
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

JONATHAN HENRIQUE ANJOS DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

A PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE 

TRABALHADORES DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



 

 

JONATHAN HENRIQUE ANJOS DE ALMEIDA 

 

 

 

 

A PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE 

TRABALHADORES DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação de Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, como requisito 

parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Enfermagem e Licenciatura. 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

 

Co-orientador: 

Prof. Me. Jorge Luiz Lima da Silva 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2014 

 



 
 
 
. 

 

 
A 447     Almeida, Jonathan Henrique Anjos de.  

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre 
trabalhadores de uma empresa de transporte marítimo / 
Jonathan Henrique Anjos de Almeida. – Niterói: [s.n.], 2014.  

57 f.  
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2014.  
Orientador: Prof. Enéas Rangel Teixeira.  
Co-orientador: Prof. Jorge Luiz Lima da Silva  
 
1. Hipertensão. 2. Saúde do trabalhador. 3. Enfermagem 

do trabalho. I. Título.  
                                                                         CDD 616.132 



 

 

JONATHAN HENRIQUE ANJOS DE ALMEIDA 

 

 

A PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE 

TRABALHADORES DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação de Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, como requisito 

parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Enfermagem e Licenciatura. 

 

 

Aprovado em 05 de junho de 2014. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

__________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

Presidente (EEAAC – UFF) 

__________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Donizete Vago Daher 

1ª examinadora (EEAAC – UFF) 

__________________________________________________________________________ 

Mestranda Juliana da Costa Silva 

2ª examinadora (EEAAC – UFF – MACCS) 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2014 



 

 

 AGRADECIMENTOS  

 

 

Este é o momento de lembrar as pessoas que me auxiliaram na construção deste estudo. Em 
especial destaco: 
 

Os meus familiares, sobretudo aos meus pais, José Henrique Lopes de Almeida e Denise 
Ballero dos Anjos de Almeida, e minha irmã Thainá Ballero, que com sua compreensão e 

estímulo fizeram com que esse trabalho se tornasse possível. 
 
As colegas Rebecca Ferreira Moreno e Mariana Ribeiro Lopes que auxiliaram na construção e 

realização do projeto de pesquisa desde seu início em 2011. E a todos os colegas que ao longo 
da realização do projeto foram integrando o grupo de pesquisa: Thayssa Cristina da Silva 

Bello, Vinícius Rodrigues de Souza, Vanessa Baptista, Monyque Evelin e Cynthia Medeiros. 
Obrigado a todos, pela disponibilidade, empenho e pelo companheirismo ao longo da 
faculdade. 

 
O professor Jorge Luiz Lima da Silva, por demonstrar incrível apoio e disposição desde o 

início do projeto, em 2011. Obrigado professor pelos ensinamentos, paciência e ajuda!  
 
O professor Enéas Rangel Teixeira, que com sua compreensão, disposição e ajuda nessa reta 

final da pesquisa, fortaleceu esse trabalho. 
 

A Juliana da Costa Silva e Donizete Vago Daher por aceitarem fazer parte da banca 
examinadora. 
 

A todos aqueles que contribuíram para a realização deste estudo, em especial a Jones Alberto 
Almeida. 

 
A todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a minha formação acadêmica, em 
especial destaco os profissionais das unidades de saúde onde realizei estágio curricular 

(Unidade Coronariana - HUAP) e extra-curricular (UPA São Gonçalo, HEAT, INC, HPM-
Nit). Obrigado pela acolhida e partilha do conhecimento. 

 
E, principalmente, a Deus, pelo sopro da vida, auxílio e proteção! 
 



 

 

 RESUMO  

 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como pressão arterial sistólica maior ou 
igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos 

que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (BRASIL, 2006). O objeto de 
pesquisa deste estudo é a prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre trabalhadores de 
uma empresa de transporte marítimo. Este estudo tem como objetivo descrever a prevalência 

da hipertensão arterial sistêmica entre os trabalhadores de uma empresa de transporte 
marítimo no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo seccional realizado com 316 

funcionários de uma empresa de transporte marítimo localizado no estado do Rio de Janeiro, 
BR. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro 
sob o número 260/11 e CAAE 0271.0.258.258-11 e a coleta dos dados se desenvolveu durante 

o ano de 2012. A prevalência de HAS foi avaliada a partir dos valores pressóricos acima de 
140/90 mmHg. Para o cruzamento das variáveis sócio-demográficas, laborais, de estilo de 

vida e saúde com a hipertensão, foram tomados como referência as cifras acima de 120/80 
mmHg, o que representa risco para o acometimento de hipertensão entre os indivíduos. A 
prevalência da hipertensão (valores pressóricos acima de 140/90 mmHg) foi de 19,30%. A 

prevalência de valores pressóricos acima de 120/80 mmHg foi de 65,50% entre os 
trabalhadores marítimos. Para o cruzamento das variáveis foi utilizado este valor como 

referência, que representa risco para a hipertensão. As características sócio-demográficas que 
apresentaram significância estatística quando analisadas com os níveis pressóricos elevados 
foram: sexo masculino (p=0,000), idade acima de 35 anos (p=0,014), situação conjugal 

(p=0,040) e presença de filhos (p=0,013). Quanto às características laborais, o fato de 
trabalhar com vínculo empregatício permanente (p=0,015) e a mais de cinco anos (p=0,004) 

também se relacionaram com a pressão arterial alterada. Nas características de estilo de vida e 
saúde, o IMC (p=0,000) e o não conhecimento de episódio prévio de HAS (p=0,000) foram 
significativos estatisticamente quando analisados com os níveis pressóricos. Os resultados 

deste estudo contribuem para o avanço do conhecimento da saúde do trabalhador e fornecem 
subsídios à área da enfermagem, como parte da equipe multidisciplinar em saúde, pode 

realizar planejamentos, ações e intervenções com vistas à melhoria da qualidade de vida do 
trabalhador, identificando e minimizando fatores de risco que podem ocasionar em casos de 
HAS. 

 
 

 
Palavras-chave: hipertensão; saúde do trabalhador; enfermagem do trabalho. 



 ABSTRACT  

 
 

Systemic hypertension (SH) is defined as systolic blood pressure greater or equal to 140 
mmHg and a diastolic blood pressure greater than or equal to 90 mmHg in individuals who 
are not using antihypertensive medication (BRAZIL , 2006). The research object of this study 

is the prevalence of hypertension among workers at a shipping company. This study aims to 
describe the prevalence of hypertension among workers at a shipping company in the state of 

Rio de Janeiro. This is a cross-sectional study of 316 employees of a shipping company 
located in the state of Rio de Janeiro, BR. The study was approved by the Ethics Committee 
of the University Hospital Antonio Pedro under number 260/11 and CAAE 0271.0.258.258-

11 and data collection developed during the year 2012. Prevalence of hypertension was 
evaluated from the pressure values above 140/90 mmHg. To the intersection of socio-

demographic, work and lifestyle and health variables with hypertension, were taken as 
reference figures above 120/80 mmHg, which represents risk for the onset of hypertension 
among individuals. The prevalence of hypertension (blood pressure values above 140/90 

mmHg) was 19.30%. The prevalence of blood pressure values above 120/80 mmHg was 
65.50% among seafarers. To the intersection of variables this value was used as reference, 

which poses a risk for hypertension. The socio-demographic characteristics that were 
statistically significant when analyzed with high blood pressure were male gender (p = 0.000), 
age above 35 years (p = 0.014), marital status (p = 0.040) and presence of children (p = 

0.013). Regarding labor characteristics, the fact of working with permanent employment (p = 
0.015) and more than five years (p = 0.004) also correlated with abnormal blood pressure. The 

characteristics of lifestyle and health, BMI (p = 0.000) and no knowledge of previous 
episodes of hypertension (p = 0.000) were statistically significant when analyzed with 
pressure. The results of this study contribute to the advancement of knowledge of 

occupational health and provide subsidies to the nursing field, as part of the multidisciplinary 
health team can conduct planning, actions and interventions aimed at improving the quality of 

life of workers, identifying and minimizing risk factors that can result in cases of SAH . 
 
 

Key words: hypertension; occupational health; nursing work. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 
Fig. 1 Histograma de distribuição da glicemia em jejum entre os trabalhadores de 

empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 35 
 

Fig. 2  Histograma de distribuição da glicemia pós prandial entre os trabalhadores de 
empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 35 

 

Fig. 3  Histograma de distribuição da pressão sistólica entre os trabalhadores de 
empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 36 

 
Fig. 4  Histograma de distribuição da pressão diastólica entre os trabalhadores de 

empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LISTA DE TABELAS  

 
Tab. 1  Distribuição das variáveis sócio-demográficas da população de trabalhadores 

de empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 31 
 

Tab. 2  Distribuição das variáveis laborais da população de trabalhadores de empresa 
de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 32 

 

Tab. 3  Distribuição das variáveis dos hábitos de vida da população de trabalhadores 
de empresa de transporte marítimo, Rio de Janeiro, 2012, f. 34 

 
Tab. 4  Prevalência de HAS, segundo variáveis sócio-demográficas entre os 

trabalhadores de empresa de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 

2012, f. 37 
 

Tab. 5 Prevalência de HAS, segundo variáveis laborais entre os trabalhadores de 
empresa de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012, f. 38 

 

Tab. 6 Prevalência de HAS, segundo os hábitos de vida entre os trabalhadores de 
empresa de transporte marítimo do Estado do Rio de Janeiro, 2012, f. 39 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 SUMÁRIO  

 

APRESENTAÇÃO, p. 8 

 

1 INTRODUÇÃO, p. 10 

1.1 OBJETIVOS, p. 12 

1.2 JUSTIFICATIVA, p. 12 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA, p. 14 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, p. 14 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO, p. 14 

2.1.2 FISIOPATOLOGIA DA HAS, p. 14 

2.1.2.1 Sistema nervoso autônomo (simpático), p. 15 

2.1.2.2 Mecanismos renais, p.16 

2.1.2.3 Sistema renina-angiotensina, p. 16 

2.1.2.4 Disfunção endotelial, p. 17 

2.1.3 PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA, p. 18 

2.1.4 A INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA, p. 18 

2.1.5 FATORES DE RISCO, p. 19 

2.1.6 COMPLICAÇÕES DA HAS, p. 19 

2.1.6.1 Coração, p. 19 

2.1.6.2 Cérebro, p.19 

2.1.6.3 Rins, p. 20 

2.1.6.4 Outras alterações relevantes, p. 20 

2.2 SAÚDE DO TRABALHADOR E A ENFERMAGEM, p. 20 

2.3 TRABALHADOR MARÍTIMO, p. 21 

 
3 MATERIAL E MÉTODO, p. 23 

 
3.1 ABORDAGEM E TIPOLOGIA DE ESTUDO, p. 23 

3.2 POPULAÇÃO ESTUDADA, p. 24 

3.3 MÉTODO E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, p. 24 

3.4 TREINAMENTO DE PESSOAL, p. 25 

3.5 PRÉ-TESTES, ESTUDO PILOTO, ESTUDO DE CONFIABILIDADE, p. 25 

3.6 O TRABALHO DE CAMPO, COLETA DE DADOS, p. 26 



 

