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Introdução
A Hipertensão Arterial Sistêmica é o principal
fator de risco para doenças cardiovasculares. A
principal forme de se prevenir esses agravos é
atuar na identificação e controle dos fatores de
risco e fatores comportamentais1,2,3,4,5.
Objetivos
Analisar o perfil de risco cardiovascular de
hipertensos atendidos na atenção básica do
município de Guarapuava-PR.
Métodos
Tratou-se de um estudo descritivo e
transversal, realizado em duas unidades da
Estratégia Saúde da Família (ESF) no
município
de
Guarapuava.
Hipertensos
diagnosticados, com idade igual ou superior
aos 18 anos e com os exames mínimos
requisitados, foram incluídos no estudo. Foram
investigadas informações sociodemográficas e
sobre as formas de atendimento em serviço.
Foram avaliados os níveis de pressão arterial,
as medidas antropométricas, os valores
laboratoriais e avaliação da taxa de filtração
glomerular, avaliação de hipertrofia ventricular
esquerda
e
estratificação
do
risco
cardiovascular global, de acordo com a Diretriz
Brasileira de Hipertensão.
Os dados foram analisados de forma descritiva
e as associações verificadas com o teste de
Qui-quadrado de Pearson.

Resultados
Participaram do estudo 100 hipertensos, sendo 68% do sexo feminino e 32% masculino. A média de idade foi de
59,71±10,60. A média dos valores pressóricos foi de 136,82±19,38. Houve prevalência de fatores de risco, IMC, CA
e CC alterados (85%, 81%, 53% respectivamente), alterações metabólicas, com média alterada de LDL
(111,27±43,42), colesterol total (188,04±43,54), triglicerídeos (159,31±77,72). A prevalência de HVE e SAOS foi de
18% e 28%, respectivamente. A TFG teve maior prevalência classificada como estágio 2 (48%), 28% da amostra se
enquadrou no estágio 3a, 11% no estágio 3b e 3% no estágio 4, 10% da amostra se enquadraram no estágio 1. A
prevalência maior foi de hipertensos estratificados como alto risco (45%), seguido de médio risco (28%) e baixo
risco (27%). Foi possível observar que o padrão da TFG diminuiu com o avançar da idade, ou seja, quanto maior a
idade menor era a TFG (p 0,000 e R 0,300).
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Figura 1- Correlação linear entre TFG (ml/min/m 2)
e idade em anos.
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GRÁFICO 1 – Classificação do risco
cardiovascular.

Conclusões
O seguimento desses hipertensos mostrou-se inadequado.
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