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RESUMO

Segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão (SBC, 2016), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como “condição clínica multifatorial 
caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos (≥140 e/ou 90 mmHg)”. O número de pessoas portadoras da HAS vem crescendo a 
cada dia. De acordo com os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013), 31,3 milhões (21,4%) de brasileiros têm o diagnóstico 
médico de HAS. O enfrentamento da hipertensão arterial através da atuação de uma equipe multiprofissional tem demonstrado sucesso no 
tratamento dos indivíduos portadores da doença, com isso se vê a importância de os profissionais da área da saúde unirem seus conhecimentos 
objetivando a promoção de saúde na população brasileira. Objetivos: O principal objetivo da pesquisa foi avaliar o hábito alimentar de 
hipertensos atendidos em um centro de saúde de Camaragibe-PE. Metodologia: Estudo do tipo transversal, realizado no Centro de Saúde de 
Bairro Novo, Camaragibe – PE, no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, com 87 pessoas de ambos os sexos, com idade acima de 20 
anos, com diagnósticos de HAS e que são atendidas pela unidade de saúde. Foram avaliados os dados socioeconômicos e consumo alimentar dos 
participantes. Foram avaliados sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade e renda familiar. A avaliação do consumo alimentar foi realizada 
através da aplicação de um inquérito alimentar adaptado do Vigitel (VIGITEL, 2017), que consiste em uma estratégia do Ministério da Saúde, 
lançada em 2006, com o objetivo de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. O inquérito apresenta 20 perguntas objetivas 
sobre o consumo alimentar dos participantes da pesquisa. Foram avaliados o consumo semanal de cereais, leguminosas, carnes (brancas e 
vermelhas), ovos, gorduras, leite e derivados, doces, refrigerantes e sucos artificiais, sal, entre outros.  Os riscos da pesquisa foram mínimos. Os 
benefícios deste trabalho se deram de forma direta derivados da ampliação de informações acerca do tema proposto na pesquisa, servindo como 
subsídio para prevenção e tratamento da HAS. A pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP do Centro Universitário Estácio do 
Recife. Resultados: Dos 87 hipertensos avaliados, 73,56% (n=64) era do sexo feminino, 68,96% (n=60) tinham 60 anos ou mais, 56,32% (n=49) se 
auto referiu de etnia parda, 47,13% (n=41) estudou até o ensino fundamental I e 89,65% (n=78) tinham renda familiar menor que 2 salários 
mínimos. Com relação ao consumo alimentar saudável considerou-se o consumo diário de verduras foi de 43,68% (n=38), de frutas 45,98% (n=
40), de leguminosas, mais especificamente o feijão 59,77% (n=52), de cereais 66,67% (n=58) e de ovos 33,33% (n=29). A maioria, 33,33% (n=29), 
relatou consumir carnes brancas de 3 a 4 vezes por semana, enquanto que o consumo de carne vermelha foi referido de 1 a 2 vezes por semana 
por 58,62% (n=51). 37,93% (n=33) auto referiu ter um consumo diário de sal relativamente baixo. Com relação ao consumo de refrigerante e suco 
artificial 46,68% (n=38) e 44,83% (n=39), relatou consumi-los quase nunca e nunca, respectivamente. 54,02% (n=47) da população referiu que não 
dá preferência aos alimentos industrializados com menos sódio por nunca ter observado o rótulo. Conclusão: Foi possível observar que a maioria 
da população consegue seguir uma alimentação equilibrada dentro de suas concepções do que é ideal para o controle adequado da pressão 
arterial.
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