
34ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

71       Clin Biomed Res 2014; 34 (Supl.) 

 

    

 

 
142 

PERFIL DOS PACIENTES COM CRISE HIPERTENSIVA ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO 
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As doenças crônicas têm alcançado elevados índices populacionais no Brasil, e no mundo, dentre elas destaca- se a 
HAS. Este estudo tem o objetivo de caracterizar o perfil dos pacientes com crise hipertensiva atendidos em um 

 Hospital de Pronto Socorro. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva com coleta de dados secundários em 
boletins de atendimento de pacientes internados com crise hipertensiva no período de janeiro a maio de 2013. Os 
dados foram analisados por meio de técnicas de estatística descritiva e inferencial, adotando nível de significância de 
5% (p<0,05).Evidenciou-se o maior contingente de sujeitos como sendo da faixa etária entre 50 e 59 anos de idade 

(24,8%, n=138), do sexo feminino (62,5%), cor (75,9%), moradores da cidade de Porto Alegre (81%). Com relação 
aos níveis pressóricos encontrados, identifica- se maior prevalência de sujeitos com hipertensão estágio III (40%, 
n=223), sendo que as mulheres (n=348) apresentam maiores percentuais em relação aos homens e ainda mais 

prejudicadas (n=209). A média de pressão arterial sistólica foi maior em mulheres (171,2 ± 24,0) em relação aos 
homens (169,7 ± 22,3). Em se tratando do encaminhamento realizado em cada caso de crise hipertensiva, 
observou-se que a maior parte dos pacientes foi encaminhada para UBS sem ser medicado 384 (68,9%). Conclusão: 

os resultados da pesquisa nos remetem à necessidade de criação de novas estratégias para a melhora da adesão ao 
tratamento da hipertensão arterial e empoderamento do usuário para tal. Também a necessidade de orientar a 

população quanto aos fluxos. Projeto aprovado pelo CEP da Prefeitura de Porto Alegre sob nº de protocolo: 
16651813.9.0000.5308. Palavra-chave: Hipertensão; Enfermagem; Emergência. 

 




