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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar os hábitos de vida que influenciam a 

hipertensão arterial em motoristas de transporte coletivo. A hipertensão é uma 

doença crônico-degenerativa que afeta 32,5% (36 milhões) de adultos.  A pressão 

alta conhecida como hipertensão arterial, doença crônico-degenerativa representa 

grandes desafios para a saúde global. Onde estatísticas sobre essas doenças são 

alarmantes. A abordagem é quantitativa, realizada com 15 motoristas de transporte 

coletivo de uma empresa do Meio Oeste de Santa Catarina, todos do sexo 

masculino, com a idade entre 35 e 68 anos, independente da classe 

socioeconômica. Com base nos resultados obtidos, foi possível destacar uma 

associação para risco cardiovascular negativo entre tabagismo, alcoolismo, por outro 

lado, enfatiza sedentarismo, obesidade, hipertensão, não mantém o controle da 

HAS, mas realiza exames de rotina. O enfermeiro do trabalho, juntamente com a 

equipe multidisciplinar, visa promover a saúde do funcionário, incluindo aqueles em 

risco ou já diagnosticados com alta pressão sanguínea, contra possíveis riscos 

inerentes à exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais, e para 

manter a saúde do paciente. trabalhador, físico, mental e social. 

 

   

Palavras Chaves: Hipertensão arterial, Saúde do Trabalhador, Enfermagem do 

trabalhor.  
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The objective of this research was to identify the lifestyle habits that influence arterial 

hypertension in public transport drivers. Hypertension is a chronic-degenerative 

disease that affects 32.5% (36 million) adults. The high blood pressure known as 

hypertension, chronic-degenerative disease poses major challenges to overall health. 

Where statistics on these diseases are alarming. The approach is quantitative, 

carried out with 15 collective transportation drivers of a company from the Midwest of 

Santa Catarina, all males, aged between 35 and 68 years, regardless of 

socioeconomic class. On the other hand, it emphasizes sedentary lifestyle, obesity, 

hypertension, does not maintain control of hypertension, but performs routine exams. 

The job nurse, along with the multidisciplinary team, aims to promote employee 

health, including those at risk or already diagnosed with high blood pressure, against 

possible risks inherent in exposure to chemical, physical, biological and psychosocial 

agents, and to maintain health of the patient. worker, physical, mental and social. 

 

   

Keywords: High blood pressure, Worker's Health, Worker's Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Gomes et al (2018), as relações de  trabalho muitas vezes 

provocam doenças e agravos, e tem sido campo de praticas e conhecimentos 

interdisciplinares multiprofissionais e  interinstitucionais na área da saúde do 

trabalhador .Como referencial de saúde coletiva as ações  de saúde do trabalhador 

visam analisar e intervir de modo a promover saúde prevenir, as doenças e garantir 

práticas de vigilância. 

No pensamento de Benvegnú et al (2008 p.6), a Saúde do trabalhador no 

setor de transporte coletivo apresenta situações preocupantes. Uma das doenças 

que acometem os motoristas de transporte coletivo é a Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) influenciada muitas vezes pelo estilo de vida associado ao trabalho. 

Segundo o Ministério da Saúde (2001 p.281),  a Hipertensão Arterial (HA) 

apresenta-se como um problema de saúde com prevalência crescente no conjunto 

da população. Motoristas de ônibus de grandes centros urbanos, por exemplo, 

apresentam níveis tensionais mais altos, mais precocemente e de mais difícil manejo 

clínico, em decorrência dos fatores estressores presentes no trabalho. 

É de suma importância o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), a 

mesma está relacionada a condições socioeconômicas, culturais e o estilo de vida 

associada a falta do controle da hipertensão pode interferir nas atividades laborais. 

Deste modo fatores de risco em motoristas de transportes coletivos não podem ser 

negligenciados (ANDRADE et al, 2015 p.2). 

Segundo dados apresentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) 

40% das aposentadorias precoces decorrem desse tipo de enfermidade (BRASIL, 

2002). 

A pressão arterial elevada dos motoristas de transporte coletivo pode estar 

relacionada a alguns problemas como a alimentação inadequada, ao sedentarismo, 

ao stress, pressão quanto aos horários estipulados para cada destino, carga horária 

excessiva de trabalho, gerado pela sua rotina diária, ou até mesmo por desleixo com 

sua própria saúde, como abandono do tratamento para hipertensão arterial sistêmica 

(SOUZA, M. G. C. et al., 2009). 

Deve ser uma das preocupação do enfermeiro do trabalho observar de que 

forma está sendo realizada a continuidade do cuidado no dia a dia destes 

trabalhadores condutor de veículos, pelo fato de estar transportando passageiros, 
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colocando em risco a vida não só dele como das demais pessoas que estão no 

trânsito. 

Para Guimarães et al, (2010), o enfermeiro é o profissional que se insere no 

ambiente de trabalho atuando de acordo com a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador, levando em consideração os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS), indicando os fatores de risco para realizar ações de promoção, proteção e 

prevenção da saúde, pois os problemas de saúde decorrentes do trabalho são 

potencialmente preveníveis. 

Observa-se nos exames periódicos dos motoristas de transportes coletivos 

que a Pressão Arterial (PA) permanece elevada, o que geralmente resulta em 

encaminhamentos a especialistas como, por exemplo, cardiologistas, para 

realização do tratamento curativo, porém nem sempre é investigada a causa da 

hipertensão e os hábitos que desencadeiam a HAS. 

Essa situação despertou a atenção para realizar esse estudo. Quais os 

hábitos de vida que influenciam a manutenção da hipertensão nos motoristas de 

transporte coletivo? 

Para Santos, F. et al., (2012), o profissional enfermeiro destaca-se como 

propagador de informações e esclarecimentos acerca da importância dos hábitos 

saudáveis para o controle da pressão arterial. 

Para a enfermagem é importante conhecer o que está causando o problema 

de pressão arterial elevada para realizar o planejamento da assistência, oferecer 

suporte à saúde do trabalhador, para que o mesmo esteja apto para exercer sua 

atividade laboral habitual. 

Objetivo geral deste trabalho é Identificar os hábitos devidos para Hipertensão 

Arterial em motoristas de transporte coletivo de uma determinada empresa do meio 

oeste catarinense. 

  Objetivos específicos: Identificar quantos motoristas apresenta Hipertensão 

Arterial; hábitos de vida que os mesmos possam apresentar. 

 Para isso, foi elaborado um questionário com 25 questões objetivas que foram 

respondidas por 15 funcionários que possuem hipertensão arterial. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 POLÍTICA NACIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Conforme mencionado no artigo 2º da Portaria nº 1.823, a Política Nacional 

de Saúde do Trabalhador tem como objetivo definir princípios, diretrizes e 

estratégias a serem observados pelas três gestões de trabalho, sendo uma delas o 

Sistema Único de Saúde (SUS) com função de desenvolver a atenção à saúde do 

trabalhador visando a promover a proteção da saúde e a redução da 

morbimortalidade decorrente de desenvolvimento de processos produtivos (BRASIL, 

2012). 

No Brasil, como em outros países da América Latina o processo de 

desenvolvimento econômico e social são possibilitados pela adoção de políticas 

diferenciadas, promovendo melhorias no mercado de trabalho aumentando o acesso 

aos direitos trabalhistas e previdenciários (LEITE, 2012). 

A construção do controle social em saúde do trabalhador teve como marco 
institucional a Constituição de 1988 passando pelo estabelecimento da 
legislação do sistema único de saúde, pelo andamento das Conferências de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CNSTT), pela criação da rede 
Nacional de atenção integral à saúde do trabalhador e chegando até a 
edição atual da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora 
(ARTUR, 2015, p. 4). 
 

Segundo o Ministério da Saúde a Política Nacional de Saúde dos 

trabalhadores deverá contemplar todos os trabalhadores incluindo aqueles inseridos 

em atividades ou em relações informais e precárias de trabalho, em atividades de 

maior risco para a saúde, submetidos a formas nocivas de discriminação, ou ao 

trabalho infantil, na perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de 

buscar a equidade na atenção (BRASIL, 2012). 

