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RESUMO 
 

 

Aluno: Oldegar Alves Júnior / Orientador: Fabiano Alvim Pereira 
 

Introdução: A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais problemas 
de saúde pública causando alta morbidade e mortalidade no mundo todo. A HAS é 
uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados 
de pressão arterial (PA). Apesar da HAS ser um importante fator de risco modificável 
para doenças cardiovasculares (DCV), possui alta prevalência (no Brasil estima-se 
prevalência de 19,8% na área rural e 21,7% na área urbana). Indivíduos nas áreas 
rurais e urbanas estão expostos a diferentes fatores de risco (comportamental, 
ambiental e econômico) à HAS. Subpopulações com baixo acesso a diagnóstico, 
tratamento e monitoramento da doença podem ter a morbimortalidade da HAS 
potencializada. Apesar dos impactos negativos da HAS, a prevalência e os fatores 
de risco associados característicos de subgrupos populacionais ainda não são bem 
descritos, principalmente em países em desenvolvimento. Objetivo: Estabelecer e 
comparar a prevalência à Hipertensão Arterial Sistêmica entre adultos da área 
urbana e rural e identificar fatores de risco associados. Materiais e métodos: Trata-
se de um estudo clínico, observacional, transversal, avaliando e comparando 
moradores da área urbana e rural. Os dados foram coletados por entrevista 
estruturada em formulário, verificação pressórica de triagem, ambulatorial e 
especializada, avaliação antropométrica, exames laboratoriais complementares. A 
abordagem estatística foi descritiva-analítica. Resultados: A amostra do estudo foi 
composta por 400 trabalhadores, sendo estes 200 na área rural (AR) e 200 da 
urbana (AU), 77 (19,3%) mulheres e 323 (80,8%) homens. A média de idade foi 
respectivamente 39,3±13,7 (47,4±13,7 AR e 31,3±7,6 AU). A prevalência geral da 
hipertensão foi de 28,8% [40,5% AR e 17,0% AU, p<0.001, OR 3,32 (2,09-5,29)]. Na 
amostra total estudada os fatores associados foram: classe socioeconômica 
(p=0,002), situação conjugal (p=0,002), nível educacional (p<0.001), IMC elevado 
(p<0,001), histórico de HAS (p=0,049), tabagismo (p<0,001), circunferência da 
cintura (p<0,001), colesterol total (p<0,001), HDL (p=0,048), LDL (p<0,001), 
triglicerídeos (p<0,001) e ECG (p<0,001). Na área urbana as variáveis associadas a 
HAS foram: idade (p<0,001), relação circunferência da cintura (p<0,001), IMC 
elevado (p<0,001), colesterol total (p=0,001), triglicerídeos (p<0,001) e ECG alterado 
(p<0,001).  Na área rural: idade (p<0,001), IMC (p<0,001), colesterol total (p<0,001), 
LDL (p<0,001), triglicerídeos (p<0,001) e ECG alterado (p<0,001). Conclusões: A 
HAS foi mais prevalente na área rural se comparada a urbana, os fatores de risco 
associados a população rural podem, em parte, explicar este aumento. A carência 
no diagnostico é presente nas áreas rurais e urbanas e a necessidade de 
monitoramento em tratamentos de hipertensos foi demonstrada pelo descontrole 
pressórico em pacientes usuários de anti-hipertensivo. 
   
Descritores: Hipertensão; Fatores de riscos; Trabalhadores Rurais ou Urbanos. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

PREVALENCE OF ARTERIAL SYSTEMIC HYPERTENSION IN ADULTS OF THE URBAN AND 
RURAL AREAS AND ASSOCIATED RISK FACTORS 

 

Introduction: Systemic Arterial Hypertension (SAH) is one of the main public health 
problems causing high morbidity and mortality worldwide. SAH is a multifactor clinical 
condition characterized by elevated and sustained levels of high Blood Pressure 
(BP). Despite SAH being an important changeable risk factor for Cardiovascular 
Diseases (CD), it is highly prevalent (in Brazil, a prevalence of 19,8% is estimated in 
rural populations, and of 21,7% in urban populations). Prevalence of SAH differs 
between the populations and is modulated by risk factors. Workers, both rural and 
urban are exposed to risk factors (behavioral, environmental and economic) of SAH. 
Subpopulations with lack of access to diagnosis, treatment and monitoring of the 
disease, factors that might increase their morbidity and mortality. Despite the high 
morbidity and mortality of SAH, heterogeneity of prevalence and of the risk factors 
associated with this condition in many subpopulations has yet to be portrayed. 
Objectives: Define and compare the prevalence of Systemic Arterial Hypertension 
between urban and rural adults, as well as risk factors associated with. Materials 
and methods: This study is clinical, observational and transversal, evaluating and 
comparing subjects that live in urban and rural area. Data was collected through 
structured interview in a questionnaire, screening, ambulatory and specialized blood 
pressure monitoring, anthropometric evaluation, additional laboratorial tests. Statistic 
approach was descriptive and analytical. Results: Population in the study was of 400 
workers, 200 of them from the rural area (AR) and 200 from the urban area (AU), 77 
(19.3%) women and 323 (80.8%) men. The average age was 39.3±13.7 (47.4±13.7 
in AR and 31.3±7.6 in AU). The overall prevalence of hypertension was 28.8% 
[40.5% in AR and 17.0% in AU, p <0.001, OR 3.32 (2.09-5.29)]. The risk factors 
associated with high blood pressure were: socioeconomic class (p=0.002), marital 
status (p=0.002), educational level (p <0.001), high IMC (p<0.001), history of HAS 
(p=0.049), (p<0.001), waist circumference (p<0.001), total cholesterol (p<0.001), 
HDL (p=0.048), LDL (p<0.001), triglycerides (p<0.001) and ECG (p<0.001). In the 
urban area the variables associated with SAH were: age (p <0,001), waist 
circumference (p<0.001), high IMC (p<0.001), total cholesterol (p=0.001), 
triglycerides (p<0.001), and Altered ECG (p <0.001). In the rural area: age (p<0.001), 
IMC (p<0.001), total cholesterol (p<0.001), LDL (p<0.001), triglycerides (p<0.001) 
and altered ECG (p<0.001). Conclusion: Prevalence of HAS was higher in the rural 
population when compared to the urban population, risk factors associated with the 
rural population might explain the increased prevalence. Lack of diagnose is present 
in rural and urban areas. Needs for better follow-up among patients was 
demonstrated by blood pressure alterations in anti-hypertensive drug users. 
 
Key-words: Hypertension; Risk factors; Rural or Urban Workers. 

 

 

 



 

 

 

 

SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

HAS- Hipertensão Arterial Sistêmica 

PA- Pressão Arterial 

DCV- Doença Cardiovascular 

AR- Área Rural 

AU- Área Urbana 

ECG- Eletrocardiograma  

AVE- Acidente Vascular Encefálico 

OMS- Organização Mundial da Saúde 

SUS- Sistema Único de Saúde 

DAC- Doenças do Aparelho Circulatório  

AVC- Acidente Vascular Cerebral 

EUA- Estados Unidos da América 

DC- Débito Cardíaco  

RVP- Resistência Vascular Periférica  

ECA- Enzima Conversora de Angiotensina  

PAS- Pressão Arterial Sistólica 

PAD- Pressão Arterial Diastólica  

mmHg- Milímetro de Mercúrio 

HAB- Hipertensão do Avental Branco  

MRPA- Monitorização Residencial de Pressão Arterial  

HM- Hipertensão Mascarada  

MAPA- Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial  

IAM- Infarto do Miocárdio  

DM- Diabetes Mellitus 

IR- Resistência à Insulina  

IMC- Índice de Massa Corpórea 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HRL- Hospital Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro 

UBS- Unidades Básicas de Saúde 

CC- Circunferência da Cintura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica


 

 

 

 

KM- Quilômetros 

KM²- Quilômetros Quadrados  

%- Porcentagem  

M²- Metros Quadrados 

<- Menor 

>- Maior 

≤- Menor ou Igual 

≥- Maior ou Igual 

NUPAST- Núcleo de Saúde Pesquisa do Trabalhador 

ºC- Graus Celsius 

SPSS- Statistical Package for the Social Sciences  

±- Mais ou Menos 

Vs- Vesus 

HDL- Lipoproteína de Alta Densidade 

LDL- Lipoproteína de Baixa Densidade 

VLDL- Lipoproteína de Densidade Muito Baixa 

ABEP- Associação Brasileira de Estudos Populacionais 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um estado clínico multifatorial, 

caracterizado por níveis de Pressão Arterial (PA) acima dos valores de 139/89 

mmHg de forma contínua, muitas vezes clinicamente silenciosa e que embora haja 

tratamento, não existe cura(1). É a principal causa de morbimortalidade, sendo um 

importante problema de saúde pública(2). Responsável direto por alterações 

estruturais e/ou funcionais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos) e alterações metabólicas, com concludente aumento dos riscos de 

eventos cardiovasculares(1,3–5). 

