076).   

Quanto ao triglicerídeo, observa-se que os trabalhadores de enfermagem 

que apresentaram valores elevados de triglicerídeo apresentaram probabilidade 

maior de ter pressão arterial elevada no consultório (≥140/90 mmHg) quando 

comparados aos trabalhadores que apresentaram valores inferiores a 150 mg/dl 

(16,7% versus 7,8%; p=0,051- OR 2,35). 

Sabe-se que a hipertensão arterial possui fatores de riscos modificáveis e 

não modificáveis. Os não modificáveis incluem hereditariedade, idade avançada, 

sexo masculino e raça negra. Os modificáveis têm entre os principais fatores de 

risco a dislipidemia e diabetes mellitus o que justifica a associação com a 

hipertensão no estudo.  

Em relação a avaliação pela MAPA, no presente estudo não houve 

diferenças estatísticas significativas entre valores elevados de glicemia quando 

associados com elevações de níveis pressóricos, contradizendo resultado 

encontrado em outro estudo que apresentou diferença estatística significativa entre 

ter ou não diabetes em relação aos níveis pressóricos obtidos pela MAPA. 

Trabalhadores que citaram diabetes mellitus apresentaram seus níveis pressóricos 

mais elevados em relação aos que negavam ou não sabiam81. 
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Em relação a ter dislipidemia, o presente estudo não obteve diferença 

estatística quando comparados a níveis pressóricos monitorizados pela MAPA, em 

consonância a outro que associou níveis lipídeos a MAPA e  também não obteve 

diferenças estatísticas81 

Outros fatores como sedentarismo, estresse, má alimentação, obesidade, 

tabagismo e uso de contraceptivo também são considerados fatores modificáveis 

para a hipertensão. 

Observa-se que 59,8% dos profissionais apresentaram excesso de peso. 

Dado preocupante, pois o sedentarismo favorece o ganho de peso e 

consequentemente aumenta o risco de doenças cardiovasculares.  Dados do 

VIGITEL34, demonstram que o sobrepeso na população brasileira acima de 19 anos 

varia entre 47,8% a 60,8%. Estudo que avaliou trabalhadores do serviço de pronto 

atendimento encontrou 65,6% dos profissionais com índice de massa corpórea na 

faixa de sobrepeso ou obesidade.81 Resultado semelhante ao encontrado em estudo 

que avaliou trabalhadores em um centro de saúde-escola de Ribeirão Preto, 61,9% 

apresentaram excesso de peso100 e a outro estudo que avaliou índices 

antropométricos na relação com a hipertensão em um hospital privado de São 

Paulo, cuja prevalência de sobrepesos e obesos foi de 67,1%. 101 Em pesquisa que 

analisou a associação entre qualidade de vida e fatores de risco cardiovascular 

modificáveis em enfermeiros que atuam nas equipes da Estratégia Saúde da Família 

de Fortaleza- CE, 67,9% estavam com IMC referente a sobrepeso/ obesidade.120 

Dessa forma, é possível demonstrar que os dados apresentados são 

semelhantes aos dos estudos publicados na literatura e evidencia a importância do 

excesso de peso, sendo essencial manter o padrão normal preconizado pela OMS 

(18,5 a 24,99 kg/m2), pois a obesidade é considerada uma epidemia mundial e 

caracteriza um fator relevante para as doenças cardiovasculares, morbidade e 

mortalidade e mortalidade.  

Em relação ao IMC, trabalhadores de enfermagem com sobrepeso (IMC 

entre 25 a 29,9 kg/m2) apresentaram OR=4,48 (p=0,028) e os obesos (IMC≥30 

kg/m2) OR=10,11 (p=0,001) de referirem hipertensão, ou seja, o aumento do IMC 

aumenta a chance dos trabalhadores de enfermagem referirem hipertensão quando 

comparados aos de baixo peso/eutrófico (IMC≤18,4 a 24,9 kg/m2). 