Moisés (2005, p.75), menciona que a política social no campo de saúde não 

possui apenas a finalidade de oferecer serviços, mas de construir direitos sociais a 

partir de uma concepção de cidadania que a ciência política analisa como 

comunidade construtiva a definir objetivos comuns da identidade política dos 

indivíduos. 
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2.1.1 Enfermagem na Saúde do Trabalhador 

 

O Enfermeiro do Trabalho (ET) é o profissional à nível superior, classificado 

pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) no Quadro III, da lei 7.498/86 e 

Decreto nº 94.406, devendo ser portador do certificado de enfermagem do Trabalho 

e enquadrado nos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, através da Portaria MTE nº 3214 de 08/06/1978, NR4 art. 4.4 

itens 4.4.1 alíneas  (BRASIL, 1973; FURTADA, TAVARES et al., 2015, p. 645). 

No entanto, a enfermagem do trabalho surge no cenário ocupacional de 

saúde do trabalhador, com as primeiras leis de acidente de trabalho na Alemanha 

por volta de 1884, se estendendo por vários países da Europa, chegando ao Brasil 

por meio do Decreto Legislativo nº 3.724 de 15 de janeiro de 1919 (FURTADA et al., 

2015, p. 2) 

A profissão de Enfermagem do trabalho atua na saúde pública é direcionada 

para a saúde ocupacional dos trabalhadores em vários locais como: Hospitais,  

empresas, fábricas, entre outros, estando o profissional habilitado a exercer a função 

de enfermeiro do trabalho utilizando métodos e técnicas assistenciais visando a 

promoção da saúde do trabalhador contra possíveis riscos decorrentes de suas 

atividades laborais (CASTRO et al., 2010, p.5). 

Assim, cabe destacar que o enfermeiro do trabalho fomentar a aplicabilidade 

de programas estabelecidos pelo Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional – PCMSO das empresas com o fim de proporcionar medidas que 

evidenciem a melhoria na saúde dos trabalhadores e condições salutares nos 

ambientes laborais e ambulatorial da empresa. Neste sentido, estudos realizados no 

Brasil e no exterior demonstram e evidenciam que os acidentes de trabalhos tendem 

a crescer e a atuação deste profissional visa manter o ambiente saudável e seguro 

dentro da prevenção, promoção, proteção e recuperação dos riscos ocupacionais 

(FURTADA, et al., 2015, p. 8). 

Dentre as ações realizadas pelo enfermeiro estão: a elaboração e execução 

de planos e programas de proteção à saúde dos trabalhadores; a participação de 

grupos que realizam inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais e 
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lesões traumáticas; execução e avaliação dos programas de prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais ou não profissionais entre outras atividades (BRASIL, 

2009; SILVA et al., 2011). 

São ainda atribuições do enfermeiro do trabalho elaborar projetos, identificar 

riscos de doenças ocupacionais, promover a educação na prevenção de acidentes e 

fazer treinamentos relacionados à prevenção da saúde do trabalhador. Além desses 

atributos, o enfermeiro também é o grande responsável por realizar inquéritos 

sanitários, cálculos de estatísticas de doenças e de mortalidade dos trabalhadores 

(FURTADA; TAVARES et al., 2015, p.11). 

De acordo com Silva (2005, p. 33), “o maior empreendimento do enfermeiro 

do trabalho está em contribuir para evitar os acidentes e doenças, pela identificação 

e eliminação dos riscos existentes no ambiente de trabalho”. Com esse intuito, 

corrobora-se que o profissional da enfermagem do trabalho amplia as suas 

atividades não apenas acompanhando a saúde do trabalhador, mas vigilante ao 

cuidado e prevenção de doenças e acidentes no próprio ambiente de trabalho, onde 

é o locus laboral. 

Para tal feito, pode utilizar-se diversos meios como: recursos financeiros, 

humanos, logísticos, legislação, literaturas estruturas físicas entre outros, para 

praticar as atividades que o enfermeiro considerar e ou julgar importantes para a 

atuação da enfermagem do trabalho. Conforme Carvalho (2001, apud SILVA, 2005, 

p. 34), a enfermagem do trabalho é: 

[…] um ramo da enfermagem de saúde pública e, como tal, utiliza os 
mesmos métodos e técnicas empregados na saúde pública visando a 
promoção da saúde do trabalhador; proteção contra os riscos decorrentes 
de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, físicos, 
biológicos e psicossociais; manutenção de sua saúde no mais alto grau de 
bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças ocupacionais 
ou não ocupacionais e sua reabilitação para o trabalho (CARVALHO, 2001, 
apud SILVA, 2005, p. 34). 
 

O enfermeiro do trabalho desenvolve diversas funções e de caráter variado, 

abrangendo desde atividades assistenciais, preventivas e/ou intervencionistas, como 

também de cunho administrativo e de pesquisa. Diante de variadas atribuições, 

enfatiza-se a necessidade de aplicação da SAE na realização de suas funções, 

principalmente no que tange aos processos assistenciais, a fim de garantir a 

prestação de um trabalho de qualidade, individualizado, humanizado, focado na 

segurança, manutenção da saúde dos trabalhadores, redução de riscos no trabalho 
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e melhoria na qualidade de vida dos indivíduos de uma forma geral (VENÂNCIO et 

al., 2011, p. 8). 

A enfermagem do trabalho cabe elaborar ações de higiene, medicina e 

segurança do trabalhador, contribuir através de técnicas, promoção das campanhas 

de saúde, implantação de projetos, identificação de problemas que agrega o 

trabalhador, além de ações educativas e administrativas que envolvem proteção 

contra agentes químicos, físicos e biológicos. Lista-se também entre suas atividades 

a manutenção da saúde no mais alto grau de bem-estar físico e mental e 

acompanhamento de doenças ocupacionais ou não ocupacionais e sua reabilitação 

para o trabalho. O enfermeiro pode contar com a colaboração do Técnico e Auxiliar 

de Enfermagem do Trabalho para auxiliar nas atividades (COREN, 2013). 

 

2.1.2 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por 

elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg (MALACHIAS et al, 

2016). 

A hipertensão faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do 

que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo, 

HAS é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular 

cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca (BRASIL, 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde (2018), o problema é herdado dos pais em 

90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão 

arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. Alguns fatores que influenciam nos 

níveis de pressão arterial, entre eles está: Tabagismo, Alcoolismo, Tabagismo, 

obesidade, estresse, hipersódica, dilipidemias, sedentarismo. 

O cuidado ao indivíduo hipertenso, com exames e procedimentos mais 

complexos a complicações provenientes dessa doença, é realizado no âmbito da 

média e alta complexidade do SUS. Estes indivíduos deverão ser encaminhados 

para pontos de atenção de densidade tecnológica equivalente e com equipes de 

saúde preparadas para a abordagem (BRASIL, 2018, p. 4). 

Dentre as alterações orgânicas identificadas nesse grupo profissional, 
destacam-se cefaleia, dores nos membros inferiores, alterações auditivas, 
estresse, irritabilidade e fadiga, que podem afetar a execução da função de 
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dirigir, além de interferir no contexto social e coletivo do indivíduo (BRITO; 
GOIS et al., 2016). 
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2.1.3 Fatores de Risco para Hipertensão. 

 

Segundo Malaquias et al., (2016, p. 7), os fatores de risco descritos na  

Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão está relacionados com: Idade: aumento da 

idade aumento da prevalência de HAS; Sexo e etnia: maior em mulheres e pessoas 

negras; Excesso de peso e obesidade: aumenta a prevalência com o aumento de 

peso; Ingestão de sal: a dieta rica em sódio é um dos principais fatores de risco. 

Ingestão de álcool: consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas 

aumenta a PA de forma consistente; Sedentarismo: associação significativa entre 

HA e idade, sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, sedentarismo nos 

momentos de folga e durante o trabalho, escolaridade inferior a oito anos e renda 

per capita menor que 3 salários mínimos; Fatores socioeconômicos: menor nível de 

escolaridade maior prevalência de HA; Genética: não se encontrou um padrão 

genético prevalente. 

