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RESUMO 
 

“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia 
Nele, e Ele o fará” 

    Salmos 37:5 



Resumo 

 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge mais de 36 milhões de 

brasileiros, cerca de 32% da população adulta, sendo o maior fator de risco para 
lesões cardíacas e cerebrovasculares, e a terceira causa de invalidez. O objetivo 
desse estudo foi determinar a prevalência da HAS e as principais características 
associadas os níveis de conhecimento, tratamento e controle da doença, bem como 
suas relações com hábitos de vida, por meio de um método diferencial para grandes 
centros urbanos. Tratou-se de um estudo transversal de base populacional. A amostra 
representativa foi composta por 409 indivíduos adultos, na área de abrangência de 
uma Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família na periferia da zona 
sul da cidade de São Paulo. As visitas domiciliares compreenderam medidas 
antropométricas e de pressão arterial (PA), além da aplicação de questionários sócio 
demográfico e de estilo de vida. A prevalência de HAS encontrada na população foi 
de 40,1%. A maior parte dos indivíduos hipertensos (94%) tinha conhecimento da 
doença, 94,9% deles faziam tratamento e 48,1% apresentavam PA controlada. Foram 
identificados 45 novos casos de HAS, destes, 77% foram encontrados em horário 
diferencial (domingos das 10 às 16 horas), representando 27,4% dos hipertensos da 
população. O apoio social da família e amigos, a escolaridade e viver com um 
companheiro exerceram influência significante no controle da pressão arterial. Em 
conclusão, a prevalência de hipertensão encontrada na população deste estudo foi 
acima da média nacional. Apesar de a maior parte dos hipertensos ter conhecimento 
prévio da doença e fazer tratamento, menos da metade deles mantinham bom controle 
pressórico, que parece ser influenciado por hábitos de vida. A maioria dos novos casos 
de HAS foi identificada com o método diferencial, que se mostrou eficiente como 
estratégia de busca ativa para localidades onde ainda há grande subnotificação de 
casos de doenças crônicas não-transmissíveis. 

 

 
Palavras-chave: prevalência, hipertensão, estilo de vida, saúde da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

Systemic arterial hypertension (SAH) affects more than 36 million Brazilians, 
about 32% of the adult population. It is the major risk factor for heart and 
cerebrovascular injuries, and the third leading cause of disability. The aim of this study 
was to determine the prevalence of SAH and the main characteristics associated with 
levels of awareness, treatment and control of the disease, as well as its relations with 
life habits, through a differential method for large urban centers. This was a cross-
sectional population-based study. The representative sample consisted of 409 adult 
individuals, in the area of a Basic Health Unit with Family Health Strategy on the 
outskirts of the southern city of Sao Paulo. Home visits comprised anthropometric and 
blood pressure (BP)measurements, and the application of sociodemographic and 
lifestyle questionnaires. The prevalence of hypertension in the population was 40.1%. 
Most hypertensive patients (94%) were aware of the disease, 94.9% of them were 
under treatment and 48.1% presented with controlled BP. Forty-five new cases of 
hypertension were identified, of whom 77% were found in differential time (Sundays 
from 10:00am to 4:00pm), representing 27.4% of the hypertensive population. Social 
support from family and friends, level of education and the living with a partner had a 
significant influence on BP control.  In conclusion, prevalence of hypertension in this 
population was above national mean. Despite most part of hypertensive individuals 
being aware about bearing the disease and were on treatment, less than half of them 
maintained a good blood pressure control, which seems to be influenced by life habits. 
Most new cases of SAH was identified with the differential method, which revealed 
efficiency as an active search strategy for places where there is still a large under 
notification of cases of non-communicable chronic diseases. 
 

 

Keywords: prevalence, hypertension, life style, family health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge em média 30% da população 

adulta, cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo (SBC, 2012). No Brasil, a HAS afeta 

mais de 36 milhões (32%) de brasileiros adultos (SBC, 2012) sendo o maior fator de 

risco para lesões cardíacas e cerebrovasculares e a terceira causa de invalidez 

permanente (CIPULLO et al.,2010). Desta forma destaca-se como um dos mais 

importantes problemas de saúde pública.  

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SBC, SBH, SBN 2010), 

considera-se hipertensos os adultos cuja pressão arterial sistólica (PAS) atinge 

valores iguais ou superiores a 140 mmHg, e/ou cuja pressão arterial diastólica (PAD) 

seja igual ou maior que 90 mmHg, em duas ou mais ocasiões, na ausência de 

medicação anti-hipertensiva. As doenças do aparelho circulatório são as mais 

prevalentes e maiores responsáveis pelos óbitos no Mundo e no Brasil. Entre as 

doenças do aparelho circulatório, a hipertensão arterial é a mais prevalente e mais 

importante. Quando associada a outras condições, tais como, obesidade, aumento da 

resistência à insulina ou diabetes mellitus e dislipidemias, determina a Síndrome 

Metabólica, e aumenta o risco de óbito em mais de 3,0 vezes (ROSARIO et al., 2009). 

Mesmo que a Sociedade Brasileira de Hipertensão tenha critérios bem 

definidos para o tratamento medicamentoso da doença e apesar da existência de 

estratégias de controle sem medidas farmacológicas em alguns casos, os índices de 

controle ainda são baixos, pois estudos têm evidenciado que apenas cerca de um 

terço dos hipertensos está com a pressão arterial controlada (JESUS et al., 2008).  

O baixo índice de controle da hipertensão arterial também pode ser 

encontrado em países desenvolvidos, onde menos de 25% dos pacientes com esta 
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doença têm seus níveis de pressão arterial controlados, enquanto nos países em 

desenvolvimento esse número não chega a 10% (MENDES et al.,2013). 

O controle da HAS é complexo por várias razões, incluindo o custo dos 

medicamentos, a necessidade de combinar mais de uma droga, os efeitos colaterais, 

a baixa adesão ao tratamento e as dificuldades relacionadas com o acesso e uso dos 

serviços de saúde (MENDES et al., 2013). 

Dessa maneira, grande ênfase tem-se dado às medidas não farmacológicas 

(mudanças no estilo de vida)como forma de prevenção e controle da HAS, cuja 

adoção tem sido recomendada para todos os hipertensos, inclusive os fármaco-

dependentes, bem como por pessoas com antecedentes familiares de hipertensão 

(CASTRO et al.,2005). 

Entre as mudanças que devem ocorrer na vida de umhipertenso, estão a 

redução do peso corporal, a dietahipossódica e balanceada, o aumento da ingesta de 

frutase verduras, a redução de bebidas alcoólicas, a realizaçãode exercícios físicos, 

a cessação/atenuação do tabagismoe a substituição da gordura saturada por 

poliinsaturados e monoinsaturados (HARBRON, 2002). A prática desses hábitos pode 

resultar em dispensa da terapia farmacológica ou a dose de drogas pode ser reduzida 

(CASTRO et al., 2005). 

 

1.2 Atenção Primaria à Saúde 

A Atenção Primária à Saúde (APS) representa o primeiro contato do usuário 

na rede assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, 

pela continuidade e integralidade da atenção, além da coordenação da assistência 

dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e 

participação comunitária e da competência cultural dos profissionais (BRASIL, 2014). 
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A APS está organizada para atender a maior parte dos problemas de saúde e 

a enfatizar ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças (BRASIL,2007). 

Um fator importante em todos os níveis da atenção à saúde é a necessidade 

do trabalho interdisciplinar, uma vez que é justamente a partir dele que se almeja 

alcançar abordagem integral dos fenômenos que interferem na saúde da população 

(LOCH-NECKEL et al., 2009). 

 

1.3 Estratégia Saúde da Família no cuidado da hipertensão arterial 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), criada em 1994, é a vertente brasileira 

da APS, caracterizada como “porta de entrada” prioritária em um sistema de saúde 

constitucionalmente fundado no direito à saúde e na equidade do cuidado (BRASIL, 

2010). O sistema único de saúde (SUS) é hierarquizado e regionalizado, e inserido 

nele, a ESF vem provocando, de fato e de direito, importante movimento de 

reorientação do modelo de atenção à saúde no Brasil (BRASIL, 2010). 

A ESF tem como característica do seu processo de trabalho a definição do 

território de atuação e a responsabilização por determinada clientela, da qual se 

analisa a situação de saúde considerando os aspectos sociais, econômicos, culturais, 

demográficos e epidemiológicos. Seu território de ação possibilita diagnóstico mais 

preciso das condições de saúde da comunidade e também a construção de um 

planejamento local de saúde. Fortalecê-la significa substituir práticas tradicionais de 

assistência (com foco na doença), por um novo processo de trabalho (com foco na 

saúde), comprometido com a promoção da qualidade de vida da população, a 

prevenção de doenças e com a integralidade e resolubilidade da assistência (BRASIL, 

2010). 
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Por ser o primeiro contato da população com o SUS, a ESF desempenha 

papel estratégico, tornando-se um ambiente privilegiado de atuação na promoção da 

saúde e no enfrentamento das doenças e agravos não-transmissíveis (DANT) que 

acometem o indivíduo, as famílias e a população. 

 

1.4 Equipe Nuclear da Estratégia Saúde da Família 

A organização das ações de prevenção, promoção, tratamento e recuperação 

na assistência aos pacientes hipertensos estão bem definidas e integradas entre os 

membros da equipe nuclear multiprofissional. Ela é centralizada no binômio médico-

enfermeiro e estende-se do auxiliar de enfermagem até o agente comunitário de 

saúde (ACS). O ACS é o elo fundamental entre o domicílio e a unidade de saúde, e 

representa a principal diferença entre a atuação dessa estratégia e a atividade usual 

da Unidade Básica de Saúde (UBS), nos seus moldes de atuação tradicional 

(ARAUJO; GUIMARÃES, 2007). 

Em relação às pessoas hipertensas, a ESF se utiliza de várias ações que 

incluem aferição da pressão arterial, consultas médicas e de enfermagem, atividades 

educativas individuais e coletivas na comunidade e acesso ao tratamento apropriado 

nos demais níveis hierárquicos do SUS. As equipes da ESF devem trabalhar com o 

intuito de identificar precocemente os portadores de HAS entre seus usuários, 

acompanha-los adequadamente, orientando-os sobre a manutenção dos parâmetros 

pressóricos em níveis normais e os riscos decorrentes da sua elevação (BRASIL, 

2006). 
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1.5 Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

No ano de 2008, o Ministério da Saúde, dentro do escopo de apoio a inserção 

da ESF na rede de serviços e ampliação de sua abrangência, resolutividade, território 

de ação e regionalização, criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

constituído por profissionais de diferentes áreas do conhecimento atuando em 

conjunto com os profissionais das equipes de ESF, com objetivo de dar apoio matricial 

e elaborar projetos terapêuticos por meio de discussões periódicas que permitam a 

realização de ações multiprofissionais e transdisciplinares (BRASIL, 2010). 

Geralmente, as necessidades mais complexas trazidas pela equipe nuclear 

no apoio matricial recaem sobre dificuldades de adesão ao tratamento e mudanças 

de estilo de vida do paciente hipertenso, que muitas vezes não podem ser satisfeitas 

com base apenas em tecnologias utilizadas por esta ou aquela especialidade, mas 

que exigem esforços criativos e conjuntos inter e transdisciplinares, mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, bem como recursos materiais e subjetivos que 

somente podem ser articulados a partir da construção de projetos terapêuticos 

singulares, ajustados entre o usuário e sua rede social significativa. Assim, somente 

a consulta médica individual ao paciente hipertenso torna-se insuficiente (BRASIL, 

2010). 

 

1.6 Interdisciplinaridade no tratamento da hipertensão arterial 

A HAS raramente manifesta algum sintoma ou desconforto físico, e isso 

constitui uma das razões pelas quais muitos pacientes hipertensos não se 

comprometem com as condutas necessárias ao seu controle (SANTOS et al.,2005). 

As pessoas se percebem doentes quando qualquer alteração as impeçam de 

trabalhar, comer, dormir ou executar atividades rotineiras (SANTOS et al.,2005). É 
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imprescindível que entendamos essa situação de forma mais ampla. Sendo assim, 

uma maneira de compreender e atuar a favor da adesão ao tratamento é através de 

ações interdisciplinares (FARIAS et al., 2003). 

Uma das maneiras mais eficientes para estimular a adesão ao tratamento da 

hipertensão arterial é a educação em saúde (ALMEIDA et al., 2011). Nesse sentido, a 

abordagem multiprofissional, através dos diversos saberes dos profissionais 

envolvidos, e a realização de grupos educativos, tem se mostrado um instrumento de 

grande valor no controle da doença, por se tratar de uma forma de interação entre 

profissionais e usuários, fazendo com que estes possam refletir e expor a sua 

realidade, observar os problemas mais comuns entre eles, trocar experiências e 

propor mudanças de hábitos (ALMEIDA et al., 2011).  

O processo de interdisciplinaridade, por meio do compartilhamento de 

experiências pode acelerar o crescimento profissional de cada um, ao mesmo tempo 

em que se presta assistência de qualidade à clientela hipertensa. Dessa forma, isso 

repercute positivamente na redução da taxa de morbimortalidade por doenças 

associadas à hipertensão arterial, refletindo ainda na redução dos custos com a 

assistência (SANTOS, 2004).  

Por fim, estudos relacionados à abordagem interdisciplinar destacam a 

influência dos fatores psicológicos e comportamentais no acompanhamento de 

pacientes com HAS (GASPERIN et al., 2009).  Estudo com mais de 3 mil adultos de 

Chicago (EUA) concluiu que a frequência aos cultos religiosos e a oração estavam 

associados à redução da PAD (BUCK et al., 2009). Neste contexto torna-se de 

profunda relevância a busca de novos saberes e possibilidades relacionados à visão 

interdisciplinar de tratamento da HAS. 
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1.7 Estratégia Saúde da Família no município de São Paulo 

Em 2001, com a municipalização do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde 

do município de São Paulo iniciou a implantação da ESF, adotando o modelo de 

parcerias com instituições de reconhecida atuação na área da saúde, e desenvolveu 

uma capacidade de ação que potencializou o crescimento da rede de unidades e 

equipes com ESF (SÃO PAULO,2012). 

No ano de 2015, o Município contava com 1124 equipes de ESF implantadas 

em 271 UBS e cobertura de 33,78% da cidade, consolidando a ESF como estratégia 

de reorganização das UBS. As equipes estão distribuídas preferencialmente nas 

regiões mais periféricas e/ou de alta vulnerabilidade, segundo avaliação das 

necessidades de saúde (DAB,2015). 

Uma das instituições parceiras no ano de 2015 situa-se na região do Capão 

Redondo, uma região de saúde pertencente à subprefeitura do Campo Limpo, na área 

sul da cidade de São Paulo, Brasil. Localiza-se a cerca de dezoito quilômetros do 

marco zero da cidade e possui um índice de desenvolvimento humano de 0,782 

(média do Brasil = 0,718) e renda média per capita de R$1034,82 (IBGE, 2010). 

Esta região é caracterizada como região dormitório, devido ao fato de grande 

parte da população local passar a maior parte do dia nas áreas mais centrais da 

cidade, onde existem as maiores oportunidades de emprego(CARRIL, 2006).A região 

do Capão Redondo conta com 100% de cobertura de ESF desde o ano de 

2007.Entreas 12 UBS com ESF desta localidade, encontra-se a UBS participante 

deste estudo, com8 equipes de ESF, 2 equipes saúde bucal e 1 equipe NASF, com 

horário de funcionamento das 7:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira. A referida UBS 

é caracterizada por uma área de abrangência de 3,2 Km2, população total de 25.857 
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pessoas, 7.664 famílias, 3.422 hipertensos acima de 20 anos e uma prevalência de 

hipertensão de 18,59% (BRASIL,2015). 

