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RESUMO 

 

Proposta do projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – 

ICESP de AZEVEDO FILHO, Elias Rocha, SOUSA FERREIRA Ana Patrica intitulado 

como: Interferência dos gradientes pressóricos, circunstâncias nutricionais e atividade física 

sobre o bem estar de hipertensos octogenários, 2019 Brasília-DF.   

 

Introdução: O envelhecimento da populacional é um fenomeno universal, 

caracterizado tanto de paises desenvolvidos quanto de paises em desenvolvimento. A 

organização Mundial de saude  (OMS 2014) aponta por meio de estatística sanitárias 

mundiais, os dez países com maiores expectativas de vida ao nascer em homens e mulheres 

no ano de 2012. Para os homens, o país que se apresenta maior expectativa de vida é a 

islandia com 81,2 anos, seguidos da suiça com 80,7 anos; Autralia com 80,5 anos; Israel, 

Cingapura, Nova Zelandia e Itália com 80,2 anos cada; Japão e Suécia com 80 anos e 

luxemburgo com 79,7 anos. Este grupo de pessoas “muito idosos” é o que aponta maior 

crescimento dentre todas as faixas etárias no Brasil e deve triplicar até 2050 (MINISTÉRIO 

DA SAUDE, 2013). Em 2050, aproximadamente 19,0% da população mundial terá 80 anos 

ou mais, somando 392 milhões de indivíduos (UNITED NATIONS, 2013). Objetivo:. 

Verificar interferência do gradiente da pressão arterial, do estado nutricional e do nível de 

atividade física sobre o bem estar de Octogenários no Parque Ecológico Aguas Claras do 

Distrito Federal. Metodologia: O delineamento de pesquisa será do tipo quantitativo, 

transversal e descritivo. Essas escolhas metodológicas se dão pelo número de sujeitos a serem 

avaliados, momento único.  Os dados coletados serão tabulados com dupla entrada em 

planilha eletrônica (Excel Microsoft Office 2013) e analisados com software Statistical 

Package for Social Sciences (version 21 for Windows, SPSS Inc, Chicago, USA). 

Para variáveis categóricas serão considerados valores absolutos e relativos e para variáveis 

contínuas serão consideradas médias e desvio padrão, ou medianas e intervalo interquartil. 

Será  aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados apresentam 

distribuição normal (p>0,05). 

 

Palavras Chaves: Gradiente pressórico, circunstancias nutricionais, atividade física. 

octogenários. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 envelhecimento populacional é um fenomeno universal, caracterizado tanto de paises 

desenvolvidos quanto de paises em desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde  

(OMS, 2014) aponta por meio de estatística sanitárias mundiais, os dez países com maiores 

expectativas de vida ao nascer em homens e mulheres no ano de 2012. Para os homens, o país 

que se apresenta maior expectativa de vida é a Islandia com 81,2 anos, seguidos da Suiça com 

80,7 anos; Autralia com 80,5 anos; Israel, Cingapura, Nova Zelandia e Itália com 80,2 anos 

cada; Japão e Suécia com 80 anos e luxemburgo com 79,7 anos. 

De acordo Organização Mundial de Saúde (2014) em relação às mulheres, o país com 

maior estimativa de vida é o Japão com 87 anos, seguido da Espanha, Suiça e Cingapura com 

85,1 anos; itália com 85 anos; França com 84,9 anos; Autralia e República da Coreia com 

84,6 anos, Luxemburgo com 84,1 anos e portugal com 84 anos. O Brasil ocupa 79º lugar, com 

expectativa de vida de 70 anos para os homens e 77 anos para as mulheres (OMS, 2014) 

Este grupo de pessoas “muito idosos” é o que aponta maior crescimento dentre todas 

as faixas etárias no Brasil e deve triplicar até 2050 (MINISTÉRIO DA SAUDE, 2013). Em 

2050, aproximadamente 19,0% da população mundial terá 80 anos ou mais, somando 392 

milhões de indivíduos (UNITED NATIONS, 2013). 