 

2.1.4 Quadro Clínico e Diagnóstico 

 

A avaliação inicial inclui o diagnostico, suspeição e a identificação de causa 

secundaria além da avaliação do risco cardiovascular. As lesões órgão-alvo e 

doenças associadas também deve ser investigada para diagnóstico e tratamento 

adequado. Deve ser aferido a pressão arterial, dentro ou fora do consultório, 

utilizando a técnica adequada e equipamentos aferidos pelo IMMETRO, história 

médica, exame físico, investigação clínica e laboratorial (MALACHIAS et al, 2016, p. 

3). 

Segundo os autores da 7º Diretriz Brasileira de Hipetensão (2016), 

recomenda-se pelo menos, a medição da pressão arterial duas vezes o ano para os 

adultos com PA-< 120/80 mmHg. Hipotensão ortostática deve ser suspeitada em 

paciente idoso, diabética, disautonicos, e naqueles em uso da medicação anti-

hipertensiva.  Sendo assim particularmente nessas condições, deve se medir a 

pressão arterial de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como 

redução da PA >20 mmhg ou da PAD> 10 mmhg. 

Sabe-se que muitas vezes as pessoas começam o controle da pressão 

arterial na unidade básica de saúde, pela aferição da pressão arterial pelo auxiliar, 

técnico de Enfermagem e/ou Enfermeiro. Por isso o Ministério da saúde propõe a 
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implantação de um protocolo para o atendimento das pessoas hipertensas conforme 

segue: 

 

Tabela 1 – Seguimento e diagnostico de hipertensão da 7º diretriz de 

hipertensão. 

 
Fonte: Malaquias, M.V.B et al., (2016). 

 

2.1.5 Tratamento  

 

O tratamento farmacológico deve ser iniciado com base na estratificação do 

risco de doença cardiovascular, considerando-se o grau da HAS, a presença de 

lesões em órgãos-alvo, a presença de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares (tabagismo, dislipidemia, diabetes mellitus) e a própria presença de 

doença cardiovascular (MALACHIAS et al, 2016, p. 3). 
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Também é necessária atenção em relação à existência de exposições 

ocupacionais capazes de interagir com os fármacos utilizados, como, por exemplo, 

temperaturas elevadas com diuréticos e beta-bloqueadores ou com solventes que 

podem provocar sintomas semelhantes aos efeitos colaterais de diversos anti-

hipertensivos (BRASIL, 2016, p. 35). 

Ministério da Saúde (2016, p. 35), ressalta que, uma grande variedade de 

drogas pode ser usada como tratamento da HAS, entre elas: diuréticos, β-

bloqueadores, bloqueadores adrenérgicos de ação central (α2-agonistas), 

bloqueadores adrenérgicos de ação periférica, α1-bloqueadores, bloqueadores dos 

canais de cálcio, vasodilatadores periféricos, inibidores da enzima conversora de 

angiotensinogênio (ECA) e bloqueadores do receptor da angiotensina II. 

Com relação aos alfabloqueadores e vasodilatadores diretos, não há 

informações efetivas sobre desfechos de morbimortalidade. Quanto aos inibidores 

diretos da renina, um único estudo de desfechos em pacientes diabéticos foi 

interrompido precocemente por ausência de benefícios e possibilidade de malefícios. 

(MALAQUIAS et al., 2016, p. 7). 

 

2.1.6 Tratamento Não-Medicamentoso 

 

O tratamento não-medicamentoso tem, como principal objetivo, diminuir a 

morbidade e a mortalidade cardiovasculares por meio de modificações do estilo de 

vida que favoreçam a redução da pressão arterial. 

Está indicado a todos os hipertensos e aos indivíduos mesmo que 

normotensos, mas de alto risco cardiovascular. Dentre essas modificações, as que 

comprovadamente reduzem a pressão arterial são: redução do peso corporal, da 

ingestão do sal e do consumo de bebidas alcoólicas, prática de exercícios físicos 

com regularidade, e a não-utilização de drogas que elevam a pressão arterial. As 

razões que tornam as modificações do estilo de vida úteis são: baixo custo e risco 

mínimo; redução da pressão arterial, favorecendo o controle de outros fatores de 

risco; aumento da eficácia do tratamento medicamentoso; redução do risco 

cardiovascular. 

 

  



21 

2.1.7 Prevenção  

 

Programas de promoção da saúde desenvolvidos por empresas, pelo SUS ou 

outras organizações, voltados para os fatores de risco individuais, sociais e culturais, 

para doenças cardiovasculares, podem ter resultados positivos, desde que 

associados a medidas de controle e melhoria dos ambientes, das condições e das 

relações de trabalho (BRASIL, 2001, p. 282). 

`` Para prevenção da hirpertensão: Controlar o peso; Realizar atividade 

física, Controlar os fatores  geradores de estresse; Ingerir alimentos saudáveis e 

diminuir a quantidade do consumo de sal; Reduzir o consumo de álcool; Não fumar; 

Realizar o tratamento conforme as orientações médicas, observando doses e 

horários, e não interromper o tratamento medicamentoso mesmo quando a pressão 

reduz``.(CAMARGO et al., 2011 pg ) 

``Prevenir e tratar a hipertensão arterial envolve ensinamentos para o 

conhecimento da doença, de suas inter-relações, de suas complicações e implica, 

na maioria das vezes, na necessidade da introdução de mudanças de hábitos de 

vida`` (TAVARES et al., 2010 p. 9). 

 

2.1.8 Qualidade de Vida de Trabalhadores de Transporte  

 

A qualidade de vida (QV) é multifatorial, e pode ser definida como o grau de 

prazer e realização pessoal na vida de um indivíduo.  Para um elevado nível de QV, 

devem ser atendidas, minimamente, as necessidades básicas de uma pessoa. As 

condições laborais e o estilo de vida contribuem sobremaneira para a promoção ou 

não da QV, influenciando no bem-estar físico e emocional dos indivíduos (RIBEIRO; 

COTTA; RIBEIRO, 2012, p. 1). 

Pode-se afirmar que a saúde física dos trabalhadores é afetada pela atividade 

laboral. Em estudos de diferentes países, há convergência quanto aos problemas de 

saúde mais frequentes nessa população: distúrbios osteoarticulares, doenças 

cardiovasculares, cânceres, distúrbios sensoriais e digestivos, problemas mentais 

(THIERRY; CHOUANIÈRE; AUBRY, 2008, p. 1). 

Os trabalhadores do transporte coletivo são frequentemente vítimas de 

condições precárias de trabalho e, consequentemente, de problemas de saúde 

associados à atividade laboral (ASSUNÇÃO; SILVA, 2013). 
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A busca de qualidade de vida para o profissional em análise vem ao encontro 

da própria necessidade de solidez da mobilidade urbana, que pode ser definida 

como a capacidade de deslocamento das pessoas e de bens nas cidades, cujas 

variáveis são tão complexas quanto as variáveis que constituem a própria cidade 

(KNEIB, 2012). 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

2.2.1 Local de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa. Na 

pesquisa quantitativa, as teorias são descobertas anteriores são usadas 

dedutivamente para gerar hipóteses de explicação que serão estatisticamente 

testadas. Com ela o pesquisador usa métodos objetivos projetados para controlara 

situação da pesquisa com o propósito de minimizar o viés e maximizar a validade 

(POLIT; BECK, 2006, p. 769). 

``A pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 

ambientes``.(GODOY,1995,p.1) 

Esta pesquisa foi realizada com motoristas de uma empresa de transporte 

coletivo urbano,  clínica de Saúde do Meio Oeste de Santa Catarina a qual realiza os 

exames periódicos dos mesmos. Após a autorização de ambas as empresas 

conforme (APÊNDICES B, C) foi contactado o setor dos recursos humanos da 

empresa de transportes que autorizou o estudo.  Ao identificar os horários de 

trabalho dos motoristas, percebeu-se que os mesmos eram variados, desta forma, 

houve a necessidade de realizar um agendamento para a coleta de dados. 

