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RESUMO  

 

Introdução: Trata-se a um estudo com mapeamento e descrição da ocorrência de casos de 

Hipertensão na Policlínica Comunitária de Jurujuba e do Programa Médico de Família de 

Jurujuba/Niterói. Com isso, percebe-se a necessidade de atuação direta dos profissionais de 

Atenção Básica para que os casos já existentes não agravem e possam minimizar os impactos 

na economia ativa da Comunidade. Justifica-se o uso da cartografia enquanto técnica 

facilitadora na implementação dos cuidados aos profissionais pescadores dessa região. Objeto 

de Pesquisa: A ocorrência da HAS em pescadores e maricultores a partir da análise espacial 

com avaliação dos fatores de risco. Questão da Pesquisa: “O Georreferenciamento contribui 

para a redução da ocorrência de hipertensão arterial sistêmica em pescadores e maricultores 

de Jurujuba/Niterói?”. Objetivo Geral: Descrever os fatores de risco, demográficos e 

determinantes sociais de saúde. Objetivos específicos: Mapear os eventos de hipertensão 

arterial sistêmica considerando os processos de espacialização e identificar através da análise 

espacial as áreas de maior vulnerabilidade das ocorrências da HAS em pescadores e 

maricultores. Considerações finais: Este estudo contribuiu para o monitoramento da 

hipertensão arterial e esclarecer os fatores de risco e demográfico, além dos determinantes 

sociais de saúde, para o desenvolvimento da Hipertensão Arterial Sistêmica presente nos 

hábitos e rotinas dos pescadores e maricultores da região de Jurujuba/Niterói. Resultados: 

Identificaram-se casos através dos prontuários e, os mesmos, confirmaram-se no cadastro do 

HIPERDIA, havendo uma relação entre a atividade pesqueira e maricultura com a hipertensão 

arterial sistêmica em decorrência dos hábitos advindos da atuação profissional. Cabe aos 

profissionais de saúde ter um planejamento voltado na Atenção Básica quanto à ocorrência de 

doenças crônicas locais, para incidir um tratamento e acompanhamento eficaz de modo a 

reduzir e minimizar os riscos e agravos em longo prazo com rotinas e hábitos constantes.  

 

Palavras-Chave: Atenção Básica. Hipertensão. Cartografia. Administração dos cuidados do 

paciente. Gestão em saúde. Trabalhadores. Pescadores 

  



 

ABSTRACT 

 

Introduction: It refers to a study with mapping and description of hypertension cases's 

occurrence in Community Polyclinic of Jurujuba and Jurujuba/Niterói Family Medical 

Program. Through this, we can observe that Basic Atention professionals must be involved, so 

existing cases do not increase and it becomes possible to minimize the impacts on the 

economy of the community. The use of cartography works as a facilitator in the 

implementation of health care for fishermen in this region. Research object: Systemic 

hypertension's occurence in fishermen and maritime professionals from the spatial analysis 

with evaluation of risk. Research question: "Does the Georeferencing contribute to the 

reduction in the occurrence of HAS in fishermen and maritime professionals from 

Jurujuba/Niterói?". General objective: Analyze the risk factors, demographic factors and 

social determinants of health. Specific objectives to identify through spatial analysis the areas 

in which vulnerability of HAS occurrences in fishermen and maritime professionals is greater 

to map the events of systemic hypertension taking into account spatialization processes to 

identify through spatial analysis the areas in which vulnerability of Systemic Hypertension's 

occurrences in fishermen and maritime professionals is greater. Final considerations: this 

study will contributed to the monitoring of hypertension and will also clarify the demographic 

and risk factors, in addition to the social determinants of health, to the development of 

Hypertension in the habits and routines of fishermen and maritime professionals is greater in 

the region of Jurujuba/Niterói. Results: Through medical records many cases have been 

identified, and then it was confirmed by the HIPERDIA record, that there is a relation among 

both fishing and maritime activity and hypertension due to the habits of professional 

performance. It is up to health professionals keep a planning in the basic attention regarding 

the occurence of local chronic diseases to offer effective treatment and monitoring in order to 

reduce and minimize long term risks and damages with routines and habits. 

 

Keywords: Basic Attention. Hypertension. Cartography. Management of patient care.  

Health management. Workers. Fishermen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, várias iniciativas da sociedade brasileira vêm procurando 

consolidar avanços nas políticas públicas de atenção integral em Saúde do Trabalhador que 

incluem ações envolvendo assistência, promoção, vigilância e prevenção dos agravos 

relacionados ao trabalho. No entanto, são grandes os obstáculos à consolidação de programas 

e ações que poderiam contribuir de forma mais efetiva para a melhoria dos indicadores 

nacionais, que colocam o país em situação crítica quando comparado com nações socialmente 

mais desenvolvidas (LACAZ, 2010). 

Esse esforço do Serviço de Saúde na consolidação dos programas necessários a 

atender o público da população economicamente ativa não consegue atender de forma integral 

aos trabalhadores pela dificuldade nos atendimentos em horário comercial, estendendo-se 

assim ao local de trabalho as possíveis atividades de atenção à Saúde do Trabalhador ou 

atendendo até duas ou três horas além do horário das Unidades de Atenção Básica. Além 

disso, ainda existem muitos casos não notificados, não acompanhados e sem adesão integral 

principalmente nos setores informais do nosso país, e nas cidades mais remotas e menos 

industrializadas.   

Há uma lacuna na produção de informações sobre o impacto na saúde, visto que, 

considerando a grande quantidade de agravos à saúde, há uma dissociação de ações e 

programas de investimentos visando à melhoria de condições de trabalho e à saúde dos 

trabalhadores. A participação dos trabalhadores, embora presente, não é constante, o que 

revela certa ambiguidade na sua atuação (MACHADO, 2011). 

Além da preocupação no acompanhamento e redução de doenças crônicas desses 

trabalhadores, também surge a preocupação relacionada aos acidentes de trabalho que levam à 

morte ou afastamento, tornando-se uma grande preocupação aos profissionais de Saúde 

Ocupacional.  

No ano de 2010, de um total de cerca de 720 mil acidentes, mais de 2.500 resultaram 

em mortes e houve mais de 15 mil afastamentos do trabalho por incapacidade permanente. 

Tais acidentes também acarretam em impacto orçamentário, tendo sido gastos em 2010 cerca 

de R$11 bilhões para pagamento de auxílio-doença e auxílio-acidente. Esses dados 

representam apenas uma parte do total dos acidentes efetivamente ocorridos excluem agravos 

não registrados pelas empresas e os sofridos por trabalhadores do setor informal, que, segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), atingiram 37,4% dos 

trabalhadores brasileiros em 2009 (ZINET, 2012).  
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Com isso, é importante enfatizar o acompanhamento desses trabalhadores informais e 

faz-se necessário entender que entre as principais doenças crônicas não transmissíveis, a que 

mais afeta os trabalhadores tem sido a Hipertensão Arterial, por ser uma doença de etiologia 

complexa, multifatorial e resultante da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores 

emocionais (BRASIL, 2013). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é 

o principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Evidências científicas 

mostram que pequenas reduções na pressão arterial (PA), têm grande impacto na redução da 

morbidade e mortalidade cardiovascular (OMS, 2012). 

 Além das consequências físicas, a Hipertensão Arterial também nos traz reflexos na 

cognição, quando relacionados à idade avançada. Estudos recentes afirmam que a hipertensão 

arterial é uma causa potencialmente tratável de declínio cognitivo e demência, mas sua maior 

influência sobre a cognição pode ocorrer na meia-idade. Avaliando a associação entre a 

hipertensão na meia idade (48 a 67 anos de idade) e a alteração no desempenho cognitivo 

durante 20 anos, foi realizada uma pesquisa conhecida como The Atherosclerosis Risk in 

Communities Neurocognitive Study (1990-1992 até 2011-2013). 

 A hipertensão arterial na meia idade e a pressão arterial sistólica elevada na meia 

idade mais avançada, mas não na vida senil, foi associada a um maior declínio cognitivo 

durante os 20 anos do estudo. A maior queda foi encontrada com a pressão arterial mais alta 

na meia idade em brancos, mais do que em afro-americanos. Em paralelo à cognição e a 

relação com a idade avançada dos pescadores, revelam-se as evidências de casos relacionados 

à psiquiatria. A hipertensão se torna sintoma em alguns casos e em outros, acaba sendo a 

causa: além de potencializar o acidente vascular isquêmico cerebral, induz também a perda de 

cognição progressiva e afastamento por causas psiquiátricas em homens de meia idade 

(JAMA; NEUROLOGY, 2014).  

 A saúde do trabalhador é uma área da Saúde Pública que possui as relações existentes 

entre o trabalho e a saúde como objeto de estudo. Sua intervenção deve ser realizada traçando 

os objetivos de promover a saúde com de vigilância aos riscos, para só então definir como 

será a gerência do cuidado a esses trabalhadores.  

O dimensionamento da problemática dos efeitos à saúde, relacionados ao trabalho, nos 

diversos coletivos populacionais, depende da qualidade das informações coletadas relativas à: 

documentação da distribuição de agravos segundo variáveis demográficas; detecção de 

situações para relaciona-las ás suas causas; identificação de necessidades de investigações, 
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estudos ou pesquisas e, finalmente, organização de banco de dados para o planejamento de 

ações e serviços. (BRASIL, 2002).  

Diante do levantamento das necessidades de saúde dos moradores e do perfil 

epidemiológico levantado no programa de pesquisa/extensão identificamos uma crescente 

evolução aos casos e agravos caracterizados por doenças crônicas não transmissíveis, dentre 

elas a Hipertensão Arterial Sistêmica.  

