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RESUMO

Hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é considerada como uma condição clínica de efeito silencioso que 
acomete crianças, adultos e idosos e por muitas vezes, não manifestar os sintomas e a população não ter o hábito de estar periodicamente 
avaliando sua saúde, acaba por postergar o diagnóstico pelo profissional de saúde. É considerado Hipertensão Arterial Sistêmico quando a 
pressão arterial do paciente é superior ou igual a 140 x 90 mmHg. Hipertensos tem maior propensão para apresentar comprometimentos 
vasculares, cerebrais e cardíacos. Objetivos: Identificar o índice de hipertensão arterial no município de São Gonçalo – Rio de Janeiro e descrever 
o perfil desses indivíduos. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência no município de São Gonçalo, Rio de 
Janeiro, realizado no mês de março de 2018. Foram avaliados 51 participantes, entre 18 e 83 anos, através de uma consulta foram identificados 
que 30% dos pacientes eram hipertensos, sendo que 12% dos mesmos estavam com pressão arterial controlada por medicamentos e 18% 
apresentaram neste momento hipertensão arterial. Como fatores de risco para Hipertensão, 18% apresentavam circunferência abdominal 
aumentada e 12% com o índice de massa corporal com classificação de pré-obeso e obesidade em grau I. Dentre os participantes, 96% não 
praticavam atividades físicas regulares. A maioria dos pacientes não estavam cientes do aumento da pressão arterial. Os mesmos foram 
orientados a estar mudando o estilo de vida com práticas de atividades físicas, melhora do padrão alimentar. Os pacientes diagnosticados com 
hipertensão arterial foram orientados a procurar uma Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Considerações finais: Através das 
atividades que envolveram a avaliação de pressão arterial, circunferência abdominal e IMC e orientação de saúde, realizadas no município de São 
Gonçalo – RJ, concluímos que o índice de hipertensão arterial está relacionado a fatores modificáveis como a obesidade, prática de atividade 
física e alimentação. Além disso, o processo de educação em saúde precisa ser constante para favorecer as mudanças necessárias.
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