 

1 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS, p. 26 

3.8 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS, p. 27 

3.8.1 Hipertensão arterial sistêmica, p. 27 

3.8.2 Tratamento das co-variáveis e medidas de associação, p. 28 

 
4 RESULTADOS, p. 30 

4.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DOS TRABALHADORES, p. 30 

4.2 CARACTERÍSTICAS LABORAIS DOS TRABALHADORES, p. 32 

4.3 HÁBITOS DE VIDA DOS TRABALHADORES, p. 32 

4.4 ANÁLISE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS TRABALHADORES, p. 36 

 

5 DISCUSSÃO, p. 40 

5.1 O PAPEL DO ENFERMEIRO DO TRABALHO, p. 42 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO, p. 43 

 

6 CONCLUSÃO, p. 45 

 

7 OBRAS CITADAS, p. 46 

 

APÊNDICES, p. 49 

APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS, p. 49  

APÊNDICE B: FOLDER DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, p. 56 

 

ANEXOS, p. 57 

ANEXO A: FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA, p. 57 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo é parte integrante de um projeto de extensão realizado no decorrer 

do ano de 2011 e 2012 o qual se deu, através de uma parceria envolvendo a empresa àquela 

época denominada Barcas SA, e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

Fluminense. O projeto denominado: qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores 

hidroviários contou com dois bolsistas e dez voluntários ao longo de dois anos.  

 O projeto foi inicialmente idealizado pelos acadêmicos Jonathan Henrique Anjos de 

Almeida, Mariana Ribeiro Lopes e Rebecca Ferreira Moreno, os quais convidaram o 

professor Jorge Luiz Lima a desenvolver atividade voltada para saúde do trabalhador na 

empresa, em parceria com o programa de qualidade de vida coordenado pelo Médico Jones 

Alberto Almeida.  

 O projeto logo conquistou novas dimensões e apoio da presidência da empresa, e 

passou a ser multiprofissional e firmando-se como projeto de pesquisa do tipo "guarda-

chuva"- o qual gerou robusto banco de dados, oriundo de um questionário extenso de 

variáveis sobre saúde do trabalhador e aspectos psicossociais. A equipe passou a ser composta 

por profissionais da UFF, Fiocruz, da empresa marítima e voluntários.  

 Esta investigação de conclusão de curso – A prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica entre os trabalhadores de uma empresa de transporte marítimo descreve apenas 

uma parte das variáveis do banco de dados, que corresponde às características sócio-

demográficas, laborais, de estilo de vida e saúde e as aferições de medidas antropométricas.  

 O Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, Enfermagem e Subjetividades na 

Perspectiva Transdisciplinar - UFF passou a ser um grande parceiro em discussões e 

orientações (dinâmica docente- discente- trabalho e saúde) no que tange à saúde, à 

enfermagem, o cuidado em saúde, abarcando os aspectos humanos, culturais, técnicos 

científicos, estéticos e estéticos. A pesquisa se complementou com os conceitos do núcleo, 

onde a saúde do trabalhador deve ser vista como fator que explora e discute a complexidade 

na saúde, e rompe com as dicotomias, com os saberes e prática mutilantes e reducionista. 

 Este estudo em sua introdução apresenta alguns conceitos, e contextualiza a 

hipertensão arterial como problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sabe-se que 

existem fatores relacionados à hipertensão como o excesso de peso, a ingesta de sal e 

alimentos gordurosos, sedentarismo, entre outros. 
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 Na revisão de literatura o estudo apresenta o conceito de hipertensão, sua 

classificação, fatores de risco, mecanismos fisiológicos e complicações que pode ocasionar a 

longo prazo. 

 No item metodologia, puderam ser detalhadas as etapas do material e métodos 

utilizados na realização desta pesquisa, como se deu o tratamento e análise estatística dos 

dados, bem como os aspectos éticos do estudo. 

 Na seção de resultados, encontram-se os dados sócio-demográficos, laborais e de 

estilo de vida descritos de forma univariada para demonstrar a composição desse grupo de 

trabalhadores da empresa em questão, naquele determinado momento. 

 Ainda nesta seção, foi apresentado, de forma direcionada, a fim de atender aos 

objetivos e problema de pesquisa, houve o cruzamento das características dos trabalhadores 

com as medidas pressóricas a fim de investigar de forma descritiva, quais variáveis estariam 

ligadas à HAS. 

 A escolha pela análise da hipertensão arterial sistêmica entre os trabalhadores deu-se 

pela vivência adquirida em estágios extracurriculares, onde se constatou que muitos 

indivíduos apresentam problemas cardiovasculares decorrentes da hipertensão e que os 

mesmos poderiam ser evitados, através de medidas de prevenção e promoção à saúde.  

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é o meio pelo qual o homem torna-se distinto na natureza. Segundo Woleck 

(2002), o conceito de trabalho foi evoluindo e modificando-se ao longo do tempo. Na 

Antiguidade, por exemplo, o trabalho era entendido como castigo, punição e sofrimento. Na 

Idade Contemporânea, o trabalho pode ser entendido como um processo onde o homem busca 

suas necessidades vitais e constrói relações sociais.  

Ainda segundo o mesmo autor, o capitalismo contemporâneo vem contribuindo para 

modificações no mundo do trabalho. Dentre as quais, destaca-se a crescente precarização das 

relações de trabalho, as altas taxas de desemprego, o deslocamento de organismos produtivos 

e absorvedores de mão-de-obra e a eliminação de postos de trabalho na indústria e nos 

serviços. Tais modificações podem trazer impactos para a vida do trabalhador, como a 

mudança de hábitos de vida e o provável descuido com a sua saúde. 

Segundo Agostini (2002), a obtenção da saúde e o bem-estar no trabalho compreende 

a noção de sujeito e protagonismo de sua vida e de sua vida no trabalho, numa busca contínua 

de conhecimento e de luta contra a desvalorização e precariedade do trabalho, o que acarreta 

melhorias e avanços das condições de trabalho, de saúde e qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

A saúde do trabalhador tem importância vital nesse processo,desenvolvendo a atenção 

integral à essa população, com atividades de vigilância, visando à promoção e proteção desses 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade proveniente dos modelos e processos de 

produção (BRASIL, 2012). Logo, a atenção à saúde oferecida para essa clientela específica – 

trabalhadores - deve ser abrangente e resolutiva uma vez que, tem como finalidade a 

prevenção e o tratamento de doenças. 

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). Este profissional deve realizar ações de promoção, proteção e 

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

preveníveis (BRASIL, 2012). 

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 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). 
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Entre as doenças que acometem a saúde dos trabalhadores incluem-se as 

cardiovasculares. As doenças do aparelho circulatório mostram-se como relevante problema 

de saúde pública em nível global, pois um terço do total de óbitos da população mundial é 

ocasionado por problemas ligados ao aparelho circulatório (LAWES et al, 2001, PIMENTA 

et al, 2012). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte. Em 

2010, ocorreram 326.371 óbitos por doenças do aparelho circulatório, sendo 99.955 por 

doenças isquêmicas do coração, 99.732 por doenças cerebrovasculares e 126.684 sendo 

ocasionadas por outras doenças do sistema cardiovascular. Entre os anos de 2006 e 2010, 

ocorreu um aumento de 7,21% nos casos de morte por doenças do aparelho circulatório, 

podendo ser consideradas como doenças de relevância para a saúde pública brasileira 

(DATASUS, 2013). 

Entre as doenças do aparelho circulatório está a hipertensão arterial sistêmica (HAS). 

É caracterizada como uma condição clínica multifatorial, onde o indivíduo apresenta níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA). A HAS está associada frequentemente a 

alterações funcionais e/ou estruturais em órgãos-alvo, como coração, cérebro e rins, e a 

alterações metabólicas, o que ocasiona num aumento do risco de doenças cardiovasculares 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), os fatores de risco para o 

desenvolvimento da HAS, são os seguintes: idade, gênero e etnia, excesso de peso e 

obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos, 

genética e outros fatores, como por exemplo, o ambiente de uma família com hábitos de vida 

pouco saudáveis, tão presentes em nosso mundo atual. 

Além desses fatores de risco, a literatura aponta que fatores induzidos pelo ambiente 

de trabalho, como os avanços tecnológicos, a pressão psicológica, pouco tempo de lazer, 

atividades ocupacionais excessivas, baixos salários e dificuldades de acesso à assistência 

médica, associados aos hábitos de vida contribuem para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (HWANG et al, 2006; BAREL et al, 2010). 

Neste âmbito, a atuação do enfermeiro na prevenção primária está voltada para a 

sensibilização da população acerca de medidas que reduzam a exposição aos fatores de risco 

da hipertensão, através da promoção da saúde, do incentivo à adoção de modelo de 

comportamento e hábitos saudáveis de vida. Além de atuar também na prevenção secundária, 

com a detecção de casos de hipertensão através do diagnóstico precoce da doença e seu 
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tratamento imediato, o que contribui para a melhoria da qualidade de vida e diminuição da 

morbimortalidade dessa doença. 

Essas medidas preventivas representam um desafio para os profissionais e gestores da 

área de saúde. Todavia, são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser metas 

prioritárias dos profissionais de saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2010). Logo, o enfermeiro deve atuar de forma a conhecer os problemas de saúde existentes 

em sua população assistida, para que possa traçar ações estratégicas que gerem impacto 

positivo sobre a saúde dos trabalhadores. Mediante a essa conteudística o estudo se alicerça 

no seguinte problema de pesquisa: qual a prevalência de hipertensão arterial sistêmica entre 

trabalhadores que atuam na área de transporte marítimo?  

O objeto deste estudo é a prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre os 

trabalhadores de uma empresa de transporte marítimo situada no estado do Rio de Janeiro. 

 

1.1 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo geral: identificar o perfil dos trabalhadores marítimos 

na empresa estudada. 