Com base no exposto foi elaborado como questão de pesquisa: “O 

Georreferenciamento contribui para a redução da ocorrência de hipertensão arterial sistêmica 

em pescadores e maricultores de Jurujuba/Niterói?”. Foram delimitados como objetivos do 

estudo: Descrever os fatores de risco, demográficos e determinantes sociais de saúde; e 

mapear os eventos de hipertensão arterial sistêmica considerando a análise espacial. 

 A motivação desse estudo surgiu pela aproximação da realidade vivida pelos 

pescadores e maricultores através da participação no Programa de Ação de Extensão da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) orientado pela Professora Drª Bárbara Pompeu 

Christovam, na Comunidade de Jurujuba/ Niterói no Programa Médico da Família (PMF) e na 

Policlínica Comunitária de Jurujuba (PCJ): “Educar para melhor cuidar: Uma cartografia das 

necessidades de saúde na Atenção Básica”, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e 

Gerência na Enfermagem (NECIGEN) desde 2010, vinculado à linha de Pesquisa e Educação 

e Cidadania na Enfermagem.  

No Brasil temos cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 35% da 

população de 40 anos e mais. E esse número é crescente; seu aparecimento está cada vez mais 

precoce e estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam portadoras. A 

carga de doenças representada pela morbimortalidade devida à doença é muito alta e por tudo 

isso a Hipertensão Arterial é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo 

(BRASIL, 2006). 

Na avaliação do paciente hipertenso, a avaliação do risco cardiovascular é de 

fundamental importância para orientar a conduta terapêutica e o prognóstico de cada paciente. 

Para a estratificação do risco cardiovascular, é necessário pesquisar a presença dos fatores de 

risco, das doenças cardiovasculares e das lesões em órgão-alvo (BRASIL, 2006). Com isso, o 

estudo se justifica por esclarecer os principais fatores de risco, demográficos e determinantes 

sociais para a ocorrência da Hipertensão Arterial Sistêmica presente nas rotinas dos 

pescadores e maricultores da região de Jurujuba/Niterói. 

Para finalizar, a contribuição do estudo se dá através da busca de estratégias na 

gerência do cuidado utilizando a georreferência, a fim de minimizar e controlar as ocorrências 
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de HAS entre os pescadores e maricultores, tornando-se então uma ferramenta para a análise 

comparativa indicando os riscos e definindo ações intervencionistas que subsidiam 

explicações causais.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO TRABALHO 

  

 

A Revolução Francesa em 1789 traz a ideia de uma dinâmica político-ideológica 

derivada do princípio de igualdade, onde os direitos das classes menos favorecidas são 

evidenciados e a ideologia de igualdade e liberdade foi suscitada pela presença da pobreza no 

campo político. Com isso, o trabalho em saúde começa a ampliar seus atendimentos 

estimulando os direitos e consumo das classes subalternas.  

 

A doutrina da assistência à pobreza elaborada nos anos que se seguiram à Revolução 

de 1789 foi inteiramente nova por referência aos métodos usuais de tratamento da 

questão. À caridade religiosa deve suceder-se uma laicização da assistência, ao 

fundamento religioso do direito ao cuidado opõe-se agora a um fundamento social- o 

dever de assistência da coletividade nacional frente aos cidadãos que necessitam de 

auxílio. O direito ao auxílio afirma-se como substituto do direito ao trabalho que a 

sociedade tem por obrigação assegurar. (DONNANGELO, 1976, p. 54-55)  

 

Com o passar de mais de 150 anos após a Revolução Francesa e seus princípios de 

igualdade e liberdade, destaca-se o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, que suscita o 

desenvolvimento da sociedade em crescente evolução econômica. Esse desenvolvimento não 

foi paralelo ao crescimento industrial, ocasionando um crescimento desordenado em relação 

aos países de diferentes regiões.  

 Esses reflexos são notados em algumas regiões do Brasil, onde existe certa 

territorialidade exercida pelos pescadores através de uma gestão política com identidades em 

comum que acabam se agrupando através de uma produção com características rústicas que 

perduram até os dias atuais. Dessa forma, o território deve ser visto na perspectiva não apenas 

de um domínio ou controle politicamente estruturado, mas também de uma apropriação que 

incorpora uma dimensão simbólica, identitária e, porque não dizer, dependendo do grupo ou 

classe social a que estivermos nos referindo, afetiva (HAESBAERT, 1997). 

 Isso acontece com a atividade pesqueira, que se torna a principal atividade do bairro 

de Jurujuba, meio pelo qual mantém o sustento de muitas famílias. Os recursos pesqueiros 

marítimos, costeiros e continentais constituem importante fonte de renda, geração de trabalho 

e alimento e têm contribuído para a permanência do homem no seu local de origem (BRASIL, 

2012). Nesse aspecto deve-se dar devida importância a atuação do pescador nessas áreas, 
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tentando preservar ao máximo a sua saúde quanto às doenças prevalentes da região, 

decorrente à exposição aos fatores de risco. 

 Na acepção da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, toda operação, ação ou ato 

tendente a extrair, colher, plantar, apreender ou capturar recursos pesqueiros são definidos 

como pesca, que se classificam em comercial e não comercial. A pesca comercial poderá ser 

explorada de forma artesanal ou industrialmente. O não comercial poderá ser praticado com 

fins científico, amador ou de subsistência (BRASIL, 2009).  

 Nessa perspectiva, considera-se que a pesca é uma atividade laboral que está 

categorizada em diversas instâncias e fins variados. Mas nas regiões litorâneas de Niterói 

ainda sofre grandes mudanças nas formas de atuação e como ela vem sendo exercida. O 

processo de trabalho, embora com características rústicas, ainda tenta se adaptar ao 

crescimento local. 

A Saúde do Trabalhador tem como definição no Capítulo I – Dos Objetivos e 

Atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) da Lei Orgânica de Saúde, no Art.6°, que a 

saúde do trabalho é “um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, 

assim como visa, à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho [...]” (BRASIL, 1990). 

 Sob esse olhar deve-se dar a devida importância na atuação do trabalhador das áreas 

litorâneas e com a análise do perfil, deve-se atuar na interface da assistência social, saúde e 

meio ambiente para desenvolver ações de promoção e promoção à saúde.  

O dimensionamento da problemática dos efeitos à saúde, relacionados ao trabalho, nos 

diversos coletivos populacionais, depende da qualidade das informações coletadas relativas à: 

documentação da distribuição de agravos segundo variáveis demográficas; detecção de 

situações para relaciona-las ás suas causas; identificação de necessidades de investigações, 

estudos ou pesquisas e, finalmente, organização de banco de dados para o planejamento de 

ações e serviços. (BRASIL, 2002). 

A atividade pesqueira na região de Jurujuba em Niterói/RJ classifica-se em grande 

predominância como atividade de subsistência e de forma artesanal para consumo próprio e 

artesanal. Uma vez rudimentar, destaca-se a importância da atuação de uma equipe 

multidisciplinar e intersetorial onde o Enfermeiro identifica os principais riscos advindos 

dessa atuação, principalmente relacionados às doenças crônico-degenerativas como a 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial causada 

por níveis elevados e sustentados da pressão arterial – PA (PA ≥ 140 x 90 mmHg). Associa-se 

frequentemente às alterações funcionais, e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, 

rins e vasos sanguíneos) e alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais (BRASIL, 2013). 

 A HAS é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua prevalência 

no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% da média), chegando a mais de 50% para 

indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em indivíduos com mais de 70 anos (BRASIL, 2013).  

 Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é 

frequentemente negligenciado, somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao 

tratamento prescrito. Esses são os principais fatores que determinam um controle muito baixo 

de HAS aos níveis considerados normais em todo o mundo, a despeito dos diversos 

protocolos e recomendações existente e maior acesso a medicamentos (BRASIL, 2006). 

 Os principais fatores de risco relacionado à HAS em pescadores identificam-se o 

sedentarismo, utilização de sal e gordura na alimentação, etilismo e tabagismo, idade, sexo e 

raça. 

 A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle. A mortalidade por doença 

cardiovascular (DVC) aumenta progressivamente com elevação da PA a partir de 115/75 

mmHg de forma linear, contínua e independente (BRASIL, 2013). 

No Brasil a prevalência média de HAS autorreferida na população acima de 18 anos, 

segundo a Vigilância de fatores de Risco e Proteção para as Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel – 2011), é de 22,7%, sendo maior em mulheres (25,4%) do que em 

homens (19,5%). A frequência de HAS tornou-se mais comum com a idade, mais 

marcadamente para as mulheres, destaca-se associação inversa entre nível de escolaridade e 

diagnóstico da doença: enquanto 34,4% das mulheres com até 8 anos de escolaridade referiam 

diagnóstico de HAS, a mesma condição foi observada em apenas 14,2% das mulheres com 12 

ou mais anos de escolaridade. Para os homens o diagnóstico da doença foi menos frequente 

nos que estudaram de 9 a 11 anos (BRASIL, 2012).  

 A frequência de adultos que referiam diagnóstico de HAS esteve entre 12,9% em 

Palmas e 29,8% no Rio de Janeiro. Ressalta-se que, no sexo masculino as maiores frequências 

foram observadas no Rio de Janeiro (23,9%) e em Campo Grande (23,9%), e entre as 

mulheres, maiores frequências foram observadas no Rio de janeiro e em Recife (30,3%). As 
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estatísticas revelam que as ocorrências estão relacionadas á variáveis como: escolaridade 

(maiores ocorrências em pessoas que estudaram menos de 9-11 anos), de sexo (índices mais 

recorrentes entre as mulheres), idade (mais frequentes na população idosa) e nos países de 

baixo desenvolvimento econômico. O que destaca na pesquisa como relevante, 

principalmente, são os dados do Rio de Janeiro onde a HAS destaca-se com maior frequência 

no sexo masculino (BRASIL, 2012). 

 Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à elevação da PA 

(54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença isquêmica do coração), ocorrendo a 

maioria delas em países de baixo e médio desenvolvimento econômico e mais da metade em 

indivíduos entre 45 e 69 anos (WILLIAMS, 2008). 

 Por esses motivos que a constante monitorização dos indivíduos adultos masculinos, 

baixa escolaridade, vida economicamente ativa e exposição aos fatores de risco no trabalho da 

pesca precisa ser enfatizada através de constantes acompanhamentos, necessários para 

minimizar os agravos oriundos da hipertensão arterial sistêmica. 

 A Política Nacional de Atenção Integral à HAS, descreve os fatores de risco e suas 

complicações e é dirigido aos profissionais de saúde, notadamente aos da rede básica do 

Sistema Único de Saúde, visando reduzir o impacto destes agravos na população brasileira 

(BRASIL, 2006). 

 Os profissionais da saúde da rede básica têm importância primordial nas estratégias de 

controle da hipertensão arterial, quer na definição do diagnóstico clínico e na conduta 

terapêutica, quer nos esforços requeridos para informar e educar o paciente hipertenso de 

como fazê-lo seguir o tratamento (BRASIL, 2006). 

 É nesse contexto que a atuação na Comunidade de Jurujuba/ Niterói é de extrema 

importância, pois existem os serviços do PMF e PCJ, onde o atendimento é pautado na 

multidisciplinaridade, ou seja, na prática de atendimento em cada especialidade de forma 

distinta, impondo uma abordagem distinta e peculiar a cada esfera científica e as trocas de 

informações não permeiam as categorias diferenciadas do campo de saúde: Enfermeiros, 

médicos, agentes comunitários, etc. 

 A fim de atender as reais necessidades da área adscrita e dos pescadores da região, 

deve-se dar maior importância ao trabalho em equipe que visa aumentar a abertura com o 

campo da saúde, possibilitando o emprego de projetos terapêuticos com potencial para 

enfrentar os problemas demandados. Contudo, a aposta é feita sobre a capacidade de 

mobilização dos profissionais, na forma de mudanças no processo de trabalho, e a partir de 
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análises que, com a utilização de ferramentas (fluxograma, entre outras), ampliam o olhar 

sobre o modo de operar ações (MALHÃO, 2007). 

 Os profissionais da AB têm importância primordial nas estratégias de prevenção, 

diagnóstico, monitorização e controle da hipertensão arterial. Devem também, ter sempre em 

foco o princípio fundamental da prática centrada na pessoa e, consequentemente, envolver 

usuários e cuidadores, em nível individual e coletivo, na definição e implementação de 

estratégias de controle à hipertensão (BRASIL, 2013). 

 Deve-se, contudo, aperfeiçoar o processo de trabalho através da integração entre a 

Policlínica de Jurujuba e o Programa Médico de Família e buscar atendimentos 

multidisciplinares com diversas categorias envolvidas no processo de promoção e prevenção 

das doenças decorrentes do agravamento da Hipertensão Arterial.  

 

2.3 FATORES DE RISCO, DEMOGRÁFICOS E DETERMINANTES SOCIAIS DE 

SAÚDE. 

 

Em relação aos trabalhadores, há que se considerarem os diversos riscos ambientais e 

organizacionais aos quais estão expostos, em função de sua inserção nos processos de 

trabalho. Assim, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas formalmente na agenda 

da rede básica de atenção à saúde. Dessa forma, amplia-se a assistência já ofertada aos 

trabalhadores, na medida em que passa a olhá-los como sujeitos a um adoecimento específico 

que exige estratégias – também específicas – de promoção, proteção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 2002). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerado um dos 

principais fatores de risco modificáveis é um dos mais importantes problemas de saúde 

pública (SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA, 2010). 

Entre os hábitos de vida, a alimentação ocupa um papel de destaque no tratamento e 

prevenção da HAS. Uma alimentação inadequada está associada de forma indireta ao maior 

risco cardiovascular, que pode, ainda, ser associado a outros fatores de risco como obesidade, 

dislipidemia e HAS. Várias modificações dietéticas demonstram benefícios sobre a PA, como 

a redução da ingestão de sal e álcool, redução do peso e possivelmente aumento no consumo 

de alguns micronutrientes, como potássio e cálcio. Alguns estudos indicam que o padrão 

dietético global, mais que um alimento isolado, tem maior importância na prevenção de 

doenças e redução da morbidade e mortalidade cardiovascular (MIRANDA; STRUFALDI, 

2012). 
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Outro fator de risco que tem relação direta e linear com a PA é a idade, a relação da 

HAS com a idade avançada se justifica em dados epidemiológicos que afirmam que pelo 

menos 65% dos idosos brasileiros são hipertensos. A maioria apresenta elevação isolada ou 

predominante da pressão sistólica, aumentando a pressão de pulso, que mostra forte relação 

com eventos cardiovasculares (BRASIL, 2016). 

 Quanto ao gênero e etnia, a prevalência global de HAS entre homens e mulheres é 

semelhante, embora sejam mais elevados nos homens até os 50 anos, invertendo-se a partir da 

5ª década. Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor não 

branca. Estudos brasileiros com abordagem simultânea de gênero e cor demonstraram 

predomínio de mulheres negras com excesso de HAS de até 130% em relação à branca. Não 

se conhece, com exatidão, o impacto da miscigenação sobre a HAS no Brasil. Já excesso de 

peso se associa com maior prevalência de HAS desde idades jovens. Na vida adulta, mesmo 

entre indivíduos fisicamente ativos, incremento de 2,4 kg/m
2
 no índice de massa corporal 

(IMC) acarreta maior risco de desenvolver hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). 

Ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada com elevação da PA. A população 

brasileira apresenta um padrão alimentar rico em sal, açúcar e gorduras (FUNDER; 

FARDELA; MANTERO, 2008). 

Os fatores de risco que comprometem a segurança e a saúde dos trabalhadores também 

estão relacionados aos fatores socioeconômicos, pois a influência do nível socioeconômico na 

ocorrência da HAS é complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil a HAS foi mais 

prevalente entre indivíduos com menor escolaridade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). 

Esses riscos afetam o trabalhador provocando lesões do trabalho. Uma situação na qual 

o trabalhador está na iminência do perigo de acidentes ou aparecimento de doenças crônicas, 

potencializa agravos ou até mesmo a morte. Com isso, torna-se necessário que os 

profissionais da saúde saibam conhecer e identificar o aparecimento dessas doenças caso o 

pescador dê entrada no serviço de saúde de Atenção Básica, percebendo a constância nos 

agravos dessa categoria.  

 A proteção do meio ambiente do trabalho tem raiz constitucional (Art. 200, VIII, c/c 

art. 225, caput e § 3°, da Constituição Federal), tendo em vista que a Constituição Federal 

prevê como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, “os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa” (art. 1°, inciso IV, da Constituição Federal), estabelece também 

como direito fundamental a saúde e o trabalho, entre outros direitos (art. 6° da Constituição 
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Federal), estabelece o direito dos trabalhadores urbanos e rurais “a redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, em seu art. 7°, 

inciso XXII, da Constituição Federal (BRASIL, 1998). 

 A atividade informal desenvolvida por eles apresenta uma situação de extrema 

precariedade, deixando-os totalmente desprotegidos. Eles estão sujeitos a riscos de acidentes e 

doenças, devido ao grande esforço físico a que se submetem variações climáticas e contato 

com agentes patológicos num ambiente sem saneamento. Esta situação tem se generalizado no 

país, indicando uma transformação do trabalho do homem, principalmente nas grandes 

metrópoles. A pesca e a cata de marisco são algumas das atividades informais desenvolvidas 

por comunidades pesqueiras e passadas de geração a geração. Na Baía de Guanabara, ainda 

existem os coletores de mariscos que mantêm por décadas a tradição familiar (ROSA; 

MATTOS, 2010). 

 A vigilância de fatores de risco tem sido uma das formas mais efetivas para 

estabelecer medidas de prevenção primária e identificação dos fatores de risco relacionados 

ao trabalho e também tem grande valia quanto à detecção precoce de doenças 

cardiovasculares e possíveis complicações.  

 Os determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de 

detalhe, uma definição generalizada que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de 

grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (BUSS; FILHO, 2007). 

 Diante do exposto, há uma necessidade de associação dos fatores de riscos, 

sociodemográficos e determinantes sociais que integram as reais necessidades interventivas 

quanto à estratégia elaborada para a redução e minimização dos impactos da HAS, cabe 

salientar que há todo um contexto associado ao risco, e dessa forma, os riscos tanto podem 

estar relacionados ao clima, poluição, conflitos de relações pessoais, familiares, entre outros. 

 A implementação de medidas de prevenção na HAS representa um grande desafio para 

os profissionais e gestores da área de saúde. No Brasil, cerca de 75% da assistência à saúde da 

população é feita pela rede pública do Sistema Único de Saúde - SUS, enquanto o Sistema de 

Saúde Complementar assiste cerca de 46,5 milhões. A prevenção primária e a detecção 

precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas prioritárias dos 

profissionais de saúde (BRASIL, 2009). 
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2.3 ATENÇÃO BÁSICA E ANÁLISE ESPACIAL 

 

As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010). Com isso, 

elas reconhecem as necessidades de saúde da população, organizam as necessidades desta 

população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a 

programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários, inclusive 

dos trabalhadores expostos a fatores de risco que possam gerar comorbidades e possíveis 

internações pela cronicidade desses agravos. 

