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RESUMO 

 

Sarno F. A importância do excesso de peso e da obesidade abdominal na 

determinação da hipertensão arterial sistêmica em adultos em uma população 

de funcionários de um hospital de grande porte de São Paulo. São Paulo; 2004. 

[Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

 

Introdução: O excesso de tecido adiposo, tanto global quanto abdominal, tem se 

associado com o desenvolvimento de comorbidades, sendo a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) uma das mais importantes. 

Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar a influência de categorias de 

índice de massa corpórea (IMC) e de medida de cintura abdominal (CA) na 

ocorrência de HAS. 

Sujeitos e Métodos: Fizeram parte deste estudo transversal 1.584 indivíduos, com 

idades entre 18 e 64 anos (44,6% homens, idade média de 33,1 anos), funcionários 

de um hospital de grande porte de São Paulo, Brasil.  

Medida principal do desfecho: A HAS foi definida como sendo a medida da 

pressão arterial ≥ 140/90 mmHg e/ou o uso de medicação anti-hipertensiva. O efeito 

do IMC e da CA sobre a pressão arterial foi estudado através de modelos de 

regressão logística, ajustados para potenciais variáveis de confusão. Foi calculado 

também aproximações do risco atribuível populacional (RAP) de HAS relacionado 

ao IMC e a CA. 

Resultados: A prevalência de HAS foi de 18,9%, sendo 26,9% no sexo masculino e 

12,5% no sexo feminino. Foi observada uma tendência linear de associação entre as 

categorias de IMC e HAS, sendo que, tomando-se como base os indivíduos com IMC 

< 22,5, as razões de chance para a ocorrência de HAS foram de 2,1, 3,8 e 12 para 

homens com IMC de 22,5 a 25, de 25 a 30 e ≥ 30, respectivamente. Para mulheres 

esses valores foram de 1,6, 2,3 e 8,7, respectivamente. As razões de chance de HAS 

associadas a valores elevados de IMC se mantiveram significativas mesmo após o 

controle para CA. Os modelos de regressão logística construídos para CA indicaram 

razões de chance para a ocorrência de HAS de 2,2 e 5,9 para homens com CA entre 

94 e 102 e ≥ 102 cm, respectivamente. Para mulheres com CA de 80 a 88 e ≥  88 cm 



esses valores foram de 1,1 e 4,2, respectivamente. As razões de chance se 

mantiveram significativas mesmo após a inclusão do IMC nesses modelos. Na 

divisão por quartis do IMC e da CA foi observada a mesma tendência linear de 

associação com a HAS. O cálculo do RAP indicou que valores elevados de IMC (≥ 

22,5) determinavam 73% da ocorrência de HAS em homens, sendo 8%, 31% e 34% 

dessa ocorrência atribuível a IMC de 22,5 a 25, de 25 a 30 e ≥ 30, respectivamente. 

Para mulheres esses valores foram de 55%, 8%, 15% e 32%, respectivamente. Da 

mesma forma, valores elevados de CA em homens (≥ 94 cm) determinavam 50% da 

ocorrência de HAS, sendo 14% e 36% nos indivíduos com CA entre 94 e 102 cm e ≥ 

102 cm, respectivamente. Em mulheres esses valores foram de 44%, 2%, e 42% para 

medidas de CA ≥ 80 cm, entre 80 e 88 cm  e ≥ 88 cm, respectivamente. 

Conclusão: Foi possível demonstrar relações, independentes de potenciais fatores 

de confusão, entre as categorias de IMC e de medida da cintura abdominal e a 

ocorrência de HAS. Essas relações se mantiveram significativas quando o IMC era 

ajustado para CA e quando a CA era ajustada para IMC, indicando que tanto o 

excesso de tecido adiposo abdominal quanto o excesso de tecido adiposo global 

representavam riscos para o desenvolvimento da HAS. Foi demonstrado também que 

o excesso de tecido adiposo, global e abdominal, responderam por grande parte da 

ocorrência de HAS em homens e mulheres e que valores de IMC comumente 

considerados como normais (22,5 a 24,9) já representam risco para o 

desenvolvimento de HAS. 