A prevalência de hipertensão foi de 24,4%, achado semelhante ao 

encontrado em estudos populacionais no Brasil, de 20% a 30%, dependendo dos 
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grupos étnicos e sociais, fatores de riscos associados, bem como dos parâmetros 

propostos para os estudos. 34,35,36,37,38,39 Na área da saúde, utilizando a medida 

casual da pressão arterial no consultório, a prevalência para hipertensão variou de 

23% a 33%.41,42,43,44  

Estudo realizado com servidores públicos que trabalham na área da 

saúde identificou valores elevados de pressão arterial (>140 mmHg para PAS e >90 

mmHg para PAD) em 33% da amostra42. Índice semelhantes aos encontrados em 

trabalhadores da enfermagem de um hospital público de Porto Alegre, 32% 43 . Em 

outro estudo com trabalhadores da enfermagem a prevalência de hipertensão foi de 

29,7%%, com associação da elevação da pressão arterial com o turno de trabalho, 

sendo significativamente mais elevada entre os trabalhadores do período noturno. 46 

Em trabalhadores de atendimento pré- hospitalar a hipertensão foi considerada o 

fator de risco de maior prevalência, devido ao estilo de vida adotado e pelas 

características do serviço. 47  

Estudo realizado com 864 trabalhadores de um hospital geral universitário 

do município de São Paulo identificou hipertensão em 23% da equipe de 

enfermagem e demonstrou que profissionais deste grupo possuem risco aumentado 

para DCV, principalmente os envolvidos em atividades assistenciais 45 

A menor prevalência de hipertensão arterial entre o grupo de 

trabalhadores de enfermagem estudado poderia ser explicada pelo fato de que 

foram avaliados em local adequado, seguindo as normas recomendadas pela 

Diretriz Brasileira de hipertensão, e por profissionais devidamente capacitados e 

treinados e do convívio dos trabalhadores. As medidas foram realizadas com 

aparelho automático oscilométrico validado, que apresenta vantagens em relação ao 

tradicional método auscultatório, como a minimização dos erros e preferências 

relacionados ao observador. 27 

 A prevalência de hipertensão pela MAPA foi de vigília, 7,62%, 24horas 

12,2%, durante o sono 26,7%.  Infelizmente não existe número de dados disponíveis 

em nível nacional para estudo de hipertensão com MAPA em profissionais da saúde. 

Em literatura brasileira temos o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA) que 

determinou uma concordância geral de diagnósticos entre a pressão casual e 

monitorada pela MAPA de 78%121.  
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Outro estudo avaliou a prevalência de hipertensão do avental branco em 

usuário de saúde do serviço municipal de Dumont, Estado de São Paulo122, e 

prevalência de avental branco em usuários do Hospital das Clínicas – SP123  

Outro estudo em 2011 com 154 trabalhadores de atendimento pré-

hospitalar (Grupo de Atendimento Médico de Urgência (GRAU-193), Serviço Móvel 

de Urgência (SAMU-192) e Samu-Vale do Ribeira/ SP), comparou a medida casual 

de pressão arterial com as obtidas pela MAPA, em dias de atividades de 

atendimento pré-hospitalar e dia usual de atividades. O resultado revelou 

prevalência dos níveis pressóricos alterados no período de 24 horas de 29,3% na 

atividade do atendimento pré-hospitalar e 22,6% em dia usual de atividades. No 

período vigília, em dia de atendimento pré hospitalar, de 26,6% e em dia comum de 

atividade de 18,5%; para o período de sono 63,0% em dias de atendimento pré 

hospitalar e nos dias de atendimento normal 42,5%81. 

 Tal divergência pode ser explicada pela própria dinâmica do trabalho dos 

profissionais avaliados em atendimento pré-hospitalar, os quais são expostos 

durante a jornada de trabalho à adversas situações peculiares à cidade de São 

Paulo, como acesso a favelas, vielas, ferimentos com arma de fogo e sequestros, 

interferindo no resultado final da pressão arterial. 