Contudo, são insuficiente os estudos que exploram as condições de vida e saúde de 

idosos desse novo estrato etário. Esse contexto provoca governos e a sociedade a buscarem 

ações e políticas de promoção de saúde numa probabilidade mais ampla de saúde e bem-estar 

na velhice (INOUYE K, 2007).  

  De acordo com Gottlieb et al., (2007) o envelhecer, independentemente dos fatores 

étnicos, sociais e culturais característicos a cada população, está associado a uma maior 

perspectiva do aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) secundárias a 

mudanças morfofisiológicas e funcionais e ao estilo de vida. As DCNT são um problema de 

saúde global, dentre as quais destacam-se as doenças cardiovasculares (DCV), como 

principais causas de morbimortalidade no Brasil (MINISTERIO DA SAUDE, 2010; 

SCHMIDT et al., 2011) e no mundo (WHO, 2007). 

Entre as DCVs, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui relevante condição 

de risco para complicações cardíacas e cerebrovasculares (WHO, 2011), tornando um 

problema de saúde pública em âmbito mundial. Em 2000, a prevalência da HAS na população 
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mundial era de 25% e a estimativa para o ano de 2025 é de 29%( TALAEI M, 2014). Estudos 

realizados no Brasil revelaram que a prevalência da hipertensão variou entre 22,3 e 43,9%, 

com média de 32,5%( CESARINO CB, 2008; ROSÁRIO TM, 2009). 

O número de individuos adultos com HAS aumentou de 594 milhões em 1975 para 

1,13 bilhões em 2015, sendo 597 milhões de homens e 529 milhões de mulheres. Esse 

aumento provavelmente foi devido ao crescimento e envelhecimento das populações. Na 

investigação das tendências dos gradientes de pressão arterial (PA) de 19,1 milhões de adultos 

de diversos estudos populacionais, nas últimas quatro décadas (1975-2015), foi observado um 

deslocamento dos níveis elevados nos países de alto nível socioeconômico para os de baixo e 

médio nível socioeconômico do sul da Ásia e da África Subsaariana. Por outro lado, os níveis 

permaneceram elevados na Europa Oriental e Central e na América Latina (NCD-RisC, 

2017). 

Segundo Castro et al, (2005) Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um 

dos principais problemas de saúde pública no mundo, pois compromete órgãos nobres do 

organismo e representa fator de risco para as doenças cardiovasculares. Em torno de 70% dos 

indivíduos portadores de hipertensão ignoram sua condição e apresentam valores pressóricos 

descontrolados. 

Dentre os elementos de risco temos a idade, a hereditariedade, o gênero, o grupo 

étnico, o nível de escolaridade, o status socioeconômico, a obesidade, o uso de bebidas 

alcoólica, o tabagismo e o uso de anticoncepcionais orais. Com a identificação destes 

elementos de risco, houve progresso na epidemiologia das doenças cardiovasculares, e 

consequentemente, nas medidas de prevenção e terapias nos altos índices pressóricos, através 

de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos (ZAITUNE et al., 2006). 

A manutenção das circunstâncias nutricionais saudáveis contribui na prevenção de 

HAS e da maior parte da DCNT, porém no momento atual o mundo vive uma epidemia de 

excesso de peso (WHO, 2000). Segundo a Organização Mundial de Saúde mais de 11,0% da 

população mundial está obesa e mais de 50,0% com excesso de peso (WHO, 2015). 