A portaria do Ministério de Saúde n° 648/2006, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica e estabelece as diretrizes e normas para reorganização da Atenção Básica 

implementado a partir da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). Assim, a Atenção Básica em Saúde: 

 

 

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida 

por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e 

participativas, sob forma de trabalho em equipe, e dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 

os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde. Orienta-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e da continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, 

da equidade e da participação social. (...). A atenção básica tem a Saúde da família 

como estratégia prioritária para a sua organização de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006, p.10). 

 

 

Quando não temos o território definido, devemos utilizar o georreferenciamento, que 

serve para reconhecimento do território de atuação de uma equipe de saúde, uma das 

estratégias utilizada para o diagnóstico e planejamento das ações em saúde do Programa de 

Saúde da Família, com adscrição dos usuários em uma base territorial. A análise espacial 

urbana tem contribuído para subsidiar tomada de decisões para um melhor planejamento 

urbano e a consequente intervenção no espaço e na definição de políticas que regulem o uso e 
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a ocupação desses espaços nas diversas áreas, em especial na área de saúde (CARNEIRO et 

al., 2005). 

Assim, cabe fomentar o uso do mapeamento e da cartografia a fim de aumentar o 

processo de instrumentalização dos profissionais de saúde para levantar dados, facilitar as 

análises das ocorrências de HAS com o processo gerencial das Unidades de Saúde.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

O presente estudo é uma pesquisa de campo com abordagem quantitativa, que se 

caracteriza pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, 

utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de 

análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança (DIEHL, 2004). 

Soma-se a isso o estudo descritivo, que examina como a ocorrência de uma doença 

varia de acordo com determinadas características, como sexo, idade, escolaridade e renda, 

entre outras. O estudo descritivo descreve um fenômeno e registra a maneira que ocorre e, 

também como experimental, quando há interpretações e avaliações na aplicação de 

determinados fatores ou simplesmente dos resultados já existentes dos fenômenos. Está em 

análises quantitativas e qualitativas, quando há um levantamento de dados e o porquê destes 

dados (DALFOVO et al., 2008).  

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, que 

associados ao estudo exploratório visam prover o pesquisador de um maior conhecimento 

sobre o tema ou problema de pesquisa indicada para os primeiros estágios da investigação, 

quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 

investigador são, geralmente, insuficientes ou inexistentes (GIL, 2008). 

 

3.2  CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O bairro de Jurujuba está situado na cidade de Niterói e fica ao leste da Baía de 

Guanabara, limitando-se com a cidade de Charitas, próximo ao cruzamento entre a Avenida 

Carlos Ermelindo Marins e o caminho para o forte Imbuí, formando uma península cercada 

por águas oceânicas e da própria Baía.  

Na Baía de Guanabara há basicamente três tipos de atividades pesqueiras: a pesca 

artesanal de subsistência, praticada eventualmente por residentes locais, que não são 

pescadores profissionais e que pescam de forma individual, utilizando instrumentos como a 

tarrafa e o puçá em embarcações menores. A pesca artesanal mais organizada e profissional, 

abrangendo a extração de mexilhão, siri e peixe; emprega barcos maiores e é feita por 

pescadores que circulam tanto pela Baía como em alto mar. Por fim, A pesca industrial, que 



25 
 

foge do controle das colônias e que é feita com grandes barcos industriais, muitos deles 

estrangeiros (BESSA et al., 2004).  

 

Figura 1 - Vista de satélite de Jurujuba. Niterói, 2016 

 

Fonte: Google, Terra Métrica, Digital Globe, Dados do mapa, 2016 

 

Hoje, a situação atual de Jurujuba, bairro do Município de Niterói está provido de 

pouca infraestrutura urbana e apresenta um decréscimo populacional ocasionado, em parte, 

pelos problemas ambientais da baía, os quais têm expulsado os pescadores para outras 

atividades econômicas.  

Anteriormente, a área onde se situam os maricultores abrigava apenas uma pequena 

aldeia de pescadores. Aos poucos o bairro foi crescendo, porém, de forma desordenada. E, 

mesmo não ocorrendo uma alta densidade populacional nos bairros vizinhos, eram inevitáveis 

os danos causados ao meio ambiente em razão da ausência total de infraestrutura urbana 

(TEIXEIRA; BESSA, 2009). 
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Figura 2- Crescimento desordenado de Jurujuba. Niterói, 2014 

 

Fonte: Howat, M. Colônia de Pescadores de Jurujuba - Niterói - Rio de Janeiro, 2014. 

 

Após sucessivas buscas aos órgãos que fazem referência à pesca e maricultura de 

Jurujuba: Associação de Moradores e Associação de Pesca/Maricultura de Jurujuba, não 

foram localizados registros e/ou cadastros dos pescadores e maricultores. O trabalho é 

informal e os responsáveis pela atividade mencionaram que os mesmos se apresentam pela 

manhã, trabalham em turnos e não têm vínculo empregatício.  

Neste contexto, foi necessário para levantar o quantitativo de pescadores e 

maricultores da região, buscar nos prontuários da USF Mario Munhoz Monroe (PMF 

Jurujuba), responsáveis pelos cadastros dos usuários do bairro no HIPERDIA e a Policlínica 

Comunitária de Jurujuba (PCJ), referência para encaminhamento de especialidades médicas, 

que atende os agravos e complicações em decorrência da cronicidade da HAS esses dados. 

Contudo, a ausência de preenchimento do campo de ocupação nos prontuários de 

ambas as instituições, dificultou a localização e o levantamento do número total de pescadores 

e maricultores da região. Assim, a entrevista se deu com a abordagem direta dos pescadores e 

maricultores em atividade, tendo como cenário da coleta de dados o cais e o ponto de extração 

da Associação de Pesca e Marisco de Jurujuba. 
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3.3  AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Os usuários cadastrados no serviço de saúde da UBS Mario Munhoz (PMF- Jurujuba) 

totalizam 3807 entre 1286 grupos familiares. Esses dados foram levantados através de 

pesquisas em prontuários de acordo com a divisão em seções e microáreas 1 e 2 (M1 e M2). A 

região de Jurujuba é dividida em três seções: a 032 (Cascarejo), a 033 (Peixe Galo e Salinas) e 

a 035 (Ponto Final), conforme tabela 1. 

 

    Tabela 1 - Seções e Microáreas de Jurujuba. Niterói, 2016 

   

MICROÁREA GRUPOS FAMILIARES CADASTRADOS 

032.M1 

032.M2 

033.M1 

033.M2 

035.M1 

035.M2 

215 

244 

222 

166 

211 

228 

677 

824 

580 

449 

617 

660 

FONTE: Delimitação do espaço-território do Programa Médico de Família jurujuba, Niterói/2016 

 

Na Policlínica de Jurujuba, existem 6859 usuários cadastrados dos bairros de Charitas, 

São Francisco e Jurujuba, este possui um perfil assistencial, de média complexidade e sua 

abrangência dependerá das ocorrências referendadas. 

Como critério de inclusão da amostra, os pescadores e maricultores devem ser 

moradores do bairro de Jurujuba e com diagnóstico de HAS ainda que não tivessem o 

cadastro no HIPERDIA, pois os mesmos foram captados, incluídos no programa e 

sensibilizados quanto à necessidade de adesão ao tratamento.  

Como critério de exclusão, destacam-se os hipertensos de outros bairros e adjacências, 

ainda assim, caso precisem de atendimento, as unidades de referência local tem a 

responsabilidade de atendê-los.   

Após os critérios de inclusão e exclusão, a amostra de um total n= 47 de pescadores e 

maricultores na região, passa a compor a amostra final de n= 44 participantes.  
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3.4 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados se deu no período de 17/03/2016 até 15/04/2016, de segunda a sexta 

feira, oito horas diárias, totalizando 25 dias e 200 horas. Os 44 pescadores foram abordados 

durante as atividades de carga e descarga dos barcos e durante as passagens pela 

administração enquanto compravam gelo ou faziam o aluguel dos barcos. Já os maricultores 

foram abordados na extração do marisco, enquanto faziam a sua depuração. O instrumento 

utilizado para a coleta de dados foi o formulário estruturado do programa de 

Pesquisa/Extensão no qual este estudo é parte. As questões elaboradas foram organizadas de 

modo a levantar as variáveis que apontem a ocorrência de HAS: grau de escolaridade, hábitos, 

rotinas, hereditariedade, comorbidades, situações de moradia, saneamento básico e os grupos 

familiares ao qual o participante está inserido.  

Para a coleta de dados no HIPERDIA, foi utilizado o mesmo instrumento 

anteriormente citado, pois nele estão contempladas questões relacionadas aos dados de 

identificação, fatores de risco, perfil demográfico, endereço residencial, dados familiares e 

determinantes sociais de saúde. 

 O modelo para a adaptação do instrumento foi baseado na compreensão do processo 

saúde-doença decorre da análise dos micro e macrodeterminantes e das suas formas de 

correlação e mediação, atribuindo ao contexto social às chamadas doenças não transmissíveis, 

como, por exemplo, as que se relacionam ao âmbito ocupacional (DAHLGREN; 

WHITEHEAD, 2007). 

 

Figura 3 - Modelo de determinação social da saúde de Dalhgren e Whitehead. Niterói, 2015 

 

Fonte: Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. RJ, FIOCRUZ, 2008. 
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas no software Excel
®
, versão 2010 e 

tratados utilizando o software Action Stat
®

, versão acadêmica, onde foi realizada a construção 

de gráficos e tabelas das variáveis em estudo. Utilizou-se a análise estatística univariada dos 

dados referente ao perfil demográfico dos participantes, fatores de risco, demográficos e 

determinantes sociais de saúde, sendo apresentada a distribuição das frequências e índice de 

tendência central as médias.  