Apesar dos recentes avanços no desenvolvimento de tratamentos 

terapêuticos e conhecimento na fisiopatologia da doença hipertensiva, a prevalência 

da HAS no Brasil permanece consideravelmente alta(6), sendo relevante no cenário 

mundial por ser um dos principais fatores de riscos para o Acidente Vascular 

Cerebral(1,7). 

No Brasil, a média de prevalência é de 32,5% (36 milhões) de indivíduos 

adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das 

mortes por Doenças Cardiovasculares (DCV)(1). Acompanhado da diabetes mellitus, 

suas complicações tem impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da 

renda familiar, estimada em US$ 4,18 bilhões entre 2006 e 2015, enquanto as taxas 

de controle da PA são notavelmente baixa(1,3). Sendo assim, o diagnóstico e o 

monitoramento da doença é mandatório para adoção de medidas preventivas e 

terapêuticas com o objetivo de evitar ou controlar complicações diretas ou indiretas 

da doença(2,7). 

Ainda que os estudos evidenciem que a HAS componha uma síndrome cuja 

as características são formadas por alterações tróficas, neuroendócrinas e 

metabólicas, o seu diagnóstico clínico ainda é estabelecido pela correta medida da 

pressão arterial(1,7–10).  

Clinicamente existem várias formas de diagnosticar a HAS(1,7,10). Faz parte 

dessa avaliação a aferição ambulatorial através de aparelhos manuais, 

semiautomáticos e automáticos(1,7,8). No entanto, a metodologia de aferição da PA 

deve ser realizada segundo as diretrizes e guidelines atualizados, sendo um dos 

mais utilizados mundialmente, o da Sociedade Americana de Hipertensão(7). 

Adicionalmente, exames complementares como eletrocardiograma (ECG) auxiliam 
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no diagnóstico de lesões de órgãos alvos e disfunções cardíacas como hipertrofia 

ventricular(1,4,11).  

A avaliação respeitando todos os passos propostos pelas diretrizes busca um 

diagnóstico preciso, minimizando falsos positivos e/ou negativos para a doença(7,10). 

Um exemplo clássico de falso positivo é a Hipertensão do Avental Branco (HAB), 

que pode ser corretamente ajustada com monitorização ambulatorial ou 

Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA)(1,7). 

A HAS geralmente é assintomática e por isso denominada silenciosa, sendo 

assim, é frequente o subdiagnóstico da condição, aumentando o risco para o 

desenvolvimento de agravo e complicações gerada pela doença(12,13). Somam-se a 

isso o fato de que mesmo entre os diagnosticados, e avanços das terapias 

medicamentosas para o tratamento da HAS, as taxas de controle dos indivíduos 

ainda são baixas(10). Neste contexto, o diagnóstico precoce aliado a uma terapia 

medicamentosa, hábitos de vida saudável e avaliações médicas periódicas se torna 

um importante fator para minimizar os feitos deletérios da doença para a saúde(7,14).   

A prevalência e severidade da HAS não apresentam uniformidade de 

distribuição entre os países(15), sendo essa heterogeneidade verificada entre regiões 

e em países de dimensões continentais, onde encontram-se relevantes diferenças 

na distribuição e severidade da doença hipertensiva(16).  

As doenças multifatoriais e de caráter crônico degenerativo são influenciadas 

e moduladas por fatores de risco, estes podem ser individuais ou ambientais. Dentre 

os fatores de risco individuais associados a HAS são destacados na literatura: idade 

avançada(10,13), alto índice de massa corpórea(17,18) e alteração de perfil lipídico(19,20). 

Não obstante os riscos biológicos individuais, fatores externos como o 

contexto socioambiental exercem um papel relevante na evolução das alterações da 

pressão arterial sistêmica(14,21). Ainda neste contexto podemos destacar as seguintes 

variáveis que demonstram associação a quadros de HAS: localização geográfica da 

moradia(15,22), renda familiar bruta(1,10), nível de escolaridade(10,16), alimentação(17,19), 

consumo de álcool(23,24) e tabagismo(1,25). 

A moradia na área rural altera de maneira impactante todo o contexto 

socioambiental, modificando diversas condições e estilo de vida. Estas modificações 

foram associadas ao aparecimento e desenvolvimento da HAS nas diferentes 

populações rurais e urbanas(14,15,26–28).  
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A identificação de fatores de riscos associados ao desenvolvimento da HAS 

nas diferentes áreas, bem como a especificidade de cada contexto socioambiental 

não é simples e direta(1,7,10). No Brasil e no cenário mundial as comunidades rurais 

não são devidamente representadas em estudos, sendo assim são carentes de 

informações importantes para a prevenção e tratamento da HAS como a 

prevalência, severidade e os fatores de risco associados(14,15,27).  A identificação de 

grupos de vulnerabilidade, bem como fatores associados a doença são necessários 

para instituir ações de prevenção e tratamentos efetivos específicos a cada grupo 

populacional(3,29).  

A HAS é multifatorial(1,7,30), altamente prevalente em diferentes 

populações(15,26,28), de incidência global(1,7,10,30) e com enorme impacto financeiro no 

sistema de saúde mundial(1,22,30), neste cenário informações que auxiliem 

campanhas e ações de prevenção, bem como o aumento de efetividade no controle 

da HAS são importantes(1,12). Principalmente em países em desenvolvimento onde 

os recursos para a saúde são escassos(1,27), políticas públicas focadas em alterar 

causas evitáveis em grupamentos populacionais vulneráveis podem levar a uma 

drástica diminuição das necessidades de tratamentos curativos e decorrentes de 

lesões em órgãos alvos da HAS(1,23,31). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Contextualização da HAS 

 
Sendo um dos principais fatores de riscos para as doenças aterotrombóticas, 

a elevação e sustentação da pressão sanguínea nas paredes das artérias acima dos 

níveis normais pode ocasionar a médio e longo prazo alterações morfofuncionais no 

sistema cardiovascular e em diversos órgãos alvo, a exemplo da retina e rim(30). 

A HAS possui uma alta prevalência com taxas de controle baixas(21). É um 

dos mais importantes problemas de saúde pública, e em 2010, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), causou cerca de 9,4 milhões de mortes em 

todo mundo, sendo o principal responsável por 45% das mortes por doença cardíaca 

e 51% das mortes por acidente vascular cerebral(30,32).  

Estima-se que até o ano de 2030 cerca de 23,3 milhões de pessoas morrerão 

anualmente por doenças cardiovasculares(1,7). No Brasil, as DCV são responsáveis 

por cerca de 20% das mortes em indivíduos acima de 30 anos(1). Segundo as VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, no ano de 2007 foram registradas 1.157.509 

internações por DCV no Sistema Único de Saúde (SUS) e, no que diz respeito a 

gastos financeiros, em 2009 as 91.970 internações devido a essas doenças geraram 

um custo superior a 165 milhões de reais(1,7,32).  

As Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) têm sido a principal causa de 

óbitos em todo o mundo, independentemente do nível de desenvolvimento dos 

países(21). Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 17 

milhões de mortes em 2011, o que representa três em cada dez óbitos(33). Sendo, 7 

milhões por doenças isquêmicas do coração, e 6,2 milhões, por Acidente Vascular 

Cerebral (AVC)(33,34).  