A população deste estudo constitui-se de 67 motoristas de transporte coletivo 

da empresa escolhida, que identificamos como empresa “X” para garantir o 

anonimato da empresa e qualquer possível associação com os trabalhadores. 

A amostra foi constituída por 15 motoristas do transporte coletivo que 

possuem diagnóstico de Hipertensão Arterial,conforme registro na anamnese do 

exame periódico realizado na clínica. 
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Como critérios de inclusão a amostra na pesquisa, foram analisadas 

informações comprobatórias de hipertensão nos motoristas de transporte coletivo 

durante os anos que realizam seus exames periódicos, e retornavam com o 

resultado do cardiologista para tratamento e acompanhamento de HAS. Como 

critério de exclusão a pesquisa não foram inclusos os motoristas que não 

apresentaram hipertensão durante o tempo de realização dos exames periódicos. 

Os participantes da pesquisa receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), (APENDICE B), concordando em participar da pesquisa, 

assinando o documento em duas vias, as quais foram armazenadas. Esta pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uniarp, conforme protocolo nº 

03808618.2.0000.5593 de acordo com a Resolução nº 466 de 2012. 

Inicialmente a coleta de dados aconteceria com todos os motoristas da 

empresa de transportes coletivo que realizam seus exames periódicos agendados 

normalmente de acordo com os procedimentos da Clínica. No transcorrer do 

processo percebeu-se que nos meses de Abril a Maio não haveria exames 

periódicos agendados suficientes para compor a amostra desta pesquisa. 

Portanto, a coleta de dados aconteceu na própria empresa, onde a 

pesquisadora se deslocou com data agendada pelo setor de Recursos Humanos, 

totalizando 15 participantes. 

Foi disponibilizado uma sala na Empresa X nos meses de Abril a Maio para 

realizar a coleta de dados onde os motoristas participantes se deslocavam em seu 

horário de folga para responder o questionário (Anexo A). 

 

2.2.2 Apresentação e análise de dados  

 

Os dados são apresentados a seguir e analisados conforme estatística 

descritiva simples, os participantes desta pesquisa são todos do sexo masculino. 
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Gráfico 1 - Idade dos motoristas participantes da pesquisa. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

De acordo com o gráfico 1, grande parte dos indivíduos estão com idade entre 

56 e 65 anos, representando (7) 44% dos entrevistados,  para a idade entre de 35 a 

45 anos os valores são de  (4) 25%, os motoristas com idade entre 46 e 55 anos 

representam (3) 19%, já para motoristas com idade entre 66 e 75 anos a 

representatividade é de (2) 12% dos indivíduos constantes da pesquisa. 

A classificação etária foi feita com o número de 10 em 10 para contabilizar a 

porcentagem. A idade do grupo de estudo é de 35 anos a 68 anos de idade. 

É importante ressaltar que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ressalta que 

as modificações do estilo de vida devem ser mais que incentivadas, tendo em vista a 

grande possibilidade de evolução futura para o estado de hipertensão arterial com o 

avançar da idade (SIVA, 2004). 

A prevalência de HAS cresce com o aumento da idade, e quanto à 

classificação de peso (BRASIL, 2016, p. 45). 

Para Lessa (1998), a presença de HAS em idosos merece maior atenção 

devido à vulnerabilidade frente às complicações cardiovasculares determinadas não 

só pela hipertensão, como também por outros fatores de risco que se acumulam 

com o passar do tempo. 

  

27% 

13% 
47% 

13% 

35-45 idade

46-55 dade

56-65 idade

66-75 idade
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Gráfico 2 - Índice de massa corporal (IMC) dos sujeitos do estudo. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

O gráfico 2 demonstra que (6) 40% dos sujeitos da pesquisa apresentam em 

obesidade grau I; (3) 20% em excesso de peso; (3) 20% obesidade em grau II; (2) 

13% saudável e (1) 7% obesidade grau III. 

O resultado do cálculo do IMC foi analisado de acordo com a classificação 

definida pela Organização Mundial de Saúde (2017), válida somente para pessoas 

adultas: < 18,5 baixo peso adequado >ou = e < 25 sobrepesos = ou > 25 e < 30 

Obesidade=ou > 30. 

Pois se  tratando de motoristas de ônibus, a longa jornada de trabalho, o 

trabalho em turnos, a falta de um horário específico para fazer as refeições e a 

ausência de opções de alimentação saudável e atividade física nas rotas de trabalho 

em função disso  dificultam a manutenção de um estilo de vida saudável entre esses 

trabalhadores. Assim, contribuem para o aumento do excesso de peso e, 

consequentemente, para o aumento global do desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis (COSTA; MASTROENI, et al., 2011). 

Um conhecimento relevante sobre a obesidade é saber a localização dos 

depósitos de gordura corporal, pois a concentração excessiva na região abdominal 

(obesidade central ou androide) relaciona-se a diversas disfunções metabólicas e 

maiores risco de morbimortalidade decorrentes da doença aterosclerótica e de suas 

consequências, como a doença arterial coronariana. (MOHAMED et al., 2010). 

 

 

13% 

20% 
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20% 
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Obesidade Grave III
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Gráfico 3 - Circunferência abdominal dos participantes da pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BRAZ, 2019). 

Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Os dados relativos a circunferência abdominal, constatam que (9) 64 % dos 

motoristas apresentam o risco muito aumentado para a predisposição a doenças 

cardiovasculares, (3) 21% dos indivíduos com risco aumentado, e na faixa ideal e 

peso (2) 14%, conforme apresentados no gráfico 3. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a medida isolada da 

circunferência tem mostrado ser suficiente para estabelecer risco, sendo 

considerados os limites normais da circunferência até 90 cm para homens e até 80 

cm para mulheres (OMS, 2016). 

“A aferição da circunferência abdominal, independente das medidas 

tradicionalmente já utilizadas nos serviços públicos de saúde, poderiam contribuir 

para a identificação precoce de hipertensão arterial” (Marques 2008,p.3 ). 

A CA é um parâmetro recomendado para avaliar o risco de DCV devido ao 

baixo investimento e fácil manejo. Além disso, o risco de infarto do miocárdio e 

acidente vascular cerebral (AVC) está mais associado com o acúmulo de gordura na 

região do abdômen do que com o IMC (MORAES; FAYH, 2011, p. 338). 

 

 

 

 

 

14% 

22%  
64% 

Faixa Ideal

Risco aumentado

Risco muito aumentado
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Gráfico 4 - Grau de escolaridade dos participantes do estudo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que dos indivíduos 

participantes da pesquisa, nenhum deles possui ensino superior (graduação), já para 

o ensino médio observamos o correspondente a (8) 53% e para o ensino 

fundamental (7) 47% dos motoristas, conforme apresentado no gráfico 4.Ensino 

superior 

Analisando o gráfico acima se pode inferir que o grau de escolaridade tem 

influência na compreensão dos cuidados para hipertensão arterial sistêmica, dos 

malefícios da não adesão ao tratamento como, por exemplo, falta de cuidados 

diários com dieta e alimentação, controle do peso, uso adequado dos medicamentos 

exercício físico. 

Com base nos estudos, em nosso meio têm mostrado a influência do perfil 

socioeconômico, representados por baixa renda e baixa escolaridade, no controle da 

hipertensão, indicando que pessoas com condições socioeconômicas menos 

favorecidas apresentam níveis pressóricos mais elevados (TAVERA; PERIN, 2007). 
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Gráfico 5 - Realização de atividade física pelos sujeitos do estudo 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

O gráfico 5 mostra que (4) 27 % dos indivíduos realizam atividades 

físicas,(11) 73% não realizam exercício físico. 

Modificações no estilo de vida, incluindo exercício físico, são recomendadas 

no tratamento da hipertensão arterial (MONTEIRO; SOBRAL, 2007). 

A prática regular de atividades físicas de lazer, principalmente vigorosas, 

reduz em aproximadamente 30% o risco de desenvolvimento da HÁ (MEDINA et al, 

2010, p. 103). 

