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RESUMO 

 

O presente trabalho surgiu através de um estagio não curricular na Policlínica 

de Jataí – GO, no programa de controle e prevenção de diabetes e 

hipertensão. O objetivo foi identificar quais fatores determinam aumento nos 

índices glicêmicos e hipertensivos nos pacientes atendidos durante consulta 

medica agendada pela equipe de enfermagem. Trata-se de pesquisa descritiva, 

documental e bibliográfica, com abordagem qualitativa e cunho 

fenomenológico. Para a pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento a 

entrevista semi estruturada com dez sujeitos. Apos coletado dos foi feita a 

categorização e em seguida a analise. Dessa forma, ficou evidenciado que os 

fatores de risco para estes sujeitos são semelhantes aos encontrados em 

outros países e que a pratica da atividade física não se resume apenas em 

benefícios para a saúde. Apresenta-se dividida em três capítulos, onde no 

primeiro houve um recorte dos aspectos relacionados à saúde no curso de 

Educação Física. No segundo capitulo foi abordado sobre o percurso da saúde 



e o curso de Educação física com uma abordagem histórica no sentido de 

compreender a evolução das doenças modernas. E por fim, no terceiro capitulo 

o caminho percorrido para a construção do trabalho dando ênfase aos sujeitos 

pesquisados. Os resultados demonstram, na maioria dos casos, que, fatores 

ligados ao cotidiano das pessoas, são os mesmos que trazem prejuízos a 

saúde e que são apresentados na literatura como fatores de risco, tanto para 

diabetes como para hipertensão. Estes, ligados ao estilo de vida e reforçados 

pelos hábitos adotados, estão relacionados com os meios onde os indivíduos 

estão inseridos fazendo com que alguns sejam mais expostos, o que favorece 

ao desenvolvimento de doenças. 