Ao analisar os dados esperados de hipertensão arterial na população desta 

UBS, chama atenção a baixa prevalência de HAS na população acima de 20 anos de 

idade (espera-se que 32% da população adulta brasileira seja hipertensa, de acordo 

com a SBC, SBH, SBN, 2010). Um dos fatores que podem justificar esse dado é a 

dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde (e consequentemente o 

diagnóstico da doença), pois segundo Caetano e Dain (2002),em grandes centros 

urbanos a ESF apresenta dificuldades específicas, como a desigualdade 

socioeconômica entre as várias áreas da cidade, que se refletem na distribuição da 

rede de serviços, no perfil da demanda e em dificuldades diferenciais de acesso. Outro 

fator que reforça a dificuldade no acesso aos serviços de saúde em relação aos 

hipertensos, reside no fato de que nos últimos 5 anos, mais de 30.000 visitas 

domiciliares foram realizadas na área de abrangência da UBS em questão por 

profissionais com formação técnica ou superior (BRASIL, 2015), e não houve um 

aumento significativo de novos casos de HAS. Estas visitas de busca ativa resultaram 

nas seguintes prevalências de HAS em adultos (maiores de 20 anos): 2009=16,11%, 

2010=16,663%, 2011=17,02%, 2012=18,25%, 2013=17,91%, 2014=18,51% e 

2015=18,59%. 

Portanto, há necessidade de se promover maior facilidade de acesso dos 

hipertensos aos serviços de saúde, bem como conhecer a real prevalência de HAS 

nesta população, visto que o valor que se tem até o momento encontra-se bastante 

inferior ao esperado. Assim o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de 

hipertensão arterial e as principais características associadas aos níveis de 

conhecimento, tratamento, controle da doença, bem como suas relações com o estilo 
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de vida, por meio de um método diferencial para grandes centros urbanos em uma 

população pertencente à área de abrangência de uma UBS da zona sul da cidade de 

São Paulo. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, de delineamento transversal, 

de base populacional, com amostragem aleatória com reposição e em múltiplos 

estágios. 

 
 
2.2Casuística 

O tamanho amostral foi calculado pela seguinte fórmula (KEARNEY et al., 

2006): 

n =(N.n0)/(N+n0), onde n= tamanho da amostra, N= tamanho da 

população, e n0= primeira aproximação do tamanho da amostra, calculada conforme 

abaixo: 

 n0= 1/Eo2, onde E0= erro amostral tolerável. 

Considerando uma população de 18.559 habitantes maiores de 20 anos na 

área de abrangência da UBS em estudo, e um erro de 5%, foram necessários 392 

indivíduos para compor uma amostra representativa: 

 n0= 1/(0,05)2 = 400 

n=(18559.400)/(18.559+400)=7423600/18959= 392 

Assim, um número ligeiramente superior de participantes (n=409) foi 

selecionado através de uma amostragem aleatória dentro da população de18.559 

habitantes (8.912 domicílios), respeitando-se a densidade populacional das diversas 

áreas e micro áreas. 

O nível de confiança da amostra foi fixado em 95% com consequente erro de 

delineamento de 5%. 
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A seleção da amostra foi realizada em três estágios. As unidades amostrais do 

primeiro estágio foram as 48 micro áreas que cobrem 100% do território pesquisado. 

No segundo estágio foram sorteados 10 domicílios entre os números de domicílios de 

1 a 200 (sendo 200 o número máximo de domicílios existentes em uma micro área). 

Os números:3, 6,16,25,38,47,50,90,122 e133foram sorteados pelo aplicativo “Igerar-

IOS” para identificar as 10 famílias de cada uma das 48 micro áreas que participariam 

do estudo. Por fim, o terceiro estágio foi o sorteio de um morador maior ou igual a 20 

anos de idade dos domicílios sorteados na segunda fase. Os números que 

participaram do sorteio para definição do sujeito da pesquisa, foram de 1 a 10, sendo 

estes números o de cadastro de pessoas da Ficha A(ficha de cadastramento de 

famílias)em um domicilio, o método de sorteio do estágio três foi igual ao segundo, e 

número sorteado foi o 3. 

A primeira tentativa de encontrar cada participante sorteado foi no horário e 

período de funcionamento da UBS, de segunda a sexta-feira das 7h00 às 17h00. Caso 

o indivíduo sorteado não estivesse no domicílio naquele momento, uma segunda 

tentativa era realizada, em período e horário diferenciado: aos domingos no horário 

das 10h00 às 16h00, sendo este o método diferencial do presente estudo. Após a 

segunda tentativa sem sucesso, ou em caso de recusa, era realizado um novo sorteio 

de outro indivíduo em domicílio contíguo, identificado no sentido horário. Foram 

excluídos da amostra mulheres grávidas, por poderem sofrer de doença hipertensiva 

específica da gravidez (DHEG). 

 

2.3 Coleta dos Dados 

A equipe de pesquisa foi constituída por um coordenador docente doutor do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), um discente do programa de 
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Mestrado em Promoção a Saúde e por 6 pesquisadores de campo, alunos da 

graduação em enfermagem e educação física do UNASP. Foram montadas duplas de 

entrevistadores previamente treinados para a aplicação dos inquéritos, obtenção das 

medidas antropométricas e aferição da pressão arterial. Este estudo contou com a 

colaboração das equipes ESF, cuja cobertura atinge 100% da área de abrangência 

da UBS em questão. Todos os pesquisadores foram identificados com crachá 

contendo o título da pesquisa e o nome do pesquisador, e uniformizados com jaleco 

branco. 

Preliminarmente, os indivíduos selecionados foram localizados em seus 

domicílios e informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. A seguir, 

foram convidados a participar voluntariamente do estudo. Os que estiveram de acordo 

assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (ANEXO A) em duas vias.  

Todos os participantes responderam dois questionários: o questionário Sócio 

Demográfico/Hábitos de Vida (ANEXO B), elaborado e adaptado com base em 

questionário usado em outra pesquisa (ROSARIO et al., 2009); o questionário Estilo 

de Vida FANTASTICO (ANEXOC), indicado para utilização em estudos 

epidemiológicos, traduzido e validado em português por Rodrigues Añez et al.(2008). 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e outubro de 2015. 

No domicílio, foi sugerido a cada participante que escolhesse um local 

reservado e calmo para que pudesse responder aos questionários, com intuito de 

garantir a sua privacidade. 

Os entrevistados receberam materiais informativos sobre pressão arterial, 

hipertensão e fatores de risco cardiovascular. Caso fosse observada a presença de 

hipertensão arterial, o participante era encaminhado para a própria unidade de saúde 

de referência da UBS. O controle de qualidade das medidas obtidas (PA e medidas 
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antropométricas) foi realizado através de sorteios aleatórios, estimativas de médias e 

medidas de dispersão entre os sujeitos, sob supervisão do pesquisador responsável 

pelo estudo. 

O questionário Sócio Demográfico/Hábitos de Vida (ANEXO B) também 

apresentou questões sobre o tratamento atual da hipertensão, e a comprovação do 

diagnóstico foi confirmada pela apresentação de medicação anti-hipertensiva, 

registrando-se, neste caso, se a PA estava ou não controlada.  

O questionário estilo de vida FANTASTICO (ANEXO C) possui 25 questões 

divididas em nove domínios que compreendem: 1) família e amigos; 2) atividade física; 

3) nutrição; 4) cigarro e drogas; 5) álcool; 6) sono, cinto de segurança, estresse e sexo 

seguro; 7) tipo de comportamento; 8) introspecção; 9) trabalho. As questões estão 

dispostas na forma de escala Likert, 23 possuem cinco alternativas de resposta e duas 

são dicotômicas. A soma de todos os pontos permite chegar a um escore total que 

classifica os indivíduos em cinco categorias: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito 

bom” (70 a 84 pontos), “Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita 

melhorar” (0 a 34 pontos). 

As medidas de PA, peso, altura e circunferências da cintura e do quadril foram 

obtidas no domicílio do participante, em local indicado por ele. 

O esfigmomanômetro utilizado neste estudo (Omron HEM712C) é um 

equipamento automático, eletrônico e oscilométrico, validado por instituições 

internacionais e recomendado para uso em estudos epidemiológicos (ROSARIO et 

al., 2009). Foram considerados os seguintes procedimentos para a medida da PA: 

posição sentada, pés no chão, braço esquerdo relaxado apoiado sobre mesa e à altura 

do coração, palma da mão voltada para cima, bexiga vazia, ausência de prática de 

exercícios físicos moderados ou intensos nas últimas 2 horas, e sem ter fumado ou 
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ingerido bebida alcoólica nos 30 minutos antecedentes às medidas. Foi utilizada 

braçadeira compatível com a circunferência do braço de cada participante. 

Conforme critérios para diagnóstico de Hipertensão Arterial (SBC; SBH; SBN, 

2010), foram realizadas duas ou mais verificações de PA, e para fins de análise, foi 

considerada a última medida da PA, desde que não houvesse uma diferença maior 

que 5 mmHg entre as mesmas. Caso isso ocorresse, eram realizadas mais duas 

medidas complementares, com intervalo mínimo de três minutos, considerando-se 

sempre a última.  

Para verificação do peso (com balança digital Tian2005D, Shan, China), 

estatura (fita métrica na parede) e das circunferências da cintura e do quadril foi 

sugerido que o participante estivesse com roupas leves e justas ao corpo. A relação 

cintura-quadril (RCQ) foi obtida por meio da razão entre as medidas da circunferência 

abdominal (em cm, efetuada logo abaixo da cicatriz umbilical), e a medida da 

circunferência do quadril (no local de maior diâmetro da região glútea) Tritschler 

(2003), ambas obtidas com fita antropométrica inextensível. O índice de massa 

corporal (IMC) foi calculado pela divisão da altura pelo quadrado da estatura de cada 

participante (WHO,1997). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (ANEXO D) e também pelo Comitê de Ética da 

Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo (ANEXO E). 

 

2.4 Variável desfecho 

Foram consideradas duas variáveis desfecho: a) a presença ou ausência de 

HAS, definida segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SBC; SBH; 
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SBN, 2010), incluindo hipertensos em tratamento atual comprovado; e b) hipertensos 

com controle da pressão arterial, PAS<140 mmHg e PAD<90mmHg (SBC,2010). 

 
2.5 Variáveis independentes 

Foram analisadas as seguintes variáveis independentes: 

1) Variáveis do método diferencial: a) horário de funcionamento da UBS e b) 

horário diferenciado (domingos). 

2) Variáveis independentes sócio demográficas: a) gênero - masculino e 

feminino; b) idade - expressa em anos completos e categorizada em faixas etárias: 20 

a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e > 70 anos ; c) 

escolaridade - analfabeto(a),ensino fundamental até 4º ano, ensino fundamental 

completo, ensino médio completo, ensino superior completo; d) situação conjugal - 

viver com ou sem companheiro(a) no momento do estudo; e) estado civil – solteiro(a), 

casado(a), separado(a), divorciado(a), em união estável ou viúvo(a) f) renda familiar 

mensal per capita - número de salários mínimos vigentes. 

3) Variável independente antropométrica: a) peso-adequado (IMC ≥ 

18,5kg/m2e < 25kg/m2; sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m2e <30kg/m2); obesidade (IMC ≥ 

30kg/m2; b) Relação cintura- quadril (RCQ) Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação da RCQ – Relação cintura-quadril, segundo Bray e Gray 
(1988). 

            

Idade Gênero Baixo Moderado Alto Muito Alto 

20 a 29 
Masculino <0,83 0,83 a 0,88 0,89 a 0,94 >0,94 

Feminino <0,71 0,71 a 0,77 0,78 a 0,84 >0,82 

30 a 39 
Masculino <0,84 0,84 a 0,91 0,92 a 0,96 >0,96 

Feminino <0,72 0,72 a 0,78 0,79 a 0,84 >0,84 

40 a 49 
Masculino <0,88 0,88 a 0,95 0,96 a 1,0 >1,00 

Feminino <0,73 0,73 a 0,79 0,80 a 0,84 >0,87 

50 a 59 
Masculino <0,90 0,90 a 0,96 0,97 a 1,02 >1,02 

Feminino <0,74 0,74 a 0,81 0,82 a 0,88 >0,88 

60 > 
Masculino <0,91 0,91 a 0,98 0,99 a 1,03 >1,03 

Feminino <0,76 0,76 a 0,83 0,84 a 0,90 >0,90 
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4) Variáveis independentes de hábitos de vida: a) prática de atividade física 

(prática diária ou sistemática no trabalho e/ou nos momentos de lazer) -sedentário(a), 

atividade física leve, moderada ou intensa; b) religiosidade - ausência ou frequência 

semanal  de participação em serviços religiosos (1 vez por semana , >1 vez por 

semana);c) tabagismo - mais de 10 cigarros por dia, de 1 a 10 cigarros por dia, 

nenhum cigarro nos últimos 6 meses, nenhum cigarro no ano passado, nenhum 

cigarro nos últimos cinco anos. 

5) Variáveis independentes do seguimento da HAS: a) valores de PAS e PAD; 

b) presença de hipertensão arterial; c) classificação da PA conforme a Tabela 2; d) 

conhecimento sobre a hipertensão; e)tratamento da HAS; f) controle da PA. 

 
Tabela 2- Classificação da hipertensão de acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial. 

      

Classificação  Pressão Sistólica (mmHg) Pressão Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 <80 
Normal <130 <85 
Limítrofe 130-139 85-89 

Hipertensão Arterial 
Estágio 1 (leve) 140-159 90-99 
Estágio 2 (moderado) 160-179 100-109 
Estágio 3 (grave) ≥180 ≥110 
Sistólica Isolada ≥140 <90 

 
 

6) Variável independente Estilo de Vida: a) escore do questionário Estilo de 

Vida FANTASTICO; b) classificação do estilo de vida (excelente, muito bom, bom, 

regular e necessita melhorar); c) escore dos domínios questionário. 

 

2.6Análise dos dados 

As informações deste estudo foram digitadas em um banco de dados com 

contínua supervisão de eventuais inconsistências a cada grupo de 10 questionários 
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digitados. A população foi estratificada por gênero, variáveis do método diferencial, e 

foram calculadas as taxas de prevalência de hipertensão. As variáveis contínuas 

foram analisadas sob a forma de médias e desvios-padrão, e as categóricas quanto 

às frequências absoluta e relativa. O nível de significância adotado foi de 0.05.

 Foram analisadas associações entre as variáveis independentes e a variável 

desfecho (presença ou ausência de hipertensão), através do teste qui-quadrado para 

as proporções e teste T para as médias. A análise foi realizada pelo programa SPSS, 

versão 22.0 

 Para avaliar a consistência do instrumento FANTASTICO, utilizou-se a 

correlação item-total e o alfa de Cronbach. Para tal, utilizou-se o somatório de todos 

os itens do questionário (n=25) como valor representativo da variável latente “estilo de 

vida”. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Características basais da amostra 
 

A população deste estudo compreendeu 409 moradores, de ambos os gêneros, 

com idade maior que 20 anos, residentes na área urbana da periferia da cidade de 

São Paulo, distribuídos proporcionalmente entre as micro áreas da área de 

abrangência de uma UBS. 

Participaram do estudo 127 (31,1%) moradores do gênero masculino e 282 

(68,9%) do gênero feminino, com média de idade de 48 ± 17 anos. A faixa etária 

predominante foi de 40 a 49 anos (24,5%; n=104). A proporção de participantes com 

idade inferior a 40 anos ou superior a 60 anos foram, respectivamente, de 33,7% 

(n=138) e 26,2% (n=107). Em relação à escolaridade, 37,7% (n=154) estudaram até 

o ensino médio, e 5,9% (n=24) eram analfabetos. Observou-se que 38,6% (n=158) 

eram casados, 57,5% (n=235) viviam com companheiro, e 67,2% (n=275) 

apresentavam renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos vigentes. As 

características sócio demográficas da população fonte estão descritas na Tabela 3 a 

seguir. 
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Tabela 3- Características da população basal em relação às variáveis sócio 

demográficas. 