No Brasil, as mortes relacionadas as doenças do aparelho circulatório 

corresponderam a 28,6% de todas as causas de mortalidade(3,33). Em 2015, a 

prevalência da HAS em adultos domiciliados nas capitais brasileiras foi de 24,1%(12), 

já em 2030, estima-se que ocorrerá 23 milhões de mortes por doenças 

cardiovasculares(35). 

A prevalência da HAS aumenta ao longo da vida(36). Em jovens com idade de 

18 a 29 anos é de 2,8%; dentre 30 a 59 anos é de 20,6%; 44,4% entre 60 e 64 anos; 

52,7% entre 65 e 74 anos e 55% entre as pessoas com 75 anos ou mais(37). 
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No estado de Sergipe em 2015, existiam cadastrados 92.309 hipertensos e 

desses 83.896 acompanhados(38). A busca de dados epidemiológicos tem por 

objetivo identificar o perfil ampliado dos casos já diagnosticados e identificação de 

novos casos, bem como auxiliar em campanhas de prevenção na saúde 

pública(12,38).  

Diretrizes de serviços preventivos dos Estados Unidos da América (EUA) e do 

Canadá aconselham o rastreamento e monitorização sistemática da hipertensão em 

adultos, dados os benefícios do tratamento precoce(9). O diagnóstico precoce e 

acompanhamento permanente com apoio efetivo e adequado pelas equipes de 

saúde, ajuda a controlar a pressão arterial dos pacientes assistidos, reduzindo as 

complicações cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio e o acidente 

vascular cerebral(9,39). 

Na área rural, a prevenção e o diagnóstico de diversas doenças, 

especialmente as cardiovasculares, são mais difíceis do que os relacionados com a 

área urbana(14). A dificuldade relaciona-se com as condições geográficas, a 

demanda de trabalho e como a baixa adesão dos trabalhadores para avaliação 

médica, isso muitas vezes devido à falta de informação sobre a prevenção e fatores 

de risco(40). 

 
 
2.2 Fisiopatologia da Hipertensão arterial sistêmica  
 
  
 Sendo uma doença de causas multifatoriais, o processo de adequação da PA 

é uma das funções fisiológicas mais complexas do organismo, subordinadas à ações 

interdependentes dos sistemas cardiovasculares, renal, neural e endócrino(6,41). 

Assim, para o entendimento da sua fisiopatologia é necessário o conhecimentos do 

controle da PA em padrões normais para procurar então, evidências de 

anormalidades que precedem a elevação para níveis considerados patológicos(6,42). 

A PA é determinada pelo produto do Débito Cardíaco (DC) e da Resistência 

Vascular Periférica (RVP)(43). Em normotensos e nos hipertensos existem uma 

variação do DC com respostas simultâneas da RVP para um determinado nível de 

PA, tanto em repouso quanto em situações de estímulo(41). A contração e o 

relaxamento do músculo cardíaco, o volume sanguíneo circulante, o retorno venoso 

e a frequência cardíaca podem influenciar o DC(6). No mesmo sentido, a RVP é 
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determinada por diversos mecanismos vasoconstrictores e vasodilatadores como o 

sistema nervoso simpático, o sistema renina angiotensina e a modulação vascular 

endotelial(6). A RVP depende também da espessura da parede das artérias, existindo 

uma potencialização ao estímulo vasoconstrictor nos quais há espessamento de 

suas paredes. Em muitos pacientes portadores de HAS a elevação da PA é 

decorrente do aumento da RVP enquanto em outros, a elevação do DC é o grande 

vilão, gerando a caracterização do hipertenso: RVP muito baixa e DC aumentado de 

maneira não adequada(6,41).  

 
2.3 Classificação da Hipertensão Arterial Sistêmica  
 
  

A HAS em sua etiologia pode ser definida em Hipertensão Primária (HP) ou 

Secundária (HS), sendo que a que é a forma de alteração da tensão arterial para 

valores não normais (PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90 mmHg) sendo que não tem 

uma causa atribuível(10). É o tipo mais prevalente de HAS e afeta cerca de 95% dos 

hipertensos. A HS ocorre quando se conhece a causa da elevação dos valores 

pressóricos, sendo que quando previamente diagnosticada pode ser controlada e 

curada(44,45).  

 Segundo a Sociedade Americana de Hipertensão e a VII Diretriz Brasileira de 

Hipertensão alterações da PA a valores acima de 139/89 mmHg caracterizam os 

estágios da HAS(1,40) (Quadro 1).  

 

* Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para 
classificação da PA. 

 

 

 

Quadro 1- Classificação da Pressão Arterial; PAS (Pressão Arterial Sistólica); PAD (Pressão Arterial 
Diastólica) 

CLASSIFICAÇÃO PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 

NORMAL ≤ 120 ≤ 80 

PRÉ-HIPERTENSÃO 121-139 81-89 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 1 140-159 90-99 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 2 160-179 100-109 

HIPERTENSÃO ESTÁGIO 3 ≥ 180 ≥ 110 
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Existem três outras situações em que o indivíduo pode ter alterações dos 

valores pressóricos continuadamente elevados dentro do consultório, a Hipertensão 

do Avental Branco (HAB), com medidas consideradas normais nas medidas por 

monitorização ambulatorial ou Monitorização Residencial de Pressão Arterial 

(MRPA)(1). 

Com prevalência entre 8% e 23% a hipertensão mascarada (HM) caracteriza-

se pela preservação normal da PA no consultório, porém se apresenta elevada 

quando verificada pela Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) ou 

por meio da MRPA(1).  

A Hipertensão Sistólica Isolada (HSI) é muito comum em pacientes de meia 

idade e idosos, e está associada a um risco cardiovascular significante, como 

reforçam muitos estudos recentes. Nos idosos, a elevação isolada da pressão 

sistólica é resultado da diminuição da contractilidade arteriolar(1,7). 

  

2.4 Diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica  
 
 Por ser uma doença geralmente assintomática em estágios iniciais, o controle 

clínico regular é a melhor forma de diagnosticar a HAS(7). Uma avaliação abrangente 

da PA deve basear-se em múltiplas medidas tomadas em várias ocasiões 

distintas(1). Existe uma variedade de métodos disponíveis, cada um fornecendo 

informações diferentes, mas muitas vezes complementares. Os métodos incluem a 

medição da PA em consultório, monitoramento ambulatório 24 horas (MAPA) e 

monitoramento da PA domiciliar(1,7,46).  

A maioria dos estudos clínicos demonstrando eficácia e benefícios do 

tratamento da hipertensão usaram a medição da PA clínica(1). A medição 

automatizada da PA envolve a repetição das medições usando um dispositivo 

automatizado e com possibilidade de erro menor(7). Esta técnica geralmente produz 

leituras mais baixas do que a clínica convencional e demonstrou ter uma boa 

correlação com medidas fora da clínica. A British Hypertension Society fornece uma 

lista de dispositivos de monitoramento de PA validados(1,7,47). 

O eletrocardiograma (ECG) é uma ferramenta de diagnóstico comum, de fácil 

acesso, econômica e altamente recomendada para avaliação inicial e 

acompanhamento de pacientes hipertensos(1). No ECG de superfície padrão, as 

alterações não segmentadas do segmento ST e da onda T (ST-T) são um achado 
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comum. Recentemente, a maioria dos estudos indicou que anormalidades ST-T 

inespecíficas estão significativamente associadas à morbidade e mortalidade 

cardiovascular(1,11,40).  

 

2.5 Fatores de riscos associados à Hipertensão Arterial Sistêmica  
 

Com o crescente mercado das dietas, ricas em carboidratos, sódio e 

colesterol, aliado ao sedentarismo com obesidade, dislipidemia e diabetes(18). A 

manifestação da hipertensão arterial vem ganhando proporções cada vez maiores e 

consequentemente para as complicações tardias e imediatas da doença(18,48).  

Vários são os fatores de riscos para a manifestação da HAS, e estes são 

classificados em modificáveis, quando estão relacionados com hábitos de vida, 

como o tabagismo, etilismo, sedentarismo, estresse, obesidade, diabetes melitus e 

dislipidemias, e não modificáveis, como hereditariedade, etnia e idade(9,25,49–51).     