Na literatura internacional temos estudos com MAPA em diversas classes 

de trabalhadores 67,68 ,70,71,75,76,78,79,80,125 porém poucos avaliaram a prevalência da 

PA. Estudo que avaliou fatores que influenciam o comportamento da MAPA, entre 

homes e mulheres trabalhadoras,   utilizando-se a monitorização por 24 horas, 

obteve como prevalência de hipertensão 7,8%.72 Em outro estudo avaliando níveis 

pressóricos em mulheres trabalhadoras a prevalência foi de 18%.124 

No presente estudo foi observado que 61,5% dos trabalhadores 

apresentaram descenso inferior a 10% (sistólica e/ou diastólica). Resultado 

preocupante, pois a literatura mostra que descensos inferiores a 10% podem estar 

relacionados a um maior risco de eventos cardiovasculares, maiores danos em 

órgãos vitais e a maiores índices de mortalidade. 65,66,67 Ausência de descenso ou 

até mesmo a ascensão da pressão durante o sono podem estar estreitamente 

relacionada com qualidade do sono71 e com o tipo de atividade exercida durante o 

dia, podendo influenciar negativamente no sono curto e na elevação da pressão 

arterial noturna. 68,69 
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Uma série de estudos com MAPA mostra que a tensão no trabalho é um 

fator de risco para aumento da pressão arterial durante o trabalho, em casa e no 

sono 66, 72,73,74, Como um estudo de 2013, publicado nos EUA com 122 sujeitos 

(homens e mulheres) que exerciam funções de muita pressão no trabalho 

evidenciou elevações da pressão arterial noturna 77 . Em outro estudo  em 2013, na 

Itália, foi realizado um comparativo entre trabalhadores que exerciam suas funções 

ao ar livre (policiais) com trabalhadores administrativos, foi sugerido que a exposição 

a estressores urbanos podem induzir um aumento da pressão arterial durante o 

período de trabalho124 . 

Em estudo em Okinawa, com 30 trabalhadores em cargos de chefia, 

maiores responsabilidades, demanda de trabalho elevada, atividades estressantes e 

com horas de sono diminuídas, foi observado descenso inferior a 10%70  . Dados que 

corroboram outro que observou que homens com cargos hierárquicos mais altos 

tiveram menor queda da pressão sistólica a noite do que aqueles com cargos mais 

baixos74 . 

O aumento da pressão arterial também pode ser verificado pela MAPA 

em trabalhadores com alta exposição à atividade física ocupacional e aquelas que 

demandam maior esforço físico, como manipulação de peso , levando ao aumento 

da pressão arterial sistólica no trabalho, em casa e durante o sono75 . Em 

trabalhadores com exposição ao ruído, aumento mais significativo na sistólica, foi 

observado em estudo com 113 voluntários, em 2009, na China76 e trabalhadores 

expostos ao chumbo125. Observado também aumento da pressão arterial em 

trabalhadores que exercem suas atividades em turnos, principalmente aqueles 

designados a plantões noturnos 78,79 e entre mulheres com maior sobrecarga 

doméstica 80.  

   Em estudo que avaliou a influência do sono sobre o ritmo circadiano em 

trabalhadores, foi observado descenso ˂ 10%, em 27% 70.  Em estudo, na Itália, que 

avaliou 2.934 participantes, relatou trezentos e cinqüenta e seis eventos 

cardiovasculares e 176 óbitos ao longo de um período de 7 anos. Os participantes 

com descenco inferior a 10% mostraram um maior risco de eventos cardiovasculares 

e mortalidade por todas as causas do que aqueles com descensos ≥ 10%66 

Em relação ao tratamento medicamentoso, 36,4% dos profissionais 

referiram uso de anti-hipertensivo, sendo que as classes mais frequentemente 

utilizadas foram o antagonista do receptor da angiotensina II (36,0%), o inibidor de 



82 

 

ECA (32,0%) e o Betabloqueador (20%).  Resultado divergente do estudo que 

avaliou os trabalhadores de atendimento pré- hospitalar, para aqueles que utilizam 

tratamento medicamentoso, mais da metade utiliza os inibidores da ECA (58,6%)81. 