 

Em relação ao IMC, observou-se que 64,5% (n=264) dos moradores 

encontravam-se acima do peso. Destes, 37,5% (n=146) foram classificados na faixa 

de sobrepeso e 28,9% (n=118) com qualquer um dos graus de obesidade, com 

          

 Variável n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Gênero 
Masculino 127 31,1%   

Feminino 282 68,9%   

Faixa Etária 

20 a 29 anos 63 15,4%   

30 a 39 anos 75 18,3%   

40 a 49 anos 104 25,4%   

50 a 59 anos 60 14,7%   

60 a 69 anos 59 14,4%   

>70 anos 48 11,7%   

Idade       48±17 

Escolaridade 

Analfabeto 24 5,9%   

Ensino Fundamental até 4º ano 102 24,9%   

Ensino Fundamental Completo 82 20,0%   

Ensino Médio Completo 154 37,7%   

Ensino Superior Completo 47 11,5%   

Estado Civil 

Solteiro 119 29,1%   

Casado 158 38,6%   

Separado 22 5,4%   

Divorciado 16 3,9%   

União estável 52 12,7%   

Viúvo 42 10,3%   

Situação 
Conjugal 

Com companheiro (a) 235 57,5%   

Sem companheiro (a) 174 42,5%   

Renda 
Familiar Per 
Capita 

Até 1/2 salário mínimo 24 5,9%   

Entre 1/2 e 1 salário mínimo 84 20,5%   

Entre 1 e 2 salários mínimos 167 40,8%   

Entre 2 e 4 salários mínimos 87 21,2%   

> 4 salários mínimos 
47 

 
11,5% 
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destaque para a obesidade grau I (19,3%; n=79). Quanto à classificação da RCQ, 

verificou-se elevada prevalência de risco muito alto 44,5% (n=182) entre os avaliados, 

conforme a Tabela 4. 

Tabela 4- Características da população em relação às variáveis antropométricas IMC 
e RCQ. 

            

Variáveis antropométricas   n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Peso   73,2±16,90 

Estatura   1,63±0,10 

Índice de Massa Corporal   27,59±5,92 

Classificação 
do IMC 

Baixo peso   18 4,40%   

Peso normal   127 31,10%   

Sobrepeso   146 35,70%   

Obesidade grau I   79 19,30%   

Obesidade grau II   28 6,80%   

Obesidade grau III   11 2,70%   

Circunferência da Cintura 
Masculino     95±12 

Feminino     92±14 

Circunferência do Quadril 
Masculino     102±9 

Feminino     104±12 

Relação 
Cintura-
Quadril 

Gênero 
Masculino     0,93±0,09 

Feminino     0,88±0,10 

Classificação 
da RCQ 

Baixo risco 31 7,60%   

Risco moderado 87 21,30%   

Risco alto 109 26,70%   

Risco muito alto 182 44,50%   

IMC: índice de massa corporal; RCQ: relação cintura-quadril. 

As tabelas 3, 4, 15, 16, 20 e 21 apresentam análises referentes ao questionário 

Estilo de Vida FANTASTICO. Além da classificação do escore total do instrumento em 

5 categorias de estilo de vida (excelente, muito bom, bom, regular e necessita 

melhorar), para efeito de interpretação de cada questão individualmente, respostas de 

0 a 2 foram interpretadas como comportamentos inadequados de estilo de vida, e as 

respostas 3 e 4 como comportamentos adequados. 
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A Tabela 5 mostra a classificação dos escores obtidos com o instrumento. A 

maioria da população (mais de 63%) apresentou estilo de vida “muito bom” ou 

“excelente”. 

Tabela 5- Características da população em relação ao estilo de vida, segundo 
pontuação do instrumento “FANTASTICO”. 
 

Classificação Geral n=409 % 

Necessita melhorar (0-34 pontos) 0 0 

Regular (35-54 pontos) 26 6,30% 

Bom (55-69 pontos) 125 30,60% 

Muito Bom (70-84 pontos) 214 52,30% 

Excelente (85-100 pontos) 44 10,80% 

 

Na análise detalhada por domínios (Tabela 6), foram encontrados percentuais 

maiores que 70% de respostas 3 e 4 (comportamentos de estilo de vida adequado), 

nas questões relacionadas aos seguintes hábitos: consumo de álcool (90,1%), uso de 

cigarro e drogas (89,4%), e família e amigos (72,4%). Já os hábitos onde os 

participantes apresentaram maior inadequação em ralação ao estilo de vida foram: 

prática de atividade física e tipo de comportamento, com percentuais inferiores a 50% 

de respostas3 e 4, com destaque ainda pior para a prática atividade física, com apenas 

39,4% de respostas 3 e 4 

Tabela 6- Características da população em relação aos domínios do instrumento 
“Estilo de Vida FANTASTICO”. 

   

Domínios % de respostas 3 e 4 

1. Família e amigos 72,4% 

2. Atividade física 39,4% 

3. Nutrição 55,9% 

4. Cigarro e drogas 84,9% 

5. Álcool 90,1% 

6. Sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro 63,2% 

7. Tipo de comportamento 49,9% 

8. Introspecção 60,3% 

9. Trabalho 67,9% 
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 Em relação ao questionário “Hábitos de Vida”, a Tabela 7 evidencia que a maior 

parte de população era sedentária (56,97%). Além disso, a maioria dos participantes 

(53%) frequentava algum tipo de serviço religioso, e 81,4% deles não fumavam há 

mais de 5 anos ou nunca haviam fumado. 

Tabela 7- Características da população em relação às variáveis de estilo de vida, 
segundo o questionário “Hábitos de Vida”. 

        

Hábitos de Vida n=409 % 

Prática de Atividade Física 

Pratica no trabalho ou no tempo de lazer 49 11,98 

Não pratica 233 56,97 

Pratica atividade física leve 75 18,34 

Pratica atividade física moderada ou intensa 52 12,71 

Frequência de Participação em 
Serviços Religiosos 

Não participa 192 46,94 

1 vez por semana 123 30,07 

> 1 vez por semana 94 22,98 

Tabagismo 

Mais de 10 cigarros por dia 25 6,11 

De 1 a 10 cigarros por dia 36 8,80 

Nenhum cigarro nos últimos 6 meses 5 1,22 

Nenhum cigarro no ano passado 10 2,44 

Nenhum cigarro nos últimos 5 anos 333 81,42 

 

A prevalência de HAS (PA ≥ 140/90 mmHg ou diagnóstico prévio) na população 

foi de 40,1% (n=164), conforme mostra a Tabela 8. 

Tabela 8 -Prevalência de hipertensão arterial na população, de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

      

Classificação n % 

Normotenso 245 59,9% 

Hipertenso 164 40,1% 

Total 409 100,0% 

 

Dentre os indivíduos com PA maior ou igual a 140/90 mmHg, verificou-se que 

13,2% (n=54), 5,1% (n=21) e 2,4% (n=10) apresentavam hipertensão, 

respectivamente, nos estágios I, II e III (Tabela 9). Aqueles com diagnóstico prévio de 
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HAS, e que estavam com a PA controlada no memento da medição (13,44%; n=55), 

foram classificados como tendo a PA ótima ou limítrofe. Os que estavam com PA 

abaixo de 140/90 mmHg, excluindo os que já tinham diagnóstico, foram classificados 

como normotensos (59,9%; n=245), com destaque para os 36,9% (n=151) que 

apresentaram PA considerada ótima. 

Tabela 9 - Classificação da pressão arterial da população de acordo com as VI 
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. 

      

Classificação n  % 

Ótima  151 36,9% 

Normal  101 24,6% 

Limítrofe 48 11,7% 

Hipertensão estágio I 54 13,2% 

Hipertensão estágio II 21 5,1% 

Hipertensão estágio III  10  2,4% 

Hipertensão isolada 24 5,8% 

Total 409 100% 

 

As principais características da população hipertensa estudada foram: 

predominância do gênero feminino (64%), média de idade de 57,9 ± 15,4 anos, e faixa 

etária predominante maior de 70 anos (26,2%). A proporção de participantes com 

idade inferior a 40 anos foi de 12,1%. Em relação à escolaridade, houve predomínio 

daqueles que completaram até o 4º ano do ensino fundamental (34,15%), baixa 

concentração de pessoas com ensino superior completo (7,93%), e 10,98% de 

analfabetos. Observou-se que a maioria deles (53,5%) viviam com companheiro, 

41,4% eram casados e 70,7% possuíam renda familiar per capita inferior a dois 

salários mínimos vigentes (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Características da população hipertensa em relação às variáveis sócio- 
demográficas. 
 

          

 Variáveis sócio demográficas n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Gênero 
Masculino 59 35,98%   

Feminino 105 64,02%   

Faixa Etária 

20 a 29 anos 3 1,83%   

30 a 39 anos 17 10,37%   

40 a 49 anos 35 21,34%   

50 a 59 anos 32 19,51%   

60 a 69 anos 34 20,73%   

>70 anos 43 26,22%   

Idade       57,9±15,4 

Escolaridade 

Analfabeto 18 10,98%   

Ensino Fundamental até 4º ano 56 34,15%   

Ensino Fundamental Completo 34 20,73%   

Ensino Médio Completo 43 26,22%   

Ensino Superior Completo 13 7,93%   

Estado Civil 

Solteiro 36 21,95%   

Casado 68 41,46%   

Separado 12 7,32%   

Divorciado 6 3,66%   

União estável 16 9,76%   

Viúvo 26 15,85%   

Situação 
Conjugal 

Com companheiro (a) 87 53,05%   

Sem companheiro (a) 77 46,95%   

Renda 
Familiar Per 
Capita 

Até 1/2 salário mínimo 12 7,32%   

Entre 1/2 e 1 salário mínimo 39 23,78%   

Entre 1 e 2 salários mínimos 65 39,63%   

Entre 2 e 4 salários mínimos 33 20,12%   

> 4 salários mínimos 15 9,15%   
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Não houve predomínio significante de gênero dentre os grupos de hipertensos 

e normotensos (Tabela 11). 

Tabela 11 - Prevalência de gênero na população normotensa e hipertensa. 

Classificação Normotenso  Hipertenso  

n % n % 
Feminino n=282 177 62,8% 105 37,2% 

Masculino n=127 68 53,5% 59 46,5% 

Total n=409 n=245  n=164  
p<0,078, teste de qui-quadrado. 

 

Em relação ao IMC, observou-se que 75% dos hipertensos encontravam-se 

acima do peso, 37,2%destes tendo sido classificados como sobrepeso, e 31,7%com 

qualquer dos graus de obesidade (com destaque para obesidade grau I, com 24,39% 

dos hipertensos). Quanto à classificação da RCQ, verificou-se elevada prevalência de 

risco muito alto 53,0% (n=87), conforme a Tabela 12. 

 

Tabela12 - Características da população hipertensa em relação às variáveis 
antropométricas. 

            

Variáveis antropométricas   n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Peso   76,6±16,5 

Estatura   1,61±0,10 

Índice de Massa Corporal   29,2±6,0 

Classificação 
do IMC 

Baixo peso   3 1,83%   

Peso normal   38 23,17%   

Sobrepeso   61 37,20%   

Obesidade grau I   40 24,39%   

Obesidade grau II   15 9,15%   

Obesidade grau III   7 4,27%   

Circunferência da Cintura 
Masculino     97,5±12,9 

Feminino     99,2±14,4 

Circunferência do Quadril 
Masculino     106,91±7,7 

Feminino     108,54±13,4 

Relação 
Cintura-
Quadril 

Gênero 
Masculino     0,95±0,09 

Feminino     0,91±0,08 
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Classificação 
da RCQ 

Baixo risco 10 6,10%  
Risco moderado 29 17,68%  
Risco alto 38 23,17%  
Risco muito alto 87 53,05%   

 

A Tabela 13 evidencia que a maior parte dos hipertensos era sedentária 

(58,5%). Além disso, a maioria dos participantes desse grupo (54,2%) frequentava 

algum tipo de serviço religioso, e 78,6% deles não fumavam há mais de 5 anos ou 

nunca haviam fumado. 

Tabela 13 -Características da população hipertensa em relação às variáveis de estilo 
de vida, segundo o questionário “Hábitos de Vida”. 

        

Variáveis n=164 % 

Prática de atividade física 

Pratica no trabalho ou no tempo de lazer 16 9,75 

Não pratica 96 58,5 

Pratica atividade física leve 36 21,95 

Pratica atividade física moderada ou intensa 16 9,75 

Frequência de participação 
em serviços religiosos 

Não participa 75 45,73 

1 vez por semana 50 30,49 

> 1 vez por semana 39 23,78 

Tabagismo 

Mais de 10 cigarros por dia 14 8,54 

De 1 a 10 cigarros por dia 14 8,54 

Nenhum cigarro nos últimos 6 meses 2 1,22 

Nenhum cigarro no ano passado 5 3,05 

Nenhum cigarro nos últimos 5 anos 129 78,66 

 

A Tabela 14 apresenta comparações entre as principais características sócio 

demográficas, antropométricas e de hábitos de vida entre normotensos e hipertensos. 

Foi observado predomínio significante de indivíduos com idade inferior a 60 anos, 

analfabetos, que viviam sem companheiro, com renda familiar inferior a 2 salários 

mínimos, com RCQ classificada como “risco muito alto” e sedentarismo entre os 

hipertensos quando comparados com os normotensos. A comparação das médias 

entre normotensos e hipertensos revelou diferenças significantes em relação à média 
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de idade, IMC, circunferência da cintura (entre homens e mulheres), circunferência do 

quadril (entre homens e mulheres), e, como esperado, PAS e PAD. Não foram 

observadas diferenças significantes entre hipertensos e normotensos no que diz 

respeito ao hábito de dieta balanceada, participação em serviços religiosos, tabagismo 

e etilismo.  

Tabela 14 - Principais características da população hipertensa em relação aos 
normotensos. 

 
Características    Normotensos Hipertensos p 

Idade em anos (média ± desvio padrão)  40,6±13,7 57,9±15,4 <0.001* 
Proporção de maiores de 60 anos (%)  12,24 46,34 <0.001# 
Analfabetos (%)  2,44 10,98 <0.001# 
Escolaridade < 8 anos (%)  40,81 45,13 NS  

Situação conjugal- sem companheiro (%) 
 12,65 25,6 <0.001# 

Renda familiar ≤ 2SM (%)  66,67 70,73 <0.001# 
IMC em kg/m2 (média ± desvio padrão)  26,5±5,6 29,2±6 <0.001* 

CC em cm (média ± desvio padrão) feminino 88,6±12,7 99,2±15,3 <0.001* 
masculino 93,5±14,5 97,5±12,9 <0.001* 

CQ em cm (média ± desvio padrão) 
feminino 103,1±11,5 108,5±12,8 <0.001* 
masculino 102,2±10,1 106,9±7,7 <0.001* 

RCQ - Risco muito alto(%)  38,7 53 <0.01# 
Sedentarismo (%)   55,9 44,1 <0.02# 
Hábito de dieta balanceada (%)  48,6 54,3 NS  
Participação serviços religiosos (%)  52,24 54,25 NS  
Tabagismo (%)  13,46 17,07 NS 
Etilismo (%)  23,67 23,78 NS 
PAS em mmHg (média ± desvio padrão)  117,2±12,8 145,1±21,8 <0.001* 
PAS em mmHg (média ± desvio padrão)   78,4±10,1 91,6±13,7 <0.001* 

TOTAL (n=409)   n=245 n=164  
SM= salários mínimos, CC= circunferência da cintura, CQ= Circunferência do quadril, RCQ= relação cintura-
quadril, PAS= pressão arterial sistólica, PAD= pressão arterial diastólica, *= teste t, #= qui-quadrado, NS= diferença 
não significante. 

A classificação dos escores obtidos com o instrumento “FANTASTICO” (Tabela 

15) revelou que a maioria da população 66,4% apresentou estilo de vida “muito bom” 

ou “excelente”. Não houve diferença estatisticamente significante (p=0,562) entre as 

categorias de classificação do instrumento entre normotensos e hipertensos. Também 

não foi encontrada diferença significante (p=0,097) entre as médias do escore total de 

estilo de vida de ambos os grupos.  
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Tabela 15-Comparação entre a população hipertensa e normotensa, em relação à 
classificação e escores do instrumento “Estilo de Vida FANTASTICO”. 