Os efeitos nocivos à saúde provocada pelo tabagismo são associados a para 

diversas doenças e é considerado um importante fator de risco para as doenças 

cardiovasculares, com aumento de risco de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o 

Acidente Vascular Encefálico (AVE) e a morte súbita(1,7,10). Apesar de não existir 

unanimidade na literatura na relação entre o tabagismo e o desenvolvimento de 

hipertensão arterial sistêmica, a pressão arterial ambulatorial em fumantes é 

geralmente mais elevada do que em não-fumantes, isso pelos efeitos do fumo sobre 

a hemodinâmica e sobre a pressão arterial(1).  

No que se refere a ingesta de bebidas alcoólicas, a relação é dependente da 

quantidade consumida, o álcool eleva a PA tanto agudo quanto cronicamente. 

Estudos mostram aumento da pressão arterial sistólica e diastólica em pacientes 

que consumiram entre porções acima de 3 a 5 doses e após intervenção têm 

confirmado que a redução do consumo está ligada a uma queda significativa da 

pressão arterial(1,7,24).  

A atividade física exerce uma função importante para a manutenção de níveis 

pressóricos normais, em contra partida, o sedentarismo de forma significativamente 

a incidência de hipertensão arterial(52). Indivíduos sedentários apresentam risco 

aproximado 30% maior de desenvolver hipertensão que os ativos(51,52).  

Vários estudam evidenciam que os indivíduos com sobrepeso e obesidade 

têm maior mortalidade por acometimentos cardíacos(53). Além disso, a obesidade 
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está fortemente associada ao desenvolvimento de hipertensão arterial (AH), 

resistência à insulina (IR), diabetes mellitus tipo 2 (DM), dislipidemia e outras 

doenças(18). A associação entre fatores de risco cardiometabólicos e obesidade pode 

ser mediada pela potencialidade dos adipócitos em sintetizar substâncias 

biologicamente ativas com atividade hormonal(17,19). A tendência globalizada e a 

praticidade das dietas industrializadas, ricas em açúcar, sódio, carboidratos e 

colesterol são fatores de risco não só para a hipertensão arterial bem como 

obesidade, dislipidemia e diabetes(17). A dislipidemia é um fator de risco primário e 

principal para as Doenças Cardiovasculares Ateriosclerótica (DCVA)(54). Os dados 

epidemiológicos também sugerem que a hipercolesterolemia é um importante fator 

de risco para o acidente vascular cerebral isquêmico(17,53,54). 

 Estes fatores agravados pelo ausência de atividade física contribuem para a 

elevação de riscos para as complicações da doença. O aspecto físico somado aos 

hábitos alimentares não saudáveis contribuem para elevação dos níveis de 

colesterol e da pressão arterial(18,19,48). 

A ingestão superior a 5g de sal por dia contribui significativamente para o 

aparecimento da HAS no indivíduo(55). A relação entre a elevação da pressão arterial 

e avanço da idade é superior em populações com alta ingestão de sal. Segundo a 

OMS, comunidades que consomem dieta com reduzido conteúdo deste apresenta 

menor prevalência de hipertensão e redução significativa na manifestação do 

aumento da pressão com a idade(19,56).  

O nível socioeconômico mais baixo foi associado a maior prevalência de 

hipertensão arterial e a fatores de risco para o aumento da PA, além de maior risco 

de eventos cardiovasculares e lesões importantes em órgãos-alvo(40). 

Por fatores fisiológicos relacionado ao aumento da idade, a pressão arterial 

aumenta linearmente com o passar dos anos(1,7). Estudos mostram que em 

indivíduos jovens, a hipertensão surge de maneira mais frequente apenas com o 

aumento da elevação na pressão diastólica, conquanto a partir dos 60 é a elevação 

da pressão sistólica(45,46). O risco relativo de desenvolvimento da doença 

cardiovascular relacionado ao aumento da pressão arterial não diminui com o 

avanço da idade e o risco absoluto apresenta aumento significante(7,36). 

A prevalência mundial de hipertensão entre homens (26,6%) e mulheres 

(26,1%) direciona que gênero não é um fator de risco para hipertensão. Estimativas 



24 
 

 

 

globais mostram taxas de hipertensão mais elevadas para homens até os 50 anos e 

para mulheres a partir dos 60. Hipertensão é mais prevalente em mulheres 

afrodescendentes com percentual de até 130% em relação às mulheres 

brancas(7,19,30). 
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3 OBJETIVOS 
                                                                                        
3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Identificar a prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica em trabalhadores 

adultos da área urbana e rural. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar fatores de risco a HAS associados a área rural e urbana 

 Identificar a prevalência da HAS estratificada por fatores associados em 

cada área estudada  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Trata-se de um estudo clínico, observacional, exploratório e transversal, com 

aplicação de questionário de coleta de dados, avaliação clínica e exames 

laboratoriais. Os critérios de inclusão do estudo foram: estar em plena atividade 

laborativa; ter idade igual ou superior a 18 anos, estar em jejum, e concordarem 

participar da pesquisa com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE). Assim, fica ressaltado que o único critério de exclusão foi ter consumido 

bebida alcoólica no momento das coletas. 

A amostra foi composta por voluntários com idade economicamente ativa. O 

período de coleta na área rural foi entre setembro de 2015 e abril de 2016, 

seguidamente na área urbana entre agosto de 2016 e abril de 2017. O total de 

convocados para os eventos de avaliação foram 708 voluntários (385 na área rural e 

323 na urbana), porém, devido à baixa adesão, atingiu-se o total de 400 voluntários, 

sendo 200 trabalhadores da área urbana e 200 trabalhadores da área rural. 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo CAEE: 

129583136000005546, MS/CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.  

Toda a equipe responsável pela coleta e tabulação dos dados foi composta 

por alunos de graduação e pós-graduação, previamente treinados a executarem as 

avaliações, divididos em cinco estações obrigatórias e duas estações de 

continuidade: I- Estação TCLE; II- Estação para aplicação do questionário; III- 

Estação da coleta de sangue; IV- Estação de avaliação antropométrica; V- Estação 

de verificação pressórica; VI- Ambulatório Geral; VII- Ambulatório de Especialidade. 

 A estação TCLE assegurou garantir aos participantes toda compreensão dos 

objetivos da pesquisa e etapas a serem cumpridas, para tal finalidade, foi elaborado 

impresso de controle de passagem pelas estações, promovendo o monitoramento 

de quais estações o participante já tinha passado. Logo após assinarem o TCLE, os 

participantes da pesquisa responderam um questionário especifico que reuniu dados 

socioeconômicos, demográficos, perfil laboral e perfil de saúde.  

 Para as coletas de sangue foram utilizadas sistema a vácuo em um tubo de 

5mL para sorologia sem anticoagulante (Vacuette®). Após jejum de 8h e com 

intervalo máximo de 12h após a última refeição. Os tubos foram centrifugados por 10 

minutos a 6.000 RPM para a obtenção do soro. O soro foi estocado em tubos de 

1,5mL para microcentrífugas a -10ºC no laboratório de Núcleo de Saúde Pesquisa 



27 
 

 

 

do trabalhador (NUPAST). As dosagens de bioquímica foram quantificados no 

equipamento BS 200 da marca Mindray, para colesterol total, HDL, LDL e 

triglicerídeos foram utilizados kits da marca ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL 

LTDA(57–60).  

Para as medidas antropométricas foi utilizada balança da marca Welmy 200 

Kg, com aproximação de 50g. Tarada e calibrada antes do início das verificações em 

cada evento e a cada cinco aferições. Para as verificações referente a circunferência 

da cintura foi utilizada fita métrica da marca Png do Brasil. O protocolo de verificação 

utilizado foi o manual de antropometria do Ministério da Saúde (2013)(61).  