Para os dados de mapeamento utilizou-se o google earth
® 

, a fim de pontuar as 

ocorrências de hipertensão e subsidiar a base teórica, fundamentando o estudo.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, do Ministério da Saúde, pela Resolução n° 

422/12, determina que a realização de pesquisa com seres humanos se faz necessário que 

todos os participantes da pesquisa tenham conhecimento do estudo a ser pesquisado e dê 

consentimento às regras do mesmo, diante do exposto, cada pescador e maricultor foi 

informado sobre a pesquisa ao qual esta contribuindo e autorizará seus dados para análise 

através de preenchimento e assinatura do TCLE (Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido).  

O Programa de Pesquisa/Extensão que o presente estudo é parte, foi aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro sob o número CAAE: 2866.0.000.258-10, por se tratar de um estudo oriundo do 

programa de extensão universitária da Universidade Federal Fluminense “Educar para melhor 

cuidar: Uma cartografia das necessidades da Atenção Básica”. 
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4 RESULTADOS 

  

Neste capítulo, os dados coletados são apresentados em duas categorias: Categoria 1 

refere-se aos fatores de risco, perfil demográfico e de saúde dos pescadores e maricultores, e a 

Categoria 2 trata do mapeamento e as áreas de maior ocorrência de hipertensão arterial, a fim 

de contemplar os objetivos da pesquisa.  

  

4.1 CATEGORIA 1 – VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS DOS PARTICIPANTES  

 

O perfil demográfico da população em estudo caracteriza-se por indivíduos do sexo 

masculino, com sua representatividade em 93,2% e as mulheres num percentual de 6,8%, 

reafirmando a atividade predominantemente masculina. As mulheres compõem a atividade de 

maricultura (6,8%) e os homens exercem a pesca (93,2%), e em relação à idade dos 

participantes da pesquisa, a maioria dos indivíduos encontra-se na faixa dos 58 aos 69 anos 

(54,55%) e idade média µ=59,55 anos.  

No levantamento de raça, evidenciou-se em maior proporção, a raça parda, com 

54,6%, seguida da raça branca com 29,5% e raça negra, 15,9%. As raças amarela e indígena 

não tiveram, representatividade na amostra. Quanto ao estado civil observou-se que 6,8% são 

viúvos, 20,5% são solteiros, 25% são casados e a grande maioria possui união estável e mora 

com parceiros, o que representa 47,7% do total de pescadores e maricultores. 

A proporção dos indivíduos analfabetos representam 11,3%, Ensino Fundamental é de 

56,9% e os que possuem Ensino Médio ainda que incompleto, contabilizam 31,8%. Sendo 

assim, afirma-se a necessidade de formação de uma equipe de saúde que possa suprir as faltas 

de conhecimento e entendimento dos hipertensos, uma vez que os gastos com as 

incapacidades geradas pelas complicações ou comorbidades que se associam a HAS são bem 

maiores para o governo do que criar meios de prevenir, verdadeiramente, com ações válidas. 

A tabela 2, que se segue, os dados referentes ao perfil demográfico dos participantes 

do estudo são apresentados.   
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Tabela 2 - Variáveis demográficas dos participantes. Niterói, 2016 

VARIÁVEIS Freq. % 

SEXO   

Homens  

Mulheres 

41 

3 

93,2% 

6,8% 

ATIVIDADE   

Pesca 

Maricultura  

41 

3 

93,2% 

6,8% 

IDADE*   

          De 28 a 45 

De 46 a 57 

De 58 a 69 

De 70 a 82 

5 

10 

24 

5 

11,36% 

22,73% 

54,55% 

11,36% 

RAÇA   

Branca 

Preta 

Parda 

13 

7 

24 

29,54% 

15,90% 

54,54% 

ESTADO CIVIL   

Solteiros 

Casados 

União Estável 

Viúvo 

9 

11 

21 

3 

20,5% 

25% 

47,7% 

6,8% 

ESCOLARIDADE   

Analfabeto 

Fundamental 

Incompleto 

Fundamental 

Completo 

Médio Incompleto 

Médio Completo 

5 

21 

 

5 

 

5 

8 

11,36% 

47,72% 

 

11,36% 

 

11,36% 

18,18% 

FONTE: Dados do autor. Julho/2016 

*Idade em anos  
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4.2 CATEGORIA 2 – FATORES DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS À MORADIA  

 

Observa-se enquanto indicador de fator demográfico relacionado à residência, a 

quantidade de pessoas que residem na casa, cômodos da casa (quantificam até quatro 

cômodos ou acima de quatro cômodos), habitação (tijolo, taipa revestida, taipa não revestida e 

madeira), consumo de água (rede publica, poço ou nascente), lixo (coletado, queimado, céu 

aberto ou jogado em terrenos, mar ou lagoas), esgoto (sistema de esgoto, fossa, céu aberto ou 

direto para o mar) e energia elétrica (lamparina ou rede publica). 

A grande maioria dos dados coletados mostra que 22,7% das residências possuem 

cinco moradores. Em seguida, as casas com dois moradores, representam 20,5%.  E, em 

menor proporção, destacamos residências com dez a onze moradores, representando 2,3% do 

total da amostra.  

As casas com quatro cômodos ou menos, estão representadas em 11,4% e as casas 

com quatro ou mais cômodos em 88,6% do total da amostra. Conclui-se que, embora exista 

uma quantidade relativamente alta de moradores por residência, as casas comportam o 

número de moradores em sua grande maioria, porque têm quatro ou mais cômodos. 

 Em relação à com energia elétrica, 97,73% possuem energia através de rede pública e 

2,27% utilizam lamparina. 

Quanto ao tipo de habitação, todos os participantes da pesquisa têm casas de tijolos, 

sem representatividade nas casas de taipa e madeira. 

A água consumida no bairro é fornecida através de rede pública em todas as casas, 

com representatividade total na coleta de dados, de acordo com relatos durante a coleta, esse 

ganho foi favorecido após as ações da Associação de moradores local.  

O lixo tem coleta regular nas áreas de acesso ao caminhão de coleta. Nas demais áreas, 

onde o caminhão não consegue chegar, nas casas de morros e vielas, os moradores precisam 

levar o lixo de consumo diário até as caçambas que ficam na rua principal do bairro, outra 

ação conquistada pelos representantes da Associação de moradores de Jurujuba. 

A rede de recolhimento do esgoto existe em 81,8% das casas, enquanto que 18,2% 

ainda lançam o esgoto para a baía, aumentando o processo de poluição, essas casas são mais 

próximas do litoral nos pontos de extração dos mariscos, e ainda não têm a canalização de 

recolhimento para a rede pública.  
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Tabela 3 - Fatores demográficos relacionados à moradia. Niterói, 2016 

VARIÁVEIS Freq. % 

RESIDENTES NA 

CASA 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

               2 

               9 

               7 

               7 

               10 

                5 

                2 

                1 

                1 

4,5% 

20,5% 

15,90% 

15,90% 

22,72% 

11,36% 

4,54% 

2,27% 

2,27% 

CÔMODOS NA 

CASA 

  

≥ 4 Cômodos 

< 4 Cômodos 

39 

5 

88,6% 

11,4% 

HABITAÇÃO   

Tijolo 44 100% 

CONSUMO DE 

ÁGUA 

  

Rede Publica  44 100% 

ENERGIA 

ELÉTRICA 

  

Rede Pública 

Lamparina  

43 

1 

97,73% 

2,27% 

LIXO   

Coletado 44 100% 

ESGOTO   

Rede Pública  

Lançados no mar 

 

36 

8 

 

81,8% 

18,2% 

FONTE: Dados do autor. Julho/2016 

 



34 
 

4.3 CATEGORIA 3 – FATORES DE RISCO  

 Como classificação dos fatores de risco, destacamos o IMC (≥25Kg/m2 ou 

<25Kg/m2), o sedentarismo, tabagismo e etilismo ( sim ou não) e principais comorbidades 

associadas à HAS (diabetes mellitus, cardiopatias, transtornos mentais e acidentes de 

trabalho). Segue na tabela 4, os dados referentes aos fatores de risco dos pescadores e 

maricultores do estudo.  

 

   Tabela 4 – Fatores de risco. Niterói, 2016 

VARIÁVEIS  Freq. % 

IMC   

≥25Kg/m
2 

<25Kg/m2 

30 

7 

81,1% 

18,9% 

TABAGISMO   

Sim 

Não 

10 

34 

22,7% 

77,3% 

ETILISMO   

Sim 

Não 

2 

42 

4,5% 

95,5% 

SEDENTARISMO   

Sim 

Não 

18 

26 

40,9% 

59,1% 

COMORBIDADES 

ASSOCIADAS  

  

Cardiopatias  

Diabetes Mellitus  

Transtornos Mentais 

Acidentes de Trabalho 

6 

8 

2 

2 

13,6% 

18,1% 

4,5% 

4,5% 

     Fonte: Dados do autor. Julho/2016 

 

O ideal quanto ao índice de massa corporal (IMC) é o valor inferior a 25 kg/m2 e 

circunferência da cintura inferior a 102 cm para homens e 88 cm para mulheres, embora a 

diminuição de 5% a 10% do peso corporal inicial já seja capaz de produzir redução da pressão 

arterial (BRASIL, 2006), com isso foi utilizado como parâmetro de sobrepeso o IMC< 

25kg/m2, porém os dados de IMC coletados foram somente dos participantes que tinham 



35 
 

cadastro de HIPERDIA (n=37), 81,1% estão em sobrepeso, enquanto a minoria de 18,9% 

estão no peso ideal e o IMC médio é µ= 26Kg/m2 de acordo com o acompanhamento da 

equipe de saúde. O sedentarismo destaca 40,9% dos participantes sedentários, enquanto 

59,1% não apresentou sedentarismo.  

