
Título: CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS EM UMA AMOSTRA DE INDIVÍDUOS 
COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

Autor Principal: Giovani Bernardo Costa 1 - g2consultoria@hotmail.com  
Apresentador: Giovani Bernardo Costa  
Co-Autores:  
Fernando Luiz Oliveira Souza 2 
Guilherme Corrêa Quatorze Voltas 3 
Artur Laizo 4 
Maycon Rocha Terzella 5 
 
 
Categoria: Fisioterapia  
Forma de Apresentação: Painel  
 
Resumo  
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator de risco modificável 
para doença coronariana, doenças cerebrovasculares e insuficiência cardíaca congestiva, 
entre outras doenças do aparelho circulatório. Estu dos clínicos demonstraram que a 
detecção, o tratamento e o controle da HAS são fund amentais para a redução dos 
eventos cardiovasculares. Objetivo: Avaliar variáve is clínicas e suas possíveis 
correlações com agravos cardiovasculares em voluntá rios declaradamente hipertensos 
sob medicação de controle. Materiais e Métodos: Tra ta-se de um estudo observacional e 
prospectivo de caráter transversal. Fizeram parte d a amostra indivíduos que se 
declararam hipertensos sob medicação de controle. U tilizou-se balança Filizola® 
(precisão de 0,1kg) para pesagem, glicosímetro (Acc u Chek Compact - Roche®), fitas de 
coleta de glicemia capilar e índice de massa corpor al (IMC). Foram utilizados 
esfigmomanômetros e estetoscópios BD®, para aferiçã o da pressão (VI Diretrizes 
Brasileiras de Hipertensão). A análise estatística foi realizada no SPSS 13.0. Para 
determinar associação entre as variáveis utilizou-s e a correlação de Pearson, as 
comparações entre médias das variáveis foram feitas  pelo teste Mann-Withney, para 
proporção de prevalência foi utilizado o teste exat o de Fisher, o nível de significância 
adotado foi de 0,05. Resultados: Total de 23 indiví duos, sendo 57% do sexo feminino e 
43% masculino, média de idade 59.46, glicemia 109.0 9 e IMC 28.58. As mulheres 
apresentaram média de PA de 135x90 mmHg e os homens  de 145X95 mmHg. Não houve 
relação entre IMC e glicemia capilar, idade e press ão arterial sistólica (PAS) e diastólica 
(PAD), havendo somente entre PAS e PAD (p=0,00). No s homens a idade incrementou 
valores da PAD (p=0,04). Não houve diferença na pre valência de tabagismo entre os 
sexos, nem para a prática de atividade física Concl usão: Homens apresentaram HAS 
estágio 1 e a idade foi determinante em incremento da PAD, as mulheres encontrara-se 
em condição limítrofe para HAS, com PAS e PAD corre lacionando proporcional. 
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