O índice de massa corpórea (IMC) foi definido pela fórmula (Kg/A²), sendo 

classificado em baixo peso (<18,5 Kg/m²), peso normal (18,5 a 24,9 Kg/m²), 

sobrepeso (25 a 29,9 Kg/m²) e obesidade (≥ 30 Kg/m²). Considerando valores de 

risco > 102 cm e > 82 cm, para homens e mulheres respectivamente(16). A medida 

isolada da circunferência da cintura (CC), teve objetivo de verificar complicações 

metabólicas associadas à obesidade, correlaciona-se fortemente com o IMC e 

oferecer identificação do tecido adiposo visceral(18,19). 

Para a verificação pressórica, foi utilizado um monitor multiparamétrico da 

marca Mindray BeneView T5 (China), devidamente testado e calibrado, material 

este, fornecido pela instituição parceira (Hospital Monsenhor João Batista de 

Carvalho Daltro-HRL). Previamente foi explicado o procedimento ao participante da 

pesquisa e orientado repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. Sendo 

instruído a não conversar durante a avaliação e que possíveis dúvidas deveriam ser 

esclarecidas antes ou após o procedimento. Foi certificado que o participante não 

estava com desejo de urinar, não praticou exercícios físicos há pelo menos 60 

minutos antes da verificação, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos 

estimulantes e não fumou nos 30 minutos anteriores(9). 

Os participantes foram orientados a ficar em sentados, com as pernas 

descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço 

direito foi o membro escolhido, sendo o mesmo elevado e alinhado na altura do 

coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), livre de roupas, 

apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido(9). 

Para a aferição, inicialmente foi obtido a circunferência da região mediana do 

braço, onde foi direcionado o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa 
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cubital, centralizando o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria 

braquial, somente após estes passos acima descritos foi acionado o início da 

verificação em monitor, realizando três aferições com espaçamentos de um a dois 

minutos para nova avaliação, os valores das pressões arteriais obtidos para os 

pacientes foram anotado em formulário com valores exatos sem aproximações(9). 

Os pacientes que apresentaram média de pressão sistólica e diastólica em 

padrões inferior a 139/89 mmHg, foram orientados quanto a doença hipertensiva, 

informados da ausência de alteração pressórica no exame e liberados. Os que 

apresentaram valores superiores ao limite, foram orientados quanto a doença 

hipertensiva e encaminhados para o ambulatório geral no Hospital Geral de Lagarto 

(HRL), em dia e datas pré-acordadas. A mesma orientação de encaminhamento ao 

ambulatório geral foi feita aos participantes que relataram uso de anti-hipertensivo, 

mesmo os que não apresentaram valores pressóricos alterados. 

No ambulatório geral os voluntários encaminhados procediam a aferição da 

com o mesmo aparelho e seguindo o protocolo da triagem em seis momentos 

distintos, três aferições em posição sentada e três em decúbito dorsal. Quando a 

média de pressão sistólica e diastólica permaneceu igual ou superior a 140/90 

mmHg de maneira independente o voluntário foi encaminhado a terceira etapa ou 

ambulatório de especialidade cardiológica, do contrário foram orientados e 

informados da ausência de alteração pressórica no exame e liberados. 

No ambulatório de especialidade cardiológica os participantes foram 

submetidos a avaliação pressórica com o mesmo aparelho utilizado nas aferições 

anteriores e encaminhados para avaliação com o cardiologista que analisou os 

exames laboratoriais, anamnese, ECG de 12 derivações e ficha de verificações 

pressóricas anteriores, fechando diagnóstico e conduzindo terapêutica apropriada 

para os casos conforme Clinical Guidelines and Recommendation(9). 

Posteriormente os dados foram organizados e armazenados em um banco de 

dados digital em excel e posteriormente importado para o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 21.0 - OS X). As variáveis categóricas foram 

expressas em número absoluto e percentual. As variáveis contínuas em média ± 

desvio padrão. Para teste de associação das variáveis categóricas, foi utilizado o 

teste exato de Fisher. Cada variável continua foi classificada quanto a sua 

distribuição (paramétrica e não-paramétrica) pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 
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Para o teste de associação de dois grupos, para variáveis continuas com distribuição 

paramétrica utilizou-se o teste t de Student e com distribuição não-paramétrica 

utilizou-se o teste U de Mann Whitney. Em todos os teste utilizados foi adotado nível 

de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

O estudo incluiu 400 voluntários adultos economicamente ativos, 323 (80,8%) 

homens e 77 (19,2%) mulheres. A média de idade da amostra foi 39,3 ± 13 anos, 

quando estratificado 117 (29,3%) ficaram na faixa entre 19-29 anos, 122 (30,5%) 

entre 30-39 anos, 67 (16,8%) entre 40-49 anos, 52 (13,0%) entre 50-59 anos, 29 

(7,3%) entre 60-69 anos e 13 (3,3%) entre 70-79 anos. A renda familiar per capita 

dos voluntários da pesquisa foi inferior a um salário mínimo mensal em 233 (58,3%) 

voluntários e 363 (91,7%) não ultrapassam três salários mínimos. O nível de 

escolaridade foi baixo, com 141 (35,3%) da amostra tendo menos de oito anos de 

estudo formal, e quase a totalidade não chega a ter completado o ensino médio. No 

que se refere a cor de pele 330 (82,5%) se auto relataram negros ou mulatos. 

Histórico de hipertensão familiar foi positivo em 241 (60,3%) trabalhadores. O hábito 

do fumo foi verificado em 102 (25,5%) e do álcool em (241) 60,3% sujeitos da 

pesquisa. Com relação a riscos individuais, 229 (57,3%) apresentaram ao menos 

sobrepeso (IMC acima de 24,9) e 96 (24,0%) apresentaram valores de risco para 

circunferência da cintura (acima de 102 para homens e acima de 82 para mulheres). 

Quanto ao perfil lipídico, LDL acima do desejável (acima de 100 mg/dL) foi 

apresentado por 247 (60,7%) voluntários, HDL abaixo de 40 mg/dL por 141 (35,3%) 

indivíduos, colesterol total acima de 200 mg/dL por 177 (44,3%) trabalhadores e 

triglicerídeos acima do desejável (acima de 150 mg/dL) em 208 (52,0%) sujeitos da 

pesquisa. Quanto ao local de moradia dos voluntários, 200 (50,0%) são moradores e 

exercem atividade laborativa na área urbana e 200 (50%) são moradores e exercem 

atividade laborativa na área rural. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresentou prevalência na amostra de 

115 (28,8%) indivíduos, sendo destes 57 novos casos diagnosticados de HAS e 58 

casos de usuários de anti-hipertensivos (destes apenas 20 (34,5%) apresentaram 

níveis pressóricos controlados enquanto que a maioria, 38 (65,5%) casos 

apresentaram descontrole pressórico). Quando o perfil de HAS foi estratificado para 

área urbana e rural a prevalência foi respectivamente 16,5% e 41,0%. O gráfico 1 

demonstra a distribuição de HAS por área e a subclassificação dos hipertensos. 

Exames de eletrocardiograma de doze derivações foram feitos em todos os 
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pacientes hipertensos, exames alterados foram encontrados em 19 (57,6%) dos 

hipertensos da área urbana e 30 (36,6%) dos hipertensos da área rural.   

 

A diferença de prevalência de hipertensão entre a área urbana e rural sofreu 

influência dos fatores de risco aos quais os sujeitos da pesquisa foram expostos. Os 

resultados a seguir comparam variáveis do perfil sociodemográfico entre as áreas 

rural e urbana (Tabela 1). 

 

 

Valor	de	 p*

Frequência % Frequência % Urbana	vs.	