Dos 24,4% dos trabalhadores de enfermagem considerados hipertensos, 

7,2% apresentaram hipertensão do avental branco. A hipertensão do avental branco 

ocorre quando há valores maiores ou iguais a 140/90 mmHg na medida casual da 

pressão e valores normais quando avaliados pela MAPA ou MRPA. Possui causas 

multivariadas como ansiedade, interferência do observador, do local e outros vieses 

dos quais a medida casual pode ter interferência. Não possui uma associação direta 

para risco aumentado de acidente vascular cerebral, porém não é uma condição 

benigna em longo prazo126.  

Nossos achados  foram  semelhantes ao estudo que avaliou 

trabalhadores de atendimento pré-hospitalar obtendo 9,5% dos profissionais com 

hipertensão do avental branco 81. Normalmente os estudos são realizados com 

pacientes supostamente hipertensos podendo ter valores mais altos na medida 

casual, o que justificaria a diferença dos valores encontrados no presente estudo, 

como o realizado com MAPA, que avaliou a prevalência de hipertensão do avental 

branco em usuários de saúde e identificou que 35% dos indivíduos apresentaram 

hipertensão do avental branco122 e o estudo realizado em 2003 com pacientes do 

Hospital das Clínicas em São Paulo que obteve prevalência de hipertensão do 

avental branco de 20%123.   

A hipertensão mascarada foi encontrada em 10,4% dos trabalhadores. 

Definida quando a medida casual da pressão apresenta valores inferiores a 140/90 

mmHg, no entanto quando avaliada pela MAPA apresentam valores anormais, 

caracterizando o indivíduo como hipertenso71.  

Esta condição pode aumentar o risco de mortalidade cardiovascular e 

acidente vascular cerebral. Cerca de 50% dos hipertensos em tratamento e 25% dos 

indivíduos considerados normotensos 82,83,84 Dados investigados em  Estudo 

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), identificou 25% de hipertensão 

mascarada em um universo de 153 participantes.121  Outro estudo mostrou a 

associação da hipertensão mascarada com o  tipo de trabalho exercido127 e com a 

pressão arterial estatisticamente mais elevada para trabalhos em turnos. 127A tensão 

no trabalho também influencia no aumento da hipertensão mascarada.128,129 O 

presente trabalho não realizou associações com turno de trabalho. 
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O efeito do avental branco foi mais observado no intervalo de > 10 mmHg 

na sistólica (14,9%) e no intervalo > 10 mmHg na diastólica (14,1%). Esse fenômeno 

ocorre em hipertensos tratados, caracterizado pela elevação dos níveis pressóricos 

quando medidos no consultório, comparados com as medidas registradas pela 

MAPA ou MRPA. O presente estudo apresentou resultados divergentes de outro  

realizado em 2003, que avaliou a prevalência do efeito do avental branco em 

pacientes acompanhados pelo setor de cardiologia do Hospital das Clínicas – SP, 

obtendo 27 % de prevalência do efeito do avental branco123.   Em 2012, foi realizado 

um estudo com MRPA, cuja prevalência de efeito do avental branco chegou a 80% 

86.  

A menor prevalência do efeito do avental branco  entre o grupo de 

trabalhadores de enfermagem estudado pode ser explicada pelo fato de que os 

observadores são pessoas do convívio dos trabalhadores, foram treinados, 

capacitados e ofereceram local adequado para as medições. Pierin enfatiza que a 

interação entre paciente e observador tem importante interferência na medida da 

pressão arterial e que embora pouco se conheça do fenômeno do efeito do avental 

branco, estes não são benéficos a saúde do indivíduo130. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

O presente estudo possibilitou analisar os valores de pressão arterial 

obtidos pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) de 24 horas e 

pela medida casual, em trabalhadores de enfermagem de um hospital geral do 

município de São José dos Campos – SP, bem como identificar a prevalência de 

hipertensão arterial pela MAPA e pela medida casual e caracterizar a hipertensão do 

avental branco, a hipertensão mascada e o efeito do avental branco. 