                

Classificação 

 Normotensos    Hipertensos 
Média ± 
Desvio 
Padrão 

n=245 %   
Média ± 
Desvio 
Padrão 

n=164 % 

Excelente (85-100 pontos)   27 11,02     17 10,36 

Muito Bom (70-84 pontos)   122 49,8     92 56,12 
Bom (55-69 pontos)   78 31,84     47 28,65 
Regular (35-54 pontos)   18 7,35     8 4,87 
Necessita melhorar (0-34 
pontos)   0 0     0 0 

Escore Total  71,56± 11,1       73,07± 9,81     
Sem diferença entre as categorias (p=0,56, teste de qui-quadrado) e escore total (p=0,09, teste t). 

 

A Tabela 16 apresenta análise dos 9 domínios do estilo de vida. O único 

domínio que apresentou diferença significante entre normotensos e hipertensos foi o 

tipo de comportamento (p=0,02). Foram também encontrados percentuais superiores 

a 70% de respostas 3 e 4 (estilo de vida adequado) nas questões relacionadas aos 

seguintes hábitos: consumo de álcool (89,43%) e uso de cigarro e drogas (85,67%). 

Já os hábitos onde os hipertensos apresentaram maior inadequação foi a prática de 

atividade física, com apenas 37% de respostas 3 e 4. 

Tabela 16-Comparação entre a população hipertensa e normotensa em relação ao 
percentual de respostas 3 e 4 nos domínios do instrumento “Estilo de Vida 
FANTASTICO”. 

        

Classificação de domínios do Questionário 
FANTASTICO 

% de 3 e 4 Pontos 

 Normotenso n=245  Hipertenso n=164 p 

1. Família e amigos 75,51 67,98 NS 

2. Atividade física 40,4 37,8 NS 

3. Nutrição 53,87 51,82 NS 

4. Cigarro e drogas 84,38 85,67 NS 

5. Álcool 90,61 89,43 NS 

6. Sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro 65,87 67,56 NS 

7. Tipo de comportamento 45,1 57,31 0,02 

8. Introspecção 57,68 64,43 NS 

9. Trabalho 65,3 71,95 NS 

Comparações pelo teste de qui-quadrado, NS= diferença não significante. 
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Na Tabela 17, a análise das médias e desvios padrão dos domínios entre os 

normotensos e hipertensos revelou diferenças significantes em relação à prática de 

atividade física (p=0,023), uso de cigarro e drogas (p=0,002) e trabalho (p=0,009). 

Nesses 3 domínios, os hipertensos apresentarem escores médios significantemente 

maiores. 

Tabela 17- Características da população hipertensa em relação aos normotensos, na 
distribuição de médias e desvio padrão entre os domínios do estilo de vida, segundo 
o instrumento “FANTASTICO”. 

       

Domínios 
Normotensos 

n=245 
Hipertensos 

n=164 
p 

Família e Amigos 5,99± 2,16 5,97±2,17 NS 
Atividade Física 3,48± 2,22 3,62±2,59 0,023 
Nutrição 7,35± 2,92 7,54±2,99 NS 
Cigarro e Drogas 13,45± 2,29 13,88±1,87 0,002 
Álcool 10,99± 1,67 11,23±1,50 NS 
Sono, cinto de Segurança, estresse e sexo seguro 

13,9± 3,79 14,84±3,25 NS 
Tipo de Comportamento 4,88±2,31 4,91±2,21 NS 
Introspecção 8,36±2,81 8,55±2,70 NS 
Trabalho 2,84±1,44 2,99±1,28 0,009 

Comparações pelo teste t de Student, NS= diferença não significante. 

 

Em relação aos hipertensos (n=164) observou-se que 27,4% deles (n=45) 

desconheciam esta condição, e 72,6% (n=119) sabiam ser portadores da doença. 

Destes últimos, 5,1 % (n=6) não faziam tratamento e 94,9% (n=113) tomavam 

medicação anti-hipertensiva. Dentre os hipertensos em tratamento,48,7% (n=55) 

tinham a PA sob controle, enquanto que51,3%(n=58) apresentavam PA acima 

descontrolada. Considerando-se a população total de hipertensos (n= 164) a taxa de 

controle de PA foi de 35,5%, dados expressados na Tabela 18 e na Figura 1. 
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Tabela 18 - Classificação da população de hipertensos, segundo o grau de 
conhecimento, tratamento e controle. 
 

Classificação dos Hipertensos n % 

Sabe / Sem conhecimento n=164 119 / 45 72,6 / 27,4% 

Trata / Não Trata n=119 113 / 6 94,9% / 5,1% 

Controla / Não Controla n=113 55 / 58 48,7% / 51,3% 

Controla / Não Controla n=164 55 / 109 33,5% / 66,5% 

 

 

Figura 1 - Prevalência da hipertensão segundo o grau de conhecimento, tratamento 
e controle.  
 

 

Durante a coleta de dados, conforme o método diferencial de busca ativa de 

casos de hipertensão em grandes centros urbanos, foram encontrados na segunda 

tentativa (no horário diferencial, aos domingos) a maioria dos indivíduos randomizados 

(58,4%, n=239), enquanto que na primeira tentativa (horário de funcionamento da 

UBS) apenas 41,6% (n=170) dos indivíduos encontravam-se no domicílio (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Percentual da população presente no domicílio durante a visita em horário 
de funcionamento da UBS e em horário diferencial. 

      

Tipo de Coleta n % 

Horário da UBS 170 41,60% 

Horário diferencial 239 58,40% 

Total 409 100,00% 

 
A maior prevalência de HAS foi encontrada no horário de funcionamento da 

UBS em relação ao horário diferencial, com respectivamente 44,7% e 36,6% dos 

casos. Entretanto, quando analisados os novos casos de HAS entre os tipos de coleta, 

o resultado foi contrário: 3,5 vezes mais novos casos encontrados no horário 

diferencial (n=35 vs. n=10). O percentual de novos casos de hipertensão na população 

basal foi de 11% (Tabela 20). 

Tabela 20 - Prevalência e novos casos de hipertensão arterial na população, em visita 
em horário de funcionamento da UBS e em horário diferencial. 

          

Tipo de Coleta 
Prevalência (HAS) Novos Casos (HAS) 

n % n % 

Horário de funcionamento da UBS (n= 170) 76 44,70% 10 5,80% 

Horário diferenciado (n=239) 88 36,80% 35 14,60% 

Total (n= 409) 164 40,10% 45 11,00% 
 

O número de novos casos de hipertensão foi maior na população menor de 60 

anos nos dois tipos de coleta. No total, o número de novos casos de hipertensão em 

menores de 60 anos foi 25% maior quando comparado ao número de novos casos em 

indivíduos maiores de 60 anos (Tabela 21). 
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Tabela 21- Novos casos de hipertensão arterial na população menor e maior de 60 
anos, em visita em horário de funcionamento da UBS e em horário diferencial. 

              

Faixa Etária 

Horário de 
funcionamento da UBS 

(n= 170) 

Horário diferencial 
(n=239) Total (n=409) 

n % n % n  % 

Faixa etária <60 6 3,53 19 7,95 25 6,11 

Faixa etária >60 4 2,35 16 6,69 20 4,88 

Total 10 5,8 35 14,64 45 11 

 
A prevalência de hipertensos com controle do gênero feminino foi 64,5% maior 

do que do gênero masculino (p<0,001), 39% dos hipertensos do gênero feminino 

apresentavam a PA controlada vs. 23,7% do gênero masculino (Tabela 22). 

 

Tabela 22 - Classificação da população hipertensa sem controle e hipertensa com 
controle PA, conforme gênero. 

          

Classificação Hipertenso sem Controle Hipertenso com Controle 

n % n % 

Feminino n=105 64 61,0%* 41 39,0%** 

Masculino n=59 45 76,3% 14 23,7% 

Total n=164 n=109  n=55  
*p=0,069, teste de qui-quadrado. 
**p<0,001, teste de qui-quadrado. 

 

A Tabela 23 apresenta a comparação das principais características das 

variáveis sócio demográficas, antropométricas e de hábitos de vida entre hipertensos 

com controle e hipertensos sem controle. No grupo dos hipertensos sem controle 

observou-se significantemente mais indivíduos com escolaridade menor que 8 anos 

(p=0,005) e que viviam sem companheiro (p=0,04) em relação ao grupo de 

hipertensos controlados. A média de idade foi significantemente maior nos hipertensos 

com controle (p<0,001), bem como o IMC (p=0,023) e as circunferências da cintura 

(p<0,001) e do quadril (p<0,001). Como esperado, as médias de PAS e PAD foram 
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maiores nos hipertensos sem controle (p<0,001). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre hipertensos com controle e sem controle no que 

diz respeito à proporção de indivíduos idosos, analfabetos, com renda familiar inferior 

a 2 salários mínimos, com classificação de risco muito alto na RCQ, sedentários, com 

hábito de dieta balanceada, que participavam de serviços religiosos, tabagistas e 

etilistas. 

Tabela 23 - Principais características da população hipertensa sem controle em 
relação aos hipertensos com controle. 

          

Características    Hipertensos Sem 
Controle 

Hipertensos Com 
Controle p 

Idade em anos (média ± desvio padrão)  56,82±15,5 59,86±14,8 <0.001* 
Proporção de maiores de 60 anos (%)  44,01 52,72 NS 
Analfabetos (%)  11,01 10,7 NS 
Escolaridade < 8 anos (%)  57,11 34,1 0,005# 

Situação Conjugalsem companheiro (%) 
 48,62 44,64 0,04# 

Renda familiar ≤ 2SM (%)  63,3 71,42 NS 
IMC em kg/m2 (média ± desvio padrão)  27,5±4,6 31,42±7,1 0,023* 

CC em cm (média ± desvio padrão) 
feminino 98,6±11,0 100,19±18,3 <0.001* 
masculino 96,3±11,86 101,2±15,8 <0.001* 

CQ em cm (média ± desvio padrão) feminino 106,3±12,43 111,6±12,6 <0.001* 
masculino 100,6±7,7 105,9±6,4 <0.001* 

RCQ - Risco muito alto(%)  51,37 57,14 NS 
Sedentarismo (%)   59,63 57,14 NS  
Hábito de dieta balanceada (%)  50,46 60,71 NS 
Participação serviços religiosos (%)  55,04 51,78 NS 
Tabagismo (%)  18,34 16,07 NS 
Etilismo (%)  27,52 17,85 NS 
PAS em mmHg (média ± desvio padrão)  158,9±16,6 121,8±11,9 <0.001* 
PAD em mmHg (média ± desvio padrão)   96,9±12,9 80,8±9,5 <0.001* 

TOTAL (n=164)   n=119 n=55  
SM= salários mínimos, CC= circunferência da cintura, CQ= circunferência do quadril, RCQ= relação cintura-quadril, 

PAS= pressão arterial sistólica, PAD= pressão arterial diastólica, *= Teste t, #= Qui-quadrado, NS= diferença não 
significante. 

 
A classificação dos escores obtidos com o instrumento “FANTASTICO” revelou 

que os hipertensos com controle obtiveram leve vantagem sobre os hipertensos sem 

controle (67,3% vs. 66,0%) em relação aos somatórios dos percentuais das categorias 

de estilo de vida “muito bom” e “excelente” (Tabela 24), entretanto, não houve 

diferença significante em relação às médias dos escores totais (p=0,97). 



34 

 

Tabela 24- Características da população hipertensa sem controle em relação aos 
hipertensos com controle, na classificação de pontos e escores do estilo de vida, 
segundo o instrumento “FANTASTICO”. 

                

Classificação 

Hipertenso sem controle   Hipertenso com controle 

Média ± 
Desvio 
Padrão 

n=109 %   
Média ± 
Desvio 
Padrão 

n=55 % 

Excelente (85-100 pontos)   13 11,9     4 7,3 
Muito Bom (70-84 pontos)   59 54,1     33 60,0 
Bom (55-69 pontos)   33 30,2     14 25,5 
Regular (35-54 pontos)   4 3,6     4 7,27 
Necessita melhorar (0-34 
pontos)   0 0     0 0 

Escore Total  73,6± 11,1       71,82± 10,1     
Sem diferença no escore total (p=0,97, teste t) 

 

A análise detalhada não revelou diferenças entre hipertensos com e sem 

controle no que tange ao percentual de respostas 3 e 4 (estilo de vida adequado) nos 

9 domínios do instrumento “FANTASTICO”. Foram encontrados percentuais 

superiores a 70% de respostas 3 e 4 em apenas 3 domínios: família e amigos (no 

grupo de hipertensos com controle), uso de cigarro e drogas (em ambos os grupos) e 

consumo de álcool (em ambos os grupos), conforme ilustra a tabela 25.O hábito de 

estilo de vida onde os ambos os grupos apresentaram menor percentual de repostas 

3 e 4 foi a prática de atividade física. 
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Tabela 25- Características da população hipertensa sem controle em relação aos 
hipertensos com controle, na classificação de domínios do estilo de vida, segundo o 
instrumento “FANTASTICO”. 

        

Classificação de domínios do Questionário 
FANTASTICO 

% de 3 e 4 Pontos 

Hipertensão Sem Controle 
n=109 

Hipertensão Com 
Controle n=55 p 

1. Família e amigos 66,97 70 NS 

2. Atividade física 38,07 37,27 NS 

3. Nutrição 46,17 58,18 NS 

4. Cigarro e drogas 85,55 88,63 NS 

5. Álcool 89,9 83,63 NS 

6. Sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro 68,8 64,36 NS 

7. Tipo de comportamento 61,92 48,18 NS 

8. Introspecção 64,52 64,24 NS 

9. Trabalho 74,31 67,27 NS 

Comparações pelo teste de qui-quadrado, NS= diferença não significante. 

 

A análise (Tabela 26) das médias dos escores de hipertensos com e sem 

controle nos domínios do questionário “Estilo de Vida FANTASTICO” evidenciou 

diferenças estatisticamente significantes apenas no domínio “família e amigos” 

(p=0,022). 

Tabela 26- Características da população hipertensa sem controle em relação aos 
hipertensos com controle, na distribuição de médias e desvio padrão entre os 
domínios do estilo de vida, segundo o instrumento “FANTASTICO”. 

        

Domínios 
Hipertensos 
sem controle 

n=109 

Hipertensos 
com controle 

n=55 
p 

Família e Amigos 5,88± 2,64 6,18±1,74 0,022 
Atividade Física 

3,81± 2,73 3,20±2,26 NS 
Nutrição 

7,57± 3,21 7,57± 2,57 NS 
Cigarro e Drogas 13,90± 1,90 13,75± 1,97 NS 
Álcool 11,15± 1,57 11,38± 1,36 NS 
Sono, Cinto de Segurança, Estresse e Sexo Seguro 

14,89± 3,30 14,71± 3,15 NS 
Tipo de Comportamento 4,81±2,29 5,13±2,02 NS 
Introspecção 8,61±2,77 8,36±2,60 NS 
Trabalho 

2,99±1,30 2,96±1,27 NS 
Comparações pelo teste t de Student, NS= diferença não significante. 
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4 DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de hipertensão arterial e 

as principais características associadas aos níveis de conhecimento, tratamento e 

controle da doença, bem como suas relações com o estilo de vida, por meio de um 

método diferencial para grandes centros urbanos. A prevalência de hipertensão 

arterial encontrada foi de 40,1%, com 94% dos indivíduos tendo conhecimento prévio 

da doença, 94,9% destes em tratamento, e 48,1% dos hipertensos mantendo a PA 

controlada. Poucas diferenças no estilo de vida entre hipertensos e normotensos 

foram encontradas. Setenta e sete por cento dos 45 novos casos de HAS foram 

localizados no horário diferencial. 