Feminino 32 16,0 45 22,5

Masculino 168 84,0 155 77,5

Branco 163 82 167 84

Negro	ou	mulato 37 19 33 17

19-29 97 48,5 20 10,0

30-39 82 41,0 40 20,0

40-49 13 6,5 54 27,0

50-59 7 3,5 45 22,5

60-69 1 0,5 28 14,0

70-79 0 0,0 13 6,5

Acima	de	3	salários	 37 18,5 0 0,0

Entre	1	e	3	salários	 115 57,5 15 7,5

Abaixo	de	um	salário	 48 24,0 185 92,5

Solteiro 90 45,0 141 70,5

Casado 110 55,0 59 29,5

Até	oito	anos	de	estudo 68 34,0 191 95,5

Mais	de	oito	anos	de	 132 66,0 9 4,5

*p	valor	calculado	pelo	teste	qui	quadrado

OR	(IC95%)	

para	área	rural

-

-

1,75	(1,39-2,20)

11,55	(6,11-

21,83)

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Situação	Conjugal

Nível	educacional

Faixa	etária	–	anos

Perfil	sócio	econômico

Gênero 1,22	(0,98-1,52)

Cor	de	pele 1,07	(0,82-1,41)

Variável
Área	Urbana Área	Rural

0,099

0,599

Tabela	1	–	Perfil	sociodemográfico	(área	rural	vs	urbana)
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Os fatores de risco cardiovasculares avaliados e a comparação de suas frequências 

entre área rural e urbana são demonstrados na tabela 2. 

 

As frequências das variáveis de perfil lipídico e as frequências dos resultados do 

exame de eletrocardiograma foram comparados entre a área rural e urbana sendo 

demonstrados na tabela 3. 

 

A HAS apresentou prevalência diferencial entre as estratificações do perfil 

sociodemográfico, apresentando diferentes odds ratio (OR). A tabela 4 demonstra a 

prevalência estratificada da HAS e a comparação de OR em relação a situação de 

menor risco para cada variável entre indivíduos da área urbana e rural. 

Valor	de	p*

Frequência % Frequência % Urbana	vs.	Rural

Ausente 93 46,5 66 33,0

Presente 107 53,5 134 67,0

Ausente 144 72,0 137 68,5

Presente 56 28,0 63 31,5

Não 183 91,5 115 57,5

Sim 17 8,5 85 42,5

Não 77 38,5 82 41,0

Sim 123 61,5 118 59,0

Normal 88 44,0 83 41,5

Sobrepeso 80 40,0 86 43,0

Obesidade 32 16,0 31 15,5

Normal 158 79,0 146 73,0

Aumentada 42 21,0 54 27,0

*p	valor	calculado	pelo	teste	qui	quadrado

0,92	(0,75-1,13)

7,96	(4,50-14,08)

-

1,40	(0,88-2,20)

OR	(IC95%)	para	área	

rural

Tabela	2	–	Fatores	de	risco	cardiovasculares	(área	rural	vs	urbana)

<0,001

0,827

0,160

0,609 0,90	(0,60-1,35)

0,75	(0,60-0,93)0,006

0,444

IMC

Circunferência	da	cintura

Área	Urbana Área	Rural
Variável

Consumo	de	alcool

Hábito	do	fumo

Histórico	familiar	de	hipertensão

Histórico	familiar	de	infarto

Valor de p*

Frequência % Frequência % Urbana vs. Rural

Desejável 95 47,5 128 64,0

Risco 50 25,0 23 11,5

Alto 55 27,5 49 24,5

Normal 100 50,0 159 79,5

Baixo 100 50,0 41 20,5

Desejável 63 31,5 94 47,0

Limitrofe 50 25,0 50 25,0

Limitrofe de  alto 45 22,5 26 13,0

Alto 20 10,0 19 9,5

Muito alto 22 11,0 11 5,5

Desejável 94 47,0 98 49,0

Limitrofe 38 19,0 42 21,0

Alto 56 28,0 58 29,0

Muito alto 12 6,0 2 1,0

*p  valor calculado pelo teste qui quadrado

HDL

LDL

Triglicerideos

Tabela 3 – Perfil lipídico (área rural vs urbana)

Variável

Colesterol Total

-

<0,001

0,005

0,059

Área Urbana Área Rural OR (IC95%) para 

área rural

<0,001 -

0,26 (0,17-0,40)

-
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As estratificações de prevalência são apresentadas na tabela 5 com relação aos 

fatores de risco cardiovasculares (p valor e OR) para cada área estudada. 

 

A tabela 6 apresenta a prevalência de HAS estratificada por área e por variáveis do 

perfil lipídico. 

 

Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de		 p* Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de		 p*

Feminino 6 18,8 1 13 28,9 1

Masculino 28 16,7 0,87	(0,33-2,30) 68 43,9 1,92	(0,94-3,95)

Branco 6 16,2 1 13 39,4 1

Negro	ou	mulato 28 17,2 0,93	(0,36-2,44) 68 40,7 0,94	(0,44-2,03)

19-29 9 9,3 1 1 5,0 1

30-39 19 23,2 2,95	(1,25-6,94) 12 30,0 8,14	(0,98-67,94)

40-49 3 23,1 2,93	(0,68-12,65) 13 24,1 6,02	(0,73-49,5)

50-59 2 28,6 3,91	(0,66-23,13) 23 51,1 19,86	(2,45-161,26)

60-69 1 100,0 0,09	(0,05-0,17) 21 75,0 57,00	(6,41-506,90)

70-79 0 0,0 - 11 84,6 104,50	(8,47-1299,32)

Acima	de	3	salários	mínimos 7 18,9 1 0 0,0 -

Entre	1	e	3	salários	mínimos 20 17,4 0,90	(0,35-2,34) 5 33,3 1

Abaixo	de	um	salário	mínimo 7 14,6 0,73	(0,23-2,31) 76 41,1 1,39	(0,46-4,24)

Solteiro 16 20,0 1 19 32,2 1

Casado 18 14,5 0,68	(0,33-1,42) 62 44,0 0,60	(0,31-1,14)

Até	oito	anos	de	estudo 14 20,6 1 77 40,3 1

Mais	de	oito	anos	de	estudo 20 15,2 0,69	(0,32-1,46) 4 44,4 1,18	(0,30-4,55)

*p	valor	calculado	pelo	teste	qui	quadrado

Situação	Conjugal 0,307 0,122

Nível	educacional 0,332 0,805

Faixa	etária	–	anos <0,001 <0,001

Perfil	sócio	econômico 0,857 0,557

Gênero 0,774 0,071

Cor	de	pele 0,888 0,887

Tabela	4	–	Prevalência	da	HAS	em	relação	ao	perfil	sociodemográfico	estratificado	por	área	

Variável
Área	Urbana Área	Rural

Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de		 p* Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de		 p*

Ausente 13 14,0 1 24 36,4 1

Presente 21 19,6 1,50	(0,70-3,19) 57 42,5 1,29	(0,70-2,37)

Ausente 26 18,1 1 51 37,2 1

Presente 8 14,3 0,756	(0,32-1,78) 30 47,6 1,53	(0,83-2,80)

Não 29 15,8 1 40 34,8 1

Sim 5 29,4 2,21	(0,72-6,75) 41 48,2 1,74	(0,98-3,09)

Não 9 11,7 1 0,114 34 41,5 1

Sim 25 20,3 1,9	(0,84-4,38) 47 39,8 0,93	(0,52-1,65)

Normal 6 6,8 1 16 19,3 1

Sobrepeso 14 17,5 2,90	(1,06-7,96) 50 58,1 5,82	(2,91-11,64)

Obesidade 14 43,8 3,67	(1,48-9,07) 15 48,4 3,93	(1,61-9,57)

Normal 18 11,4 1 55 37,7 1

Aumentada 16 38,1 4,79	(2,17-10,58) 26 48,1 1,20	(0,90-1,60)

*p	valor	calculado	pelo	teste	qui	quadrado

Circunferência	da	cintura <0,001 0,180

Consumo	de	alcool 0,817

IMC <0,001 <0,001

Histórico	familiar	de	

infarto
0,524 0,164

Hábito	do	fumo 0,154 0,055

Tabela	5	–	Prevalência	da	HAS	por	fatores	de	risco	cardiovasculares	estratificado	por	área

Variável
Área	Urbana Área	Rural

Histórico	familiar	de	

hipertensão
0,289 0,403

Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de	p* Prevalência % OR	bruto	(IC95%) Valor	de	p*

Desejável 10 10,5 1 15 11,7 1

Risco 6 12,0 1,16	(0,40-3,40) 0,001 22 95,7 165,73	(20,81-1320,16)

Alto 18 32,7 4,14	(1,74-9,81) 44 89,8 66,29	(22,73-193,34)