Está bem estabelecido, atualmente, que a rotina diária com exercícios físicos 

ajuda a prevenção e reabilitação de doenças cardiovasculares, face aos efeitos 

benéficos que proporciona sobre o sistema cardiovascular e sobre o controle dos 

demais indicadores de risco (GUEDES et al, 2009, p. 3). 
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Gráfico 6 - Hábito de tabagismo pelo sujeito do estudo 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

Com relação ao tabagismo, verifica-se, de modo geral, que grande parte dos 

indivíduos não é fumante, representando (12) 86% dos sujeitos da pesquisa, e (2) 

14% sim, conforme apresentado no gráfico 6. 

O tabaco causa um aumento agudo da pressão arterial e da frequência 

cardíaca, provavelmente mediada pela nicotina que age como um agonista 

adrenérgico, promovendo a liberação local e sistêmica de catecolaminas (dopamina, 

norepinefrina, vasopressina) (GONÇALVES, 2015, p. 81). 

A nicotina presente no cigarro provoca o aumento do trabalho cardíaco, a 

disfunção do endotélio capilar, a liberação de catecolaminas e a hiper-reatividade 

vascular aumentando, consequentemente, a pressão arterial (CARVALHO et al, 

2012, p.1). 
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Gráfico 7 - Frequência que os sujeitos consomem bebida alcoólica. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

Em se tratando da frequência do consumo de bebidas alcoólicas, conforme 

gráfico 8, constatou-se que (10) 67% dos motoristas não faz o uso do álcool, 

enquanto que (5) 33% consomem bebida alcoólica, somente nos finais de semana 

gráfico 7. 

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas está associado linearmente com 

o aumento da pressão arterial, bem como com o risco de doença cardiovascular. 

Quando analisada a idade, observa-se que o efeito do consumo excessivo de álcool 

sobre a pressão arterial é mais proeminente nos idosos do que nos jovens. 

Com relação à quantidade ingerida, ocorre uma elevação da pressão arterial 

média entre os indivíduos que consomem bebida alcoólica de forma moderada a 

intensa. Desta forma é recomendado para os homens não ultrapassar a quantidade 

de 30 ml de etanol por dia, equivalendo a 90 ml de destilado, ou 300 ml de vinho, ou 

720 ml de cerveja e, para as mulheres, 15 ml de etanol por dia (MUSSI; PORTELLA; 

et al., 2018). 
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Socialmente

Diariamente
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Gráfico 8 - Quanto a outro problema de saúde.  

 

 

Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

Outros problemas de saúde que acometem os indivíduos da pesquisa são 

apresentados no gráfico 8, onde (10) 67% dos motoristas não apresentam outros 

problemas ao passo que (2) 13% referem-se depressão,(1) 6% Gota, e    problema 

Renal ( litíase),(1) 7% , (1) 7% Gota,  (1) 7%Bronquite. 

 Para (MARTINS, João et al 2013). Para prevenção do alto índice de 

hiperuricemia  é essencial definir linhas orientadoras para a intervenção nutricional a 

este nível. A hiperuricemia e a gota, geralmente, estão associadas com a obesidade, 

hipertensão, dislipidemia, aterosclerose e síndrome metabólica. 

Strauss e Glaser (1975) apud Trentini et al. (1990) contataram que mudar um 

estilo de vida, bem como um hábito alimentar (exemplo: eliminar ou diminuir o sal) 

pode levar ao isolamento social em função dos pacientes deixarem de ir a festas e 

reuniões para evitar ingerir alimentos inadequados. 

Segundo Nunes(2007p.13) ``A HAS é comum em todas as formas de 

nefropatia, congênita ou adquirida, e, quando presente, acelera a perda de função 

renal e frequentemente estabelece um círculo vicioso no qual a HAS piora o dano 

renal que causa mais hipertensão``. 

A condição crônica de saúde pode levar a diversas perdas nos 

relacionamentos sociais, nas atividades de lazer e de prazer (beber, fumar e comer), 

perdas financeiras e na capacidade física. Todas essas perdas podem levar ao 
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Nenhum outro problema
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desânimo, tristeza e depressão, sendo um agravante no momento de mudar um 

hábito ou um estilo de vida. 

Gráfico 9 - Valores de Pressão arterial dos participantes do estudo. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

     Fundamentado nos valores constantes no gráfico 9, observa-se que nenhum dos 
sujeitos apresentou valor de pressão arterial considerada normal e nem estágio 3, 
sendo que 7 sujeitos, ou seja, 50% apresentaram valor considerado hipertensão 
estágio 1, sendo (6) 43% Pré hipertensão, e (1) 7% considerada hipertensão estagio 
2. 
``Para (TAVARES, Brandão et al 2010)  a pressão arterial  sanguínea é  considerada 
normal ≤ 120 PAS (mmHg), ≤ 80 PAD (mmHg); Pré-hipertensão 121-139 PAS  
(mmHg) 81-89 PAD (mmHg); Hipertensão estágio I, 140 – 159 PAS  (mmHg) 90 – 99 
PAD (mmHg); Hipertensão estágio 2- 160 – 179 PAS  (mmHg) 100 – 109 PAD 
(mmHg); Hipertensão estágio 3 ≥ 180 PAS  (mmHg) ≥ 110 PAD (mmHg). 

Entretanto, é de conhecimento que em 2017 houve atualização da Classificação dos 

valores pressóricos de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, sendo 

apresentado na Revista Brasileira de Hipertensão 7a ed., o que corresponde a 

diferença entre elas 130 PAS (mmHg), 80 PAD (mmHg) já é considerado hipertenso 

em estagio I, e o hipertenso em estagio 2 140 – PAS  (mmHg) 90 PAD (mmHg). 

(Malaquias, M.V.B et al., 2016).  

Nos acasos acima, foi considerado apenas uma aferição de PA. Segundo o 

ministério da saúde (2016) medir a pressão regularmente é a única maneira de 

diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a 

pressão ao menos uma vez por ano. 
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A hipertensão arterial vem se transformando progressivamente num dos mais 

graves problemas de saúde pública, atingindo adultos, em especial os mais idosos, 

sendo definida pela organização mundial de saúde como a elevação crônica da 

pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica. 

Sua prevalência tende a ser maior no sexo masculino. Os números são muito 

variáveis para o país, variando de 5,0% a 32,7% em diferentes regiões do país 

(LESSA, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Sujeitos do Estudo que realizam controle da Pressão arterial. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 

Com base nessa análise, gráfico 10 foi possível perceber que (13) 87% dos 

sujeitos não estão fazendo de acompanhamento da hipertensão, somente (2) 13% 

realizam o controle,  considerando que, quando vão ao médico e são diagnosticados 

com HAS, são orientados a participar do programa do governo que é o Hiperdia. 

O Hiperdia destina-se ao cadastramento e acompanhamento de portadores 
de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial 
do Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para 
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aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e 
sistemática a todos os pacientes cadastrados. O sistema envia dados para 
o Cartão [Nacional de Saúde, funcionalidade que garante a identificação 
única do usuário do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2019). 
 

Segundo artigo publicado na Revista Brasileira de Hipertensão (2017), para 

hipertensos sem controle adequado da PA, recomendam-se avaliações médicas 

mensais, com o objetivo de alcançar a meta pressórica recomendada o mais breve 

possível mediante ajustes terapêuticos sequenciais. Sempre que possível, o controle 

pressórico deve ser confirmado com medições de PA obtidas fora do consultório, 

seja pela MAPA de 24 horas ou por medidas residenciais da PA. Em idosos e 

naqueles com elevações muito significativas da PA, convém reduzir os níveis 

pressóricos de forma mais cautelosa, progressiva, cabendo um julgamento caso a 

caso, conforme as condições gerais do paciente, a presença de comorbidades e de 

medicação concomitante. 