 

4.1 População basal 

Conforme estudos do censo IBGE (2010), a faixa etária predominante na 

população brasileira é de 20 a 29 anos (26,1%), no presente estudo, nesta mesma 

faixa etária, foram observados dados diferentes (15,4%). A faixa etária de 50 a 59 

anos representa apenas 14% da população brasileira, e estes dados são semelhantes 

ao do presente estudo (14,7%). A proporção da população brasileira com idade entre 

20 e 40 anos e superior a 60 anos, representam respectivamente 50,1% e 16,1%da 

população. Neste estudo encontramos uma representação bastante diferente: 33,7% 

e 26,2%, respectivamente. Em relação à escolaridade dos brasileiros, 47,59% 

estudaram até ensino fundamental, percentual próximo ao estudo presente (44,9%). 

O censo de 2010 revelou haver9,8% de analfabetos na população brasileira, quase 

duas vezes mais que o encontrado na população do presente estudo (5,9%). Em 

relação à situação conjugal dos brasileiros, 65,3% vivem com companheiro e 43,8% 

são casados, dados superiores aos encontrados no presente estudo (57,5% e 38,6%, 
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respectivamente). Por fim, o percentual de famílias com renda menor que dois salários 

mínimos per capita na população brasileira é de 78,3%, valor próximo ao verificado 

neste estudo (67,2%). 

Em relação índice de massa corpórea (IMC), observou-se que a maior parte 

dos moradores 64,5% (n=264) encontrava-se acima do peso. O estudo Vigitel 

realizado pelo Ministério da Saúde com 40.853 adultos em regiões urbanas, 

apresentou dados ligeiramente inferiores: 52,3% da população estava acima do peso 

(BRASIL,2014). 

Quanto à da RCQ, no presente estudo foram verificados valores médios 

superiores aos encontrados por Silva e Zortea (2011) que avaliaram 300 adultos na 

cidade de Porto Alegre-RS, tanto no gênero feminino (0,88±0,1 vs. 0,75±0,06) quanto 

nomasculino(0,93±0,09 vs. 0,89±0,06). Verificou-se também elevada prevalência de 

indivíduos com classificação da RCQ em “risco alto” e “risco muito alto” (71,2%) da 

população basal, segundo classificação de Bray e Gray (1988). Resultados inferiores 

foram encontrados em estudo realizado por Bueno et al. (2008) com 82 idosos, 

(52,4%) dos indivíduos foram classificados pela RCQ em “risco alto” e “risco muito 

alto”. 

O instrumento FANTASTICO, que apresentou boa confiabilidade para a 

população estudada (α=0,667), revelou que a maioria da população (63%) apresentou 

escores de classificação do estilo de vida entre as categorias “muito bom” e 

“excelente”. Achados de Silva et al. (2014) em uma população de 707 de 

universitários, encontraram 82,6% da população com escores de estilo de vida entre 

as categorias “muito bom” e “excelente”, este resultado mostrou-se superior ao do 

presente estudo, possivelmente por se tratar de uma população mais jovem 

(universitária). 
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Quando analisados os domínios do estilo de vida, houve um destaque 

negativo para o domínio “atividade física”, tendo ele apresentado o menor percentual 

de escores 3 e 4 (estilo de vida adequado) 39,4%.De forma semelhante, estudo com 

482 estudantes de medicina em Vitória-ES apresentou o menor escore para neste 

domínio (BARBOSA et al., 2015). 

A maioria da população deste estudo era sedentária (56,97%). O estudo 

Vigitel revelou que45,2% dos residentes na cidade de São Paulo eram sedentários, 

dados mais favoráveis do que os do presente estudo (BRASIL,2014). Além disso, a 

maioria dos participantes (53%) frequentavam algum tipo de serviço religioso ao 

menos 1 vez por semana. Estudo realizado com 206adultos da região sul da cidade 

de São Paulo identificou resultado ligeiramente superior: 62% deles frequentava ao 

menos um serviço religioso por semana (CRES et al., 2015). 

Sobre o tabagismo, 81,4% das pessoas da população base, não fumavam há 

mais de 5 anos ou nunca haviam fumado. Estes dados corroboram com os do Vigitel, 

onde 87% dos adultos da cidade de São Paulo eram não fumantes (BRASIL,2014). 

4.2 População hipertensa 

Observou-se que a prevalência de hipertensão arterial na área urbana da 

periferia do município de São Paulo analisada foi de 40,1%, segundo os critérios (SBC, 

SBH, SBN, 2010). Inquéritos de base populacional realizados em algumas cidades do 

brasileiras apresentaram prevalências variáveis de hipertensão, de 22,3% a 43,9% 

(SBC, SBH, SBN, 2010). Estudos com base populacional adulta e urbana 

semelhantes a este estudo, apresentaram os seguintes dados: 23,2% (MARTINS, 

2010) em Sinop - AM, 25,2% (CIPULLO, 2010) em São José do Rio Preto -SP, 30,1% 

(ROSÁRIO et al., 2009) em Nobres - MT, 31,2% (ANTONIO DE SA et al., 2014) no 
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extremo oeste de Santa Catarina, 36,4% (JARDIM et al., 2007) em Goiânia - GO e 

40,5% (PEREIRA et al., 2007) na cidade de Tubarão-SC. 

Em relação aos níveis pressóricos graves (estágio III) foram observados em 

outros estudos prevalência variando entre2,8% (ROSÁRIO et al., 2009), 3,8% 

(CASSANELLI, 2005) e 5,8% (MILL et al., 2004), valores superiores aos observados 

neste estudo (2,4%). 

Em relação às variáveis sócio demográficas deste estudo, não foram 

observadas diferenças significantes entre hipertensão e gênero (46,5%masculino e 

37,2% feminino, p=0,078). Outros estudos de base populacional encontraram 

resultados semelhantes, como Cipullo et al. em 2010 (42,2% masculino e 46,4% 

feminino, p=0,100) e Nakashima et al. em 2015(39,4% masculino e 36,2% feminino, 

p=0,537). 

A média de idade dos hipertensos (57,9±15,4 anos) foi significantemente 

(p<0,001) maior que a dos normotensos (40,6±13,7anos). A prevalência de HAS em 

maiores de 70 anos foi de 89,5%. A literatura relata associação entre a variável idade 

e a hipertensão arterial, pois o envelhecimento propicia alterações estruturais e 

funcionais no sistema cardiovascular, predispondo para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial (MARTINS et al., 2010). 

Neste estudo, os indivíduos analfabetos apresentaram prevalência2,7 vezes 

maior de HAS quando comparados com aqueles que haviam estudado8 ou mais anos. 

Rosário et al. (2009) constataram praticamente a mesma situação na cidade de 

Nobres (MT), onde a prevalência de hipertensão foi 3 vezes maior em analfabetos 

quando comparados com aqueles que possuíam 8 ou mais anos de estudo. A baixa 

escolaridade pode ser considerada um fator de risco para a HAS à medida que se 
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relaciona com o conhecimento da patologia e a assimilação das orientações gerais 

oferecidas (BORGES,2005). 

A relação entre situação conjugal e doenças cardiovasculares já foi estuda 

anteriormente. O estudo de Whang (2005) analisou mulheres chinesas nos anos de 

1991 e 1997.Aquelas que permaneceram com companheiro neste período 

apresentaram menor prevalência de doenças cardiovasculares, e as que 

permaneceram sem companheiro tiveram prevalência aumentada de HAS. Outro 

estudo Lipowicz e Lopuszanska (2005) concluiu que entre os homens que viviam sem 

companheira a prevalência de HAS era maior devido ao fato de se exporem mais a 

fatores de risco como IMC elevado, fumo e alcoolismo do que seus congêneres que 

viviam com companheira. No presente estudo, entre aqueles cuja situação conjugal 

era “sem companheiro(a)”, foi verificada prevalência duas vezes maior de HAS. 

Pessoas em condições socioeconômicas menos favorecidas apresentam 

níveis pressóricos mais elevados (TAVEIRA e PIERIN, 2007). A associação entre 

condição socioeconômica e HAS pode ser explicada, em grande parte, pelo fato de 

que a baixa renda pode potencializar os efeitos negativos de outros fatores como 

estresse psicossocial, hábitos alimentares, sedentarismo e aumento do peso corporal 

(ANTONIO DE SA et al., 2014). Neste estudo observou-se diferença significante entre 

normotensos e hipertensos em relação à quantidade de pessoas com renda familiar 

per capita menor que dois salários mínimos, (66,6% vs. 70,7%, p<0,001).Achado 

semelhante foi encontrado no estudo de Weissheimer (2011) numa amostra de 400 

indivíduos na cidade Cuiabá-MT, onde mais hipertensos do que normotensos 

possuíam renda menor que de 2 salários mínimos per capita (p= 0,041).Nesse estudo, 

nas famílias onde os indivíduos recebiam menos de meio salário mínimo per capita, a 

prevalência de hipertensão foi de 50%. 
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Em relação às variáveis antropométricas, observou-se que os hipertensos 

apresentaram todas as médias e desvio-padrão significantemente superiores às dos 

normotensos (p<0,001). A média de IMC foi significantemente superior nos 

hipertensos que nos normotensos (29,2±6 vs. 26,5±5,5, p<0,001). Outros estudos 

também encontraram dados como este (CASSANELLI, 2005 e ROSÁRIO et al. 2009).

 Outro achado importante deste estudo foi à prevalência de hipertensão de 61% 

entre os indivíduos obesos. Estes dados corroboram com os estudos de Cipullo et al. 

(2010), onde 44% dos obesos eram hipertensos, e de Antônio de Sa et al.(2014) que 

encontraram 48% de hipertensos entre os obesos    

Ao analisar as médias da circunferência da cintura foram encontrados valores 

significantemente maiores entre os hipertensos quando comparados com os 

normotensos, em ambos os gêneros. Em estudo realizado com uma população de 

1.003 adultos em uma cidade urbana (Nobres - MT) resultados semelhantes foram 

verificados, confirmando nossos achados (ROSÁRIO et al., 2009).   

A comparação entre a RCQ de normotensos e hipertensos revelou 

significantemente maior quantidade de indivíduos classificados com “risco muito alto” 

entre os hipertensos (38,7% vs. 53%, p=0,01). Em relação às variáveis de estilo de 

vida do questionário Sócio Demográfico / Hábitos de Vida, não foram encontradas 

diferenças significantes entre normotensos e os hipertensos. O único caso contrário 

foi o sedentarismo, maior nos normotensos (55,9% vs. 44,1%, p=0,02). Este achado 

é controverso sob o ponto de vista epidemiológico, pois seria esperado encontrar mais 

indivíduos sedentários entre os hipertensos (SBC, SBH, SBN, 2010). 

Nesses 3 domínios, os hipertensos apresentaram escores médios 

significantemente maiores. Porém, estes achados apresentaram efeitos contrários do 
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ponto de vista epidemiológico, pois conferiria encontrar médias significativamente 

maiores nos domínios no grupo dos normotensos (SBC; SBH; SBN,2010). 

Não houve diferença significante entre normotensos e hipertensos no que diz 

respeito ao tabagismo. Resultados semelhantes também foram encontrados por 

outros autores (CASSANELLI, 2005; ROSARIO et al., 2009 e NAKASHIMA et al., 

2015) O mesmo foi verificado em relação ao etilismo, corroborando com outros 

estudos (ZAITUNE et al., 2006 e NAKASHIMA et al., 2015). 

Neste estudo, não foi verificada diferença no hábito de consumo de uma dieta 

balanceada entre os normotensos e hipertensos. Em relação à participação em 

serviços religiosos, este hábito esteve presente na maior parte da população 

analisada (53%), mas sem apresentar diferenças entre normotensos e hipertensos. 

Dados contrários foram citados por um estudo de revisão (LUCCETHI et al., 2010). A 

pesquisa com maior número de participantes nessa temática foi uma subdivisão do 

estudo The Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), 

publicada em 2006 e que avaliou 14.475 adultos. A religiosidade avaliada foi a 

extrínseca organizacional (frequência religiosa), e a hipertensão foi definida como a 

PA medida por esfigmomanômetro ≥ 140 x 90mmHg ou uso de anti-hipertensivos. 

Como resultados, a frequência religiosa semanal esteve associada a uma prevalência 

menor de hipertensão em comparação com aqueles que não frequentavam serviços 

religiosos(beta = -0,24; IC 95%: -0,37 a -0,11; p < 0,01) (GILLUM; INGRAM, 2006). 

Verificou-se na avaliação do estilo de vida por meio do instrumento 

“FANTASTICO” que a maioria da população hipertensa (66,4%) apresentava estilo de 

vida entre as categorias “muito bom” e “excelente”. Resultado semelhante foi 

encontrado no estudo de Paz et al. (2011), em uma população de 273 hipertensos 

pertencentes a 3 unidades com Estratégia Saúde da Família na cidade de Piraí-RJ, 
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aonde foram encontrados 68,13% de hipertensos com os mesmos escores. Nas 

médias e desvios-padrão do escore total do instrumento “FANTASTICO” entre 

hipertensos e normotensos (73,07±9,8vs.71,56±11,1), não foram encontradas 

diferenças significantes (p= 0,097). 

Ao analisar o percentual de respostas 3 e 4 (estilo de vida adequado) nos 

domínios do instrumento “FANTASTICO”, foi encontrada diferença significante 

apenas no domínio “tipo de comportamento” (p=0,02). Em estudo recente realizado 

por Moxotó e Malagris (2015) foram avaliados 112 participantes, 56 hipertensos e 56 

normotensos. Contrariando nossos dados, os resultados mostraram que os 

participantes com hipertensão apresentaram 9,7 vezes mais chances de estarem 

estressados que os normotensos, e 19 vezes mais chances de expressarem raiva 

para dentro. 

Verificou-se, ainda nos dados obtidos com o instrumento “FANTASTICO”, 

diferenças significantes entre normotensos e hipertensos no que diz respeito à prática 

de atividade física (p=0,023), uso de cigarro e drogas (p=0,002) e trabalho (p=0,009). 

Nesses 3 domínios, os hipertensos apresentaram escores médios significantemente 

maiores. Porém, estes achados apresentaram efeitos contrários do ponto de vista 

epidemiológico, pois seria esperado encontrar médias significativamente maiores nos 

domínios no grupo dos normotensos (SBC; SBH; SBN,2010). 

4.3 Conhecimento, tratamento e controle da população hipertensa 

Em relação ao conhecimento, 72,6% sabiam serem hipertensos, dos quais 

94,9% faziam tratamento. Destes, 48,7% apresentavam PA controlada no momento 

da aferição. Os percentuais de conhecimento, tratamento e controle da PA na última 

pesquisa norte-americana Third National Health and Nutrition Examination Survey 
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(NHANESIII), respectivamente 70%, 59% e 34% foram inferiores aos obtidos no 

presente estudo. 

Os resultados de conhecimento prévio (72,6%) e tratamento da HAS (94,9%) 

foram bem favoráveis, provavelmente devido às informações adequadas dadas ao 

público sobre a doença, investimento no treinamento de profissionais da saúde, 

participação de equipes multidisciplinares no sistema de saúde local, disponibilidade 

de medicamentos anti-hipertensivos fornecidos pelo governo sem custo e uma política 

mais agressiva no nível de cuidados primários, como observado em outros países em 

desenvolvimento (ORDUNEZ et al., 2006). 

Em 2012, Paes analisou a principal característica da hipertensão, o controle 

da PA. Foram entrevistados 784 hipertensos de 35 municípios diferentes do estado 

de Pernambuco, com unidades de saúde organizadas com ESF. O autor encontrou 

43,1% de indivíduos com controle de PA. Em outro estudo de revisão bibliográfica, 

Pinho e Pierin (2013) analisaram 45 publicações nacionais sobre o tema, e não foram 

encontradas publicações que relatassem controle da PA superior a 30,7% em 

hipertensos assistidos pela ESF. Por último, o artigo cujos resultados mais se 

aproximaram do presente estudo foi o de Pierin et al. (2011), realizado em 3unidades 

de saúde com ESF localizadas na região oeste da cidade de São Paulo. Dos 440 

hipertensos 45,5% deles apresentavam bom controle da PA. 