Quanto ao hábito de fumar, 22,7% dos pescadores e maricultores declararam-se 

tabagistas, enquanto 77,3% disseram que não fumam. Em paralelo, apenas 4,5% declararam 

dependência do álcool e o restante 95,5% alegam beber socialmente ou não bebem.  

Quanto às comorbidades associadas destacam-se a diabetes mellitus, com 18,1% e as 

principais cardiopatias citadas: Insuficiência cardíaca e IAM, representando 13,6%. 

 

4.4 CATEGORIA 4 – MAPEAMENTO E ÁREAS DE MAIOR OCORRÊNCIA DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

   No bairro de Jurujuba, como já descrito no presente estudo, existem três seções: 

Cascarejo (032), Peixe Galo (033) e Ponto Final (035), que se subdividem em seis microáreas 

programadas: 032.01, 032.02, 033.01, 033.02, 035.01 e 035.02. De acordo com cada seção, 

através da análise pontual, observa-se a maior concentração de pescadores residentes na seção 

do Cascarejo (M1 e M2) e Peixe Galo (M1). Na microárea 032.01 e 032.02 foram identificados 

respectivamente 59,1% e 36,4% pescadores e maricultores, por ser a área que compõe a 

região litorânea próxima aos pontos de extração do marisco e ao cais, próximo às 

Associações. Já a microárea 033.01 apenas 4,5% da amostra. As microáreas 033.02, 035.01 e 

035.02 não evidencia nenhum pescador com atividade no cais ou extração de marisco no 

período da coleta de dados.  

 

Tabela 5 – Principais áreas com ocorrência de HAS. Niterói, 2016 

VARIÁVEIS FREQUÊNCIA  PORCENTAGEM 

MICROÁREAS Freq. % 

032.M1 

032.M2 

033.M1 

26 

16 

2 

59,1% 

36,4% 

4,5% 

Fonte: Dados do autor. Julho/2016 

  

Devido à facilidade de análise através de mapas, imagens e produtos gerados com o 

geoprocessamento e as tecnologias afins, a possibilidade de gestão do cuidado através de 
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novos dados gerados pelo mapeamento, contribuem para a implementação de estratégias 

geradas pela equipe de saúde a fim de reduzir as ocorrências e as possíveis complicações 

advindas da HAS, aumentando assim a qualidade de vida dos pescadores e maricultores de 

Jurujuba. 

A utilização do geoprocessamento através da distribuição de frequências tornou-se 

ferramenta facilitadora para o levantamento de dados e localização das áreas que necessite de 

maior intervenção, para isso, o número de ocorrências da hipertensão arterial em pescadores e 

maricultores foram distribuídos através das ruas, travessas e avenidas, para a identificação dos 

casos abordados.  

 

Tabela 6 –  Ruas do bairro de Jurujuba/Niterói, 2016 

   

RUAS Freq. % 

Tv. Maricultores 

Tv. Gonçalo Ferreira 

Tv. Paz 

Tv. José Maurício 

Tv. Santa Rita 

Tv. Esperança 

Av. Carlos Emerindo 

Marins 

Rua Lauro Sodré 

Tv. Antônio Marques 

Vilar 

5 

16 

5 

11 

1 

1 

1 

 

3 

1 

11,4% 

36,3% 

11,3% 

25% 

2,3% 

2,3% 

2,3% 

 

6,8% 

2,3% 

Fonte: Dados do autor. Julho/2016 

 

 

Quanto às principais ruas que evidenciam as ocorrências de HAS, destacamos em 

maior representatividade a Travessa Gonçalo Ferreira, com 36,3%, que á a principal via de 

acesso às vielas do morro por onde se estendem as demais ruas. É uma ladeira íngreme e de 

difícil acesso aos veículos que precisam subir, o acesso se dá a pé e, em algumas casas, as 

entradas são estreitas e com escadas que dificultam a passagem dos que não têm 

acessibilidade. Dificuldade essa que precisa ser evidenciada quando se trata de adesão ao 
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tratamento de indivíduos que não conseguem caminhar para chegar até a Unidade de Saúde 

para as consultas do Programa HIPERDIA.   

Em segunda maior representatividade, encontra-se a Travessa José Maurício com 25% 

do total de hipertensos e também fica localizada em uma subida de ladeira, com escadas para 

acesso. Embora ainda mais larga, pelas escadarias, não há acesso de veículos e precisa de 

atendimento por visitas domiciliares, nos casos de inacessibilidade, conferindo assim a adesão 

ao tratamento de hipertensão arterial sistêmica.  

Assim, destacam-se na figura 4 as principais áreas de ocorrência de hipertensão 

arterial sistêmica com a frequência de casos para o maior controle epidemiológico e atuação 

da equipe de saúde quanto à localização de cada caso.  

 

Figura 4 - Foto satélite de Jurujuba com ocorrências de HAS. Niterói, 2016 

 

Fonte: Google Earth, Niterói – Jurujuba, 2016. 

 

 Algumas travessas não foram localizadas pelo software google earth
®

, são elas:  Tv. 

José Maurício, Tv. Santa Rita, Tv. Esperança e a Tv.Antônio Marques Vilar. Nas tentativas de 

localização não há atualização do google earth
®

,  e as coordenadas se convergem para o 

Oceano Atlântico, o que dificulta a localização das ocorrências em áreas que ainda não 

sofreram atualização geográfica.  
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Na figura 5, as áreas podem ser analisadas através da cartografia e mapeamento 

através de coordenadas aleatórias a fim de identificar as dificuldades de acessibilidade, 

topografia da região, vias de acesso para a residência que se pretende prestar atendimento, 

aglomerados urbanos e áreas sem desenvolvimento urbano e econômico, como citado na 

figura, as áreas de emissão de esgoto na baía de Guanabara.   

 

Figura 5 - Foto satélite dos fatores demográficos relacionados à moradia. Niterói, 2016 

 

Fonte: Google Earth, Niterói – Jurujuba, 2016. 
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5 DISCUSSÃO  

 

No perfil demográfico dos pescadores e maricultores que contribuíram com os dados 

coletados durante a pesquisa, há maior proporção de homens exercendo a pesca que exige 

maior força física e resistência para as condições do mar, além do período longo que eles 

passam fora de casa. Já as mulheres, compõem a atividade de maricultura com pontos de 

extração próximos às suas casas, sem a necessidade de embarque e se ausentar por dias.  

A média de idade é de 59-60 anos, reafirmando estudos que defendem a associação 

importante entre a HAS e a idade avançada onde à ocorrência de HAS superior a 60% na 

faixa etária acima de 65 anos é a mais frequente no Brasil (CESARINO et al, 2008).  Não 

somente a HAS, como as demais doenças crônicas, pois a sociedade em desenvolvimento, 

paralelo ao aumento da longevidade da população, ocorre uma agregação de outros riscos que 

terminam por comprometer a qualidade de vida.  

O IMC médio é µ= 26Kg/m
2
, acima do parâmetro preconizado no estudo que está 

diretamente ligado ao sedentarismo declarado na entrevista por falta de tempo em fazer 

exercícios físicos. Segundo estudos referentes ao aumento de peso, o papel específico dos 

determinantes imediatos da obesidade – dieta e atividade física – na produção dos maiores 

aumentos nos índices de obesidade nos grupos de baixa renda é desconhecido, já que o país 

não possui dados confiáveis sobre tendências socioeconômicas seculares de padrões de 

ingestão de alimentos e atividade física (THE LANCET, 2011). 

Quanto às comorbidades associadas, o estudo evidencia em maior proporção algumas 

cardiopatias comuns (Insuficiência cardíaca e IAM) e Diabetes Mellitus. Em recentes estudos, 

a mortalidade padronizada por idade e gênero em indivíduos com diabetes foi 57% mais alta 

que na população em geral. Do total de mortes, 38% foram causadas por doença 

cardiovascular, 6% por doença renal e 17% foram codificadas como complicações múltiplas 

ou outras complicações crônicas do diabetes. Apenas 2% foram causadas por complicações 

agudas do diabetes (THE LANCET, 2011). 

O etilismo, embora em menor proporção, acompanha a ocorrência de comorbidades 

associadas, embora alguns estudos afirmem que os adultos brasileiros se abstenham do 

consumo de álcool (45%), a proporção de consumo excessivo e dependência é alta. Estima-se 

que 25% dos adultos relatem pelo menos um problema de natureza social, ocupacional, 

familiar, legal ou física relacionada ao uso de álcool (THE LANCET, 2011).  

Já o tabagismo, deve-se ressaltar que foi auto referido e têm uma frequência superior 

ao etilismo e destacando-se quanto um fator de relevância na tomada de decisão em ações de 
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saúde local, já que a PCJ têm um grupo de tabagismo atuante na região. Estudos afirmam que 

o tabagismo em pessoas com 18 anos ou mais diminuiu substancialmente no Brasil, de 34,8% 

em 1989 para 22,4% em 2003 (THE LANCET, 2011).  

Quanto à raça, pode-se dizer que a não branca está em menor proporção quando 

comparada à raça parda e negra, que compõe a grande maioria. A HAS é duas vezes mais 

prevalente em indivíduos de cor não branca. Estudos brasileiros com abordagem simultânea 

de gênero e cor demonstraram predomínio de mulheres negras com excesso de HAS de até 

130% em relação às brancas (SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA, 2010). 

Além das características individuais de idade, sexo e fatores genéticos que exercem 

influência sobre o potencial e condições de saúde, as evidências do comportamento e os 

estilos de vida também representam grande influência sobre as camadas da população 

(DAHLGREN; WHITEHEAD, 2007). 