O Conhecimento dos hipertensos sobre a doença e os seus fatores de risco é 

de grande relevância para que os profissionais de saúde delimitem o tratamento 

adequado, seja este medicamentoso ou não; ou até mesmo apenas para redução de 

danos através da adoção de medidas que visem minimizar o impacto da hipertensão 

na vida de seus portadores, com a melhoria da condição de vida a fim de preservar 

os órgãos alvo, como coração, vasos sanguíneos, cérebro e os rins (SANTA; 

NEMES; ELUF, 2010) 

A relação existente entre a não adesão ao tratamento da HAS e o 

conhecimento do paciente sobre a doença e o regime terapêutico tem sido reportada 

(PUCCI et al.,2012). 
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Gráfico 11 - Tempo de permanência no trabalho. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Podemos observar no gráfico 11 que o maior número de indivíduos 

representados por (13) 87% dos entrevistados, os quais permanecem sentados para 

o desempenho de suas funções, tendo como jornada de oito horas de trabalho, 

sendo apresentado ainda (1) 7%  dos indivíduos que trabalha uma hora a menos, ou 

seja, seis horas e outro (1) 6% duas horas menos que os (13) 87% dos indivíduos. 

O maior prejudicado, com a falta de movimentação do organismo, é o sistema 

cardiovascular. A inatividade provocada pelo excesso de tempo sentado aumenta o 

nível de resistência à insulina e de gordura no sangue, o que faz com que o 

bombeamento ocorra de maneira ineficaz pelo corpo. Assim, aumenta-se o risco de 

infarto, derrame ou morte súbita. Além disso, na posição sentada, os discos 

intervertebrais, responsáveis pelo amortecimento de impactos dos movimentos, 

ficam pressionados e causam inflamações nas articulações, dor nas costas e desvio 

postural (REVISTA DE ENF, 2018). 
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6 horas
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Gráfico 12 - Estado emocional dos sujeitos do estudo. 

 

 

Fonte: (BRAZ, 2019). 

 

No Gráfico 13 são apresentamos os dados com referência ao estado 

emocional dos motoristas, onde constatou-se que (11) 73 % trabalham bem 

humorados, (4) 20% são ansiosos e (1) 7% considera-se mal humorado.  

Um artigo publicado por Lipp (2007), revelou que as características de 

personalidade do hipertenso determinam em grande parte sua reatividade 

cardiovascular ante os estressores ligados à expressão ou inibição de sentimentos. 

O estudo, que utilizou 80 pacientes, mostrou que a Pressão Arterial Diastólica (PDA) 

e a Pressão Arterial Sistólica (PAS) não variaram sempre de modo paralelo, em 

certos momentos, uma aumentava enquanto a outra não sofria mudanças, 

dependendo da condição experimental em vigor e das características psicológicas 

do paciente (ALMEIDA, 2003). 

Verificou-se que as variáveis psicológicas, como dificuldades de identificar e 

expressar emoções e o estresse emocional são fatores importantes na determinação 

da magnitude da reatividade cardiovascular que ocorre em contatos sociais 

estressantes de descontrole do estresse e hipertensão arterial sistêmica (LIPP, 

2007). 

A importância dos estudos sobre a influência do estresse emocional na 

reatividade cardiovascular, deve ser enfatizada porque oferece a possibilidade de 

trabalhos na área da saúde direcionados à redução do estresse emocional, podem 

73% 
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7% 

Bem Humorado
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reduzir crises hipertensivas, muitas vezes desencadeadas por fatores estressantes 

da vida diária e também porque podem colaborar para o controle da hipertensão 

arterial sistêmica e para a prevenção de outras possíveis patologias associadas 

(LIPP, 2007). 

Uma importante observação é que, no aparelho circulatório, o estresse e o frio 

são capazes de provocar um aumento da atividade simpática, levando a liberação 

de adrenalina e promovendo, desta forma, taquicardia e vasoconstrição 

(GANGWISCH, 2010). 

 

Gráfico 13 - Análise da refeição dos sujeitos da pesquisa. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Na amostra apresentada no gráfico 13, (13) 87% dos sujeitos da pesquisa 

mantem a rotina alimentar, sendo observado como um ponto positivo para pesquisa, 

porém, (1) 7% relata que não janta e (1) 6% exagera na alimentação. 

Para Lima et al., (2007), o padrão alimentar dos brasileiros tem apresentado 

mudanças devido ao maior consumo de alimentos industrializados em substituição 

às tradicionais comidas caseiras. Essas mudanças causadas pelo estilo de vida 

moderno levam ao consumo excessivo de produtos gordurosos, açúcares, doces e 

bebidas açucaradas e à diminuição da ingestão de cereais e/ou produtos integrais, 

frutas e verduras, que são fontes de fibras. 
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Gráfico 14 - Uso de medicamento para Hipertensão pelos sujeitos do estudo. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Em referência a medicação utilizada pelo indivíduos participantes da 

pesquisa, podemos observar no gráfico 14 que a medicação Losartana prevaleceu 

como sendo a mais utilizada pelos motoristas,  onde (7) 47% deles usam como 

medicação de melhor escolha conforme prescrição médica, (3) 20% não usa 

medicamento, pois não houve necessidade após um controle na alimentação e 

exercício físico e (2) 13% usa o medicamento Atenolol,  (2) 13% o medicamento 

Brasart e (1) 7% não lembrava. 

 È de suma importância na abordagem do paciente a definição terapêutica, a 

intervenção não farmacológica foi o grande alvo de intensificação dessa nova diretriz 

e hipertensão. A intervenção não farmacológica esta indicada para todos os 

pacientes com hipertensão elevada, ou seja, mesmo aqueles que não são 

considerados hipertensos.( Malaquias, M.V.B et al., 2016). 

Para Pierin (1989), o fato de os pacientes conhecerem, de forma inadequada 

ou parcialmente, os riscos da hipertensão não controlada pode ser um fator que 

favorece a não adesão ao tratamento. 

Está bem consolidado na literatura que o tratamento da hipertensão arterial 

reduz, significativamente, o risco de complicações cardiovasculares, particularmente 

acidentes vasculares cerebrais (COELHO et al, 2005, p. 159). 
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Gráfico 15 - Uso de outros medicamentos pelos participantes da pesquisa.  

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Ficou constatado que a maioria dos motoristas não utiliza outros tipos de 

medicamentos conforme os dados constantes no gráfico 15 mostrando que (10) 67% 

dos indivíduos, (1) 7%, utiliza Alenia, (1) 7% Aluprinol, (1) Omeprazol e (1) 7% 

fluoxetina. 

Devido ao uso de algumas medicações nota-se interferência na pressão 

arterial, tais como fluoxetina, metformina e alenia. Quando o tratamento não e de 

uso correto e contínuo, pode causar elevação da pressão. 

Das interações encontradas no estudo de as principais se deviam ao uso de 

mais de um medicamento para o controle da hipertensão, porém, os resultados ora 

apresentados demonstram que as associações e potenciais interações com os anti-

inflamatórios são ainda mais significativas. Tais informações vem ao encontro do 

assunto ressaltando o uso anti-inflamatórios inibidor da síntese renal de 

prostaglandinas ou causam retenção de fluídos orgânicos e sódio, antagonizando 

efeitos dos fármacos anti-hipertensivos. Quando associados aos diuréticos podem 

causar hipocalemia (SANTOS; JUNIOR, 2012). 
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Gráfico 16 - Respostas dos sujeitos quanto ao que a hipertensão pode causar 

 

Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

Conforme informação apresentadas no gráfico 17, os sujeitos da pesquisa 

citaram os malefícios sobre a HAS, baseados em seu conhecimento, associadas  a 

outras complicações da HAS, onde 42% dos motoristas citou que pode levar a óbito, 

(5) 26%  AVC, (4) 21% infarto e (2) 11% de maior vulnerabilidade. 

Para Lima, Barro e Oliveira (2013, p. 5), reside a importância de um olhar 

compassivo sobre os determinantes sociais envolvidos no processo saúde-doença 

da hipertensão arterial, tendo em vista que estes exercem crescente influência na 

adesão e monitoramento do paciente 

 

 

 

 
Gráfico 17 - O que sente quando tem pressão alta. 
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Fonte: (BRAZ, 2019). 

