
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CAMPUS JATAÍ 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
ÍNDICES DE PRESSÃO ARTERIAL DOS PACIENTES DO PROJETO 

“VIVA EM AÇÃO PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO” 
 
 

NÁDIA JUDITH MORAIS SILVA ÍNDICES 
ORIENTADORA: PROFª. MS. MARINÊS CONCEIÇÃO RIETH CORRÊA 

 

 
RESUMO 

 
O objetivo deste trabalho foi investigar qual o benefício seria possível 

ser identificado nos pacientes do Provachi (Projeto viva em ação para o 

controle da hipertensão) em relação ao controle da pressão arterial (PA) 

associada à prática de atividade física. Procurou-se saber se estes têm notado 

algum benefício à PA com a participação no projeto. Para isto foi realizada uma 

pesquisa documental nos prontuários médicos da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) do Município de Jataí, para identificar os índices de PA, de dez 

pacientes do Provachi no período de 2005 a 2007. Também, de dez sujeitos 

que fazem o acompanhamento nutricional e médico na SMS, mas que não 

participam do projeto, não praticando atividade física com acompanhamento 

direcionado, que fizeram parte do grupo controle. Na seqüência foi realizada 

entrevista semi-estruturada com os dez pacientes do Provachi para saber se os 

mesmos percebem ou não benefícios em relação ao controle da PA com a 

participação no projeto. Através da pesquisa foi possível perceber que com a 

prática de atividade física aeróbica é possível manter o controle da PA, pois 

90% dos pacientes do Provachi, praticantes de atividade física, juntamente com 

o tratamento medicamentoso e a dieta alimentar, mantiveram uma média de 

PA dentro do parâmetro considerado normal pela Sociedade brasileira de 

hipertensão (SBH), enquanto os sujeitos do grupo controle que fazem apenas o 

tratamento medicamentoso e a dieta alimentar, apenas 30% conseguiram uma 

média de pressão arterial considerada normal. O benefício da prática de 

atividade física no controle da PA também esteve claro nas falas dos pacientes 

do Provachi, quando 70% deles relataram que a não participação das aulas do 

projeto regularmente faz com que sintomas pertinentes à pressão alta, dor de 

cabeça, zumbido no ouvido e tontura sejam sentidos. A prática de atividade 

física aeróbica deve ser incluída cada vez mais em programas de controle da 

PA para pacientes hipertensos, pois esta tem se demonstrado de grande 

eficiência no tratamento desta patologia, para que indivíduos hipertensos 

possam ter a oportunidade de participar de projetos como Provachi oferecido 

no Município de Jataí pela Faculdade de Educação Física, CAJ, UFG, em 

parceria com a SMS. 

 


