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Resumen

Introdução: A assistência a pessoas com hipertensão arterial deve incluir, entre outras, a avaliação do diagnóstico de enfermagem Estilo
de vida sedentário (EVS) pela importância da atividade física para o controle da doença.
Objetivos: Identificar a prevalência do diagnóstico EVS em pacientes com hipertensão arterial (HA), bem como das características
definidoras (CD) e dos fatores relacionados (FR); verificar a associação do EVS com suas CD e FR.
Material e Métodos: Estudo transversal, realizado com 218 indivíduos acompanhados em ambulatório de referência para HA. Dados
coletados de novembro/2007 a março/2008, com formulário aplicado em entrevista. Fizeram parte do estudo três expertos que decidiram
quanto à presença ou ausência do EVS e de seus indicadores clínicos. Foram utilizados testes estatísticos para associação. O nível de
significância adotado no estudo foi 5%.
Resultados e Discussão: População predominantemente feminina (63,3%), aposentada (24,8%), com média de idade de 55,46 anos
(±8,3). A CD mais frequente foi Demonstra falta de condicionamento físico (85,8%), seguida de Verbaliza preferência por atividade com
pouco exercício físico (51,8%) e Escolhe rotina diária sem exercício físico (39,9%). Os FR de maior e menor prevalência foram Falta de
treino para fazer o exercício (57,8%) e Conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde (5,0%),
respectivamente. A prevalência do EVS foi de 56,4%. Esteve associado com todas as CD e FR (p<0,005), à exceção do Conhecimento
deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde (p=0,263).
Conclusão: Diante da complexidade do problema do estilo de vida sedentário, são necessárias ações que influenciem o comportamento
das populações para a promoção da atividade física, no sentido de diminuir a prevalência de HA, assim como prevenir complicações. Fazse necessário que os enfermeiros se apropriem desse diagnóstico, em diferentes contextos, facilitando a promoção de intervenções mais
efetivas que resultem em menos complicações advindas dessa resposta humana.

Introdução
A identificação de indicadores clínicos, com boa predição para um diagnóstico de enfermagem específico, contribuirá com
uma maior acurácia, aumentando, assim, a confiabilidade da inferência diagnóstica [1]. Neste âmbito, o termo indicador
clínico tem sido utilizado como sinônimo de características definidoras, evidência clínica e sinais e sintomas [2]. O diagnóstico
de enfermagem Estilo de vida sedentário foi incluído na North American Nursing Diagnosis Association – NANDA, em 2004 e
publicado em 2006. O interesse pela validação surgiu em decorrência da falta de etiquetas diagnósticas, nas taxonomias
anteriores, que referissem respostas humanas, significativas de um hábito de vida, com atividade física insuficiente [3,4]. A
atividade física constitui um dos principais pilares do tratamento não farmacológico de pacientes portadores de hipertensão
arterial, além de prolongar a longevidade e proteger contra o desenvolvimento de diversas outras doenças [5]. A assistência
a pessoas com hipertensão arterial deve incluir, entre outras, a avaliação do diagnóstico de enfermagem Estilo de vida
sedentário (EVS) pela importância da atividade física para o controle da doença.

Objetivos
Identificar a prevalência do diagnóstico EVSem pacientes com hipertensão arterial (HA), bem como das características
definidoras (CD) e dos fatores relacionados (FR); verificar a associação do EVS com suas CD e FR.

Material e Métodos
Estudo transversal, realizado com 218 indivíduos acompanhados em ambulatório de referência para hipertensão arterial.
Dados coletados de novembro/2007 a março/2008, com formulário aplicado em entrevista. Fizeram parte do estudo três
expertos que decidiram quanto à presença ou ausência do diagnóstico de enfermagem EVS e de seus indicadores clínicos.
Dados compilados no software Excel e analisados pelo programa SPSS versão 15.0. Foram utilizados testes estatísticos para
associação. O nível de significância adotado no estudo foi 5%. Todas as recomendações éticas foram cumpridas.

Resultados
A população mostrou-se predominantemente feminina (63,3%) e com média de idade de 55,46 anos (±8,3). A CD mais
frequente foi Demonstra falta de condicionamento físico (85,8%), seguida de Verbaliza preferência por atividade com pouco
exercício físico (51,8%) e Escolhe rotina diária sem exercício físico (39,9%). Os FR de maior e menor prevalência foram Falta
de treino para fazer o exercício (57,8%)e Conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde
(5,0%), respectivamente. A prevalência do EVS foi de 56,4%. Esteve associado com todas as CD e FR (p<0,005), à exceção
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do Conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde (p=0,263).

Discussão
A predominância do gênero feminino também é observada em estudo de base populacional sobre prevalência da hipertensão
arterial, realizada com 1968 indivíduos, em que 57% eram mulheres. No mesmo estudo, os autores alertam ainda que o
sexo feminino tem 17% a mais de probabilidade de desenvolver hipertensão arterial [6]. Quanto à variável idade [7] ao
estudarem a hipertensão arterial e seus indicadores de risco, verificaram uma associação significante entre portadores de
hipertensão arterial e idade, tornando evidente que na sociedade em desenvolvimento, ao lado do aumento da longevidade
da população, ocorre uma agregação de outros riscos, que terminam por comprometer a qualidade de vida dos idosos, além
de causar sérios prejuízos ao país e ao sistema de saúde como um todo [8]. Em estudo sobre o risco cardiovascular e
atividade física [9] asseguram, ainda, que indivíduos sedentários, quando se tornam um pouco ativos reduzem,
expressivamente, seu risco cardiovascular, devido aos efeitos benéficos do exercício sobre o sistema cardiovascular e sobre
o controle dos demais fatores de risco. Ademais, o exercício físico tem sido utilizado como coadjuvante ao tratamento
farmacológico de inúmeras doenças cardiovasculares [10]. Evidências mostram que uma rotina regular de exercícios físicos
pode diminuir a pressão arterial, bem como diminuir a mortalidade cardiovascular em até 30%. Ao contrário, indivíduos que
escolhem uma rotina diária sem exercício físico apresentam entre 20 a 50% risco maior de desenvolverem hipertensão
arterial [11]. Em estudo que analisou o perfil de diagnóstico de enfermagem em pacientes com angina instável, observou
prevalência do EVS de 28,07%. Percebe-se que a prevalência identificada na população de portadores de hipertensão
arterial foi superior, ratificando a idéia de que o EVS é um importante indicador de risco associado à etiologia de alterações
cardiovasculares [12].

Conclusão
Diante da abrangência e da complexidade do problema do estilo de vida sedentário, a alteração desse quadro requer a
suplementação e a expansão de ações que influenciem o comportamento das populações para a promoção da atividade
física, no sentido de diminuir a prevalência de HA, assim como prevenir complicações. Faz-se necessário que os enfermeiros
se apropriem desse diagnóstico, em diferentes contextos, facilitando a promoção de intervenções mais efetivas que resultem
em menos complicações advindas dessa resposta humanas.
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