Na pesquisa foram relatados os sintomas observados quando a pressão está 

alterada, sendo que a maioria dos motoristas (5) 33 % não tem sintomas, (3) 20% 

sentem dor de cabeça, (3) 20% sentem tem dor na nuca, (1) 6% disse que disparam 

coração, (1) 7% tontura e dormência, (1) 7% tontura e dor no peito, e  (1) 7% mal 

estar, de acordo com o gráfico 17. 

A ausência de sinais e sintomas não permite ao indivíduo perceber os riscos a 

que está exposto, dificultando a adesão ao tratamento e a modificação de 

comportamentos de riscos. 

Além desses aspectos, a falta de conhecimento sobre a doença quanto a sua 

origem, causas, consequências e controle, também resultam em uma baixa adesão 

ao tratamento, fato bastante evidenciado na atuação junto aos hipertensos 

(CAVAGIONI; PIERIN, 2010). 
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Gráfico 18 - Grau de parentesco familiares com hipertensão. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

O grau de parentesco foi um dos pontos abordados na pesquisa,  e conforme 

o gráfico 18 demonstra, hipertensão arterial sistêmica prevaleceu em (8) 42% dos 

sujeitos, sendo genéticos, tendo a mãe como portadora de HAS, (5) 26%  tendo seu 

pai como portador, (4) 11%  o irmão apresenta HAS e  (1) com 5% vários casos na 

família. 

A genética e os fatores ambientais como obesidade, inatividade física e 

abundância no consumo de sódio também são apontados como fatores de risco 

para hipertensão arterial (HIGH BLOOD PRESSURE – SCREENING, 2004). 

Gráfico 19 - Relata se os motoristas têm insônia. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
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Os resultados apresentados no gráfico 19 demonstram haver uma grande 

variação entre os sujeitos que não apresentam insônia, representa (12) 80% dos 

entrevistados e (3) 20 % apresenta insônia. 

A curta duração do sono e insônia, sintomas típicos da depressão, podem ser 

mecanismos pelos quais, provocam a hipertensão, também foram associados com a 

prevalência de hipertensão em estudos longitudinais, para Gottlieb (2006), a 

restrição do sono aumenta a pressão sanguínea e do sistema nervoso simpático. 

Restrição do sono também pode comprometer, segundo Suka (2003), 

sensibilidade à insulina e aumento do apetite, diminuindo a leptina, o aumento do 

sono de curta duração. Para Folkow (1990), está associada com a incidência de 

diabetes Spiegel (1999), e obesidade Spiegel (2004), fatores de risco potente para a 

hipertensão. 

As intervenções que aumentam a quantidade e melhoram a qualidade do 

sono poderiam servir como tratamentos e como medidas de prevenção primária da 

hipertensão nesses indivíduos (PREIBIZ, 2006). As intervenções comportamentais 

poderiam incluir a assistência na execução de práticas de higiene do sono e na 

modificação de hábitos de sono não-adaptativos (JAMES, 2010). 
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Gráfico 20 - Com que frequência realiza seus exames. 

 
Fonte: (BRAZ, 2019). 
 

No gráfico 20, temos a demostração da frequencia  em que os sujeitos 

realizam seus exames de rotina,  sendo que (5) 33% dos sujeitos realiza seus 

exames uma vez ao ano, (5) 33% dos sujeitos realiza quando precisa (4) 27% a 

cada seis meses e  (1) 7% não costuma fazer. 

Pacientes assíduos têm uma maior probabilidade de sucesso no controle da 

pressão arterial. Entretanto, esse controle ainda está longe de ser ideal. (COELHO, 

et al, 2005, p. 160). 

A participação das pessoas com HA em atividades de educação em saúde, 

tanto individuais quanto coletivas, é um fator motivador para o autocuidado, a 

instituição de mudanças no estilo de vida e a adesão ao tratamento (RIBEIRO; 

TROMPZYNSKI, 2014) 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível identificar os hábitos de vida que influenciam a 

Hipertensão Arterial em motoristas de transporte coletivo de uma empresa. 

Os dados desta pesquisa demonstraram que grande parte dos indivíduos 

estão com idade entre 56 e 65 anos, representando (7) 44% dos entrevistados; 

nenhum deles possui ensino superior (graduação). 

Em relação a hábitos de vida, constatou-se que (6) 40% dos sujeitos da 

pesquisa apresentam em obesidade grau I; circunferência abdominal alterada (9) 

64% motoristas indicando risco aumentado para a predisposição a doenças 

cardiovasculares. Dez sujeitos (67%) relatam não fazer uso de bebida alcoólica; 

grande parte dos indivíduos não é fumante, representando (12) 86% dos sujeitos da 

pesquisa; Cinco (5) 33% sujeitos referem ter outras doenças como: doença Renal, 

“Gota”, Bronquite e depressão. Ainda (4) 20% sujeitos consideram-se ansiosos e (1) 

7% nervoso. Importante ainda destacar que (11) 73% não realizam exercício físico, 

mas (13) 87% responderam manter a rotina alimentar, sendo observado como um 

ponto positivo para pesquisa. 

Foi relevante a resposta quanto ao não uso do tabaco como o da bebida 

alcoólica de forma regular. Esses hábitos precisam ser mantidos e se possível 

ampliados para que essa população possa ter uma melhor qualidade de vida. 

Especificamente em relação a hipertensão, 7 sujeitos apresentaram valor 

considerado hipertensão estágio 1, sendo (6) 43% Pré hipertensão. O que preocupa 

foi a resposta em relação ao acompanhamento dos valores de pressão arterial, 

sendo que (13) 87% não fazem acompanhamento. 

Os sujeitos descreveram que a pressão está alterada não tem sintomas ( 5 

sujeitos); sentem dor de cabeça (3); dor na nuca (3) e apenas um respondeu que 

“dispara o coração”( taquicardia);  sente tontura e dormência (1); dor no peito (1)  e 

sente mal estar geral (1). 

Em relação a medicação, a mais utilizada foi a  Losartana (7) 47% que 

responderam ser a medicação de  melhor escolha a critério médico;  (3) 20% não 

usam medicamento, descrevem controlar a pressão arterial com alimentação e 

exercício físico;  (2) 13% usa o medicamento Atenolol,  (2) 13% o medicamento 

Brasart e (1) 7% não lembrava. 
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Quanto aos exames de rotina, (5) 33% sujeitos responderam que realizam 

exames anualmente; (5) 33% realizam “quando precisa” (sob seus critérios); (4) 27% 

a cada seis meses e (1) 7% não costuma realizar. 

Em relação às complicações da HAS, 42% dos motoristas respondeu que 

pode levar a óbito; (5) 26% que a pressão arterial descontrolada desencadeia um 

“derrame” (Acidente Vascular Cerebral); (4) 21% descrevem que pode ocorrer infarto 

e (2) 11% de maior vulnerabilidade a outras doenças. 

Compreende-se que o cuidado à saúde engloba o uso contínuo do 

medicamento, porém deve ser sempre associado a hábitos de vida saudáveis, 

incluindo a saúde mental e acompanhamento periódico de exames preventivos, 

incluindo aferição regular da pressão arterial. 

Neste sentido, medidas educativas devem ser sempre realizadas, através de 

uma educação continuada dentro das próprias empresas para qual esses e demais 

motoristas trabalham, por meio de reuniões, roda de conversa, acessibilidade aos 

profissionais de saúde das empresas. 

Ações de conscientização, motivação e colaboração de funcionários de 

empresas de transporte coletivo podem acontecer com planejamento participativo e 

também intersetorial, e nesse caso em específico, envolvendo a todos os 

trabalhadores e não somente para os hipertensos. 

Acredita-se que os hábitos apresentados pelos motoristas podem ser 

modificados de maneira simples tornando-os hábitos saudáveis, através de 

pequenas mudanças, para que a qualidade de vida dos motoristas seja ampliada e 

consequentemente sua condição de saúde seja melhor. 