E como objetivo específico: descrever a prevalência da hipertensão arterial sistêmica 

entre trabalhadores de uma empresa de transporte marítimo, segundo suas características 

sócio-demográficas, laborais, de estilo de vida e saúde. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010, p.28), a equipe 

multiprofissional que atende o paciente com hipertensão pode ser composta por: médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, professores de 

educação física, ente outros. Como a HAS é uma síndrome clínica multifatorial, contar com a 

contribuição de uma equipe com vários profissionais auxilia na conduta desejável para o 

cliente. 

Com isso, o tratamento contempla medidas que incluem a terapêutica farmacológica, 

como também, a promoção da nutrição adequada para a patologia em questão, a realização de 

atividades físicas, e a oferta de orientações que visem o empoderamento do sujeito. 

As atribuições cabíveis ao enfermeiro ao paciente com HAS incluem a realização de 

consulta de enfermagem, abordando os fatores de risco, a terapia não farmacológica e 

incentivar a adesão ao tratamento. Além disso, também se pode atuar com a promoção da 

saúde, educando individualmente ou em grupo, os pacientes com hipertensão (BRASIL, 
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2006). Através dessas ações realizadas pelo enfermeiro, o paciente tem a oportunidade de se 

manter informado sobre seu estado de saúde e como manter-se saudável ou pelo menos buscar 

medidas que sejam favoráveis ao seu estado clínico. 

Para que o enfermeiro possa adotar tal prática, primeiramente, deve-se conhecer a 

clientela a ser assistida, e para isso, o profissional conta com o mapeamento situacional da 

saúde. Segundo Santos (2010, p. 12), o diagnóstico situacional auxilia conhecer os problemas 

e necessidades da população, dentre as quais a necessidade de saúde. Para a autora, o 

mapeamento situacional é de fundamental importância, pois traz o levantamento de problemas 

para o planejamento de ações estratégicas que permitam desenvolver ações de saúde efetivas. 

Este estudo se justifica pela importância da detecção dos casos de hipertensão arterial 

sistêmica entre os trabalhadores a fim de favorecer o diagnóstico precoce e a oferta de 

orientações voltadas para a promoção da saúde e prevenção dos agravos que a hipertensão 

pode ocasionar. Além de contribuir para o incentivo de estudos semelhantes na área de saúde 

do trabalhador. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Nesta seção, serão apresentados os principais autores que discorrem sobre o conteúdo 

que retrate a hipertensão arterial sistêmica, a enfermagem do trabalho e o trabalhador 

marítimo.  

 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como pressão arterial sistólica maior 

ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em 

indivíduos que não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (BRASIL, 2006). 

A hipertensão é estratificada de acordo com os achados pressóricos do paciente. 

Porém, para que o indivíduo seja diagnosticado com hipertensão, deve-se levar em 

consideração o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a 

presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas (ibid). 

 
Quadro 1. Classificação da Pressão Arterial em adultos. 

Classificação PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Pré-hipertensão 120-139 80-89 

Estágio 1 140-159 90-99 

Estágio 2 >160 >100 
Fonte: VI Diretrizes para a hipertensão arterial sistêmica (SBC, 2010). 

 

 
2.1.2 FISIOPATOLOGIA DA HAS 

 
A pressão arterial é produto do débito cardíaco multiplicado pela resistência vascular 

periférica. O débito cardíaco é resultante da frequência cardíaca multiplicada pelo volume 

sistólico. Na circulação normal, a pressão é exercida pelo sangue através do coração e dos 

vasos sanguíneos. Na hipertensão, pode ocorrer uma modificação no débito cardíaco, na 

resistência vascular periférica ou em ambas (SMELTZER et al, 2009). 
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Os mecanismos envolvidos no controle da pressão arterial e no desenvolvimento da 

hipertensão incluem o sistema nervoso autônomo, os mecanismos renais e a disfunção 

endotelial. 

 

 
 
2.1.2.1 Sistema nervoso autônomo (simpático) 
 

A parte mais importante do sistema nervoso autônomo para a regulação da circulação 

é o sistema nervoso simpático. Entretanto, o sistema nervoso parassimpático também é 

importante na regulação da função cardíaca.  

As fibras nervosas simpáticas vasomotoras saem da medula espinhal por todos os 

nervos espinhais torácicos e os dois primeiros lombares. Essas fibras passam para a cadeia 

simpática que inervam principalmente a vasculatura das vísceras internas e o coração e pelos 

nervos espinhais que inervam principalmente a vasculatura das áreas periféricas. Os nervos 

simpáticos transportam um número enorme de fibras vasoconstritoras e apenas algumas fibras 

vasodilatadoras (GUYTON, HALL, 2006). 

Localizada bilateralmente na substância reticular do bulbo e no terço inferior da ponte, 

encontra-se a área denominada centro vasomotor. Esse centro transmite impulsos 

descendentes pela medula e, daí, por todas as fibras vasoconstritoras simpáticas para todos ou 

quase todos os vasos sanguíneos do corpo. O centro vasomotor além de controlar o grau de 

constrição vascular, ele também controla a atividade do coração, através das fibras nervosas 

simpáticas, aumentando a frequência cardíaca, e, pelo nervo vago, diminuindo a frequência 

cardíaca (GUYTON, HALL, 2006). 

 

 

2.1.2.2 Mecanismos renais 
 
O rim também possui função de regulação na pressão arterial, através dos mecanismos 

da excreção de água e de eletrólitos. Em condições fisiológicas, o volume de eletrólitos e água 

excretados por dia é igual à quantidade ingerida. 

O sódio e o potássio são os eletrólitos mais importantes na regulação de líquidos e 

eletrólitos. O sódio é o único cátion que exerce pressão osmótica significativa. Portanto o 

sódio está relacionado ao volume sanguíneo e pressão arterial. Cerca de 90% do sódio contido 

no filtrado renal são reabsorvidos pelo rim através dos túbulos proximais e alças de Henle 

(SMELTZER et al, 2009). 
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O potássio é o íon intracelular mais abundante. O rim é responsável por excretar mais 

de 90% do potássio ingerido. Alguns fatores estão relacionados à perda de potássio, entre eles 

a ação da aldosterona que potencializa a excreção do potássio e auxilia na retenção de sódio e 

água. (SMELTZER et al, 2009). 

 
2.1.2.3 Sistema renina-angiotensina  

 
Além dos mecanismos renais, a pressão arterial também é regulada pelo sistema 

renina-angiotensina. A renina é sintetizada e armazenada de forma inativa, denominada pró-

renina, nas células justa glomerulares dos rins. Quando a pressão arterial cai, reações 

intrínsecas nos próprios rins fazem com que a renina seja liberada das células.  A renina é 

uma enzima, e não propriamente uma substância vasoativa. Ela atua sobre outra proteína 

plasmática, o angiotensinogênio, favorecendo a liberação da angiotensina I. A angiotensina I 

possui pouca atividade vasoconstritora que ocasione em resposta significativa no sistema 

circulatório.  

A renina persiste no sangue por 30 minutos a 1 hora, continuando a causar a formação 

de angiotensina I durante todo esse tempo. Dentro de alguns segundos após a formação da 

angiotensina I, dois outros aminoácidos são dela removidos para formar a angiotensina II. 

Essa conversão ocorre quase totalmente nos pequenos vasos dos pulmões, catalisada pela 

enzima conversora presente no endotélio dos vasos pulmonares. A angiotensina II é um 

vasoconstritor extremamente potente, e também tem outros efeitos que afetam a circulação 

(GUYTON; HALL, 2006). 

O resultado é um aumento na pressão arterial. Os vasos retos do rim, ao reconhecerem 

que a pressão arterial foi normalizada, cessam a produção de renina. A falha nesse mecanismo 

de feedback é uma das principais causas no desenvolvimento da hipertensão (SMELTZER et 

al, 2009). 

 

 
2.1.2.4 Disfunção endotelial 

  
 A disfunção endotelial refere-se a um desequilíbrio na produção de mediadores que 

regulam o tônus vascular, agregação plaquetária, coagulação e fibrinólise, pelo endotélio 

vascular (CARVALHO; COLAÇO; FORTES, 2006).  

O endotélio é a camada que possui apenas uma célula e recobre internamente os vasos 

sanguíneos. É responsável pela produção de várias substâncias, entre elas o óxido nítrico 

(NO). O NO tem como função a regulação do tônus vascular pela ação vasodilatadora que 
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possui sobre as células musculares lisas, e de inibição da atividade plaquetária, agregação de 

leucócitos e proliferação das células musculares lisas da vasculatura endotelial. Logo, o NO é 

considerado fundamental na modulação da pressão arterial. (VASCONCELLOS et al, 2007). 

A menor disponibilidade de NO favorece maior atividade da Endotelina-1, 

promovendo crescimento das células endoteliais e vasoconstricção, participando assim, do 

estresse oxidativo proveniente da hipertensão (ibid). 

As alterações na função do endotélio em resposta a ações mecânicas (como a 

hipertensão arterial), imunológicas e químicas refletem o primeiro passo fisiopatológico da 

ativação da aterosclerose. No local da agressão ao endotélio, células inflamatórias invasivas 

produzem vários fatores pró-inflamatórios que aumentam o grau de inflamação tanto local 

quanto sistêmica. Essas alterações precoces em nível celular e subcelular que precedem as 

manifestações clínicas da aterosclerose estão associadas a perdas importantes das múltiplas 

funções fisiológicas do endotélio, como a exercida pelo NO. (TREPELS, 2006; MELO et al, 

2007). 

Melo e cols. (2007) sugerem uma nova nomenclatura para as condições associadas à 

disfunção endotelial e a HAS:  

 
Inflamação vascular, hipertensão arterial, aterosclerose e disfunção endotelial 

constituem uma síndrome. Associadas às outras condições como dislipemias, 

obesidade, diabetes ou resistência à insulina, poderiam propor uma nova composição 

de achados na síndrome plurimetabólica clássica. Ou ainda, englobarmos esse 

complexo fisiopatológico e seus sinais e sintomas em uma nova e única 

nomenclatura: Síndrome totimetabólica. 
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2.1.3 PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA 

 

Em estudo realizado em 2006, envolvendo dados do sistema de Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), foi 

evidenciado que 21,6% da população brasileira de cidades envolvidas no VIGITEL referiram 

ser portadoras de HAS (FERREIRA et al, 2009). 

Nesse mesmo estudo, a frequência de hipertensão auto-referida encontrada foi maior 

entre mulheres (24,4% versus 18,4%), menor nas regiões Norte e Centro-Oeste e maior na 

Sudeste. A frequência de hipertensão aumentou com a idade, diminuiu com a escolaridade, foi 

maior entre negros e viúvos e menor entre solteiros. A chance de hipertensão, ajustada para 

variáveis de confusão, foi maior para os indivíduos com morbidades como excesso de peso, 

diabetes, dislipidemia e de eventos cardiovasculares. 

