
Introdução Resultados

Os hipertensos avaliados possuem incapacidade leve a

moderada, bom equilíbrio dinâmico, força muscular regular de

membros superiores, reduzida em membros inferiores e excelente

endurance aeróbica, sendo pertencentes a classe socioeconômica

C1.

Cabe salientar que as associações encontradas, sugerem que

sujeitos com melhor nível socioeconômico, possuem melhor força

muscular de membros superiores; bem como os hipertensos com

melhor força muscular de membros inferiores, apresentam menos

incapacidade funcional.

Conclusão

Este foi um estudo de campo do tipo observacional,

descritivo e transversal, realizado com usuários portadores de

HAS assistidos por uma UBS do município de São Leopoldo –

RS, no período de julho a setembro de 2019. Este trabalho foi

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos sob o parecer n°
3.390.063, obedecendo os preceitos éticos estipulados pela

Resolução 466/12.

A coleta de dados foi realizada através de visitas

domiciliares não agendadas, à sujeitos hipertensos pré-

selecionados por agentes comunitárias de saúde. Foram

incluídos na pesquisa, sujeitos com idade superior a 18 anos;

diagnóstico de HAS há pelo menos um ano; uso de medicação

anti-hipertensiva; valor de PA menor ou igual a 140/90mmHg no

momento da coleta de dados e concordância com as

considerações descritas no Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE).

Ficaram excluídos, sujeitos que não atenderam após duas

tentativas de contato; que realizassem tratamento dialítico;

com histórico de internação hospitalar nos últimos 30 dias;

que apresentassem insuficiência cardíaca com classe

funcional superior a II; gestantes; indivíduos com doenças

hepáticas; doenças psiquiátricas e alterações

musculoesqueléticas que impedissem a compreensão e

execução dos procedimentos de coleta, respectivamente.

A classificação socioeconômica dos usuários foi definida

pelo Critério de Classificação Econômica Brasil 2018,

desenvolvido pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa

(ABEP).

O nível de incapacidade foi mensurado através da ferramenta

World Health Organization Disability Assessment Schedule

(WHODAS 2.0) versão reduzida com 12 itens.

A avaliação física foi composta por quatro testes físicos:

Timed Up and Go (TUG), teste de flexão e extensão do cotovelo

(TFEC), teste de sentar em levantar em 30 segundos (TSL30”) e

teste de marcha estacionária de 2 minutos (TME2’).
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A amostra foi composta por 21 usuários, 57,1% do sexo feminino,

com média de idade de 66,2 (±11,7), baixo nível de escolaridade

(61,9%), tempo de diagnóstico superior a 3 anos (95,2%). Foram

encontradas correlações entre incapacidade e força de membros

inferiores (r = -0,50; p = 0,02); e nível socioeconômico e força de

membros superiores (r= 0,50; p= 0,02).
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Traçar um perfil funcional e socioeconômico de usuários

hipertensos assistidos por uma Unidade Básica de Saúde

(UBS) do município de São Leopoldo – Rio Grande do Sul (RS).

Tabela 1. Resultados e classificações das variáveis 
funcionais e variável socioeconômica (n=21)

Objetivo 

Estima-se que aproximadamente 30% da população brasileira

possui Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), acometendo

predominantemente indivíduos do sexo masculino, idosos e

com baixo nível socioeconômico e de escolaridade.¹

Os efeitos deletérios da cronicidade da HAS contribuem para

o desenvolvimento de incapacidades físicas e funcionais,

resultando em aposentadoria precoce aos sujeitos

hipertensos.² Estudos apontam que até 40% dos hipertensos

aposentam-se precocemente por não conseguir realizar suas

funções de atividade e participação social.³

*DP: desvio padrão.

Variável (un.* medida) Média ± DP IC95% Classificação

Funcionais

WHODAS (pontos) 35,2 ± 24,7 23,9 – 46,5 Incapacidade leve 

- moderada

TUG (s) 11,5 ± 3,1 10,0 – 13,0 Bom

TFEC (rep.) 15,1 ± 2,9 13,7 – 16,5 Regular

TSL30” (rep.) 10,7 ± 3,0 9,2 – 12,1 Fraco

TME2’ (passos) 84,8 ± 21,3 74,8 – 94,8 Excelente 

Socioeconômica 

Critério ABEP (pontos) 27,1 ± 7,4 23,7 – 30,5 C1

LEGENDA: *un.: unidade; DP: desvio padrão; IC95%: intervalo de confiança de

95%; s: segundos; rep.:repetições.


