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Saúde

RESUMO

Estudos têm revelado que o aumento de gordura abdominal está correlacionado com o aumento dos valores pressóricos, consequência dos 
hábitos alimentares e do sedentarismo. A hipertensão arterial é um importante fator de risco cardiovascular e sua prevalência tem crescido 
mundialmente. Objetivo: Avaliar o estado nutricional e a frequência de hipertensão arterial em militares do 18º Grupamento de Bombeiro Militar 
do Município de Cabo Frio – RJ através de avaliação antropométrica e aferição de pressão arterial. Metodologia: Foram avaliados 66 militares 
cujas avaliações antropométricas se deram por meio da aferição do peso corporal (Kg); estatura (m); do cálculo do índice de massa corporal 
(IMC - Kg/m²); percentual de gordura corporal avaliado por balança de bioimpedância (Tanita BC601®) e circunferência da cintura (CC - cm) por 
trena antropométrica (CESCORF®). A aferição da pressão arterial foi feita com uso de esfigmomenômetro aneróide com estetoscópio (Premium®). 
Os dados foram analisados e expressos como média±desvio padrão. Para análise estatística foi utilizado o software GraphPadPrism (versão 5.04). 
Resultados: A amostra foi majoritariamente masculina (94%), com idade 39,63±7,53anos, estatura 1,74±0,07m, peso corporal 82,07±14,09 e CC 
88,58±10,26. Constatou-se que 28,78% dos voluntários apresentaram circunferência de cintura aumentada (≥94 para homens e ≥80 para 
mulheres, segundo OMS), sendo 6,06% com CC muito aumentada (≥102 para homens e ≥88 para mulheres). Com relação à hipertensão apenas 
18% do total de voluntários informaram sofrerem da doença. Em relação aos dados referentes às aferições de pressão arterial, observou-se que a 
maioria encontra-se na faixa de pré-hipertensão, sendo 31,82% com pressão entre (121 – 139 / 81 – 89 mmHg), 9% na faixa de hipertensão 
estágio I com pressão entre (140 – 159 / 90 – 99 mmHg) e apenas 1,51% na faixa de hipertensão estágio II com pressão entre (160 – 179 / 100 –
109 mmHg). Não foram identificados caso de hipertensão estágio III (>180 / >110 mmHg). Com relação a pratica de atividade física, 86% do total 
dos voluntários informaram que são praticantes de alguma atividade física. Conclusão: Concluímos que a maioria dos militares apresenta um 
excesso de peso corporal, associado com aumento de adiposidade, que não se concentra na região abdominal. Dos militares avaliados a minoria 
apresentava diagnóstico fechado de hipertensão arterial. A maioria dos voluntários pratica atividade física regulamente dessa forma não foi 
observada associação entre a atividade e a hipertensão.
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