Contudo, para Lessa (2010), a HAS é uma doença silenciosa e o diagnóstico médico 

implica consulta recente em relação ao momento da entrevista, no repasse da informação 

tanto sobre ser ou não hipertenso quanto dos níveis pessoais de pressão arterial; exige 

exclusão de vários vieses que estão relacionados aos instrumentos, técnicas de aferição, perfis 

sócio-demográfico e médico-social da amostra e memória dos participantes, entre outros. 

 

2.1.4 A INFLUÊNCIA DO ESTILO DE VIDA  

 

 Segundo Rouquayrol e Filho (1999, p.288), estilo de vida trata-se dos: “hábitos e 

comportamentos auto-determinados, adquiridos social ou culturalmente, de modo individual 

ou em grupo”. 

O estilo de vida varia de acordo com o grupo social e cultural em que o indivíduo se 

encontra inserido. A decisão do indivíduo para manter uma determinada forma de vida está 

relacionada com aspectos externos e os processos mentais. Num determinado sentido, os 

fatores de riscos da hipertensão, como tabagismo, etilismo, alimentação inadequada, 

sedentarismo e estresse, são formas adaptativas do sujeito diante das tensões do cotidiano 

(TEIXEIRA et al, 2006; MARTINS, 1997). 

 A hipertensão requer um tratamento farmacológico e a adoção de um estilo de vida 

que seja compatível com a doença. Dessa forma, a não adoção dessas mudanças contribui 

para o pouco controle da doença e caracteriza-se, como um desafio para os profissionais de 

saúde que atuam na assistência às pessoas hipertensas. Portanto, o conhecimento sobre os 
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estilos de vida pode influenciar no controle da hipertensão (SERAFIM; JESUS; PIERIM, 

2010). 

O enfermeiro tem uma importante participação nesse processo, facilitando a mudança 

de comportamento do sujeito, através da prevenção e promoção da saúde. Desse modo, o 

profissional identifica comportamentos de risco e implementa ações de cuidado adequadas 

para seus clientes (POTTER, 2004; TEIXEIRA et al, 2006). 

 

2.1.5 FATORES DE RISCO  

 A VI Diretriz Brasileira para hipertensão (2010) aponta alguns fatores de risco, 

modificáveis e não modificáveis, relacionados com o desenvolvimento da doença. Entre os 

fatores de risco não modificáveis encontram-se: a idade maior que 65 anos, sexo feminino e 

etnia negra.  

 Quanto aos fatores de risco modificáveis estão: o excesso de peso e a obesidade, a 

ingestão excessiva de sódio, a ingestão de álcool, o sedentarismo e os fatores sócio-

econômicos. Além desses fatores, ainda são apontados a pré-disposição genética e os fatores 

ambientais que tendem a contribuir para a hipertensão.  

 
2.1.6 COMPLICAÇÕES DA HAS  

 
A principal relevância da identificação e controle da HAS reside na redução das suas 

complicações, tais como: a doença cérebro-vascular, a doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca e a doença renal crônica (BRASIL, 2006). 

 
2.1.6.1 Coração  

 
As sequelas cardíacas da hipertensão incluem a hipertrofia ventricular esquerda, 

insuficiência cardíaca, doença da artéria coronária e infarto do miocárdio. Dados de estudos 

indicam que os hipertensos possuem risco de pelo menos duas vezes maior de doença 

coronária e insuficiência cardíaca do que os normotensos.  Os mecanismos da hipertrofia 

ventricular esquerda apontam para a angiotensina, a aldosterona e os peptídios natriurétios 

como fatores causativos em potencial (WOODS, 2005). 

 
2.1.6.2 Cérebro 

 
No cérebro, ocorrem duas alterações na vasculatura arterial: o remodelamento, ou seja, 

a redução no diâmetro externo da arteríola, e a hipertrofia que é caracterizada num aumento 

da espessura da parede do vaso. Ambas as alterações ocasionam em vasocontrição e inibição 
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da vasodilatação arterial. Essas modificações levam a considerar a hipertensão como fator de 

risco para o Acidente Vascular Encefálico (WOODS, 2005). 

Os acidentes vasculares cerebrais são ocasionados por placas ateroscleróticas que 

estão presentes nos grandes vasos sanguíneos do cérebro. A formação do trombo e a oclusão 

no sítio da aterosclerose levam um quadro de infarto e isquemia do tecido cerebral 

(SMELTZER et al, 2009). 

 
2.1.6.3 Rins  

 
Em um rim sadio, a contração das arteríolas aferentes previne que as variações de 

pressão sejam transmitidas aos glomérulos e assim influenciem na filtração renal. Em pessoas 

com hipertensão prolongada, presume-se que as arteríolas aferentes falham na proteção 

glomerular pela pressão arterial sistêmica elevada. Como consequência, pode ocorrer 

proteinúria e microalbuminúria. Além disso, as lesões renais que se associam a hipertensão 

possuem caráter aterosclerótico (WOODS, 2005). 

 

2.1.6.4 Outras alterações relevantes 

 As alterações visuais geradas pela hipertensão incluem as alterações retinianas, como a 

tortuosidade, estreitamento e uma alteração no reflexo luminoso; hemorragias intra-retinianas, 

decorrentes da hipertensão, que aparecem em formato de chama, pois ocorrem na camada de 

fibras nervosas da retina; retinopatias associadas a estado de crise hipertensiva, que se 

manifestam através de manchas algodoadas, edema retiniano e exsudatos retinianos, 

geralmente ao redor da mácula; neuropatia óptica isquêmica e o papiledema, decorrentes de 

uma pressão intraocular aumentada (SMELTZER et al, 2009). 

 

2.2 SAÚDE DO TRABALHADOR E A ENFERMAGEM 

 

A saúde do trabalhador constitui uma área da Saúde Pública que tem como objeto de 

estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Tem como objetivos a promoção e 

a proteção da saúde do trabalhador, por meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos 

riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e 

a organização e prestação da assistência aos trabalhadores (BRASIL, 2001).  

Para Mantovani e cols.(2009), o foco da saúde do trabalhador deve apontar a 

possibilidade de aliar a saúde do trabalhador a uma nova visão, além da visão capitalista de 
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produção de bens e serviços. Para a autora, deseja-se que a possibilidade de investir na saúde 

do trabalhador seja para sua emancipação, enquanto cidadão e individuo, e que seja possível 

associar saúde do trabalhador com cuidado de si, com determinantes sociais e políticos bem 

como com os aspectos éticos e legais que podem incrementar esta prática. 

Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão compreendidos os 

condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas 

condições de vida e os fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, 

mecânicos e aqueles decorrentes da organização laboral – presentes nos processos de trabalho. 

Assim, as ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças nos processos de 

trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho, por meio de uma atuação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2001). 

O enfermeiro é um dos profissionais de saúde que está inserido nessa equipe 

multidisciplinar. A enfermagem do trabalho contemporânea se estrutura na Política Nacional 

de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST) e visa garantir que o trabalho, base da 

organização social e direito humano fundamental, seja realizado em condições que 

contribuam para uma melhor qualidade de vida e saúde ao trabalhador, visando uma 

realização pessoal e social, e a redução da morbi-mortalidade dos trabalhadores mediante a 

execução de ações integradas e articuladas de prevenção, promoção, reabilitação e vigilância 

na área de saúde do trabalhador (BRASIL, 2006). 

Marziale e cols. (2009) destacam as várias funções que o enfermeiro exerce na área de 

saúde do trabalhador. As principais responsabilidades dos enfermeiros nessa área estão 

associadas às atividades clínicas assistenciais, seguidas por atividades de administração/ 

gerência, ações educativas, relacionadas à realização de procedimentos de enfermagem, como 

coordenadores de serviços de saúde ocupacional e por atividades de promoção da saúde no 

trabalho, utilizando a maior parte do tempo no trabalho com tarefas de gerenciamento, 

seguidas de atividades de consultoria. 

 

2.3 TRABALHADOR MARÍTIMO 

 

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho em sua convenção nº 163, a 

expressão "trabalhadores marítimos" ou "marinheiros" refere-se a todas as pessoas 

empregadas, com qualquer cargo, a bordo de um navio dedicado à navegação marítima, de 

propriedade pública ou privada, que não seja um navio de guerra. Por outro lado, não são 
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considerados marítimos os trabalhadores de terra em estaleiros, oficinas de construção ou 

reparos navais e nos portos ou estaleiros. 

 O artigo 2º da lei 9.537/97 traz algumas definições relacionadas ao trabalhador 

marítimo que são pertinentes ao estudo em questão. Segundo a mesma lei, aquaviário é todo 

aquele que opera embarcações em caráter profissional com habilitação certificada pela 

autoridade marítima. O local de trabalho desse indivíduo é a embarcação, que é definida como 

qualquer construção, flutuante ou fixa, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível 

de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas.  

 A tripulação da embarcação é constituída pelo comandante, tripulante que é 

responsável pela operação e manutenção de embarcação, em condições de segurança, 

extensivas à carga, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo; pelos tripulantes do convés, 

que são responsáveis pelas manobras de atracação da embarcação; e pelos tripulantes das 

máquinas, responsáveis pela operação e manutenção das máquinas da embarcação. E o 

Passageiro, o indivíduo que, não fazendo parte da tripulação nem sendo profissional não-

tripulante prestando serviço profissional a bordo, é transportado pela embarcação. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Nesta seção são explicitados o caminho percorrido, desde o material empregado até o 

método de estudo, para que  fossem  atendidos os objetivos deste estudo, nos resultados e 

discussão. 

 

 
3.1 ABORDAGEM E TIPOLOGIA DE ESTUDO 

 
Trata-se de estudo transversal que investigou a prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica entre trabalhadores de empresa de transporte marítimo localizada no estado do Rio 

de Janeiro, Brasil. 

A pesquisa foi desenvolvida no método quantitativo onde, segundo Costa (2001, 

p.41), o pesquisador trabalha a partir de parâmetros que são características populacionais 

através das quais possibilita examinar hipóteses de caráter particular. A pesquisa quantitativa 

é metrificante. Esta busca estabelecer relações de causa-a-efeito, utilizando a análise 

estatística para o tratamento dos dados.  

Nos estudos seccionais, tanto a exposição quanto a doença são detectados 

simultaneamente e, somente ao final, após a coleta de dados, os grupos são formados para 

investigação. Estudos seccionais têm sido utilizados para investigar uma gama de problemas 

em saúde pública. De modo geral, a aplicação mais comum desse tipo de estudo está ligada à 

necessidade de conhecer de que maneira se distribuem uma ou mais características 

individuais, ou coletivas em determinada população (KLEIN; BLOCH, 2006, p.127). 

