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Resumo 

Objetivos: Identificar os fatores associados (FA), a 

hipertensão arterial (HA), e a Qualidade de Vida (QV), 

em colaboradores de uma empresa pública do Paraná. 

Métodos: Foram utilizados dados sociodemográficos, 

aferição da pressão arterial (PA), e os resultados obtidos 

do questionário eletrônico WHOQOL-Bref. Resultados: 

Com relação aos indicadores de QV, a amostra total 

apresentou para os cinco domínios do WHOQOL-Bref 

classificação satisfatória e pressão arterial média de 

119/72, segundo a American Heart Association (AHA) 

PA normal. Para uma melhor investigação, e exploração 

dos possíveis FA a HA a amostra foi dividida pelo 

método cluster em três grupos (A, B e C). Conclusões:  

Conclui-se que o grupo A apresenta PA elevada, 

podendo ser justificada pelos seguintes FA:  encontram-

se com obesidade grau I; consomem bebidas alcoólicas; 

praticamente um terço do seu dia mantêm-se sentados; 

e embora realizem atividades físicas (AF), não 

enquadram-se nas recomendações mínimas exigidas 

pela OMS. 

Introdução 

O tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), encontra-
se cada vez mais em alta nos dias atuais. O colaborador 
está buscando melhorias no ambiente laboral, e isto 
acarreta em pontos positivos para a empresa, visto que 
a produtividade do contribuinte aumenta. Ao falar-se em 
QVT, deve-se ter a preocupação com o bem-estar do 
colaborador, sendo representada por um ambiente 
favorável, agradável, seguro e com oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional. (KLEIN et al., 2017). 
A despeito disso, torna-se relevante a realização de um 
estudo, capaz de identifcar os comportamentos de saúde 
e o estilo de vida dos colaboradores, visto que a 
identificação de uma boa QV, são fatores determinantes 
para o surgimento ou não, de doenças crônicas, como a 
HA.  

Material e Métodos 

Foram aplicados os instrumentos WHOQOL-bref, 

questionário sociodemográfico e aferição da PA para 

avaliação da QV e identificação dos FA a HA em 55 

colaboradores de uma empresa pública do município de 

Ponta Grossa-PR.  

Resultados e Discussão 

Com relação aos indicadores de QV, a amostra total 

apresentou para os cinco domínios do WHOQOL-Bref 

classificação satisfatória e PA normal. A partir das 

respostas do questionário sociodemográfico foi possível 

identificar o perfil dessa amostra. 

 
Figura 1. Indicadores de QV da amostra 

 
Tabela1. Técnica de agrupamento 
Principais 
Variáveis 

Geral A B C 

Classe IMC Pré-
obesidade 

Obesidade 
grau I 

Pré- 
obesidade 

Peso 
normal 

Consumo de 
bebidas alcoólicas 

Sim Sim Não não 

Pratica Atividade 
física 

Sim Sim Não não 

Média PA 119/75 125/77 114/71 117/74 

Conclusão  

Conclui-se que o grupo A apresenta PA elevada, 

podendo ser justificada pelos seguintes FA: obesidade 

grau I; consumo de bebidas alcoólicas; postura adotada 

no trabalho (sentada por praticamente um terço do seu 

dia). Desta forma, mesmo e apesar de realizarem 

atividades físicas, os colaboradores não se enquadram 

nas recomendações mínimas exigidas pela OMS. Diante 

disto, percebe-se a necessidade de um planejamento de 

ações, para a promoção da saúde e conscientização dos 

colaboradores, a partir de estratégias que minimizem os 

fatores de riscos para a HA, e a QV. 
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