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RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados de pressão arterial, que tem sido considerada um

problema de saúde pública e uma das principais causas de doenças cardiovascular, cerebrovascular e insuficiência cardíaca na população. (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE

HIPERTENSÃO, 2010).O presente trabalho tem por objetivo identificar o de estilo de vida e perfil socioeconômico de pacientes hipertensos cadastrados no programa HIPERDIA

de uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF's) localizada na área urbana da cidade de Passos-MG. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de base

populacional, em que foram pesquisados os registros de pacientes hipertensos atendidos na unidade de ESF selecionada para o estudo. Este estudo não envolve a realização de

ações por tratar-se de uma pesquisa, contudo caberá em um segundo momento a continuidade do mesmo em um projeto de extensão para a elaboração de ações preventivas

aos fatores de risco identificados. Os participantes responderam a um formulário previamente testado sobre dados sociodemográficos e hábitos de vida (atividade física, hábitos

tabácico e alcoólico). Até o momento participaram deste estudo 50 indivíduos, onde 67% são do sexo feminino. Em relação a escolaridade 41% dos entrevistados possuem

apenas 4 anos de escolaridade. Uma pesquisa realizada entre 2006 e 2010 nas metrópoles do Brasil apontou que pessoas com escolaridade maior ou igual a 11 anos tendem a

ter menos propensão à hipertensão.  Em relação aos hábitos de vida apenas 17% são fumantes e 59% dos entrevistados não consomem bebida alcoólica. O álcool e a nicotina

contida no cigarro contribuem para o aumento da frequência cardíaca elevando assim a pressão arterial. Já em relação a atividade física 66% dos pacientes são sedentários. 
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