Segundo os mesmos autores, é sempre possível testar a existência de associações de 

frequências ou estatísticas, entre pelo menos dois eventos classificados como doença e 

exposição na amostra de indivíduos (ibid). 

O estudo possui caráter descritivo exploratório. Segundo Rudio (2001), descrever é 

narrar o que acontece, dessa forma, a pesquisa descritiva está interessada em descobrir o que 

acontece; conhecer o fenômeno, procurando, descrevê-lo e interpretá-lo. Para Gil (2005), as 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. Logo, a descrição da população através de uma 

visão geral do fato é o método usado para verificar a prevalência de hipertensão arterial nesses 

trabalhadores. 
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3.2 POPULAÇÃO ESTUDADA 
 

Os sujeitos da pesquisa foram os funcionários de empresa de transporte marítimo no 

estado do Rio de Janeiro. O cenário do estudo foram as instalações dos setores administrativo 

e marítimo da mesma empresa. 

Antes do início da coleta de dados foram feitas visitas técnicas às instalações da 

empresa com o objetivo de conhecer a rotina dos funcionários, facilitar o planejamento das 

atividades e a aproximação com os mesmos durante a coleta de dados. 

Os critérios de inclusão para os participantes da pesquisa foram os seguintes: ser 

funcionário da empresa com vínculo empregatício e ser maior de 18 anos de idade, 

independente de cor de pele, sexo ou religião. Os critérios de exclusão foram: estar de licença 

médica, exceto por problemas cardiovasculares; e férias. O total de participantes ao final da 

coleta de dados foi de 316 trabalhadores. 

 

3.3 MÉTODO E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

A estratégia metodológica utilizada consistiu na aplicação de formulário preenchido 

pelo entrevistador e questionário geral auto-aplicado. 

 O instrumento de coleta de dados contém seções organizadas por assunto. Os aspectos 

relacionados às características sócio-demográficas foram os seguintes: cor da pele, sexo, 

idade, escolaridade, situação conjugal, filhos e renda per capita familiar por salário mínimo. 

Os estratos da variável cor da pele auto-referida baseiam-se em classificação proposta pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006): branca, negra, parda, amarela ou 

indígena, onde as cores parda, amarela e indígena foram agrupadas na cor “mestiça”. 

Em relação ao aspecto laboral, as variáveis estudadas foram: categoria profissional, 

número de empregos, turno de trabalho, carga horária semanal, média de tempo no trabalho e 

tipo de vínculo empregatício. 

Em relação à saúde e estilo de vida dos trabalhadores, foram usadas as seguintes 

variáveis: fumo, prática de atividade física, consumo de álcool, consumo de enlatados, frutas, 

verduras e frituras, o índice de massa corpórea (IMC), valores glicêmicos, se algum 

profissional havia informado o trabalhador sobre algum episódio prévio de hipertensão e se o 

mesmo realizou algum tratamento. 
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 Para a medida da pressão arterial foi utilizado o método auscultatório. A técnica 

utilizada na aferição obedece as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

inseridas nas VI diretrizes brasileiras para hipertensão arterial sistêmica publicada em 2010. 

 Para a mensuração da pressão arterial foram utilizados estetoscópio e 

esfigmomanômetro devidamente calibrados. Antes da aferição, alguns cuidados foram 

tomados para que a medida fosse fidedigna. Foi explicado o procedimento ao participante do 

estudo e o mesmo foi orientado a ficar em repouso por pelo menos cinco minutos em 

ambiente calmo; o participante foi instruído a não conversar durante a medida; certificou-se 

que o sujeito da pesquisa não se encontrava com a bexiga cheia; não praticou exercícios 

físicos há 1 hora; não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; não fumou nos 30 

minutos anteriores. O participante do estudo foi orientado a se posicionar de forma sentada, 

com pernas descruzadas e pés apoiados no chão, com o dorso recostado na cadeira e relaxado. 

O braço foi colocado na altura do coração, livre de roupas, apoiado, com a palma da mão 

voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido (SBC, 2010). 

 A mensuração da pressão arterial foi realizada em três momentos diferentes, sendo 

uma com o médico componente do Projeto, pelo entrevistador e pelo professor orientador do 

estudo. 

 
3.4 TREINAMENTO DE PESSOAL 
 

 O treinamento dos aplicadores de questionário foi desenvolvido através de sessões de 

apresentação e discussão dos objetivos da pesquisa, enfatizando a importância da adesão do 

conjunto dos funcionários. Essas sessões foram seguidas de simulação de situações no 

trabalho de campo. 

O treinamento consistia: na revisão do formulário, a fim de minimizar possíveis erros; 

no treinamento de mensuração medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa 

corpórea); aferição da pressão arterial na técnica inserida nas VI diretrizes para a hipertensão 

arterial sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia; e aferição da glicemia através do 

hemoglucoteste (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

 

3.5 PRÉ-TESTES, ESTUDO PILOTO, ESTUDO DE CONFIABILIDADE 
 
 Com o objetivo de adequar os procedimentos e condutas às condições reais de 

pesquisa, foi realizado estudo piloto com 10 trabalhadores marítimos da empresa estudada, 

cujo perfil social e funcional era semelhante àquele de trabalhadores sob estudo. 
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O estudo de confiabilidade (teste, pré-teste) foi realizado com os mesmos funcionários 

do estudo piloto, no intervalo de 10 a 15 dias, após a primeira aplicação do instrumento de 

coleta dos dados.  

 

3.6 O TRABALHO DE CAMPO, COLETA DE DADOS 
 

A equipe foi composta por um coordenador de campo e nove entrevistadores 

responsáveis pela aplicação dos questionários. Os aplicadores receberam listagens com os 

nomes dos profissionais, por setor, e os respectivos códigos que eram anotados no 

questionário no momento da coleta.  

Os participantes preencheram o questionário com apoio dos aplicadores, tendo início, 

em seguida, as aferições de medidas como peso, altura, pressão arterial. Após o 

preenchimento, cada questionário foi numerado e lacrado em envelope, seguindo para o 

departamento responsável pela pesquisa para fins de codificação de cada item do instrumento. 

 Diariamente, os questionários foram codificados, revisados e seus dados digitados.  A 

identificação do material coletado se deu através de numeração, cuja ligação ao nome do 

trabalhador  era de conhecimento exclusivo da coordenação de pesquisa do estudo “Educação 

em saúde e qualidade de vida dos trabalhadores marítimos”. O processo de digitação se deu 

concomitante e após a coleta de dados, contando com a participação dos próprios 

entrevistadores. O banco de dados foi construído utilizando-se o programa Statistical Package 

for the Social Sciences versão 21 (SPSS®). 

Após a revisão e codificação das questões do instrumento, as informações foram 

transcritas para planilhas, pelo procedimento de dupla digitação independente. Erros e 

inconsistências foram verificados através de processo de revisão. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 

No primeiro contato, foram explicados os propósitos da pesquisa e apresentação do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Cada participante preencheu o documento, pois 

como se tratava de pesquisa envolvendo seres humanos o Conselho Nacional de Saúde exige 

que o sujeito integrante do grupo a ser pesquisado conheça o estudo e dê consentimento às 

regras do mesmo. Em seguida, foi iniciada a entrevista com base no roteiro e posteriormente a 

mensuração da pressão arterial. 

Quanto à confidencialidade na pesquisa, ressalta-se que os dados do formulário não 

tinham vínculo com o termo de consentimento, este assinado à parte para que não tenha 
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conhecimento da autoria das declarações, isso garante a confidencialidade do participante do 

estudo. 

Foi notado que os benefícios para o corpo acadêmico e para o grupo de pesquisadores 

são bem maiores do que os possíveis riscos para os trabalhadores, que consistiriam na 

possibilidade atrapalhar sua jornada, retirando-os de posto de trabalho, por um breve período 

de tempo.   

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, sob o número 260/11 e CAAE 0271.0.258.258-11, atendendo a resolução 

422/2012. A coleta dos dados se desenvolveu durante o ano de 2012. 

Este trabalho é uma parte do projeto de extensão “Educação em saúde e qualidade de 

vida dos hidroviários do Rio de Janeiro”, coordenado pelos professores Jorge Luiz Lima da 

Silva e Liliane Belz dos Reis, e do projeto de pesquisa “Qualidade de vida e bem-estar dos 

trabalhadores hidroviários”, vinculado ao Núcleo de pesquisa em cuidados em saúde, 

enfermagem e subjetividades na perspectiva transdisciplinar, realizado no ano de 2012-2013.  

A pesquisa possui parceria entre a empresa marítima, UFF- EEAAC e Fiocruz. 

 

3.8 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

3.8.1 Hipertensão arterial sistêmica 
 

O valor da pressão arterial foi analisado de acordo com a estratificação inserida no 

caderno de atenção básica do Ministério da Saúde nº 15 que trata da hipertensão arterial 

sistêmica (2006). Os valores pressóricos serão agrupados em quatro estratos: Normal (com 

valores pressóricos até 120/80 mmHg); Pré-hipertensão (com valores entre 120-139/80-89 

mmHg); Hipertensão estágio 1 (com valores entre 140-159/90-99 mmHg); e Hipertensão 

estágio 2 (com valores acima de 160/100 mmHg). Apenas a título de comparação, foi exposta 

no início da subseção dos resultados os valores da prevalência segundo 140/90 mmHg para 

comparação de estudos que ainda utilizam essa classificação. 

O cálculo da prevalência da HAS entre os trabalhadores estudados foi realizado a 

partir do quantitativo de funcionários que estavam com os valores de HAS graus 1 e 2 pelo 

total de funcionários estudados. Também foi realizado o cálculo da prevalência da pré-

hipertensão entre os mesmos funcionários. 

 Para o cruzamento das medidas de associação (variáveis sócio-demográficas, laborais 

e de estilo de vida) com a HAS, os valores pressóricos foram agrupados em dois estratos: 
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Valor pressórico recomendado (com valores pressóricos até 120/80 mmHg) e acima do valor 

recomendado (cifras acima de 120/80 mmHg).  

 

 

 

3.8.2 Tratamento das co-variáveis e medidas de associação  

 
 As co-variáveis contínuas foram apresentadas através de suas frequências médias e 

desvio padrão; e as variáveis categóricas, segundo seus valores absolutos e proporções. 

