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INTRODUÇÃO
As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo e tem como fatores de risco a hipertensão arterial e a obesidade que
comprometem a qualidade de vida. O monitoramento desses fatores é importante no controle do excesso de peso corporal e na melhoria da qualidade
de vida.
OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida (QV), perfil antropométrico e a relação desses indicadores com Tempo de Hipertensão (TH).
METODOLOGIA: Foram avaliadas 103 hipertensas de Unidades Básicas de Saúde. Aplicou-se o questionário MINICHAL-BRASIL para avaliar a qualidade de
vida, composto por 17 questões e as respostas em uma escala com 4 opções: 0 (Não, absolutamente) a 3 (Sim, muito). Quanto mais próximo a 0, melhor
a qualidade de vida. A classificação foi feita em 3 grupos: domínio mental (DM); domínio somático (DS); e o escore total (ET), correspondendo a
somatória de DM e DS. Foi avaliado índice de massa corporal (IMC) e medidas de circunferência de cintura (CC), circunferência de quadril (CQ) e relação
cintura-quadril (RCQ). O Tempo de Hipertensão foi categorizado em 2 grupos: grupo 1, formado pelos hipertensos com menos de 10 anos de
hipertensão; e no grupo 2, os hipertensos com 10 anos ou mais, de acordo com estratificação de Escore de Risco de Framingham. Os dados foram
analisados por estatística descritiva e Teste t de Student (p<0,05).
RESULTADOS: A maioria das mulheres se encontra com excesso de peso corporal e com medidas de circunferências elevadas, em média igual a: CC,
94,32 cm ± 9,87; CQ, 109,81 ± 10,3 cm; e a RCQ, 0,93. As mulheres apresentaram boa QV nos três domínios, no DM (5,64 pontos), no DS (3,79 pontos) e
no ET (9,43 pontos). Com relação ao TH, observou-se médias diferentes no escore total da QV, sendo igual a 10,13 no grupo 1 (< 10 anos) e 8,60 no
grupo 2 (> 10 anos) (p=0,041); e no Domínio Mental (DM) igual a 6,43 e 4,71 no grupo 1 e 2, respectivamente (p=0,031). Nenhuma diferença foi
verificada no perfil antropométrico entre os grupos 1 e 2 de TH.
CONCLUSÃO: Pode-se concluir que, tanto no domínio somático como no domínio mental, o grupo 2 (TH < 10 anos) apresentou melhor resultado no
escore geral para qualidade de vida. Investigar e compreender os fatores psicológicos são relevantes na análise da qualidade de vida de hipertensas.
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