A prevalência de hipertensão entre os trabalhadores de enfermagem foi 

de 24,4%. A hipertensão do avental branco foi observada em 7,2% dos 

trabalhadores e a hipertensão mascarada em 10,4%. O efeito do avental branco foi 

mais observado no intervalo de > 10 mmHg na sistólica (14,9%) e no intervalo > 10 

mmHg na diastólica (14,1%). 

Foi possível ainda associar as medidas da pressão arterial obtidas pela 

MAPA e pela medida casual com as medidas antropométricas, os exames clínico-

laboratoriais, morbidade referida, dados sócio-demográficos, dados profissionais e 

estilo de vida entre os trabalhadores. 

Trabalhadores do sexo feminino apresentaram probabilidade menor de terem 

pressão arterial de consultório elevada (≥140/90 mmHg) quando comparadas aos 

homens.  

Em relação aos dados profissionais foi observado que os trabalhadores de 

enfermagem quando trabalham entre 8 e 10 horas/dia possuem maiores chances de 

apresentarem pressão arterial elevada em relação aos que trabalham mais de 10 

horas/dia. Os trabalhadores com tempo de instituição superior a 3,4 anos 

apresentaram uma probabilidade maior para pressão arterial autorreferida elevada 

quando comparados aos trabalhadores de enfermagem com menor tempo de 

instituição. Os que relataram não exercer outra atividade profissional apresentaram 

probabilidade maior para pressão arterial autorreferida elevada quando comparados 

aos trabalhadores de enfermagem que exercem outra atividade profissional. 

Os trabalhadores que relataram fazer uso de bebida apresentaram 

probabilidade menor de referir hipertensão em relação aos que relataram não beber. 

Os que relataram o uso de algum medicamento apresentaram uma probabilidade 
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maior para pressão arterial no consultório elevada quando comparados aos 

profissionais que relataram não usar medicamentos  

Quanto à variável queixa de saúde, as mais comuns foram lombalgia, 

infecção urinária, varizes, hipercolesterolemia, doença respiratória, hipertensão 

arterial, cólica renal e diabetes e aqueles que relataram alguma queixa de saúde 

apresentaram uma probabilidade superior para referirem hipertensão quando 

comparados aos profissionais que não relataram queixa de saúde , tendo destaque 

para os que referiram diabetes mellitus e  hipercolesterolemia .  

Essa associação estatisticamente significativa com para a elevação da 

pressão arterial também se repetiu para os que apresentaram exames laboratoriais 

elevados para glicemia e triglicerídeo. 

Observa-se que 59,8% dos profissionais apresentaram excesso de peso. 

O aumento do IMC aumentou a chance dos trabalhadores de enfermagem referirem 

hipertensão, quando aqueles de baixo peso/eutrófico. 

Conclui-se que os trabalhadores de enfermagem do presente estudo 

apresentaram fatores de risco para doenças cardiovasculares, tais como: 

sedentarismo, obesidade e dislipidemias. 

A hipertensão mascarada e efeito do avental branco mostraram dados 

divergentes (prevalências menores) dos encontrados em literatura com 

trabalhadores da área da saúde, podendo ser explicado pela interação entre 

paciente e observador e eliminação de outros vieses de medida na avaliação da 

pressão no consultório. 

Os níveis pressóricos foram mais altos durante o sono, observando 

descenso inferior a 10% em 61,5% dos trabalhadores. Resultado preocupante 

devido a associação em literatura com maior risco de eventos cardiovasculares e 

morbimortalidade. Reconhecendo-se assim a necessidade de um acompanhamento 

ativo desses profissionais pelo programa de saúde ocupacional da instituição. 
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8 . APÊNDICES  

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: Avaliação de Saúde dos Trabalhadores de um Hospital Geral de 

São José dos Campos- SP. 

 

Responsáveis pelo projeto:  

Profª. Drª. Arlete Silva – COREn-SP 9301 – Celular: (11) 92694644 

Profa. Dra. Josiane Lima de Gusmão – COREn-SP 87528 – Celular: (11) 99917409 

Profa. Dra. Marina Borges Teixeira – COREn-SP 2588 – Celular: (11) 85051335 

Endereço: Praça Teresa Cristina nº.1 – CEP: 07011.040 – Centro – Guarulhos – 

São Paulo. 