 A análise univariada permite descrever as características sócio-demográficas e laborais 

da população estudada. Para a análise bivariada, a variável idade foi analisada, segundo a 

média encontrada para população e dividida em dois estratos (até a média de idade encontrada 

e acima dessa média).  

 A escolaridade informada foi agrupada nas seguintes categorias: até a média de 

escolaridade mais encontrada e acima dessa média. 

 Para a análise da renda serão utilizados os valores per capita, em salários mínimos da 

época em que será realizada a coleta de dados (R$: 622,00). Essa variável também será 

avaliada segundo a média encontrada para cada grupo. 

 Para análise da situação conjugal, foram consideradas duas categorias a dos casados e 

a dos solteiros, divorciados, separados ou viúvos, denominadas neste estudo como: com 

companheiro (a) e sem companheiro (a), respectivamente. 

 Para o tempo no exercício da função foi feita a análise segundo a média de tempo de 

trabalho encontrada na população e dividida em dois estratos (até a média de tempo de 

trabalho encontrada e acima dessa média).   

 Na análise estratificada, as variáveis idade, escolaridade, renda per capita familiar, 

tempo no setor e carga horária foram reagrupadas em estratos definidos pela média. Outras 

variáveis como categoria profissional, escolaridade e número de empregos também serão 

reagrupadas em dois estratos. 

 Para a análise das variáveis: fumo; prática de atividade física; consumo de álcool; 

consumo de enlatados, frutas, verduras e frituras; se algum profissional havia informado o 

trabalhador sobre algum episódio prévio de hipertensão; e se o mesmo realizou algum 

tratamento; serão avaliadas pela frequência que o indivíduo realiza ou realizou tais atividades. 

 Para a análise do IMC será utilizada a classificação adaptada da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) inserida nas Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2009).  
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O teste qui quadrado (x2) será utilizado para verificar diferenças entre os grupos 

analisados durante a análise bivariada. Foi considerado, na avaliação da significância, o valor 

p≤ 0,05. 

Com a finalidade de identificar possíveis associações, foram observados os resultados 

dos testes de qui quadrado (x2) durante as análises bivariadas e estratificadas com objetivo de 

avaliar a associação entre as variáveis e a ocorrência de HAS. 

Cada etapa do processo de análise dos dados foi realizada utilizando o programa 

Statistical Package for the Social Sciences versão 21 (SPSS®). 
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4 RESULTADOS  

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de forma descritiva para que 

posteriormente sejam discutidos. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DOS TRABALHADORES 

 Foram efetivamente entrevistados 316 trabalhadores marítimos. A maioria dos 

trabalhadores da população estudada pertencia ao sexo masculino (78,5%), e concentrou-se na 

faixa etária abaixo de 35 anos (65,18%). A média de idade encontrada foi de 35 anos 

(DP=13,65).  

Em relação à cor/raça auto-referida, os trabalhadores referem-se como: negra (14,2%), 

branca (35,8%), parda (48,7%), amarela (0,3%) e indígena (0,9%). A maioria dos 

entrevistados foi classificada no estudo como mestiços 49,9%, proveniente da recategorização 

das cores: parda, amarela e indígena. Quanto à escolaridade, 79,4% referiram ter até o ensino 

médio.  

Quanto à situação conjugal, 55,4% referiram viver com companheiro e 57,27% 

referiram ter pelo menos um filho. Em relação à renda per capita média, o valor de até cinco 

salários mínimos (R$ 2.725,00) foi encontrado em 50,3% dos sujeitos entrevistados (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Distribuição das variáveis sócio-demográficas da população de trabalhadores 

marítimos, Rio de Janeiro, 2012. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Legenda: N= total no estrato.  % = porcentagem. SM = salário mínimo vigente na época. 

  

VARIÁVEIS   

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS  N % 

   
Cor da pele auto-referida    

Branca  113 35,8 

Mestiça  158 49,9 

Negro  045 14,2 

   
Sexo    

Feminino 068 21,5 

Masculino  248 78,5 

   
Idade por faixa etária   DP ± 13,65 

Até 35 anos  206 65,2 

35 anos ou mais 110 34,8 

   
Escolaridade    

Até ensino médio completo 251 79,4 

Ensino superior ou mais  065 20,6 

   
Situação conjugal    

Com companheiro (a) 175 55,4 

Sem companheiro (a) 141 44,6 

   
Filhos     

Possui 181 57,3 

Não possui 135 42,7 

   
Renda per capita por salário mínimo    

Até 5 salários mínimos  159 50,3 

Acima de 5 salários mínimos 157 49,7 
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4.2 CARACTERÍSTICAS LABORAIS DOS TRABALHADORES  

 
 A maior parte da população estudada era composta por marinheiros de convés 

(44,9%), por funcionários que possuíam apenas um vínculo empregatício (95,2%). Observou-

se predomínio do turno diurno na população estudada (52,8%), com média de 36 horas 

semanais de trabalho, sendo 84,2% abaixo deste valor. Do total de profissionais, 69,6% 

trabalham na instituição há pelo menos cinco anos, e grande parte da população estudada 

(95,2%) possuía vínculo permanente com a instituição (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição das variáveis laborais da população de trabalhadores marítimos, Rio de 

Janeiro, 2012. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Legenda: N= total no estrato.  % = porcentagem. Comte = Comandante. Cont M = Contra-mestre. ChefM = Chefe de Máquinas. MAM = 

Marinheiro de Máquinas. MAC = Marinheiro de Convés. 
 

 

4.3 HÁBITOS DE VIDA DOS TRABALHADORES 
 

Em relação aos hábitos de vida dos sujeitos da pesquisa, a maioria não fuma (87,3%), 

não pratica atividade física (55,7%), não faz consumo regular de álcool (58,9%).  

Quanto à frequência no consumo de certos alimentos, os entrevistados referiram comer 

enlatados com frequência (98,1%), frutas (98,1%), frituras (98,1%) e verduras (95,3%). A 

VARIÁVEIS   

LABORAIS N % 

   
Categoria profissional   

Comte/Cont.M/Chef.M 090 28,5 

MAM 084 26,6 

MAC 142 44,9 

   
Número de empregos   

Único vínculo 301 95,2 

Mais de 1 vínculo 015 4,70 

   
Turno de trabalho   

Diurno 167 52,8 

Noturno 100 31,6 

   
Carga horária semanal   

Até 36h 266 84,2 

36h ou mais 050 15,8 

      
Média de tempo no 

trabalho 
  

Até 5 anos 220 69,6 

Mais de 5 anos 96 30,3 

   
Tipo de vínculo    

Temporário  015 04,7 

Permanente 301 95,2 
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maioria dos entrevistados (46,2%) apresenta um índice de massa corpórea entre 25 e 29,9, 

indicando sobrepeso.  

Quanto à glicemia, 272 entrevistados apresentaram níveis de glicose sanguínea nos 

valores recomendáveis. Quanto à pressão arterial, a maioria dos sujeitos (65,5%) apresentou 

níveis pressóricos elevados, indicando pré-hipertensão e HAS graus 1 e 2. Fato interessante 

foi o de que 75% dos trabalhadores responderam que em nenhuma ocasião anterior qualquer 

profissional de saúde o alertou sobre sua pressão estar mais elevada. Dos trabalhadores que 

referiram algum episódio de hipertensão, 34 (10,8%) responderam que tratavam de alguma 

forma, enquanto 38 (12%) disseram que não trataram a hipertensão (tabela 3). 
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Tabela 3. Distribuição das variáveis sobre os hábitos de vida dos trabalhadores marítimos, Rio 

de Janeiro, 2012. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Legenda: N= total no estrato. % = porcentagem. 
 
 

Os gráficos, a seguir, mostram a frequência da glicemia em jejum e pós prandial entre 

trabalhadores. A média da glicemia em jejum encontrada foi de 99,74 mg/dL (DP= 20,14). O 

valor considerado limítrofe na glicemia em jejum é de 100 mg/dL. A glicemia em jejum foi 

obtida em 111 indivíduos dos trabalhadores estudados.  

HÁBITOS DE VIDA  

 N % 

   
Fumante   

Sim 040 12,7 

Não 286 87,3 

Prática de atividade física   

Sim 140 44,3 

Não 176 55,7 

Consumo de álcool nas 2 últimas semanas    

Sim 130 41,1 

Não 186 58,9 

   
Frequência do consumo de enlatados    

Sim 310 98,1 

Não 006 01,9 

   
Frequência do consumo de frutas    

Sim 310 98,1 

Não 006 01,9 

   
Frequência do consumo de frituras    

Sim 310 98,1 

Não 006 01,9 

   
Frequência do consumo de verduras    

Sim 301 95,3 

Não 015 04,7 

   IMC   

Abaixo do peso 003 00,9 

Peso Normal 111 35,1 

Pré-obeso 146 46,2 

Obeso grau 1 044 13,9 

Obeso grau 2 006 01,9 

Obeso grau 3 006 01,9 

   
DM   

Acima do recomendável 042 13,3 

Recomendável 272 86,1 

   PA   

Pré-hipertenso, HAS1 e HAS2 207 65,5 

Normotenso 109 34,5 

   
Profissional disse que tem PA alta   

Sim 079 25,0 

Não  237 75,0 

Trata a HAS?   

Sim 034 10,8 

Não 038 12,0 
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A glicemia pós prandial foi obtida em 204 dos trabalhadores neste estudo. A média 

encontrada foi de 114,58 mg/dL (DP= 34,94). O valor considerado normal da glicemia pós 

prandial é de até 180 mg/dL. Logo, constatamos que os trabalhadores encontram-se com 

valores glicêmicos dentro da faixa da normalidade. 

 

 

 
Fig1: Histograma de distribuição da glicemia em jejum entre os trabalhadores marítimos, Rio de Janeiro, 2012.  

 

 

 
 

Fig2: Histograma de distribuição da glicemia pós prandial entre os trabalhadores marítimos, Rio de Janeiro, 2012.  
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4.4 ANÁLISE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS TRABALHADORES 

 

A prevalência da HAS (valores pressóricos acima de 140/90 mmHg) entre os 

trabalhadores analisados nesse estudo foi de 19,30%. A pré-hipertensão foi o estrato que 

apresentou maior valor de prevalência: 46,20%. A prevalência de valores pressóricos acima 

de 120/80 mmHg foi de 65,50% entre os trabalhadores marítimos. Para o cruzamento das 

variáveis foi utilizado este valor como referência, que representa risco para a hipertensão. 

Os gráficos a seguir mostram a frequência de cifras dos valores pressóricos sistólicos e 

diastólicos entre os trabalhadores estudados.  

A pressão arterial sistólica apresentou média de 123,13 mmHg (DP= 12,96) nos 316 

trabalhadores estudados.  