Normal 17 17,0 1 66 41,5 1

Baixo 17 17,0 1,00	(0,49-2,09) 15 36,6 0,81	(0,40-1,65)

Desejável 11 17,5 1 18 19,1 1

Limitrofe 4 8,0 0,41	(0,12-1,38) 17 34,0 2,18	(1,00-4,74)

Limitrofe	de		alto	 9 20,0 1,18	(0,44-3,14) 0,232 21 80,8 17,73	(5,89-53,40)

Alto 6 30,0 2,03	(0,64-6,44) 16 84,2 22,52	(5,92-85,64)

Muito	alto 4 18,2 1,05	(0,30-3,72) 9 81,8 19,00	(3,78-95,63)

Desejável 5 5,3 1 9 9,2 1

Limitrofe 8 21,1 4,75	(1,44-15,63) 15 35,7 5,49	(2,16-13,95)

Alto	 19 33,9 9,14	(3,18-26,31) 55 94,8 181,30	(47,04-698,77)

Muito	alto 2 16,7 3,56	(0,61-20,80) 2 100,0 -

*p	valor	calculado	pelo	teste	qui	quadrado

Colesterol	Total

HDL

LDL

Triglicerideos

Tabela	6	–	Prevalência	da	HAS	por	perfil	lipídico	estratificado	por	área
Área	Urbana Área	Rural

Variável

<0,001

1,000 0,567

<0,001

<0.001
<0,001
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6 DISCUSSÃO 
 

Na amostra geral a prevalência da HAS atingiu 28,8% dos voluntários da 

pesquisa. No Brasil a prevalência identificada de HAS é bastante heterogênea, e 

estudos de grande abrangência nacional em adultos mostram variação de 22,3 a 

43,9% de prevalência(58). Quando foram comparadas as prevalências entre 

voluntários da área urbana e rural, a HAS foi 2,5 vezes mais prevalente entre os 

voluntários da área rural OR = 3,52 (2,20-5,61).  

A maior prevalência na área rural encontrada no presente estudo se 

contrapõe ao encontrado anteriormente para a população brasileira, onde foi 

observada prevalência de 21,0% na área urbana e 20,1% na área rural(62), porém 

este estudo, apesar de envolver um número alto de avaliados, não diagnosticou a 

HAS por mensuração e sim por auto relato, o que pode trazer um viés importante, 

principalmente quando consideramos uma população com baixo nível educacional 

formal e instrução em saúde(63), podendo ser influenciado pelo viés da não 

consciência da condição clínica pelo voluntário, consequentemente levando a uma 

diminuição da prevalência por auto relato da doença e de suas complicações(15,64). 

Dentre os hipertensos 115 voluntários, 49,6% (57 novos casos) foram 

diagnosticados pelo presente estudo e 58 voluntários já estavam em tratamento com 

anti-hipertensivos, destes, 20 apresentaram controle pressórico (pressão arterial 

menor que 140 x 90 mmHg), os outros hipertensos, 38 voluntários não apresentaram 

níveis pressóricos controlados. A subnotificação somada a terapêutica não efetiva 

atingiram 82,5% dos hipertensos. Este quadro induz aumento da incidência de 

lesões em órgãos alvo que por consequência aumentam os custos necessários para 

tratamento(65), esta prevalência de alteração pressórica (por subnotificação ou 

terapêutica não efetiva) é igualmente elevada para área urbana e rural atingindo 

81,8% e 82,9% respectivamente. Os novos casos diagnosticados pelo estudo são 

percentualmente 4,7 vezes maiores na área urbana se comparados a rural (42,7% 

vs. 9,1%).  

Apesar da hipertensão ter sido mais prevalente na área rural, alterações no 

exame de ECG foram 1,6 vezes mais frequentes entre os hipertensos da área 

urbana se comparados aos da área rural (57,6% vs. 36,6%). Alterações de ECG são 

parâmetros importantes no monitoramento de hipertensos e foram significativamente 

associadas à morbidade e mortalidade cardiovascular(1,11,40). 
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Com relação as distribuições das variáveis sociodemográficas, de risco 

cardiovascular e de perfil lipídico, o gênero, cor de pele, histórico familiar de infarto, 

consumo de álcool, IMC, circunferência da cintura e triglicerídeos não apresentaram 

diferença de distribuição entre os voluntários da área urbana e rural.  

As diferenças entre as áreas foram estatisticamente significantes quanto a 

distribuição por faixa etária, sendo mais frequente adultos jovens na área urbana e 

faixas de idade mais avançada na área rural. Quanto ao perfil socioeconômico uma 

maior frequência de baixa renda foi associada a área rural. O estado civil casado foi 

mais frequente na área urbana. O nível educacional mais baixo foi associado a área 

rural. Estes resultados são reflexo das características amostrais de cada região, 

agricultores familiares na área rural e funcionários de indústria de beneficiamento 

agrícola na área urbana. Sendo assim, o mercado de trabalho urbano exige 

qualificação formal, remunera relativamente melhor, dando melhores condições para 

oficialização da constituição de núcleo familiar(66).  

Os fatores de risco cardiovasculares: histórico familiar de hipertensão e hábito 

do fumo foram mais frequentes na área rural, sendo este primeiro não modificável e 

o segundo podendo ser alterado com educação em saúde. É característico de 

regiões de mais difícil acesso e com menos concentração de estabelecimentos de 

saúde que hábitos deletérios não consigam ser combatidos com a mesma 

efetividade que em áreas com melhor estrutura de acesso a saúde, como em 

centros urbanos(67).  

Comparativamente o perfil lipídico entre voluntários da área rural e urbana 

apresentou diferença estatisticamente significante para colesterol total, HDL e LDL. 

Os resultados mostraram maior frequência de níveis de colesterol total, HDL e LDL 

que não conferem risco ao desenvolvimento da HAS nos voluntários da área rural. O 

perfil lipídico é fortemente influenciado por características de estilo de vida (níveis de   

stress, atividade física e dieta), a área rural parece favorecer estilo de vida mais 

saudável(68), com menor nível de stress, e consumo de alimentos menos 

industrializados.  

Não obstante a variação da HAS entre as áreas rurais e urbanas, está 

também foi modificada em relação as variáveis do estudo. A literatura não apresenta 

uniformidade de risco definido para gênero e o aparecimento da HAS, estabelece 

que fatores característicos da amostra podem influenciar conferindo maior risco a um 
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ou outro gênero(69). Os resultados mostraram que o gênero masculino apresentou 

prevalência menor na área urbana [16,7% vs. 18,8%, OR 0,87 (0,33-2,30)] enquanto 

que na área rural foi o inverso [(43,9 vs. 28,9, OR 1,92 (0,94-3,95)] apesar de para 

ambas as áreas a diferença não ser estatisticamente significante. A cor de pele 

predominante em ambos grupos foi de negros ou mulatos (acima de 80% da 

amostra) está característica não teve associação com a prevalência de HAS e 

retrata que ambas as comunidades são miscigenadas e provavelmente tem 

ancestralidade comum, característica da população nordestina brasileira(70). Com 

relação ao perfil socioeconômico, a amostra como um todo é de baixo poder 

aquisitivo, apresentando maior vulnerabilidade econômica na área rural. Com 

relação a prevalência de HAS estratificada por classe econômica a área urbana 

apresentou relação diretamente proporcional entre aumento da prevalência da 

doença e aumento da renda, já na área rural a relação HAS e renda foi 

inversamente proporcional conferindo maior prevalência nos indivíduos de renda 

inferior a um salário mínimo. Sem diferença significativa em ambas as áreas. A 

classe econômica é um cofator de atuação dúbia, pois ao mesmo tempo que o 

aumento de renda confere maior facilidade de acesso aos serviço de saúde, também 

pode estar relacionada a maiores níveis de stress(1). A situação conjugal não 

mostrou associação com prevalência da condição hipertensiva na área urbana e na 

área rural. Dos fatores sociodemográfico, a faixa etária mostrou relação diretamente 

proporcional tanto para área urbana quanto para área rural, aumentando a 

prevalência de HAS com o incremento de faixa etária. Este achado é 

extensivamente corroborado em diferentes populações estudadas no Brasil(21,71)  e 

em outros países(2,67), tanto na área urbana quanto rural(15). 