(Consentimento para agir como um sujeito na pesquisa) 

 

Eu,..........................................................................................................., recebi 

uma descrição oral e escrita da pesquisa “Avaliação de Saúde dos Trabalhadores de 

um Hospital Geral de São José dos Campos - SP”, que tem por objetivo avaliar as 

condições de saúde dos trabalhadores da instituição selecionada, por meio dos 

hábitos e estilo de vida desses trabalhadores, da morbidade referida, da avaliação 

dos fatores de estresse ocupacional, e dos riscos para doenças cardiovasculares 

monitorizados pelos exames clínico-laboratoriais. 

As informações serão obtidas por meio de questionários, formulário, exame 

clínico e exame laboratorial.  

Pelos questionários, buscar-se-ão os dados pessoais, profissionais, sobre o 

estilo de vida, a morbidade referida, os fatores de riscos para doenças 

cardiovasculares e a avaliação do estresse. O formulário Escore de Risco 

Cardiovascular de Framingham permitirá identificar a categoria de risco 

cardiovascular e calcular o risco absoluto de eventos coronarianos. 

O exame clínico constará da medida da pressão arterial, da Monitorização 

Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA) durante 24 horas e de medidas 

antropométricas. No exame laboratorial, serão realizadas dosagens de glicemia, 

colesterol total e frações, triglicérides, proteína C reativa e creatinina. Para tanto, 
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será necessário jejum de 12 horas para que a coleta de aproximadamente 15 ml de 

sangue seja realizada. A punção venosa será em veia periférica e os materiais 

usados serão descartáveis e de uso único. 

Declaro ainda que fui informado que todos os exames desta pesquisa são 

seguros e bem tolerados. Entretanto, alguns desconfortos podem ocorrer: 

1) na coleta dos exames laboratoriais, a punção venosa realizada, embora de 

baixo risco, pode provocar dor e desconforto.  

2) durante a monitorização da pressão arterial de 24 horas (MAPA) algumas 

pessoas queixam-se de dormirem mal com o aparelho. 

3) durante a entrevista e o preenchimento dos formulários, onde serão 

abordados diversos aspectos sobre as condições de saúde, trabalho e estresse, 

poderá haver ansiedade ou mesmo algum constrangimento. 

Estou ciente que serão feitas diversas avaliações: da obesidade, da 

hipertensão, da dislipidemia, do diabetes, dos fatores de risco cardiovascular e do 

estresse, sem nenhum gasto; que serei informado sobre esses resultados e, caso 

seja detectada alguma anormalidade, serei orientado a respeito das alterações e da 

necessidade de procurar um médico. 

Entendo que nenhuma compensação será oferecida em decorrência de minha 

participação e que minha assinatura neste documento, por livre e espontânea 

vontade, livre de qualquer tipo de coerção, representa a anuência para agir como 

sujeito na atividade proposta. Ficam-me assegurados os seguintes direitos: 

liberdade para interromper a participação em qualquer fase do estudo; o sigilo de 

minha identidade; a confidencialidade de qualquer informação e o conhecimento dos 

resultados obtidos quando por mim solicitado.  

Declaro ainda que fui certificado que os resultados obtidos poderão ser 

utilizados em publicações e estudos futuros. 

 

Assinatura do Pesquisado _________________________________________ 

 

RG: _____________________ Local e data: ___________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador _________________________________________ 

RG: _____________________ Local e data: ___________________________ 
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APÊNDICE B– Características Sócio – Demográficas, Profissionais e de Estilo 

de Vida 

 

 

Data: ......./......./...............      Código de Identificação: ................... 