Diante de dados assim, Rosário et al. (2009) recomendam que novos estudos 

sejam dirigidos à identificação das causas do baixo de êxito no controle da PA, 

dificuldade de acesso aos serviços médicos, medicação, efetividade dos esquemas 

terapêuticos utilizados, conduta dos profissionais de saúde frente aos hipertensos, 

barreiras à adesão ao tratamento, influência da classe social, escolaridade, estilo de 

vida e aspectos culturais na abordagem e no controle da doença. 
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4.4 Método Diferencial 

Conforme o método diferencial para diagnóstico de hipertensão em grandes 

centros urbanos foram encontrados na segunda tentativa (horário diferencial - aos 

domingos) a maioria dos indivíduos randomizados (58,4%, n=239) enquanto que na 

primeira tentativa (horário de funcionamento da UBS) apenas 41,6% (n=170) dos 

indivíduos encontravam-se no domicílio. Esses dados evidenciam a dificuldade de 

encontrar a grande maioria das pessoas em casa no horário de funcionamento da 

UBS. 

Verificou-se que a prevalência de hipertensão ocorreu em um percentual 

maior no horário de funcionamento da UBS em relação ao horário diferenciado, com 

respectivamente 44,7% e 36,60%. Uma possível explicação que pode justificar esse 

achado, seja o fato de que 119 (72,6%) hipertensos já terem conhecimento prévio de 

sua patologia, e de 94 (78,9%) serem maiores de 60 anos.  Como os idosos se 

encontram na maior parte 50,8% (IBGE, 2010) sem ocupação durante a semana, o 

horário “comercial” de funcionamento da UBS resultou numa maior prevalência de 

hipertensão.  

Já quando analisado o número de novos casos de hipertensão 27,4% (n=45) 

entre os tipos de coleta, o resultado foi contrário à prevalência, sendo 3,5 vezes maior 

o número encontrado no horário diferencial (n=35 vs. n=10). Deste modo, o percentual 

de novos casos de hipertensão comparados com a população basal foi de 11% 

(horário da UBS) e 27,4% (horário diferencial) em relação à população de hipertensos. 

Esses resultados remetem à justificativa inicial deste estudo: no ano de 2015 a UBS 

escolhida para este estudo encontrava-se ainda com uma prevalência de hipertensão 

em adultos maiores de 20 anos igual a 18,59% (BRASIL, 2015). 
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Verificou-se então, o desencontro da prevalência de hipertensão em 2 vezes 

mais, entre os dados obtidos pela UBS (18,59%) e pelo estudo com amostra 

representativa (95% de confiança). Nos grandes centros urbanos, devido ao grande 

tempo despendido nos deslocamentos entre a moradia e o trabalho da maior parte da 

população adulta, os serviços de prevenção e promoção de saúde oferecidos pelas 

UBS não são alcançados pela maior parte deste público. Neste estudo, notou-se que 

58,40% (n=239) dos sujeitos da amostra randomizada não se encontravam no 

domicilio durante a primeira tentativa de abordagem (em horário de funcionamento da 

UBS).  

A metodologia utilizada neste estudo foi eficiente para reduzir a subnotificação 

de casos de hipertensão na UBS analisada, assim, sugere-se que ela seja replicada 

em grandes centros urbanos onde haja suspeita de subnotificação de casos de 

doenças crônicas. 

4.5 Hipertensos com Controle 

Foram encontradas diferenças significantes entre os hipertensos com controle 

da PA nas variáveis gênero, idade, escolaridade e situação conjugal. A prevalência 

de hipertensos com controle do gênero feminino foi 64,5% maior do que do gênero 

masculino. Uma possível explicação para esta situação pode ser a maior preocupação 

por parte das mulheres em relação aos cuidados preventivos da saúde; geralmente 

os homens procuram mais os serviços de urgência e emergência devido às 

complicações agudas de uma doença (FIGUEIREDO, 2005). Em muitas famílias ainda 

cabe ao homem trabalhar para o sustento, e à mulher realizar as atividades do lar, 

ficando esta, de certa forma, mais disponível para as atividades de acompanhamento 

à saúde (PAES,2012). 
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Segundo Pierin et al. (2011) existe associação direta entre aumento da idade 

e maior envolvimento com a problemática de saúde nos hipertensos, o que reflete em 

maior controle da doença. Isso vai de encontro aos achados do presente estudo, onde 

os hipertensos com controle eram significantemente mais velhos que os sem controle. 

Em relação à escolaridade, foi possível observar diferença significante entre 

os hipertensos sem controle de PA e aqueles com controle em relação à quantidade 

de indivíduos que possuíam menos de 8 anos de estudo (57,1% vs. 34,1%, p=0,005). 

O entendimento por parte dos usuários em relação às orientações ofertadas sobre 

autocuidado e adesão ao tratamento pode estar associado com o nível de estudos e 

o controle da pressão arterial (PAES, 2012). 

Observou-se que a situação conjugal “com companheiro” mais uma vez teve 

um papel protetor, (44,6% vs. 48,6%, p<0,02) para os hipertensos com controle de 

PA. Esperandio et al. (2013) afirmam que a instabilidade conjugal diminui a renda, 

causa estresse, interfere no bem-estar emocional e no estilo de vida, precipitando 

doenças crônicas e mortalidade. Casamentos longos incentivam comportamentos 

saudáveis, reduzem o risco de doenças crônicas e promovem maior sobrevivência, 

particularmente entre os homens. 

Apesar de ter sido observada diferença significante na renda familiar de 

normotensos e hipertensos, quando comparados os hipertensos sem controle com os 

que mantinham bom controle de PA, não houve diferença significante na prevalência 

de renda menor de 2 salários mínimos per capita entre esses dois grupos. Achados 

semelhantes foram encontrados no estudo de Pierin et al. (2011).  

Em relação às variáveis antropométricas, todas as variáveis analisadas: IMC, 

CC, CQ e RCQ apresentaram diferenças significativas (p<0,001) entre hipertensos 

com e sem controle de PA, mas contrariamente ao esperado do ponto de vista 
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epidemiológico, pois as médias das medidas antropométricas foram significantemente 

maiores entre os hipertensos sem controle de PA. Uma possível justificativa para este 

achado, reside no fato de os hipertensos com controle de PA serem significantemente 

mais velhos. Segundo Matsudo et al. (2000) à medida em que a idade cronológica 

aumenta, as pessoas tornam-se menos ativas, que consequentemente, facilita a 

aparição de doenças crônicas, contribuindo para deteriorar o processo de 

envelhecimento. Uma das mais evidentes alterações que acontecem com o aumento 

da idade cronológica é a mudança nas dimensões corporais, principalmente na 

estatura, no peso e na composição corporal. 

A análise do instrumento “FANTASTICO” não revelou diferenças significantes 

no percentual de classificação “muito bom” e “excelente” entre os hipertensos com e 

sem controle de PA (67,2% vs. 66,0%),Também não houve diferença na média do 

escore total entre os hipertensos com controle de PA e aqueles sem controle 

(71,82±10,1 vs. 73,60±9,6, p=0,97). 

Por fim, a análise das médias dos escores dos domínios do instrumento 

“FANTASTICO” mostrou diferença significante apenas no domínio “família e amigos” 

(p=0,022), onde os hipertensos com controle apresentaram valores superiores. 

Segundo Faquinello e Marcon (2011) em estudo qualitativo com 20 hipertensos entre 

50 e 80 anos, verificou-se que a importância de conhecer a rede social dos indivíduos 

reside no fato de que esta rede normalmente é acionada nos momentos de dificuldade, 

como por exemplo naqueles relacionados à doença. Quanto à hipertensão arterial, 

acredita-se que a atuação dos vários segmentos da rede social (família, amigos, 

vizinhos e conhecidos portadores da mesma doença) pode favorecer uma maior 

adesão ao tratamento e controle da doença a partir do suporte às mudanças no estilo 

de vida e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos hipertensos. 
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5 CONCLUSÃO 

A prevalência de hipertensão neste estudo foi de 40,1%. Destes, 94% tinham 

conhecimento prévio da doença e 48,1% mantinham bom controle da PA. Foram 

identificados 45 novos casos de HAS, destes, 77% em horário diferencial em relação 

ao funcionamento da UBS, representando 27,4% de todos hipertensos deste estudo. 

O apoio social da família e amigos, a escolaridade e viver com um companheiro 

exerceram influência significante no controle da pressão arterial. 

O método diferencial mostrou-se eficiente como estratégia de busca ativa e 

recomenda-se sua aplicação em locais onde ainda existe grande subnotificação de 

casos de doenças crônicas não-transmissíveis. 
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ANEXOS 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Prevalência, Controle 

e Tratamento da Hipertensão Arterial com Método Diferencial para Grandes Centros 

Urbanos com Estratégia Saúde da Família”. O objetivo da pesquisa é saber quantas 

pessoas possuem pressão alta, se elas fazem ou não tratamento e qual a relação 

entre esta doença e o estilo de vida. Os resultados poderão contribuir para que se 

conheça mais sobre este assunto e para que mais pessoas com pressão alta possam 

receber o tratamento. 

Sua identidade e seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, e você pode 

desistir de participar a qualquer momento. Sua participação será voluntária e não 

remunerada, e envolve o preenchimento de dois questionários, medida da pressão 

arterial e medidas de peso, altura, cintura e quadril. Caso seja observada a presença 

de hipertensão arterial durante a avalição da pressão arterial, você receberá 

encaminhamento para reavaliação das condições de saúde junto à equipe de saúde 

da família da UBS Jd. Maracá. Qualquer informação adicional poderá ser obtida com 

os pesquisadores: Thiago de Castro Menezes: 5874-6115 / 

thiago.menezes@unasp.edu.brNatália Cristina de Oliveira Vargas e Silva: 2128-6401 

/ natalia.silva@unasp.edu.brou através do Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, 

pelo telefone 2128-6230 ou por e-mail:cep.unasp@unasp.edu.br. Em casos de dúvida 

e denúncias quanto à questões éticas, poderá também entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde da cidade de São 

Pauloe-mail: smscep@gmail.com ou telefone (11)3397-2464 

 

Declaro estar ciente das informações acima e concordo em participar da pesquisa. 

Assim, assino o presente Termo em 2 vias de igual teor: 

 

           São Paulo, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

_________________________________ _____________________________________ 

Participante                Thiago de Castro Menezes 

                 Pesquisador responsável 
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ANEXO C - Questionário Estilo de Vida FANTASTICO 
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Resumo 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge mais de 36 milhões de 

brasileiros, cerca de 32% da população adulta, sendo o maior fator de risco para 

lesões cardíacas e cerebrovasculares, e a terceira causa de invalidez. O objetivo 

desse estudo foi determinar a prevalência da HAS e as principais características 

associadas os níveis de conhecimento, tratamento, e controle da doença, bem como 

suas relações com o estilo de vida, por meio de um método diferencial para grandes 

centros urbanos. Tratou-se de um estudo transversal de base populacional. A amostra 

representativa foi composta por 409 indivíduos adultos, na área de abrangência de 

uma Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família na periferia da zona 

sul da cidade de São Paulo.As visitas domiciliares compreenderam medidas 

antropométricas e de pressão arterial (PA), além da aplicação de questionários sócio 

demográfico.A prevalência de HAS encontrada na população foi de 40,1%. A maior 

parte dos indivíduos hipertensos (94%) tinham conhecimento da doença, 94,9% deles 

faziam tratamento e 48,1% apresentavam PA controlada. Foram identificados 45 

novos casos de HAS, destes, 77% foram encontrados em horário diferencial 

(domingos das 10 às 16 horas), representando 27,4% dos hipertensos da população. 

O método diferencial mostrou-se eficiente como estratégia de busca ativa para novos 

casos de HAS em locais onde ainda existe grande subnotificação de HAS. 

 

 
 

Palavras-chave: prevalência, hipertensão, saúde da família 
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INTRODUÇÃO 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) atinge em média 30% da população 

adulta, cerca de 1,2 bilhão de pessoas no mundo1. No Brasil, a HAS afeta mais de 36 

milhões (32%) de brasileiros adultos1, sendo o maior fator de risco para lesões 

cardíacas e cerebrovasculares e a terceira causa de invalidez permanente2. Desta 

forma destaca-se como um dos mais importantes problemas de saúde pública.  

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial3, considera-se 

hipertensos os adultos cuja pressão arterial sistólica (PAS) atinge valores iguais ou 

superiores a 140 mmHg, e/ou cuja pressão arterial diastólica (PAD) seja igual ou maior 

que 90 mmHg, em duas ou mais ocasiões, na ausência de medicação anti-

hipertensiva. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF), desempenha papel estratégico no 

enfrentamento das doenças e agravos não-transmissíveis (DANT) que acometem o 

indivíduo e as famílias. 

A região do Capão Redondo localizado na periferia da zona sul da cidade de 

São Paulo, é caracterizada como região dormitório, devido ao fato de grande parte da 

população local passar a maior parte do dia nas áreas mais centrais da cidade, onde 

existem as maiores oportunidades de emprego4.A população em estudo pertence a 

uma área adscrita de uma UBS no bairro do Capão Redondo, caracterizada por uma 

baixa prevalência de HA em adultos de 18,59%5 

Espera-se que 32% da população adulta brasileira seja hipertensa3.Um dos 

fatores que podem justificar esse dado ser inferior ao esperado, seja a dificuldade de 

acesso da população aos serviços de saúde (e consequentemente o diagnóstico da 

doença), pois em grandes centros urbanos a ESF enfrenta dificuldades específicas de 

acesso6. 
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Portanto, há necessidade de se promover maior facilidade de acesso dos 

hipertensos aos serviços de saúde, bem como conhecer a real prevalência de HAS 

nesta população, visto que o valor que se tem até o momento encontra-se bastante 

inferior ao esperado. Assim o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de 

hipertensão arterial e as principais características associadas aos níveis de 

conhecimento, tratamento, controle da doença, por meio de um método diferencial 

para grandes centros urbanos  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, de delineamento transversal, 

de base populacional, com amostragem aleatória com reposição e em múltiplos 

estágios. 

Considerando uma população de 18.559 habitantes maiores de 20 anos na 

área de abrangência da UBS em estudo, e um erro de 5%, foram necessários 392 

indivíduos para compor uma amostra representativa. 

Assim, o número de participantes foi ligeiramente superior (n=409), os sujeitos 

foram selecionado através de uma amostragem aleatória dentro da população 

de18.559 habitantes (8.912 domicílios), respeitando-se a densidade populacional das 

diversas áreas e micro áreas. 

O nível de confiança da amostra foi fixado em 95% com consequente erro de 

delineamento de 5%. 

A seleção da amostra foi realizada em três estágios. As unidades amostrais do 

primeiro estágio foram as 48 micro áreas que cobrem 100% do território pesquisado. 

No segundo estágio foram sorteados 10 domicílios entre os números de domicílios de 

1 a 200 (sendo 200 o número máximo de domicílios existentes em uma micro área). 



66 

 

Os números foram sorteados pelo aplicativo “Igerar-IOS” para identificar as 10 famílias 

de cada uma das 48 micro áreas que participariam do estudo. Por fim, o terceiro 

estágio foi o sorteio de um morador maior ou igual a 20 anos de idade dos domicílios 

sorteados na segunda fase. Os números que participaram do sorteio para definição 

do sujeito da pesquisa, foram de 1 a 10, sendo estes números o de cadastro de 

pessoas da Ficha A (ficha de cadastramento de famílias)em um domicilio, o método 

de sorteio do estágio três foi igual ao segundo. 

