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Introdução: Obesidade e hipertensão estão intimamente relacionados, sendo a
prevalência de hipertensão em 50 % dos casos de indivíduos obesos. Além disso o
ganho de peso, pode levar ao aumento da pressão arterial e, ao contrário a redução
pode levar a diminuição da pressão em indivíduos hipertensos. Objetivo: Com isso o
objetivo da pesquisa foi identificar o índice de massa corporal nos trabalhadores da
Cenibra que participaram da Semana d Saúde 2014 com o intuito de orientá-los na
prevenção dos problemas cardiovasculares Metodologia: Estudou-se 72 indivíduos,
sendo 32 do sexo feminino (18 à 55 anos) e 40 do sexo masculino (15 a 59 anos).
Sendo realizada avaliação (peso, altura e idade). Resultados: Sendo que 7 mulheres
(21%) apresentaram IMC abaixo do peso ideal (<20); e dos homens apenas 2 (5%)
apresentaram IMC abaixo do peso ideal; em relação ao peso ideal, 16 mulheres e 20
homens (50%) da amostra apresentaram-se dentro da normalidade; em relação ao
sobrepeso 7 mulheres (21%) estavam acima do peso e 14 homens (35%) e no item
obesidade duas mulheres (6%) e 3 homens (7%) se caracterizaram nesse
quesito.Nenhum individuo apresentou-se com obesidade mórbida Conclusão: A
redução de peso e a sua manutenção é o método mais efetivo em manter a pressão
arterial. Torna-se relevante o incentivo a prática de atividade física, reeducação
alimentar e palestras educativas para esses indivíduos.
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