Parte A - Dados Pessoais: 

1. Iniciais do nome:____________      2. Data de nascimento: ___/___/_______  

3. Sexo: (1) masculino (2) feminino   

4. Etnia: (1) branco      (2) negro      (3) mulato      (4) amarelo      (5) mestiço  

5. Estado Civil: (1) solteiro   (2) casado   (3) viúvo   (4) separado   (5) divorciado   (6) amasiado 

6. Escolaridade:  

(1) Tempo de estudo em anos: __________ anos 

(2) Última série estudada: __________ série 

7. Naturalidade: _________________   8. Cidade onde mora: _________________ 

Parte B - Dados Profissionais: 

9. Tempo de serviço na instituição: ___________ (   ) anos (   ) meses 

10. Local de Trabalho: ___________________ 

11. Ocupação/Cargo: ___________________  12. Profissão: ___________________ 

13. Renda familiar em salários mínimos: ____________ salários mínimos 

Quantas pessoas dependem dessa renda:_______ 

14. Tipo de trabalho (aspecto físico):    (1)leve        (2)pouco pesado         (3)pesado 

15. Horas trabalhadas por dia (no hospital):  

(1)menos de 6 horas    (2)8 a 10 horas     (3)6 a 8 horas     (4)mais de 10 horas 

16. Costuma levar trabalho para casa?      (1)Não     (2)Sim     

17. Tira férias todo ano?      (1)Não     (2)Sim 

17a. Você aproveita suas férias para descansar?     (1)Não     (2)Sim     

17b. Se sim, o que faz?___________________________________________ 

18. Você tem outras atividades profissionais fora do seu horário de trabalho na instituição?  

(1)Não     (2)Sim    18a. Se sim, que tipo de instituição?__________________________ 

18b. Há quanto tempo? ____________ (em meses)     

18c. Quais atividades desenvolve? ____________________________________________________  

18d. Quantas horas trabalha por dia em cada um dos locais? _______________________________  

18e. Tem vínculo empregatício? (1)Não (2)Sim; 

19. Você costuma trabalhar nos finais de semana?  (1)Não     (2)Sim     

19a. Se sim, o que faz?________________________________________ 
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Parte C - Dados Sobre Estilo de Vida: 

22. Você tem o hábito de ingerir bebida alcoólica?  

(1)Não, nunca bebi      

(2)Sim, bebo  23a. Especifique o tempo (em anos) ______________ 

(3)Não, parei  23b. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

23. Tem o hábito de fumar?  

(1)Não, nunca fumei      

(2)Sim, fumo  23a. Especifique nº de maços/dia e o tempo (em anos) ____________ 

(3)Não, parei  23b. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

24. Pratica exercícios físicos regularmente?  

(1)Não, nunca pratiquei      

(2)Sim, pratico. Especifique: 24a. Tipo___________________     

                       24b. Freqüência semanal: (1)até 2 vezes  (2)3 vezes  (3)mais que 3 vezes 

(3)Não, parei  24c. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

25. Qual a forma preferida para aquisição de alimentos? 

(1)in natura              (2)processados              (3)ambos 

26. Qual a forma mais usada para preparar os alimentos?  

(1) cozido   (2) assado   (3) grelhado   (4) frito   (5) ensopado 

27. Você acrescenta sal no alimento mesmo depois da comida estar pronta?   (1)Não  (2)Sim     

28. Qual é o tempero utilizado no preparo dos alimentos?   (1) industrializado    (2) natural 
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APÊNDICE C - Morbidade Referida e Fatores de Risco 

 

Parte A - Morbidade Referida: 

31. Você tem Pressão Alta? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

31a. Se SIM, há quanto tempo sabe que tem pressão alta? ________ (  ) anos   (  ) meses 

31b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim   

31c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

  Medicamento Freqüência 

(vezes/dia) 

Quem indicou / prescreveu  

 

 

 

1   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

2   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

3   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

4   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

 

32. Você tem Diabetes? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

32a. Se SIM, há quanto tempo sabe que tem diabetes? ________ (  ) anos   (  ) meses 

32b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim   

32c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

  Medicamento Freqüência 

(vezes/dia) 

Quem indicou / prescreveu  

 

 

 

1   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

2   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

33. Você tem ou teve Colesterol alto? (1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

33a. Se SIM, há quanto tempo sabe que tem colesterol alto? ________ (  ) anos   (  ) meses 

33b. Está tomando algum remédio?   (1)Não     (2)Sim   

33c. Se SIM, qual(is) remédio(s) está tomando? 