 

Fig.3: Histograma de distribuição da pressão sistólica entre os trabalhadores marítimos, Rio de Janeiro, 2012.  

 
Fig.4: Histograma de distribuição da pressão diastólica entre trabalhadores marítimos, Rio de Janeiro, 2012. 
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A pressão arterial diastólica apresentou média de 81,34 mmHg (DP=9,79) entre os 

trabalhadores marítimos estudados. 

As variáveis sócio-demográficas que apresentaram significância estatística, quando 

analisadas conjuntamente com a hipertensão, foram sexo, idade por faixa etária, situação 

conjugal e a presença de filhos (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Prevalência de HAS, segundo variáveis sócio-demográficas entre profissionais 
marítimos do Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Legenda: N= total no estrato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. SM = salário mínimo vigente na época. 
 

A escolaridade ficou na faixa limítrofe no teste do qui-quadrado. 

 
Em relação às variáveis laborais, apenas a média de tempo no trabalho e o vínculo 

empregatício apresentaram significância estatística quando analisadas com a 

hipertensão.(Tabela 5) 

 

 

 

 

VARIÁVEIS   

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS N n % Valor de p 

     
Cor da pele auto-referida    0,687 

Branca  113 031 27,43  

Mestiça  158 101 63,92  

Negro  075 045 60,00  

     
Sexo    0,000 

Feminino 068 031 45,59  

Masculino  248 176 70,97  

     
Idade por faixa etária    DP ± 13,65 0,014 

Até 35 anos  206 125 60,68  

35 anos ou mais 110 082 74,55  

     
Escolaridade    0,054 

Até ensino médio completo 251 171 68,13  

Ensino superior ou mais  065 036 55,38  

     
Situação conjugal    0,040 

Com companheiro (a) 175 123 70,29  

Sem companheiro (a) 141 084 59,57  

     
Filhos     0,013 

Possui 181 129 71,27  

Não possui 135 078 57,78  

     
Renda per capita por salário mínimo    0,841 

Até 5 salários mínimos  159 105 66,04  

Acima de 5 salários mínimos 157 102 64,97  
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Tabela 5. Prevalência de HAS, segundo variáveis laborais entre profissionais marítimos do 
Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Legenda: N= total no estrato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. Comte = Comandante. Cont. M = Contra-mestre. 
ChefM = Chefe de máquinas. MAM = Marinheiro de máquinas. MAC Marinheiro de convés.  

 

 
Em relação aos hábitos de vida dos indivíduos estudados nessa população, as variáveis 

que demonstraram significância estatística foram: possuir índice de massa corpórea (IMC) 

acima do recomendado e desconhecimento sobre os próprios níveis pressóricos elevados 

(p<0,05). (Tabela 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEIS   

LABORAIS N n % Valor de p 

     
Categoria profissional    0,847 

Comte/Cont.M/Chef.M 090 061 67,78  

MAM 084 055 65,48  

MAC 142 091 64,08  
     
Número de empregos    0,645 

Único vínculo 301 193 64,12  

Mais de 1 vínculo 015 010 66,67  

     
Turno de trabalho    0,570 

Diurno 167 107 64,07  

Noturno 100 049 49,00  

     
Carga horária semanal    0,570 

Até 36h 266 176 66,17  

36h ou mais 050 031 62,00  

     Média de tempo no trabalho    0,004 

Até 5 anos 220 133 60,45  

Mais de 5 anos 096 074 77,08  

     Tipo de vínculo      

Temporário  008 002 25,00 0,015 

Permanente 308 205 66,56  
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Tabela 6. Prevalência de HAS, segundo os hábitos de vida, entre profissionais marítimos do 
Estado do Rio de Janeiro, 2012. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Legenda: N= total no est rato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. 

 

Quando a variável IMC, a mesma foi agrupada em dois estratos, a diferença se 

manteve, onde aqueles com pressão mais elevada estavam acima do peso (p=0,000). 

Hábitos de vida  

 N n % Valor de p 

     
Fumante    0,254 

Sim 040 023 57,50  

Não 286 184 64,34  

     
Prática de atividade física    0,860 

Sim 140 091 65,00  

Não 176 116 65,91  

     
Consumo de álcool nas 2 últimas semanas     0,800 

Sim 130 117 90,00  

Não 186 090 48,39  

     
Frequência do consumo de enlatados     0,354 

Sim 310 202 65,16  

Não 006 005 83,33  

     
Frequência do consumo de frutas     0,420 

Sim 310 204 65,81  

Não 006 003 50,00  

     
Frequência do consumo de frituras     0,094 

Sim 310 205 66,13  

Não 006 002 33,33  

     
Frequência do consumo de verduras     0,646 

Sim 301 198 65,78  

Não 015 009 60,00  

     
IMC    <0,000 

Abaixo do peso 003 001 33,33  

Peso Normal 111 055 49,55  

Pré-obeso 146 104 71,23  

Obeso grau 1 044 036 81,82  

Obeso grau 2 006 006 100,00  

Obeso grau 3 006 005 83,33  

     
Classificação de peso    <0,000 

Peso normal 114 56 49,12  

Acima do peso 202 151 74,75  

     
DM    0,121 

Acima do recomendável 042 032 76,19  

Recomendável 272 174 63,97  

     
Profissional disse que tem PA alta?    <0,000 

Sim 079 067 84,81  

Não 237 140  59,07  

     
Trata a HAS?    0,858 

Sim 34 30 88,23  

Não 38 33 86,84  

     



 

 

40 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 A prevalência de HAS sistêmica encontrada neste estudo foi de 19,30% (considerando 

valores maiores ou iguais a 140/90 mm hg). Em estudo de Aguiar e cols. (2010), o relato da 

HAS entre trabalhadores do setor de serviços alimentícios foi de 14,3%. Muraro e cols. (2012) 

com dados do VIGITEL de 2008 encontraram a prevalência da HAS auto-referida em 23,1% 

da população estudada, sendo esta, maior entre as mulheres (25,5%) quando comparado a aos 

homens (20,3%). Em estudo com 414 professores municipais do RS, a prevalência da HAS 

auto referida foi de 20,3% (SANTOS; MARQUES, 2013). Pesquisa realizada com 

profissionais de petróleo expostos a ruídos, a prevalência encontrada foi de 21% (SOUZA; 

CARVALHO; FERNANDES, 2001). Martinez e Lattore (2006) encontraram a prevalência de 

HAS em 24,7% dos trabalhadores metalúrgicos estudados. Santos (2012), avaliando a HAS 

entre trabalhadores da saúde em unidade básica encontrou a prevalência da HAS em 38,2% 

dos trabalhadores.  

 Nota-se que a prevalência da hipertensão varia entre 14,3 e 38,2% nos estudos citados 

anteriormente estão próximos dos achados neste estudo (19,30%) o que mostra a força com 

que a doença prevalece entre os trabalhadores. Tais achados confirmam a projeção da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o qual o número de hipertensos poderá aumentar em 

60% até 2025, com cerca de 1,56 bilhão de pessoas acometidas por esta doença crônica. A 

projeção da OMS aponta para o alarmante crescimento do número de hipertensos em países 

em desenvolvimento, como no Brasil, na China, na Índia (LIPP, 2007). 

 Evidencia-se a necessidade de enfrentar essa realidade com métodos terapêuticos 

eficazes, visando o tratamento da hipertensão e a prevenção de complicações que tal doença 

crônica pode causar. Com isso, observa-se a importância do profissional enfermeiro em 

realizar atividades de sensibilização da população quanto à adoção dos hábitos de vida 

saudáveis que visam prevenir o acometimento da população pela HAS e outras patologias. 

 Referente ao exposto, o Ministério da Saúde no caderno de atenção básica n. 15 expõe 

e classifica como risco aqueles indivíduos que apresentam cifras maiores ou iguais a 120/80 

mmHg (BRASIL, 2006). Devido ao caráter preventivo deste estudo, referente à qualidade de 

vida de trabalhadores adotou-se esse valor como determinante de risco. Com isso, os valores 

descritivos a seguir seguem essas cifras onde a prevalência alarmante do risco foi de 65,5%. 

Quanto às variáveis sócio-demográficas, houve associação significativa entre HAS e 

as seguintes variáveis: sexo masculino (70,97%; p=0,00), idade maior 35 anos (74,55%; 
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p=0,014), casados (70,29%; p=0,040) e presença de filhos (71,27%; p=0,013). Neste estudo, a 

idade acima da média encontrada (35 anos), o sexo masculino apresentaram associação com a 

HAS. A maior prevalência entre homens (70,97%) pode ser explicada devido ao gênero estar 

mais associado aos profissionais da área marítima. Carvalho (2010) em seu estudo com 

trabalhadores do setor offshore, demonstra a predominância do sexo masculino nessa 

categoria. 

Os achados do presente estudo assemelham-se ao de Martinez e Latorre (2006) que 

avaliaram a prevalência da HAS e da DM em profissionais de indústria siderúrgica. O 

resultado encontrado foi respectivamente 24,7% e 11,5%. O sexo masculino e idade acima de 

quarenta anos apresentaram risco estatisticamente significativo. Embora a literatura aponte 

que há semelhança entre o número de casos de hipertensão entre homens e mulheres, a HAS é 

mais elevada entre os homens de até os 50 anos, e o inverso após essa idade entre as mulheres 

(SBC, 2011). 

É indispensável que se adote ações em saúde que alcancem essa população específica 

– homens. A Política Nacional de Saúde Integral do Homem aponta essa necessidade, pois os 

homens buscam pouco os serviços de atenção básica, quando comparado às mulheres, o que 

pode ser atribuído às variáveis culturais (BRASIL, 2008).  

 Quanto às variáveis laborais, a média de tempo de trabalho (77,08%; p=0,004) e o tipo 

de vínculo empregatício apresentaram significância estatística (66,56%; p=0,015) quando 

analisadas com a HAS. O tempo de trabalho relacionado com a HAS pode estar associado à 

média de idade encontrada (35 anos) na população, ou seja, os que apresentaram níveis 

alterados de pressão arterial são os mais velhos e que trabalham na empresa por mais tempo 

(vínculo permanente de trabalho).  

Em relação às variáveis de estilo de vida e saúde, o IMC e o diagnóstico prévio de 

HAS apresentaram associação significativa com os níveis pressóricos elevados. O excesso de 

peso em adultos (2,4 kg/m² a mais no IMC), mesmo naqueles que praticam atividade física, 

ocasiona maior risco no desenvolvimento da hipertensão. A obesidade central também se 

associa com alteração da pressão arterial (SBC, 2011). Neste estudo, a prevalência de 

indivíduos acima do peso associados a HAS foi de 74,75%, o que representa fato preocupante, 

pois o excesso de peso também se apresenta como fator de risco para outras morbidades, 

como diabetes mellitus, síndrome metabólica, entre outros (ibid). 