Segundo SBC; SBH; SBN, (2010), entre as pessoas idosas a obesidade a hipertensão 

arterial são causas de morbidade e mortalidade, mas quando controlados, diminui 

significativamente as limitações funcionais e alteram a história natural. De outro modo, o 

aumento da prevalência de HAS secundário à obesidade é assustador: cerca de 70% dos casos 

de hipertensão em homens e 61% nas mulheres são atribuídos à obesidade. Para cada 

quilograma de peso ganho a pressão sistólica eleva-se em média 1 mmHg (ZAITUNE et al., 

2006). 
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1 HIPÓTESE 

 

Mediante Hipótese sobre a interferência do gradiente pressórico, circunstância 

nutricional e atividade física sobre o bem estar de hipertensos octogenários, examinam-se os 

fenômenos que envolvem os níveis pressóricos, atividade física e circunstâncias nutricionais a 

partir do seguinte suposição: A atividade física e fatores nutricionais adequados favorecem o 

bem estar do idoso octogenário? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O objeto deste estudo justifica-se por sua relevância, estudos relacionados à  

população de octogenários cresce rápido e, com ela, cresce a prevalência de doença crônicas 

não transmissíveis (DCNT), com impacto sobre o bem estar e custos em saúde. Por este 

motivo é necessário caracterizar esses indivíduos para regular ações de promoção da saúde, 

prevenção e controle de doenças que atendam suas demandas. No entanto, as literaturas ainda 

necessitam de publicações que contemplem esta carência. 

Este estudo avaliou gradiente de pressão arterial, circunstância nutricional, nível de 

atividade física, bem estar e outros fatores associados à saúde da população de hipertensos de 

80 anos ou mais no Parque ecológico de Aguas Claras do Distrito Federal.  

Assim sendo, os resultados apresentados pela pesquisa dão notoriedade à parcela de 

octogenários da população e contribuem com a comunidade científica ao constatar as 

variáveis de impacto sobre sua morbimortalidade e prolongamento da vida ativa. Informações 

como estas, até então pouco estudados, poderão colaborar para o planejamento em saúde, com 

ênfase em políticas públicas que promovam a longevidade com boa qualidade de vida para a 

sociedade em processo acelerado de envelhecimento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar interferência do gradiente da pressão arterial, do estado nutricional e do nível 

de atividade física sobre o bem estar de Octogenários no Parque Ecológico Aguas Claras do 

Distrito Federal. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a situação de controle da pressão arterial do grupo estudado;; 

- Verificar o nível de atividade física dos participantes do estudo; 

- Verificar interferência do estado nutricional e do nível de atividade física sobre o controle da 

pressão arterial; 

- Verificar a interferência da pressão arterial, estado nutricional e nível de atividade física a 

qualidade de vida 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CRITÉRIOS ÉTICOS  

 

Os idosos octogenários voluntários serão convidados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e os dados serão coletados são confidenciais, 

empregados com finalidade científica, e sem identificação dos sujeitos do estudo. Os idosos 

serão incluídos no estudo após explicação verbal dos objetivos da pesquisa e de sua forma de 

realização, sendo garantido o caráter sigiloso dos dados obtidos e a possibilidade de 

desistência em qualquer momento do estudo. A pesquisa somente irá ser realizada após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Planalto do Distrito 

Federal,  de acordo com o parecer 466/2012. 

 

 

4.2 DELINEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O delineamento de pesquisa será do tipo quantitativo, transversal e descritivo. Essas 

escolhas metodológicas se dão pelo número de sujeitos a serem avaliados, momento único 

para a avaliação dos mesmos, assim como, o objetivo de verificar níveis das variáveis que 

serão apresentadas a seguir. 

Segundo Sampieri et al., (2013), os desenhos transversais descritivos possuem o 

objetivo de verificar níveis de uma ou mais variáveis em uma população, onde o 

procedimento consistirá em posicionar essas diversas variáveis em um grupo específico de 

pessoas. As hipóteses devem ser descritivas e nesse sentido, passíveis de serem 

quantificadas por valores. 

O trabalho a ser realizado, é de caráter transversal, de natureza quantitativa. Será 

realizado por meio da aplicação de um questionário através de entrevista para os idosos 

octogenários de ambos os sexos. 