  Medicamento Freqüência 

(vezes/dia) 

Quem indicou / prescreveu  

 

 

 

1   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

2   (1)médico  (2)enfermeiro  (3)farmacêutico  (4)amigos/parentes  

(5)conta própria  (6)outro________ 

 

 

 

 

34. Tem ou teve doenças tais como: 
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 (a)Infarto 

(b)Derrame 

(c)Varizes 

(d)Dor nas costas 

(e)Cólica renal 

(f)Cálculo renal 

(g)Doença venérea 

(h)Infecção urinária 

(i)Doenças respiratórias 

(j)Outras: 

____________________________ 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

(1)Não     (2)Sim     (3)Não sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B – Outros Fatores de Risco: 

36. Você se considera uma pessoa nervosa/ estressada?            (1)Não     (2)Sim   

37. Toma anticoncepcional ou faz terapia de reposição hormonal? (somente para mulheres) 

(1)Não, nunca tomei     

(2)Sim, tomo  38a. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

(3)Não, parei  38b. Há quanto tempo (em anos) _______________ 

38. Tem alguém na sua família com alguma doença das seguintes doenças? Se SIM, quem? 

 Doença Quem?  

(a)Pressão Alta     (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(b)Infarto               (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(c)Derrame            (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(d)Diabetes            (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(e)Colesterol alto   (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(f)Angina pectoris  (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe (1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 

(g)Outra doença    (1)Não  (2)Sim  (3)Não sabe 

Qual?_________________________________ 

(1)pai (2)mãe (3)avós (4)irmãos (5)tios  (6)outros 
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APÊNDICE D – DIÁRIO DE ATIVIDADES 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) 

Relato diário das atividades 

Data: ___/___/_____ 

Nome:____________________________________________________________________ 

Função:_______________________________   Telefone  ___________  Idade:______ 

Membro não dominante: (   ) Direito (   ) Esquerdo Circunferência: _______cm 

Medicamentos em uso 

Nome do(s) anti-hipertensivo(s) Dose por comprimido Horário da tomada 

1.   

2.   

3.   

4.   

Horários importantes 

 Horário 

Desjejum  

Almoço  

Jantar  

Dormir  

Acordar  

 

Qualidade de sono: (   ) Boa  (    ) Regular   (    ) Ruim 

Relato diário das atividades 

Horário Atividade realizada 

  

  

  

  

  

  

Pesquisadora responsável: Enfª Cecília Angelita dos Santos / COREN SP- 328-436 

Mestranda em Enfermagem Universidade Guarulhos/ SP 

Contato: (12) 99178-0579 
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APÊNDICE E - Dados do Exame Físico e Laboratorial 

Iniciais: _________ 

Código de Identificação: _________   Data: ____/____/_______ 

Parte A - Dados do Exame Físico: 

39.Peso: _________kg 40.Altura: _________m 41.IMC:________kg/m2 

 
42.Pressão Arterial 

  Pressão Sistólica Pressão Diastólica  

1ª   

2ª   

3ª   

Média   

 
43.Circunferência Abdominal: ___________cm 
 
44. MAPA – Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial 
Data: ___/___/_____ 

  Pressão 
Sistólica 

Carga 
Pressórica 

Pressão 
Diastólica 

Carga 
Pressórica 

 

 24horas      

 Vigília      

 Sono      

 Descenso 
absoluto 

 -  -  

 Descenso 
relativo 

 -  -  

 

 

Parte B - Dados dos Exames Laboratoriais: 

Data: ___/___/_____ 

45.Glicemia de jejum:           _______mg/dl 47.Triglicérides:                  ______mg/dl 

46.Colesterol total:               _______mg/dl 48.Proteína C-reativa:        ______mg/dl 

46a.HDL-c:                           _______mg/dl 49. Creatinina:                    ______mg/dl 

46b.LDL-c:                           _______mg/dl 50.:TFGE                            ______ml/min 
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9.ANEXOS 

 

 ANEXO A- AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B – Carta de Aprovação do CEP 

 

 

 

 

 