A associação entre o excesso de peso e a HAS também foi encontrada no estudo de 

Benvegnú e cols. (2008), onde a prevalência de HAS foi de 22,4% entre motoristas de ônibus. 

A obesidade e a idade foram variáveis que apresentaram significância estatística nesse estudo. 
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Sarno e cols. (2008) avaliaram a prevalência do excesso de peso e sua relação com a HAS 

entre estudo com 1.339 trabalhadores beneficiados pelo Programa de Alimentação do 

Trabalhador da cidade de São Paulo. O excesso de peso (IMC> 25 kg/m²) foi encontrado em 

56% dos trabalhadores homens. A hipertensão foi prevalennte entre 38% dos trabalhadores 

estudados. A prevalência do excesso de peso e da HAS entre os homens foi maior do que nas 

mulheres (30% e 19%), respectivamente. Tal achado se assemelha a este estudo, uma vez que 

os sujeitos desta pesquisa, em sua maioria, são homens e encontram-se acima do peso. 

A associação entre as altas taxas de excesso de peso e a hipertensão pode ser 

relacionada com o estilo de vida moderno, que une a alta ingestão calórica e a inatividade 

física. Cabe ao enfermeiro realizar atividades que informem aos indivíduos seu real estado de 

saúde, e a importância da atividade física regular atrelada à dieta equilibrada. Tais medidas 

auxiliam no alcance de IMC adequado e na diminuição do risco cardiovascular. 

A hipertensão auto-referida associada aos níveis pressóricos elevados apresentaram 

significância estatística (p=0,000). Dos 237 trabalhadores que não referiram níveis pressóricos 

elevados, 140 possuíam pressão arterial acima das cifras recomendadas (120/80 mmHg), o 

que representa um fato preocupante, pois aqueles indivíduos que não possuem conhecimento 

sobre os níveis pressóricos elevados, não buscam medidas de prevenção e tratamento, 

resultando num controle ineficaz de saúde.  

Dos 72 trabalhadores que referiram ter algum episódio prévio de hipertensão, 38 

indivíduos referiram não ter realizado nenhum tipo de tratamento, dos quais, 33, 

apresentavam níveis elevados de pressão arterial.   

 

5.1 O PAPEL DO ENFERMEIRO DO TRABALHO 

 

Segundo o Caderno de Atenção Básica de Saúde do trabalhador, as atividades que o 

enfermeiro deve realizar são as seguintes: programar e realizar ações de assistência básica e 

de vigilância à Saúde do Trabalhador; realizar investigações em ambientes de trabalho e junto 

ao trabalhador em seu domicilio; realizar entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador; 

notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de instrumentos de notificação utilizados 

pelo setor saúde; planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do 

Trabalhador (BRASIL, 2002). 

Com base no estudo realizado e no resultado encontrado, cabe ao enfermeiro alertar a 

população assistida quanto à importância da adesão ao tratamento da hipertensão, que visa à 

diminuição dos níveis pressóricos e a prevenção de complicações agudas e crônicas que a 
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hipertensão pode ocasionar. Além disso, deve-se alertar também para o acompanhamento 

frequente de sua condição clínica junto à equipe multiprofissional. 

Uma das estratégias que o enfermeiro pode adotar é a orientação dos clientes 

hipertensos através de estratégias educacionais, estimulando-os a adesão ao tratamento da 

HAS com medidas farmacológicas e não farmacológicas, visando o cuidado integral do 

indivíduo hipertenso.  

As estratégias educacionais, tais como palestras, trabalho em grupo, entre outros, 

devem ser realizadas no local de trabalho, com o objetivo de levar tais informações para o 

grupo de trabalhadores hipertensos e para os não hipertensos. Assim, a educação em saúde 

abrangeria maior número de funcionários da empresa, alcançando a sensibilização dos 

trabalhadores não hipertensos quanto às medidas de prevenção e promoção da saúde. 

Através do estudo realizado e frente ao resultado encontrado, foi confeccionado um 

folder explicativo (apêndice 2) que retrata a hipertensão, seus fatores de risco, medidas 

preventivas e as complicações que a mesma pode ocasionar. O folder foi entregue aos 

trabalhadores estudados e através do mesmo, os voluntários da pesquisa realizavam a 

educação em saúde dos funcionários com a explicação do conteúdo do folder e de possíveis 

dúvidas que surgiam durante a estratégia educativa. 

Para isso, deve haver maior interesse, por parte das empresas, em políticas que 

priorizem não só a produtividade, mas também o investimento em saúde do trabalhador, com 

a promoção de um ambiente laboral saudável, e a intervenção em saúde nos trabalhadores que 

apresentarem algum agravo. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O pioneirismo do estudo foi grande desafio no tocante às comparações, por ser 

escassos estudos sobre grupos laborais semelhantes aos abordados no presente estudo. Diante 

tal fato, realizou-se a comparação dos achados do presente estudo à pesquisas realizadas com  

outras categorias profissionais. 

O tempo de coleta de dados foi extenso (5 meses) e também foi desafiador na questão 

da logística, visto que os trabalhadores se deslocavam entre as estações durante o turno de 

trabalho, o que dificultou um pouco o planejamento das ações. No que se refere também ao 

tempo longo, foi fator limitante ao desenho de estudo seccional, onde deve-se coletar os dados 

no menor tempo possível. 
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A dinâmica de trabalho também foi um fator limitador. A coleta de dados se deu no 

horário de trabalho dos funcionários, os quais eram entrevistados, antes ou após o turno de 

trabalho, ou no horário de intervalo. 

Pode ter ocorrido o viés do trabalhador saudável, visto que os alguns funcionários 

estavam de licença médica, durante o período da coleta, entretanto pelo longo tempo de 

coleta, tal fator pode ter sido minimizado de alguma forma, devido ao retorno desses 

profissionais e terem sido inseridos como participantes do estudo. Além disso, foram 

solicitadas ao setor médico ocupacional a relação de trabalhadores em licença médica, e estes 

ao retornarem, também foram abordados. 

Houve dificuldades em contactar os profissionais do turno noturno, devido aos seus 

horários de entrada e saída serem incompatíveis com a possibilidade dos pesquisadores 

estarem presentes. 

A prevalência do sexo masculino entre os trabalhadores também foi fator limitador 

(78,5%), visto que os profissionais desta área são deste gênero. Tal fato pode ter 

superestimado a prevalência entre homens. Além disso, a média de tempo dos funcionários na 

empresa ficou em apenas 05 anos, o que mostra a rotatividade dos funcionários, prejudicando 

o tipo de estudo realizado (corte transversal). Em adição a isso, o corte transversal 

proporciona apenas uma imagem instantânea da prevalência entre os sujeitos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A prevalência da hipertensão arterial sistêmica entre os trabalhadores marítimos da 

empresa analisada foi de 19,30% (60 trabalhadores). As características sócio demográficas 

que apresentaram significância estatística quando analisadas com os níveis pressóricos 

elevados foram: sexo masculino, idade acima de 35 anos, situação conjugal e presença de 

filhos. 

Quanto às características laborais, o fato de trabalhar com vínculo empregatício 

permanente e a mais de cinco anos também se relacionaram com a pressão arterial alterada. 

Nas características de estilo de vida e saúde, o IMC e o não conhecimento de episódio prévio 

de HAS foram significativos estatisticamente quando analisados com os níveis pressóricos. 

Ressalto a importância da equipe multiprofissional que trata das questões de saúde 

do trabalhador dentro das empresas, formando núcleos de trabalho efetivo e de impacto 

positivo na saúde dos funcionários assistidos em sua prática profissional. 

O papel do enfermeiro é essencial na prevenção e cuidados aos trabalhadores 

acometidos de hipertensão arterial. Assim sendo, realizamos atividades educativas com os 

sujeitos dessa pesquisa, associando pesquisa e assistência, que foi deveras relevante para a 

conclusão desse estudo. 

Sendo responsável pelo planejamento das atividades em saúde do trabalhador, o 

enfermeiro deve estar atento às necessidades de saúde da sua clientela e intervir, sempre que 

necessário, para estimular a busca pela qualidade de vida e promoção à saúde dentro do 

ambiente de trabalho. 

Para isso, deve haver maior interesse, por parte das empresas, em políticas que 

priorizem não só a produtividade, mas também o investimento em saúde do trabalhador, com 

a promoção de um ambiente laboral saudável, e a intervenção em saúde nos trabalhadores que 

apresentarem algum agravo. 
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8 APÊNDICE 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) E FORMULÁRIO 

DE PESQUISA. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Responsável pelo projeto: prof. Jorge Luiz Lima da Silva (Cel.: 9848-7314) 

 

NOME DO ENTREVISTADO: __________________________________________Identidade:   

    

O Sr (a) está sendo convidado para participar da pesquisa “Qualidade de vida e bem-estar dos trabalhadores 
hidroviários” de responsabilidade dos pesquisadores Jorge Luiz Lima da Silva, Jonathan Henrique Anjos de Almeida, Mariana 

Ribeiro Lopes e Rebecca Ferreira Moreno. 

 

 Que esta pesquisa tem como objetivo conhecer a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores de uma empresa de 
transporte hidroviário, observando a ocorrência de transtornos mentais comuns e grau de estresse. 

 Que para a coleta dos dados será utilizada um formulário com perguntas que ajudarão a alcançar os objetivos da 

pesquisa; 
 Que esta pesquisa me causará riscos ou desconfortos mínimos, referentes à mensuração da pressão arterial e medida de 

açúcar no sangue que é realizado com pequena agulha que pode provocar mínimo de dor e quase nenhum risco devido 
ao uso de álcool; 

 Que esta pesquisa trará contribuições importantes para um melhor rendimento profissional e poderá indicar se possuo 
agravos à minha saúde; 

 Que recebi respostas ou esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa; 
 Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga 

algum prejuízo para mim; 
 Que será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a minha privacidade; 

 Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha vontade de continuar dele 
participando. 

 

 

 

Eu_______________________________________, RG____________________, declaro ter sido informado e 
concordo com minha participação, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

____________________________________           _________________________________________

 Assinatura do entrevistado (a)                Assinatura do responsável pela pesquisa 

 

        

 ____________________________________                 _______________________________________ 

              Assinatura de testemunha 1                                  Assinatura de testemunha 2 
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8.2 FOLDER DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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9 ANEXO  

9.1 FOLHA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 

 