Nos casos relacionados aos fatores demográficos, os hábitos sociais também 

influenciam os índices pressóricos, tornando-se fatores de risco em potencial para o 

desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica.  

Estudos afirmam que a presença de companheiro ou de laços familiares estáveis esta 

relacionada com acesso aos serviços de saúde, capacidade de evitar hospitalizações por 

hipertensão e pode estar associada à presença da doença (HARTMANN et al, 2007). Quanto 

ao estado civil, a grande predominância está em relações de união estável, característica bem 

notada quando relacionada ao número de famílias que abrigam um mesmo terreno.  As 

relações de união que acontecem entre os filhos (as) de pescadores e maricultores acabam 

formando “puxadinhos” na residência original e muitos endereços no mapeamento acabam 

com status de “sem número”, dificultando o mapeamento considerando uma limitação 

relevante do estudo.   

Segundo estudos, a maioria dos idosos brasileiros de hoje nasceu em áreas rurais, mas 

agora mora em grandes centros urbanos, enfrentou adversidades socioeconômicas 

significativas durante a vida, recebeu pouca ou nenhuma educação formal e trabalhou em 

ocupações mal remuneradas e não especializadas (THE LANCET, 2011). Na pesquisa, a 

escolaridade revela em maior proporção, o nível fundamental incompleto, dificultando assim 

o grau de conhecimento a cerca da HAS. Em consequência disso, a compreensão do 

autocuidado e das necessidades em saúde influenciam na reação para a busca de melhorias e a 

possibilidade de harmonizar a saúde com o viver do cotidiano se torna mais difícil, pela falta 

de entendimento de questões fisiológicas. 
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O estilo de vida e as medidas comportamentais impactam diretamente nos níveis 

pressóricos, uma vez que hábitos saudáveis de vida devem ser adotados desde a infância e 

adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos 

indivíduos. As principais recomendações não medicamentosas para prevenção primária da 

HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, ingestão de potássio, 

combate ao sedentarismo e ao tabagismo (SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA E 

NEFROLOGIA, 2010). 

De acordo com a frequência apresentada em relação aos fatores de risco relacionados 

ao individuo, a conduta é modificação no estilo de vida. Essas modificações são de 

fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação 

adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, 

tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores de risco que devem ser adequadamente 

abordados e controlados, sem o que, mesmo doses progressivas de medicamentos não 

resultarão alcançar os níveis recomendados de pressão arterial (BRASIL, 2006). 

Quanto aos fatores demográficos relacionados à moradia, as pesquisas apontam que os 

indivíduos com inserção socioeconômica desfavorável estariam mais propensos à depressão e 

ao estresse crônico causado pelas dificuldades cotidianas, aumentando os níveis de 

catecolaminas e, consequentemente, a frequência cardíaca e a pressão arterial (ZAITUNE et 

al., 2006). 

Para tanto, buscar melhores condições de habitação, tratamento e abastecimento de 

água, distribuição de energia elétrica, destino do lixo e saneamento básico, contribuem para a 

redução e controle dos casos de HAS. Ações de pescadores e maricultores junto à Associação 

de moradores e aos órgãos públicos têm proporcionado melhorias urbanísticas em relação à 

habitação, distribuição de energia elétrica e abastecimento de água, porém um antigo projeto 

pretende mudar, de modo significativo, a qualidade das águas da baía, uma vez que o mesmo 

inclui obras de saneamento ambiental no bairro (TEIXEIRA; BESSA, 2009). 

Percebe-se que ainda existem residências bem próximas à margem da baía que ainda 

lançam o esgoto no mar, favorecendo o aparecimento de doenças relacionadas à contaminação 

da água e dificultando o processo de trabalho dos maricultores na depuração e extração do 

marisco.  

Quanto aos resíduos da extração do marisco, os mesmos são despejados às margens da 

Baía e se classificam como lixo flutuante da poluição na pesca artesanal: o lixo flutuante 

prejudica suas operações e o que está no fundo da baía vem misturar-se ao pescado, dentro 

das redes. A partir desse contato, uma sucessão de ações foi desencadeada, como, por 



42 
 

exemplo, a coleta de lixo doméstico nos morros, onde os caminhões da Companhia de 

Limpeza Urbana não têm acesso, evitando que ele seja carregado para a baía pelas enxurradas 

(TEIXEIRA; BESSA, 2009).  

Diante do levantamento de excesso de lixo flutuante e dificuldades na extração e 

depuração do marisco, além da pesca em alto mar, percebe-se a necessidade de identificar os 

agentes estressores na ausência de renda quando o lixo se mistura à rede do pescado, 

reduzindo assim a possibilidade de adesão ao tratamento: não há recursos para manter o 

tratamento farmacológico com a compra de medicamentos e manutenção da dieta hipossódica 

e a base de alimentos saudáveis. Agregam-se também os conflitos familiares por falta de 

renda para o sustento das casas e a demora no retorno para casa nas saídas ao mar, a fim de 

aumentar o pescado, e consequentemente, a renda do grupo familiar.  

Através de uma localização eficiente dos casos e associação com os fatores 

demográficos e de risco (incluindo os determinantes sociais de saúde), pode-se 

instrumentalizar o profissional da equipe de saúde para levantar dados com análises do 

prontuário, com a utilização de projetos e desenhos a fim de articular com o planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações de saúde, pois estas constituem ferramentas importantes 

na análise das relações entre o ambiente e eventos relacionados à saúde de grupos ou 

comunidades predispostas. A exposição coletiva ao risco e como consequência da estratégia, a 

redução dessa exposição, tem um efeito multiplicador quando alcançada por medidas 

populacionais de maior amplitude (BRASIL, 2006). 

O mapeamento das microáreas vulneráveis evidencia as ocorrências de HAS nos 

locais de atuação do trabalho da pesca e maricultura, localizando as áreas de maior 

vulnerabilidade e permitindo esse controle dos casos nas regiões próximas ao cais e as áreas 

de extração do marisco, principalmente nas áreas do Cascarejo (032 - M1 e M2) e Peixe Galo 

(033 - M1). 

 A ausência de pescadores/maricultores que residam nas demais microáreas 033 (M2) e 

035 (M1 e M2) se explica nas diferenças de classes sociais, pois os moradores dessa região são 

proprietários dos barcos e balsas de mariscos e oferecem prestação de serviços como aluguel 

dos barcos e fornecimento de gelo para a conservação dos peixes. Essa classe que é conhecida 

como know-how, que é a pesca passada de pai para filho, com o trabalho e renda gerados a 

partir dos pescadores que se apresentam uma situação de trabalho desqualificado (informal). 

 Quanto às casas localizadas nos morros, o esforço físico empregado no trajeto para o 

atendimento nas Unidades de Saúde dificulta a adesão ao tratamento dos participantes que não 

têm acessibilidade, pois existem vielas que impossibilitam a entrada de carros e a descida 
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precisa ser mobilizada por moradores ou cadeira de rodas. Dentre esses participantes, 

destacou-se 11,36% que não possuíam acessibilidade e que foram localizados através do 

levantamento dos grupos familiares dos entrevistados, os mesmos eram pescadores afastados 

de sua atividade por complicações advindas da HAS, acamados e precisavam de cuidados 

através de visitas domiciliares. Esses compuseram 11,36% da amostra coletada.  

O aperfeiçoamento da detecção imediata e tratamento dos indivíduos é necessário para 

programar estratégias que melhorem as desigualdades em saúde, de acordo com as 

recomendações da Comissão Nacional Brasileira sobre Determinantes Sociais da Saúde (THE 

LANCET, 2011). 

Diante do exposto, a utilização da análise espacial como ferramenta para a gerência do 

cuidado em Saúde, com destaque para a gerência do cuidado de Enfermagem, para que o 

Enfermeiro consiga planejar melhor as ações de intervenção, além de identificar e reconhecer 

o território de atuação da equipe de saúde e facilitando o diagnóstico e planejamento das 

ações em saúde com adscrição dos usuários em uma base territorial, fomentando assim, o uso 

da cartografia e favorecendo a ação da equipe de saúde das Unidades Básicas e atendimento 

no primeiro nível de atenção.  

A análise espacial propicia também, o estabelecimento de vínculos com instituições 

acadêmicas que precisam ser expandidos, em parte por uma agenda de pesquisas 

adequadamente direcionadas, engajando-as no planejamento e nas avaliações em todos os 

níveis e no treinamento de profissionais de saúde que trabalham no SUS. 

 A análise espacial é uma tecnologia que deve ser utilizada como tecnologia 

assistencial e gerencial que possibilita o fornecimento de uma base sólida a fim de identificar 

a distribuição de agravos segundo variáveis demográficas; detecção de situações para 

relaciona-las ás suas causas; identificação de necessidades de investigações, estudos ou 

pesquisas e, finalmente, organização de banco de dados para o planejamento de ações e 

serviços. Decorre daí a importância de definirem-se instrumentos de coleta de dados a partir 

do nível local, que alimentem e retroalimentem as diversas instâncias do sistema de saúde 

para as ações em Saúde (BRASIL, 2002). 

Ao aprofundar o conhecimento das distintas realidades das microáreas, sua localização 

através de monitoramento dos pontos mais evidentes durante a apropriação do território, o 

propósito de um planejamento e gestão dos serviços de saúde oferecidos à população, 

ajustados à sua realidade, pode ser efetivado, e com isso, controlar e monitorar as ocorrências 

de hipertensão arterial sistêmica.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação de ações de gerência do cuidado utilizando a análise espacial, por 

parte do Enfermeiro visam um melhor controle dos hipertensos já adscritos nas áreas de 

atuação, além de favorecer novos cadastros de ocorrências de HAS e priorizar a efetivação do 

cuidado assistencial no contexto demográfico do espaço-território.  