A confecção de folders educativos e a distribuição dos mesmos dentro de 

empresas também seria uma maneira de levar o conhecimento a todos os 

motoristas, e então buscar a mudança de comportamento em busca de hábitos 

saudáveis. 

Diante dos resultados expostos na pesquisa, acredita-se que estes 

possibilitarão o planejamento de ações sustentadas que visem à diminuição da 

incidência da HAS entre motoristas de ônibus, e, por conseguinte, das complicações 

que futuramente podem vir a agravar. 

Ao decorrer do processo da pesquisa percebi a importância de estar 

realizando esta a qual permite ao Enfermeiro prestar assistência individualizada 

assegurar a continuidade dos cuidados de manter a comunicação com os demais 
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membros da equipe multidisciplinar para um cuidado específicos a estes 

trabalhadores. 

Este trabalho além de ser um grande desafio no sentido de realmente 

contribuir positivamente com o cliente e tendo grande ênfase para mim o 

amadurecimento como futuro profissional, momentos de crescimento e 

aprendizagem para a assistência de enfermagem. 

Além de obter conhecimento científico sobre os hábitos de vida que 

influenciam a hipertensão arterial nos motoristas de transporte coletivo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo – A sua participação é 

fundamental para o sucesso desta pesquisa.  O questionário é anónimo, não 

devendo por isso colocar a sua identificação em nenhuma das folhas nem assinar o 

questionário. Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que 

responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. Na maioria das 

questões terá apenas de assinalar com um x a sua opção de resposta. Obrigado 

pela sua colaboração. 

 

1) IDADE ___________ 

2) DATA DE NASCIMENTO 

3) ALTURA 

4) PESO 

5) IMC 

6) CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

7) VALOR DA PRESSÃO ARTERIAL 

8) TEM CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS VALORES DE PA.? 

(  ) Sim, Como é o histórico dos valores de PA?______________________ 

(  ) Não 

 

9) ESTADO CIVIL 

(   ) Solteiro          (    ) Casado                  (   ) União Estável         (   )Viúvo 

(   ) Divorciado 

 

10) QUAL SEU GRAU DE ESCOLARIDADE 

 

 

         Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
UNIARP 

82.798.828/0001-00 
Rua Victor Batista Adami, 800 – Centro – Cx. Postal 

232 
CEP 89500-000 – Caçador – SC 

Fone/Fax: (49)3561-6200/35616202 
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(   )  Ensino Fundamental             (   ) Ensino Médio             (   ) Graduação 

Outros____________________ 

 

11) VOCE PRATICA ALGUMA ATIVIDADE FISICA? 

(   ) Sim, Quais?________________________  (   ) Não 

 

12) VOCÊ É FUMANTE? 

(   ) Sim, quantos cigarros/carteira por dia?_______________(   ) Não 

 

13) COM QUAL FREQUENCIA VOCE CONSOME BEBIDA ALCOOLICA? 

(   ) Socialmente                                          (   )   Diariamente 

Quantas vezes por semana? ____________________ 

 

14) TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? 

(   ) Sim, Quais?__________________________ (   ) Não 

 

15) QUANDO ESTÁ A TRABALHO, QUANTO TEMPO PERMANECE SENTADO? 

_______________________________________________________________ 

 

16) SE CONSIDERA UMA PESSOA: 

(   ) Alegre            (   )  Nervosa           (   ) Estressado          (   )  Ansioso 

 

17) FAZ USO DE MEDICAÇÃO PARA PRESSÃO ALTA? 

(   ) Sim, Qual? __________________(   )  Não 

 

18) O QUE SABE SOBRE PRESSÃO ALTA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

19) FAZ USO DE OUTRAS MEDICAÇÕES? 

(   )  Sim, Quais? ___________________________ (   ) Não 

Toma de acordo com indicação médica? 

(   )  Sim, Quais? ___________________________ (   ) Não 

 

20) DESCREVA COMO É: 
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a) Seu café da manhã; 

 

b) Seu Almoço; 

___________________________________________________________________ 

c) Sua Janta; 

 

21) QUANTO ESTÁ EM VIAGEM, MANTEM A ROTINA ALIMENTAR: 

 

 

a) O QUE MUDA? 

 

 

b) COSTUMA SE ALIMENTAR DURANTE AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES? QUE 

TIPO DE ALIMENTO? 

 

 

22) VOCE TEM ANTECEDENTES FAMILIARES COM PRESSÃO ALTA? 

(   ) Sim, Quem? ______________________ (   ) Não 

 

23) COM QUE FREQUENCIA REALIZA SEUS EXAMES? 

(   ) Uma vez por ano                  (   ) a cada 6 meses (   ) Não costuma fazer               

(   )  faz quando precisa 

 

24) QUAL SINTOMA VOCE MAS SENTE QUANDO PERCEBE SUA PRESSÃO 

ALTA? 

_____________________________________________________________ 

 

25) VOCE TEM INSONIA? 

(   ) Sim                           (   ) Não 

 

OBS: Entende-se que resultados dos exames de HDL, LDL, TRIGLICERIDEOS, 

COLESTEROL TOTAL, são importantes para correlacionar com o sinais e sintomas 

e diagnóstico de hipertensão arterial. Após encaminhamento para o cardiologista 
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estes exames são solicitados. Porem estes dados não são disponibilizados para a 

conclusão do Atestado de saúde ocupacional (ASO) e portanto, indisponíveis para 

este estudo. 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe 

(CEP-UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 
 
 
 
 
1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto:  

HÁBITOS DE VIDA QUE INFLUENCIAM  NA PRESSÃO ARTERIAL DOS 
MOTORISTAS DE TRANSPORTES COLETIVOS 

 
 
 

 
Área do Conhecimento: Saúde  
Curso: Enfermagem 
Número de participantes no centro: 15 Número total de 

participantes: 15 
Patrocinador da pesquisa:  
Instituição onde será realizado: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
UNIARP  
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Dayane Carla Borille 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

acima identificado. O documento abaixo contém todas as informações 

necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste 

estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 
2. Identificação do Participante da Pesquisa 
Nome:  Data de nascimento: 
Endereço: 
Telefone: E-mail: 
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3. Identificação do Pesquisador Responsável 
Nome: Dayane Carla Borille 
Profissão: Enfermeira Docente N. do Registro no Conselho: 086248 
Endereço: Rua Portunião, nº 159 
Telefone: (49)999812283  E-mail: dborille.db@gmail.com 
 
1. O (s) objetivo (s) desta pesquisa é (são):  

 
1.4 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo geral 

Identificar os hábitos de vida que influenciam motoristas de empresa X 

com fatores de risco presentes. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Identificar quantos motoristas apresentam Hipertensão Arterial; 

· Identificar hábitos de vida que influenciam pressão alta nos  motoristas 

de transporte coletivo; 

· Realizar associação entre fatores de riscos e Hipertensão Arterial nos 

motoristas. 

 

2. O procedimento para coleta de dados: Será entregue a cada usuário que 
comparecem a clínica para realizar exames ocupacionais, um questionário 
com perguntas claras e objetivas para conclusão da pesquisa, referente a 
hipertensão. 

 
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
 

· Conhecimento procedente da pesquisa que contribuirá para o 
desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção (tratamento) 
no futuro. 

 
4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

 
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo. Você será 

esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre 

para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 
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5. Descreva os procedimentos que serão adotados. Será entregue a cada 

usuário um questionário contendo perguntas claras e objetivas. 
 
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta 

pesquisa no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer 
explicação. 

 
7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de 
você sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará 
como responsável. 

 
8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar 

físico. Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento 
médico, etc.  

 
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 

concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que 
meus dados pessoais não sejam mencionados. 

 
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o 

CEP-UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, 
telefone (049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter 
informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 

 
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) 

resultado(s) parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento 
quanto às dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o 
presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando 
uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
 

 
___________________________ 

Participante da pesquisa 

 
________________________________ 
 Pesquisador Responsável pelo Projeto 

  
Testemunha: 
 
Nome: ____________________________  
 

 