 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO  

 

A pesquisa será realizada no Parque Ecológico Aguas Claras, localizadas na Cidade 

de - Brasília-DF. 
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A escolha desses do local da amostra justifica-se pela sua adscrição de área, que de 

acordo com o PDAD (Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios), realizada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em 2016, atende pouco mais de 

116.744 habitantes e 19,92% deles são idosos. 

.  

 

4.4 AMOSTRA 

 

O estudo será realizado com idosos octogenários  que frequenta o Parque ecológico 

de Águas Claras. A amostra será constituída por 50 usuários que se voluntariarem a 

participar no período amostral. 

 

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Serão incluídos no trabalho idosos com idade maior ou igual a 80 anos, ser usuários 

frequentadores e moradores da Região Administrativa Águas Claras, assinarem o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido.  

 

 

 

4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Os critérios de exclusão consistiram em idosos que não utilizam com 

frequência o parque ou que esteja apenas de passagem, ou seja, não residentes da Região 

Administrativa. 

. 

 

 

 

 

4.7 COLETA DE DADOS  
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 Questionário elaborado para este estudo, com questões relativas para as análises 

descritivas, a coleta será realizada  de segunda a sexta-feira, predominantemente no período 

vespertino, no Parque Ecológico Aguas Claras. 

Serão realizadas entrevista com aplicação de questionários, aferição da pressão arterial 

e antropometria.  

 

4.8 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS  

 

Os dados coletados serão tabulados com dupla entrada em planilha eletrônica (Excel 

Microsoft Office 2013) e analisados com software Statistical Package for Social Sciences 

(version 21 for Windows, SPSS Inc, Chicago, USA). 

Para variáveis categóricas serão considerados valores absolutos e relativos e para 

variáveis contínuas serão consideradas médias e desvio padrão, ou medianas e intervalo 

interquartil. Será  aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados 

apresentam distribuição normal (p>0,05). 

Diferenças por sexo entre as características sociodemográficas, de estilo de vida e 

variáveis clínicas serão obtidas a partir dos testes exato de Fisher, teste T e Mann-Whitney-U, 

respectivamente para variáveis categóricas, variáveis contínuas com distribuição normal e 

variáveis contínuas com distribuição não normal. 

O teste de Mann-Whitney-U também será aplicado para comparar os escores 

por domínios do SF 36 às variáveis nível de atividade física, variáveis antropométricas e 

valores pressóricos. 

Para todos os testes será considerado intervalo de confiança de 95% e o nível 

de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

 

4.9 PROCEDIMENTOS  

 

Os dados serão obtidos através da realização de uma entrevista utilizando um 

questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão em português adaptada e 

validada para idosos por Benedetti, Mazo e Barros (2004) (ANEXO 1). As questões indagam 

quanto à frequência (dias/semana) e ao tempo (minutos/dia) despendido na 

execução de caminhadas e de atividades envolvendo esforços físicos de intensidades 

moderada e vigorosa referentes à última semana. 
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. 

4.10 RETORNO AOS AVALIADOS 

 

Ao término do trabalho serão fornecidos Folders aos participantes voluntários com o 

resumo das informações conclusivas em relação à pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES* 

 

Identificação da Etapa Início  Término  
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Obs: Entregar relatório mensal da descrição sucinta das atividades realizadas, assinadas pelo 

bolsista e pelo orientador;  

Entregar relatório semestral e final do projeto de pesquisa, assinadas pelo bolsista e pelo 

orientador; 

 

 

 

5.1 ORÇAMENTO * 

 

Identificação do Orçamento Tipo Valor em Reais (R$) 

Material de escritório Custeio 30,00 

Submissão à revista Custeio 250,00 

Revisor de português Custeio 80,00 

Tradutor Custeio 100,00 

Material Bibliográfico Custeio 100,00 

Estatístico Custeio 300,00 

Total  860,00 

Obs: Financiamento próprio 
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