 Variação na prevalência não foi associada a histórico de hipertensão familiar 

e histórico de infarto familiar. Com relação ao habito do fumo, uma maior prevalência 

foi verificada entre fumantes (29,4% vs. 15,8% na AU) e (48,2 vs. 34,8% na AR), 

porém não atingiram significância estatística. O fumo é considerado um fator de 

risco a HAS para a maioria dos estudos(1,25), porém algumas pesquisas não 

demonstrarão esta associação(1). Associação positiva entre a hipertensão arterial e a 

obesidade é recorrente na literatura(51,71). Os resultados deste trabalho através do 

índice de massa corpórea (IMC) e da circunferência da cintura (CC) mostram 

claramente o incremento de prevalência da HAS com o aumento destes marcadores 
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de obesidade. Este padrão de distribuição da prevalência ocorreu tanto para AU 

quanto para a AR.  

 Com relação ao perfil lipídico e a prevalência da condição estudada, os 

resultados do exame de HDL não mostram significante diferença nos valores de 

prevalência, em ambas as áreas. Os valores de colesterol total, LDL e triglicerídeos 

elevado apresentarão associação positiva com o desenvolvimento de HAS. Estes 

resultados são frequentemente replicados em diferentes populações(59,71) e podem 

ter relação com o risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares(1,63,71). 

Apesar de todos o empenho no desenho e execução do estudo, as limitações 

da pesquisa estão relacionadas a três aspectos: 1- o fato de os participantes do 

estudo terem sido selecionados a partir daqueles presentes nos eventos propostos 

para cada área envolvida na pesquisa (rural e urbana), o que resultou em uma 

amostra diferente da aleatoriedade do sorteio dos voluntários recrutados, 2- a 

limitação de tempo de execução não permitiu rechamada dos convocados ausentes 

no evento de triagem, restringindo o número de participantes, e 3- o fato de não 

terem sido avaliadas as práticas de atividades físicas, hábitos alimentares e  níveis 

de stress. O grupo do estudo não estabeleceu uma maneira confiável de acesso a 

estes dados, principalmente pelo delineamento do estudo ser transversal.  

Não obstante as limitações inerentes a esta pesquisa, alguns diferenciais 

podem ser ressaltados neste trabalho: i- o diagnostico criterioso da HAS, em três 

momentos distintos (triagem, ambulatório geral e cardiológico); ii- a aferição de PA 

padronizada por monitor multiparâmetro; iii- a avaliação médica e o 

encaminhamento de todos os voluntários hipertensos a rede de saúde; iv- a analise 

de prevalência estratificada nas variáveis envolvidas no estudo e divididas por cada 

área estudada e por fim v- o envolvimento de trabalhadores da área rural, que são 

raramente avaliados nos estudos pelas dificuldades de acesso geográfico e 

sociocultural. Desta forma, os resultados gerados contribuem para um melhor 

entendimento da heterogeneidade dos indivíduos avaliados e as diferenças de 

prevalência de HAS e fatores de risco associados entre os voluntários das áreas 

urbana e rural. O melhor conhecimento e entendimento dos fatore associados 

podem servir como norteadores de políticas de saúde integradas que favoreçam 

medidas preventivas, diminuindo custos de tratamento para o sistema de saúde, 

melhorando a qualidade de vida e diminuindo a prevalência da doença hipertensiva.  
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7 CONCLUSÃO 
 
 

A prevalência de hipertensão arterial foi maior na população rural em 

comparação a população urbana. Os novos casos diagnosticados refletem a 

necessidade de aumento no monitoramento da população destas áreas. O 

descontrole pressórico entre os voluntários que faziam uso de AH apontam para 

uma necessidade maior de acompanhamento dos pacientes já inclusos em 

ambulatórios de hipertensão. Os fatores de risco associados como renda familiar 

bruta, tabagismo, estado civil, idade, histórico de hipertensão familiar, IMC, 

tabagismo e histórico familiar de infarto na população rural podem explicar em parte 

esse aumento de prevalência de HAS na população rural em comparação a urbana. 

Assim, a necessidade de um diagnóstico cada vez mais precoce e incentivo de uma 

condução terapêutica monitorada e regular seria a forma mais econômica e eficiente 

para obter um controle adequado para minimizar as possíveis sequelas. 
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APÊNDICE B 

ORIENTAÇÃO AO PACIENTE PARA VERIFICAÇÃO DA PA 

MONITOR/ESFIGNOMANÔMETRO 

Preparo do paciente: 

 Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos 

em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Possíveis 

dúvidas devem ser esclarecidas antes ou após o procedimento. 

 Certificar-se de que o paciente NÃO: 

• Estar com a bexiga cheia; 

• Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; 

• Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos; 

• Fumou nos 30 minutos anteriores. 

 Posicionamento do paciente: 

Deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na 

cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno 

ou 4º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido. 

Para a medida propriamente: 

1. Obter a circunferência aproximadamente no meio do BRAÇO ESQUERDO.  

2. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital. 

3. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial. 

4. Acionar o início da verificação em monitor. 

5. Sugere-se esperar em torno de UM A DOIS minutos para nova medida. 

6. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos”. 

7. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. 

 

MEDIDA COM O ESFIGNOMANÔMETRO 

4. Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial. O seu 

reaparecimento corresponderá à PA sistólica. 

5. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do 

estetoscópio sem compressão excessiva. 

6. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão 

sistólica, obtido pela palpação. 

7. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo). 

8. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), 

que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a 

velocidade de deflação. 

9. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff). 

10. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa. 

11. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no 

abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero. 

12. Sugere-se esperar em torno de UM A DOIS minutos para nova medida. 

13. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos”. 

14. Informar os valores de pressões arteriais obtidos para o paciente. 
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APÊNDICE D 

 

AVALIAÇÃO ASSISTENCIAL E DE PESQUISA 

NOME_____________________________________________, 

______ ANOS. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO_____________ 

DATA HORA SÍSTOLE DIÁSTOLE PULSO 

FR PM 

SATURAÇÃO OBSERVAÇÃO 

  
  

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANAMNESE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Diagnostico _____________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Drº Patrezze Machado Chagas 

Cardiologista/Intensivista 
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ANEXO 1 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 

PESQUISA CITRUS – 2012/2013 
 

Título do Projeto de pesquisa: Análise de indicadores de saúde e marcadores de risco à exposição a 

agrotóxicos nos trabalhadores das lavouras da laranja nas regiões de maior produção do Estado de Sergipe. 

Instituições parceiras: MPT-SE / Fundacentro / UFS / IFS / EMDAGRO / CEREST / SMS / FETASE 
 
 

QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO CARDIO 
CITRUS- LAGARTO/ BOQUIM 

IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Número do voluntário (conforme o crachá): _______________________________ 

2. Data de nascimento: ______ / _____ / ________ 

3. Gênero  (  )M  (  ) F  

4. Endereço (localização): _________________________________________________ 

5. Grau de instrução:  

(  ) Até fundamental I  incompleto (  ) Até Fundamental II  Incompleto  (  ) Até Médio Incompleto   
(  ) Até Médio completo  (  ) Até Superior Incompleto   (  ) Até Superior Completo 

6. Estado Civil 

(  ) Casado/união estável   (  ) Solteiro (  ) Viúvo/Separado/Divorciado 
7. Local de residência 

(  ) Comunidade Rural (  ) Município 
(  ) Outro Município. Qual? ________________________________________ 

8. Perfil socioeconômico – formulário ABEP-CCEB 2015 

 
 
DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO 

9. Auto relato de etnia: 

(  ) Pardo (  ) Negro  (  ) Branco  (  ) Índio   (  ) Amarelo 



51 
 

 

 

10. Na família alguém tem hipertensão? (  ) SIM (  ) NÃO 

11. Faz uso de anti-hipertensivo?(  ) SIM   (  ) NÃO 

12. Fumante?   (  ) SIM   (  ) NÃO 

13. Consome bebida alcóolica?(  ) SIM   (  ) NÃO 

 