A primeira tentativa de encontrar cada participante sorteado foi no horário e 

período de funcionamento da UBS, de segunda a sexta-feira das 7h00 às 17h00. Caso 

o indivíduo sorteado não estivesse no domicílio naquele momento, uma segunda 

tentativa era realizada, em período e horário diferenciado: aos domingos no horário 

das 10h00 às 16h00, sendo este o método diferencial do presente estudo. Após a 

segunda tentativa sem sucesso, ou em caso de recusa, era realizado um novo sorteio 

de outro indivíduo em domicílio contíguo, identificado no sentido horário. Foram 

excluídos da amostra mulheres grávidas, por poderem sofrer de doença hipertensiva 

específica da gravidez (DHEG). 

A equipe de pesquisa foi constituída por um coordenador docente doutor do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), um discente do programa de 

Mestrado em Promoção da Saúde e por 6 pesquisadores de campo, alunos da 

graduação em enfermagem e educação física do UNASP. Foram montadas duplas de 

entrevistadores previamente treinados para a aplicação dos inquéritos, obtenção das 

medidas antropométricas e aferição da pressão arterial. Este estudo contou com a 

colaboração das equipes ESF, cuja cobertura atinge 100% da área de abrangência 

da UBS em questão. Todos os pesquisadores foram identificados com crachá 
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contendo o título da pesquisa e o nome do pesquisador, e uniformizados com jaleco 

branco. 

Preliminarmente, os indivíduos selecionados foram localizados em seus 

domicílios e informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. A seguir, 

foram convidados a participar voluntariamente do estudo. Os que estiveram de acordo 

assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” em duas vias.  

Todos os participantes responderam o questionário Sócio 

Demográfico/Hábitos de Vida, elaborado e adaptado com base em questionário usado 

em outra pesquisa7. A coleta de dados foi realizada entre os meses de abril e outubro 

de 2015. 

No domicílio, foi sugerido a cada participante que escolhesse um local 

reservado e calmo para que pudesse responder aos questionários, com intuito de 

garantir a sua privacidade. 

Os entrevistados receberam materiais informativos sobre pressão arterial, 

hipertensão e fatores de risco cardiovascular. Caso fosse observada a presença de 

hipertensão arterial, o participante era encaminhado para a própria UBS de referência. 

O controle de qualidade das medidas obtidas (PA e medidas antropométricas) foi 

realizado através de sorteios aleatórios, estimativas de médias e medidas de 

dispersão entre os sujeitos, sob supervisão do pesquisador responsável pelo estudo. 

O questionário Sócio Demográfico/Hábitos de Vida também apresentou 

questões sobre o tratamento atual da hipertensão, e a comprovação do diagnóstico 

foi confirmada pela apresentação de medicação anti-hipertensiva, registrando-se, 

neste caso, se a PA estava ou não controlada.  

As medidas de PA, peso, altura e circunferências da cintura e do quadril foram 

obtidas no domicílio do participante, em local indicado por ele. 



68 

 

O esfigmomanômetro utilizado neste estudo (Omron HEM712C) é um 

equipamento automático, eletrônico e oscilométrico, validado por instituições 

internacionais e recomendado para uso em estudos epidemiológicos7.Foram 

considerados os seguintes procedimentos para a medida da PA: posição sentada, pés 

no chão, braço esquerdo relaxado apoiado sobre mesa e à altura do coração, palma 

da mão voltada para cima, bexiga vazia, ausência de prática de exercícios físicos 

moderados ou intensos nas últimas 2 horas, e sem ter fumado ou ingerido bebida 

alcoólica nos 30 minutos antecedentes às medidas. Foi utilizada braçadeira 

compatível com a circunferência do braço de cada participante. 

Conforme critérios para diagnóstico de Hipertensão Arterial3, foram realizadas 

duas ou mais verificações de PA e para fins de análise, foi considerada a última 

medida da PA, desde que não houvesse uma diferença maior que 5 mmHg entre as 

mesmas. Caso isso ocorresse, eram realizadas mais duas medidas complementares, 

com intervalo mínimo de três minutos, considerando-se sempre a última.  

Para verificação do peso (com balança digital Tian2005D, Shan, China), 

estatura (fita métrica na parede) e das circunferências da cintura e do quadril foi 

sugerido que o participante estivesse com roupas leves e justas ao corpo. A relação 

cintura-quadril (RCQ)foi obtida por meio da razão entre as medidas da circunferência 

abdominal (em cm, efetuada logo abaixo da cicatriz umbilical), e a medida da 

circunferência do quadril (no local de maior diâmetro da região glútea)8, ambas obtidas 

com fita antropométrica inextensível. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado 

pela divisão da altura pelo quadrado da estatura de cada participante9. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo e também pelo Comitê de Ética da Secretaria 

Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. 
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Foram consideradas duas variáveis desfecho: a) a presença ou ausência de 

HAS, definida segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial3, incluindo 

hipertensos em tratamento atual comprovado; e b) hipertensos com controle da 

pressão arterial, PAS<140 mmHg e PAD<90mmHg3. 

Foram analisadas as seguintes variáveis independentes: 

1) Variáveis do método diferencial: a) horário de funcionamento da UBS e b) 

horário diferenciado (domingos). 

2) Variáveis independentes sócio demográficas: a) gênero - masculino e 

feminino; b) idade - expressa em anos completos e categorizada em faixas etárias; c) 

escolaridade - analfabeto(a),ensino fundamental até 4º ano, ensino fundamental 

completo, ensino médio completo, ensino superior completo; d) situação conjugal - 

viver com ou sem companheiro(a) no momento do estudo; e) estado civil – solteiro(a), 

casado(a), separado(a), divorciado(a), em união estável ou viúvo(a) f) renda familiar 

mensal per capita - número de salários mínimos vigentes. 

2) Variável independente antropométrica: a) peso-adequado (IMC ≥ 

18,5kg/m2e < 25kg/m2; sobrepeso (IMC ≥ 25kg/m2e <30kg/m2); obesidade (IMC ≥ 

30kg/m2; b) Relação cintura- quadril (RCQ). 

3) Variáveis independentes de hábitos de vida: a) prática de atividade física 

(prática diária ou sistemática no trabalho e/ou nos momentos de lazer) -sedentário(a), 

atividade física leve, moderada ou intensa; b) religiosidade - ausência ou frequência 

semanal  de participação em serviços religiosos (1 vez por semana , >1 vez por 

semana);c) tabagismo - mais de 10 cigarros por dia,de1 a 10 cigarros por dia, nenhum 

cigarro nos últimos 6 meses, nenhum cigarro no ano passado, nenhum cigarro nos 

últimos cinco anos. 
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4) Variáveis independentes do seguimento da HAS: a) valores de PAS e PAD; 

b) presença de hipertensão arterial; c) classificação da PA3; d) conhecimento sobre a 

hipertensão; e)tratamento da HAS; f) controle da PA. 

As informações deste estudo foram digitadas em um banco de dados com 

contínua supervisão de eventuais inconsistências a cada grupo 10 questionários 

digitados. A população foi estratificada por gênero, variáveis do método diferencial, e 

foram calculadas as taxas de prevalência de hipertensão. As variáveis contínuas 

foram analisadas sob a forma de médias e desvios-padrão, e as categóricas quanto 

às frequências absoluta e relativa.  

Foram analisadas associações entre as variáveis independentes e a variável 

desfecho (presença ou ausência de hipertensão), através do teste qui-quadrado para 

as proporções e teste T para as médias. A análise foi realizada pelo programa SPSS, 

versão 22.0 

 
 
 
 
RESULTADOS 

 
Participaram do estudo 409 moradores, destes,127 (31,1%) do gênero 

masculino e 282 (68,9%) do gênero feminino, com média de idade de 48 ± 17 anos. 

A faixa etária predominante foi de 40 a 49 anos (24,5%; n=104). A proporção de 

participantes com idade inferior a 40 anos ou superior a 60 anos foram, 

respectivamente, de 33,7% (n=138) e 26,2% (n=107). Em relação à escolaridade, 

37,7% (n=154) estudaram até o ensino médio, e 5,9% (n=24) eram analfabetos. 

Observou-se que 38,6% (n=158) eram casados, 57,5% (n=235) viviam com 

companheiro, e 67,2% (n=275) apresentavam renda familiar per capita inferior a dois 
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salários mínimos vigentes. As características sócio demográficas da população fonte 

estão descritas na Tabela 1., 

Em relação ao IMC, observou-se que 64,5% (n=264) dos moradores 

encontravam-se acima do peso. Destes, 37,5% (n=146) foram classificados na faixa 

de sobrepeso e 28,9% (n=118) com qualquer um dos graus de obesidade, com 

destaque para a obesidade grau I (19,3%; n=79). Quanto à classificação da RCQ, 

verificou-se elevada prevalência de risco muito alto 44,5% (n=182) entre os avaliados, 

conforme a Tabela 2. 

 Em relação ao questionário “Hábitos de Vida”, a Tabela 3 evidencia que a maior 

parte de população era sedentária (56,97%). Além disso, a maioria dos participantes 

(53%) frequentava algum tipo de serviço religioso, e 81,4% deles não fumavam há 

mais de 5 anos ou nunca haviam fumado.     A 

prevalência de HAS (PA ≥ 140/90 mmHg ou diagnóstico prévio) na população foi de 

40,1% (n=164) (Tabela 3). Em relação aos hipertensos (n=164) observou-se que 

27,4% deles (n=45) desconheciam esta condição, e 72,6% (n=119) sabiam ser 

portadores da doença. Destes últimos, 5,1 % (n=6) não faziam tratamento e 94,9% 

(n=113) tomavam medicação anti-hipertensiva. Dentre os hipertensos em 

tratamento,48,7% (n=55) tinham a PA sob controle, enquanto que51,3%(n=58) 

apresentavam PA descontrolada. Considerando-se a população total de hipertensos 

(n= 164) a taxa de controle de PA foi de 35,5%, dados expressados na Tabela 4 e na 

Figura 1. 

Durante a coleta de dados, conforme o método diferencial de busca ativa de 

casos de hipertensão em grandes centros urbanos, foram encontrados na segunda 

tentativa (no horário diferencial, aos domingos) a maioria dos indivíduos randomizados 

(58,4%, n=239), enquanto que na primeira tentativa (horário de funcionamento da 
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UBS) apenas 41,6% (n=170) dos indivíduos encontravam-se no domicílio (Tabela 5).

 A maior prevalência de HAS foi encontrada no horário de funcionamento da 

UBS em relação ao horário diferencial, com respectivamente 44,7% e 36,6% dos 

casos. Entretanto, quando analisados os novos casos de HAS entre os tipos de coleta, 

o resultado foi contrário: 3,5 vezes mais novos casos encontrados no horário 

diferencial (n=35 vs. n=10). O percentual de novos casos de hipertensão na população 

basal foi de 11% (Tabela 6). 

 

DISCUSSÃO 

Conforme estudos do censo10, a faixa etária predominante na população 

brasileira é de 20 a 29 anos (26,1%), no presente estudo, nesta mesma faixa etária, 

foram observados dados diferentes (15,4%). A faixa etária de 50 a 59 anos representa 

apenas 14% da população brasileira, e estes dados são semelhantes ao do presente 

estudo (14,7%). A proporção da população brasileira com idade entre 20 e 40 anos e 

superior a 60 anos, representam respectivamente 50,1% e 6,1%da população. Neste 

estudo encontramos uma representação bastante diferente: 33,7% e 26,2%, 

respectivamente. Em relação à escolaridade dos brasileiros, 47,59% estudaram até 

ensino fundamental, percentual próximo ao estudo presente (44,9%). O censo de 

2010 revelou haver 9,8% de analfabetos na população brasileira, quase duas vezes 

mais que o encontrado na população do presente estudo (5,9%). Em relação à 

situação conjugal dos brasileiros, 65,3% vivem com companheiro e 43,8% são 

casados, dados superiores aos encontrados no presente estudo (57,5% e 38,6%, 

respectivamente). Por fim, o percentual de famílias com renda menor que dois salários 

mínimos per capita na população brasileira é de 78,3%, valor próximo ao verificado 

neste estudo (67,2%). 
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Em relação índice de massa corpórea (IMC), observou-se que a maior parte 

dos moradores 64,5% (n=264) encontrava-se acima do peso. O estudo Vigitel 

realizado pelo Ministério da Saúde com 40.853 adultos em regiões urbanas, 

apresentou dados ligeiramente inferiores: 52,3% da população estava acima do 

peso11. 

Quanto à da RCQ, no presente estudo foram verificados valores médios 

superiores aos encontrados por estudos12que avaliaram 300 adultos na cidade de 

Porto Alegre-RS, tanto no gênero feminino (0,88±0,1 vs. 0,75±0,06) quanto no 

masculino (0,93±0,09 vs. 0,89±0,06). Verificou-se também elevada prevalência de 

indivíduos com classificação da RCQ13 em “risco alto” e “risco muito alto” (71,2%) da 

população basal. Resultados inferiores foram encontrados em estudo14com 82 idosos, 

(52,4%) dos indivíduos foram classificados pela RCQ em “risco alto” e “risco muito 

alto”. 

A maioria da população deste estudo era sedentária (56,97%). O estudo 

Vigitel11 revelou que45,2% dos residentes na cidade de São Paulo eram sedentários, 

dados mais favoráveis do que os do presente estudo. Além disso, a maioria dos 

participantes (53%) frequentavam algum tipo de serviço religioso ao menos 1 vez por 

semana. Estudo realizado com 206adultos da região sul da cidade de São Paulo 

identificou resultado ligeiramente superior: 62% deles frequentava ao menos um 

serviço religioso por semana15. 

Sobre o tabagismo, 81,4% das pessoas da população base, não fumavam há 

mais de 5 anos ou nunca haviam fumado. Estes dados corroboram com os do Vigitel, 

onde 87% dos adultos da cidade de São Paulo eram não fumantes11. 
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Conhecimento, tratamento e controle da população hipertensa 

Em relação ao conhecimento, 72,6% sabiam serem hipertensos, dos quais 

94,9% faziam tratamento. Destes, 48,7% apresentavam PA controlada no momento 

da aferição. Os percentuais de conhecimento, tratamento e controle da PA na última 

pesquisa norte-americana Third National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANESIII), respectivamente 70%, 59% e 34% foram inferiores aos obtidos no 

presente estudo. 

Os resultados de conhecimento prévio (72,6%) e tratamento da HAS (94,9%) 

foram bem favoráveis, provavelmente devido às informações adequadas dadas ao 

público sobre a doença, investimento no treinamento de profissionais da saúde, 

participação de equipes multidisciplinares no sistema de saúde local, disponibilidade 

de medicamentos anti-hipertensivos fornecidos pelo governo sem custo e uma política 

mais agressiva no nível de cuidados primários, como observado em outros países em 

desenvolvimento16. 

Em2012, estudo17 analisou a principal característica da hipertensão, o 

controle da PA. Foram entrevistados 784 hipertensos de 35 municípios diferentes do 

estado de Pernambuco, com unidades de saúde organizadas com ESF. O autor 

encontrou 43,1% de indivíduos com controle de PA. Em outro estudo18 de revisão 

bibliográfica, analisaram 45 publicações nacionais sobre o tema, e não foram 

encontradas publicações que relatassem controle da PA superior a 30,7% em 

hipertensos assistidos pela ESF. Por último, os resultados mais se aproximaram do 

presente estudo foi realizado em 3 unidades de saúde com ESF localizadas na região 

oeste da cidade de São Paulo. Dos 440 hipertensos 45,5% deles apresentavam bom 

controle da PA. 
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Diante de dados assim, recomendam que novos estudos sejam dirigidos à 

identificação das causas do baixo de êxito no controle da PA, dificuldade de acesso 

aos serviços médicos, medicação, efetividade dos esquemas terapêuticos utilizados, 

conduta dos profissionais de saúde frente aos hipertensos, barreiras à adesão ao 

tratamento, influência da classe social, escolaridade, estilo de vida e aspectos 

culturais na abordagem e no controle da doença7. 