O estabelecimento de metas para ampliar o grau de conhecimento desses fatores (risco 

e demográficos) pela população das atividades pesqueiras e da extração do marisco favorecem 

a Educação em Saúde através de grupos de hipertensos, tabagismo, educação alimentar, além 

de esclarecer ao pescador e maricultor as necessidades de adesão ao tratamento para evitar as 

complicações e favorecer o aumento na qualidade de vida.  

Esta pesquisa propõe auxiliar no fortalecimento do plano de ações no primeiro nível 

de atenção à saúde, potencializando as diretrizes de adscrição territorial e o princípio da 

descentralização. Cabe ressaltar que existem discrepantes diferenças entre classes e níveis de 

compreensão sobre a HAS, além da diversidade regional, impossibilita a padronização do 

cuidado nesse momento, o que dificulta também, por parte da equipe de saúde, o uso da 

ferramenta de geoprocessamento de informações no espaço interno da Policlínica de Jurujuba 

e Programa Médico de Família, pois são necessários hardware e software adequados, além de 

investimentos em tecnologia para tal. 

Porém, é admissível a coleta dos dados e a execução do geoprocessamento em outro 

local, como foi realizado nesta pesquisa. Embora se revelou, enquanto limitação da pesquisa, 

a ausência de atualização das áreas por parte do software google earth
®

. Algumas ruas não 

foram localizadas e reconhecidas, impossibilitando a localização das ocorrências, por esse 

motivo há a necessidade de proposta do estudo paralelo a análises cartográficas por geógrafos 

da região, além de estudos ambientais que incentivem a despoluição da baía de Guanabara 

com do resgate cultural da pesca e aldeias que ainda praticam a subsistência, fomentando o 

ideal de sustentabilidade.  

Enfim, o mapeamento alimentado por alguma base de informação específica auxiliará 

na gestão dos dados territoriais e no planejamento e execução das ações em saúde, por 

permitirem atualizações constantes dos dados sobre adesão ao tratamento farmacológico ou 

não farmacológico, através de monitoramento e frequência nas consultas médicas, 

dispensação de medicamentos prescritos pelo médico, acompanhamento da evolução, 
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intervenção nas complicações, além da participação em grupos de Educação em Saúde, 

propiciando a manipulação, intervenção e análise das informações geradas em cada caso, na 

integralidade do cuidado de Saúde.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIDADANIA E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 
PROJETO EXTENSÃO: EDUCAR PARA MELHOR CUIDAR – UMA CARTOGRAFIA DAS 

NECESSIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA  

 

Seção/Grupo familiar: Morador Entrevistado: UF: 

 

Endereço: 
 

Número: Bairro: 

CEP: Município: Data: ____/___/_____ 

 

CADASTRO DA FAMÍLIA 

Membros da Família 
Nome/grau de 

parentesco 

Data 
de 

Nascto 
Idade Sexo 

Grau de 
Instrução 

Estado 
Civil 

Doença/ 
condição 
referida 

Ocupação 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Números para a indicação das doenças e/ou condições referidas 

 
1 – Alcoolismo    4-Neoplasias malignas    7 – Distúrbio Mental    10 – Hanseníase                     13 - Cardiopatias 
2– DSTs              5– Deficiência                 8 – Gestação               11 – Doenças do Trabalho      14- Excesso de peso 
3- Tuberculose    6– Diabetes                    9 – HAS                       12- Acidentes de trabalho        15-Tabagismo 
 
Números para a indicação do grau de instrução: 1 – Analfabeto           2 – 1º grau completo     3 - 1º grau  incompleto   
                                                                                   4- 2º grau completo   5- 2º grau  incompleto   6- 3º grau completo  
                                                                                   7- 3º grau incompleto    8-Pós-Graduação 
 

INFORMAÇÕES SOBRE ATENDIMENTO À SAÚDE 
EM CASO DE DOENÇA PROCURA (colocar 

em ordem de encaminhamento): 
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE 

SAÚDE DE SEU BAIRRO (De modo geral a 
unidade de saúde que frequenta é) 

PMF  Excelente 

Policlínica Comunitária de Jurujuba  Muito boa  

Hospital  Boa  

Consultório médico particular  Regular  

  Ruim  

  Não frequenta  

O PMF de Jurujuba atende suas necessidades e da 
família? 

A Policlínica Comunitária de Jurujuba atende 
suas necessidades e da família? 

Sim (    ) Sim (   ) 
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Não (   )  Por quê? Não (   )  Por quê? 

Quais as necessidades de saúde de sua família? Qual serviço não encontra na unidade de 
saúde? 

Atendimento Clínico  Vacinas  

Serviços odontológicos  Medicamentos  

Reabilitação (Dep. Química ou Física)  Atendimento médico (especificar 
especialidade) 

 

Vacinação  

Atendimentos preventivos  Curativos  

Pré-natal  Camisinhas  

Outras (especificar)  Anticoncepcionais  

 Serviços odontológicos  

Que motivos o (a) desestimula a procurar a 
unidade de saúde de seu bairro? 

Serviços de nutrição e psicologia  

O local é distante e de difícil acesso  Atestado médico  

O atendimento é demorado  Atenção e informações  

O horário de atendimento não é compatível 
com minhas necessidades 

 Algum membro da família apresenta 
problemas de acessibilidade? 

 

Não possui médico especialista que 
necessito 

  

Tem que pegar senha muito cedo   

Não há garantia de atendimento no mesmo 
dia 

  

Falta de medicamentos   

Outros (especificar)   

 

SITUAÇÃO DE MORADIA E SANEAMENTO 

TIPO DE CASA  DESTINO DO LIXO  TRATAMENTO DA ÁGUA NO 
DOMICÍLIO 

Tijolo  Coletado  Filtração  

Taipa revestida  Queimado  Fervura  

Taipa não revestida  Céu aberto  Cloração  

Madeira  Jogado em terreno, 
mar, lagoa 

 Sem tratamento  

Material aproveitado  DESTINO DE FEZES E 
URINA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Outro (especificar):  Sistema de esgoto  Rede pública  

Número de cômodos  Fossa  Poço ou nascente  

Energia elétrica  Céu aberto  Outros (especificar)  

Direto para o mar  

 
SUGESTÕES PARA UM MELHOR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DE SEU BAIRRO 
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8.2 TERMO DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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8.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PESCADORES 

DA COMUNIDADE DE JURUJUBA, NITERÓI/RJ 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIDADANIA E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 

PROJETO EXTENSÃO: EDUCAR PARA MELHOR CUIDAR – UMA CARTOGRAFIA DAS NECESSIDADES 
DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA  

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PESCADORES DA COMUNIDADE DE JURUJUBA, NITERÓI/RJ. 

Título do Projeto: OCORRÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PESCADORES 

DA COMUNIDADE DE JURUJUBA/NITERÓI. 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dra. Barbara Pompeu Christovam  

Orientanda: Fernanda Barbosa Moreira dos Santos 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 994385701 

Nome do Voluntário:___________________________________________________ 

Idade: ______________ R.G. ________________________ 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Ocorrência da 

Hipertensão Arterial em pescadores da comunidade de Jurujuba, Niterói/ RJ”, de 

responsabilidade da pesquisadora principal Prof.ª Dra. Barbara Pompeu Christovam,  por estar 

envolvido diretamente com o setor de gerenciamento de cuidados na saúde em Atenção 

básica, sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador. Não será punido ou perderá qualquer benefício ao qual você tem direito. Não 

haverá nenhum custo ao Sr. (a), relacionado aos procedimentos previstos neste estudo. Sua 

participação é voluntária, portanto, não será pago pela mesma. 

O objetivo deste estudo é descrever a ocorrência da Hipertensão Arterial Sistêmica nos 

pescadores de Jurujuba/ Niterói. 

Sua participação consistirá em responder individualmente e fatores relacionados ao grupo 

familiar ao qual pertence, através das questões do instrumento de coleta de dados. Não haverá 

riscos físicos, morais ou outros agravos a sua pessoa, associados a esta pesquisa. A análise 

final para apresentação e publicação será precedida de relatório preliminar e apreciação junto 
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aos respondentes, visando propiciar meios para que pesquisador e respondentes se apropriem 

da compreensão dos dados gerados pelo estudo. 

Os benefícios relacionados com a sua participação serão: levantamento do perfil 

epidemiológico dos pescadores e mapeamento das áreas de ocorrência da hipertensão arterial, 

além de propostas gerenciais com elaboração de estratégias para amenizar os agravos. 

Condizente com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, os dados coletados 

serão mantidos em formato eletrônico, por pelo menos 05 anos, sob tutela do pesquisador 

responsável pela pesquisa de forma confidencial. Estes dados serão usados para a avaliação 

do estudo e as Autoridades de Saúde ou do Comitê de Ética podem revisar os dados 

fornecidos. Os dados também podem ser usados em publicações científicas sobre o assunto 

pesquisado. Sua identidade não será revelada, de forma que as informações não sejam usadas 

em seu prejuízo e/ou do corpo gerencial da instituição participante da pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br                              Tel/fax: (21) 2629-9189 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro que entendi os objetivos, detalhes e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. Tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas questões 

foram respondidas. Eu recebi uma cópia assinada e datada deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, onde constam os telefones e endereço institucional do pesquisador 

responsável. 

Niterói, _____ de ____________ de _______  

 

_________________________________                   _______________________________ 

Nome e assinatura do responsável                                Nome e assinatura do responsável por 

                                                                                                   obter o consentimento 