Método Diferencial 

Conforme o método diferencial para diagnóstico de hipertensão em grandes 

centros urbanos foi encontrado na segunda tentativa (horário diferencial - aos 

domingos) a maioria dos indivíduos randomizados (58,4%, n=239) enquanto que na 

primeira tentativa (horário de funcionamento da UBS) apenas 41,6% (n=170) dos 

indivíduos encontravam-se no domicílio. Esses dados evidenciam a dificuldade de 

encontrar a grande maioria das pessoas em casa no horário de funcionamento da 

UBS. 

Verificou-se que a prevalência de hipertensão ocorreu em um percentual 

maior no horário de funcionamento da UBS em relação ao horário diferenciado, com 

respectivamente 44,7% e 36,60%. Uma possível explicação que pode justificar esse 

achado, seja o fato de que 119 (72,6%) hipertensos já terem conhecimento prévio de 

sua patologia, e de 94 (78,9%) serem maiores de 60 anos. Como os idosos se 

encontram na maior parte 50,8% sem ocupação durante a semana10, o horário 

“comercial” de funcionamento da UBS resultou numa maior prevalência de 

hipertensão.  

Já quando analisado o número de novos casos de hipertensão 27,4% (n=45) 

entre os tipos de coleta, o resultado foi contrário à prevalência, sendo 3,5 vezes maior 

o número encontrado no horário diferencial (n=35 vs. n=10). Deste modo, o percentual 
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de novos casos de hipertensão comparados com a população basal foi de 11% 

(horário da UBS) e 27,4% (horário diferencial) em relação à população de hipertensos. 

Esses resultados remetem à justificativa inicial deste estudo: no ano de 2015 a UBS 

escolhida para este estudo encontrava-se ainda com uma prevalência de hipertensão 

em adultos maiores de 20 anos igual a 18,59%5. Verificou-se então, o desencontro da 

prevalência de hipertensão em 2 vezes mais, entre os dados obtidos pela UBS 

(18,59%) e pelo estudo com amostra representativa (95% de confiança). Nos grandes 

centros urbanos, devido ao grande tempo despendido nos deslocamentos entre a 

moradia e o trabalho da maior parte da população adulta, os serviços de prevenção e 

promoção de saúde oferecidos pelas UBS não são alcançados pela maior parte deste 

público. Neste estudo, notou-se que 58,40% (n=239) dos sujeitos da amostra 

randomizada não se encontravam no domicilio durante a primeira tentativa de 

abordagem (em horário de funcionamento da UBS).  

A metodologia utilizada neste estudo foi eficiente para reduzir a subnotificação 

de casos de hipertensão na UBS analisada, assim, sugere-se que ela seja replicada 

em grandes centros urbanos onde haja suspeita de subnotificação de casos de 

doenças crônicas. 

CONCLUSÃO 

A prevalência de hipertensão neste estudo foi de40,1%. Destes, 94% tinham 

conhecimento prévio da doença e 48,1% mantinham bom controle da PA. Foram 

identificados 45 novos casos de HAS, destes, 77% em horário diferencial em relação 

ao funcionamento da UBS, representando 27,4% de todos hipertensos deste estudo. 

O método diferencial mostrou-se eficiente como estratégia de busca ativa e 

recomenda-se sua aplicação em locais onde ainda existe grande subnotificação de 

casos de doenças crônicas não-transmissíveis. 
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Potencial Conflito de Interesses 

Declaro não haver conflito de interesses pertinentes. 

Fontes de Financiamento 

O presente estudo não teve fontes de financiamento externas. 

Vinculação Acadêmica 

Este artigo é parte de dissertação de Mestrado de Thiago de Castro Menezes pelo 

Centro Universitário Adventista de São Paulo, Mestrado Profissional de Promoção da 

Saúde, UNASP-SP. 

 

Figura 1 - Prevalência da hipertensão segundo o grau de conhecimento, tratamento 
e controle.  
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Tabela 1- Características da população basal em relação às variáveis sócio 

demográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 Variável n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Gênero 
Masculino 127 31,1%   

Feminino 282 68,9%   

Faixa Etária 

20 a 29 anos 63 15,4%   

30 a 39 anos 75 18,3%   

40 a 49 anos 104 25,4%   

50 a 59 anos 60 14,7%   

60 a 69 anos 59 14,4%   

>70 anos 48 11,7%   

Idade       48±17 

Escolaridade 

Analfabeto 24 5,9%   

Ensino Fundamental até 4º ano 102 24,9%   

Ensino Fundamental Completo 82 20,0%   

Ensino Médio Completo 154 37,7%   

Ensino Superior Completo 47 11,5%   

Estado Civil 

Solteiro 119 29,1%   

Casado 158 38,6%   

Separado 22 5,4%   

Divorciado 16 3,9%   

União estável 52 12,7%   

Viúvo 42 10,3%   

Situação 
Conjugal 

Com companheiro (a) 235 57,5%   

Sem companheiro (a) 174 42,5%   

Renda 
Familiar Per 
Capita 

Até 1/2 salário mínimo 24 5,9%   

Entre 1/2 e 1 salário mínimo 84 20,5%   

Entre 1 e 2 salários mínimos 167 40,8%   

Entre 2 e 4 salários mínimos 87 21,2%   

> 4 salários mínimos 
47 

 
11,5% 
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Tabela 2 - Características da população em relação às variáveis antropométricas. 

 
           

Variáveis antropométricas   n % 
Média 

±Desvio 
Padrão 

Peso   73,2±16,90 

Estatura   1,63±0,10 

Índice de Massa Corporal   27,59±5,92 

Classificação 
do IMC 

Baixo peso   18 4,40%   

Peso normal   127 31,10%   

Sobrepeso   146 35,70%   

Obesidade grau I   79 19,30%   

Obesidade grau II   28 6,80%   

Obesidade grau III   11 2,70%   

Circunferência da Cintura 
Masculino     95±12 

Feminino     92±14 

Circunferência do Quadril 
Masculino     102±9 

Feminino     104±12 

Relação 
Cintura-
Quadril 

Gênero 
Masculino     0,93±0,09 

Feminino     0,88±0,10 

Classificação 
da RCQ 

Baixo risco 31 7,60%   

Risco moderado 87 21,30%   

Risco alto 109 26,70%   

Risco muito alto 182 44,50%   
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Tabela 3 - Características da população em relação às variáveis de estilo de vida, 
segundo o questionário “Hábitos de Vida”. 

        

Hábitos de Vida n=409 % 

Prática de Atividade Física 

Pratica no trabalho ou no tempo de lazer 49 11,98 

Não pratica 233 56,97 

Pratica atividade física leve 75 18,34 

Pratica atividade física moderada ou intensa 52 12,71 

Frequência de Participação em 
Serviços Religiosos 

Não participa 192 46,94 

1 vez por semana 123 30,07 

> 1 vez por semana 94 22,98 

Tabagismo 

Mais de 10 cigarros por dia 25 6,11 

De 1 a 10 cigarros por dia 36 8,80 

Nenhum cigarro nos últimos 6 meses 5 1,22 

Nenhum cigarro no ano passado 10 2,44 

Nenhum cigarro nos últimos 5 anos 333 81,42 

 

 

Tabela 4 - Classificação da população de hipertensos, segundo o grau de 
conhecimento, tratamento e controle. 
 

Classificação dos Hipertensos n % 

Sabe / Sem conhecimento n=164 119 / 45 72,6 / 27,4% 

Trata / Não Trata n=119 113 / 6 94,9% / 5,1% 

Controla / Não Controla n=113 55 / 58 48,7% / 51,3% 

Controla / Não Controla n=164 55 / 109 33,5% / 66,5% 

 

 

Tabela 5 - Percentual da população presente no domicílio durante a visita em horário 
de funcionamento da UBS e em horário diferencial. 

      

Tipo de Coleta n % 

Horário da UBS 170 41,60% 

Horário diferencial 239 58,40% 

Total 409 100,00% 
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Tabela 6 - Prevalência e novos casos de hipertensão arterial na população, em visita 
em horário de funcionamento da UBS e em horário diferencial. 

          

Tipo de Coleta 
Prevalência (HAS) Novos Casos (HAS) 

n % n % 

Horário de funcionamento da UBS(n= 170) 76 44,70% 10 5,80% 

Horário diferenciado (n=239) 88 36,80% 35 14,60% 

Total(n= 409) 164 40,10% 45 11,00% 
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http://www.arquivosonline.com.br/conselhoderevisores/).  

15.1. Os autores podem indicar até cinco membros do Conselho de Revisores para 
análise do manuscrito submetido, assim como podem indicar até cinco revisores para 
não participar do processo.  

15.2. Os revisores tecerão comentários gerais sobre o manuscrito e decidirão se esse 
trabalho deve ser publicado, corrigido segundo as recomendações, ou rejeitado.  

15.3. Os editores, de posse dos comentários dos revisores, tomarão a decisão final. 
Em caso de discrepâncias entre os revisores, poderá ser solicitada uma nova opinião 
para melhor julgamento. 

 15.4. As sugestões de modificação dos revisores serão encaminhadas ao autor 
principal. O manuscrito adaptado às novas exigências será reencaminhado aos 
revisores para verificação.  
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15.5. Em casos excepcionais, quando o assunto do manuscrito assim o exigir, o Editor 
poderá solicitar a colaboração de um profissional que não conste do Corpo de 
Revisores.  

15.6. Os autores têm o prazo de trinta dias para proceder às modificações solicitadas 
pelos revisores e submeter novamente o artigo. A inobservância desse prazo implicará 
na retirada do artigo do processo de revisão.  

15.7. Sendo aceitos para revisão, os pareceres dos revisores deverão ser produzidos 
no prazo de 30 dias.  

15.8. As decisões serão comunicadas por mensagem do Sistema de Envio de Artigos 
e e-mail.  

15.9. As decisões dos editores não serão discutidas pessoalmente, nem por telefone. 
As réplicas deverão ser submetidas por escrito à revista.  

15.10. Limites de texto: a contagem eletrônica de palavras deve incluir a página inicial, 
resumo, texto, referências e legenda de figuras.  
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 16. Os artigos deverão seguir a seguinte ordem: 

 16.1. Página de título 

 16.2. Texto 

 16.3. Agradecimentos 

 16.4. Legendas de figuras  

16.5. Tabelas (com legendas para as siglas) 1 

6.6. Referências  

16.7. Primeira Página:  

16.7.1. Deve conter o título completo do trabalho de maneira concisa e descritiva, em 
português e inglês, assim como um título resumido (com até 50 caracteres, incluindo 
espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do artigo;  

16.7.1 Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como 
a respectiva tradução para as keywords (descriptors). Os descritores devem ser 
consultados nos sites: http://decs.bvs.br/, que contém termos em português, espanhol 
e inglês ou www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês; 

 16.8. Segunda Página: 16.8.1 Resumo (até 250 palavras): o resumo deve ser 
estruturado em cinco seções quando se tratar Artigo Original, evitando abreviações e 
observando o número máximo de palavras. No caso de Artigo de Revisão e 
Comunicação Breve, o resumo não é estruturado, respeitando o limite máximo de 
palavras. Não cite referências no resumo: 
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• Fundamento (racional para o estudo);  

• Objetivos;  

• Métodos (breve descrição da metodologia empregada); 

 • Resultados (apenas os principais e mais significativos); 

 • Conclusões (frase(s) sucinta(s) com a interpretação dos dados). Obs.: Os Relatos 
de Caso não devem apresentar resumo.  

16.9. Texto para Artigo Original: deve ser dividido em introdução, métodos, resultados, 
discussão e conclusões.  

16.9.1. Introdução:  

16.9.1.1. Não ultrapasse 350 palavras.  

16.9.1.2. Faça uma descrição dos fundamentos e do racional do estudo, justificando 
com base na literatura.  

16.9.2. Métodos: descreva detalhadamente como foram selecionados os sujeitos da 
pesquisa observacional ou experimental (pacientes ou animais de experimentação, 
incluindo o grupo controle, quando houver), incluindo idade e sexo.  

16.9.2.1. A definição de raças deve ser utilizada quando for possível e deve ser feita 
com clareza e quando for relevante para o tema explorado. 

 16.9.2.2. Identifique os equipamentos e reagentes utilizados (incluindo nome do 
fabricante, modelo e país de fabricação, quando apropriado) e dê detalhes dos 
procedimentos e técnicas utilizadas de modo a permitir que outros investigadores 
possam reproduzir os seus dados.  

16.9.2.3. Justifique os métodos empregados e avalie possíveis limitações.  

16.9.2.4. Descreva todas as drogas e fármacos utilizados, doses e vias de 
administração.  

16.9.2.5. Descreva o protocolo utilizado (intervenções, desfechos, métodos de 
alocação, mascaramento e análise estatística).  

16.9.2.6. Em caso de estudos em seres humanos, indique se o trabalho foi aprovado 
por um Comitê de Ética em Pesquisa e se os pacientes assinaram termo de 
consentimento livre e esclarecido.  

16.9.3. Resultados: exibidos com clareza, subdivididos em itens, quando possível, e 
apoiados em número moderado de gráficos, tabelas, quadros e figuras. Evitar a 
redundância ao apresentar os dados, como no corpo do texto e em tabelas.  
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16.9.4. Discussão: relaciona-se diretamente ao tema proposto quando analisado à luz 
da literatura, salientando aspectos novos e importantes do estudo, suas implicações 
e limitações. O último período deve expressar conclusões ou, se pertinentes, 
recomendações e implicações clínicas.  

16.9.5. Conclusões  

16.9.5.1. Ao final da sessão “Conclusões”, indique as fontes de financiamento do 
estudo. 

 17. Agradecimentos: devem vir após o texto. Nesta seção, é possível agradecer a 
todas as fontes de apoio ao projeto de pesquisa, assim como contribuições individuais.  

17.1. Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta 
autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode implicar em endosso dos 
dados e conclusões.  

17.2. Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, 
ou colaboradores externos, desde que o papel de cada um esteja descrito nos 
agradecimentos. 18. Referências: os Arquivos seguem as Normas de Vancouver.  

18.1. As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento 
no texto e apresentadas em sobrescrito.  

18.2. Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e 
a última devem ser digitadas, separadas por um traço (Exemplo: 5-8).  

18.3. Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, 
separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações devem ser definidas na 
primeira aparição no texto. 18.5. As referências devem ser alinhadadas à esquerda.  

18.6. Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na 
lista de referências, mas apenas mencionados no texto e em nota de rodapé na página 
em que é mencionado.  

18.7. Citar todos os autores da obra se houver seis autores ou menos, ou apenas os 
seis primeiros seguidos de et al, se houver mais de seis autores.  

18.8. As abreviações da revista devem estar em conformidade com o Index 
Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in Index Medicus ou por 
meio do site http://locatorplus.gov/.  

18.9. Só serão aceitas citações de revistas indexadas. Os livros citados deverão 
possuir registro ISBN (International Standard Book Number).  

18.10. Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois 
anos após a apresentação e devem conter na referência o termo “resumo de 
congresso” ou “abstract”. 
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 19. Política de valorização: os editores estimulam a citação de artigos publicados nos 
Arquivos.  

20. Tabelas: numeradas por ordem de aparecimento e adotadas quando necessário 
à compreensão do trabalho. As tabelas não deverão conter dados previamente 
informados no texto. Indique os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, 
//,¶, #, **, ††, etc. O Manual de Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio 
de Artigos à Revista ABC está no endereço: 
http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf 

21. Figuras: as figuras submetidas devem apresentar boa resolução para serem 
avaliadas pelos revisores. As legendas das figuras devem ser formatadas em espaço 
duplo e estar numeradas e ordenadas antes das Referências. As abreviações usadas 
nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas. O Manual de Formatação de 
Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio de Artigos à Revista ABC está no endereço: 
http://publicacoes.cardiol.br/pub_abc/autor/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf 

22. Imagens e vídeos: os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: 
ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem ser enviados através do 
sistema de submissão de artigos como imagens em movimento no formato MP4 com 
codec h:264, com peso de até 20 megas, para serem disponibilizados no site 
http://www.arquivosonline.com.br e nas revistas eletrônicas para versão tablet.  

23. Os autores não são submetidos a taxa de submissão de artigos e de avaliação. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