 

 

Descritores: hipertensão arterial sistêmica; hipertensão; obesidade; obesidade 

abdominal; cintura abdominal; excesso de peso 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Sarno F. A importância do excesso de peso e da obesidade abdominal na 

determinação da hipertensão arterial sistêmica em adultos em uma população 

de funcionários de um hospital de grande porte de São Paulo [Importance of 

overweight and abdominal obesity on systemic arterial hypertension in adults in a 

population of a great hospital’s employees of Sao Paulo - Brazil]. São Paulo (Br); 

2004. [Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

 

Introduction:  The excess of adipose tissue, global as much as abdominal, has been 

associated with development of comorbidities, which case systemic arterial 

hipertension (SAH) is one of the most important. 

Objectives:  The aim of this study was to evaluate the relationship between 

categories of body mass index (BMI) and waist circumference (WC) on SAH. 

Subjects and Methods: A cross sectional analysis was conducted of 1,584 subjects 

aged 18 to 64 years (44,6% men, mean age 33,1 years) of a great hospital’s 

employees of Sao Paulo, Brazil. 

Principal outcome: The SAH was defined as blood pressure levels ≥ 140/90 mmHg 

and/or use of anti-hypertensive medication. Logistic regression models, adjusted for 

potential’s confusion factors, studied the correlation between BMI and WC on SAH. 

The population attributable risk (PAR) of SAH related to BMI and WC was also 

calculated. 

Results:  Prevalence of SAH was 18.9%, wich 26.9% in male and 12.5% in female. 

A linear trend relationship between categories of BMI and HAS was observed, and 

based in individuals with BMI < 22.5, odds ratio for HAS were 2.1, 3.8 and 12 for 

men with BMI from 22.5 to 25, 25 to 30 and ≥ 30, respectively. For women these 

values were 1.6, 2.3 and 8.7, respectively. Odds ratio for HAS associated with high 

values of BMI remained significant, even after adjustement for WC. Logistic 

regression’s models for WC showed odds ratio for HAS of 2.2 and 5.9 for men with 

WC from 94 to 102 and ≥ 102 cm, respectively. For women with WC from 80 to 88 

and ≥ 88 cm these values were 1.1 and 4.2, respectively. Odds ratios remained 

significant after inclusion of BMI in these models. A same linear trend relationship 



with SAH was observed in division for quartiles for BMI and WC. Calculation of 

RAP indicated that high values of BMI (≥ 22.5) determined 73% of occurrence of 

SAH in men and 8%, 31% and 34% of this occurrence were attributable to BMI from 

22.5 to 25, 25 to 30 and ≥ 30, respectively. For women these values were 55%, 8%, 

15% and 32%, respectively. In the same way, high values of WC in men (≥ 94 cm) 

determined 50% of occurrence of SAH, which case 14% and 36% of this occurrence 

in individuals with WC from 94 to 102 cm and ≥ 102 cm, respectively. In women 

these values were 44%, 2%, and 42% for WC ≥ 80 cm, from 80 to 88 cm and ≥ 88 

cm, respectively. 

Conclusion: It was possible to demonstrate relationships, independent of potential’s 

confusion factors, between categories of BMI and waist circumference and 

occurrence of SAH. These relationships remained significant when BMI was 

adjusted for WC and when WC was adjusted for BMI, showing that excess of 

abdominal adipose tissue as much as excess of global adipose tissue represented a 

risk for development of SAH. It was also demonstrated that excess of adipose tissue, 

global and abdominal, was responsible for great part of occurrence of SAH in men 

and women and BMI from 22,5 to 24,9, commonly consider as normal, already 

represented a risk on development of SAH. 

 

 

Descriptors: hypertension, systemic arterial hypertension, obesity, abdominal 

obesity; waist circumference, overweight 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Definição 

 

Apesar do grande avanço conseguido até o momento no estudo da HAS, 

ainda se tem dificuldades na definição dessa doença. 

A medicina, tradicionalmente, tem delimitado a HAS através de três 

classificações, que podem ser chamadas de estatística, epidemiológica e clínica: 

- A primeira delas se baseia na distribuição de freqüência das pressões arteriais 

sistêmicas em uma determinada população de interesse, estabelecendo como 

hipertensos os indivíduos que tiverem suas pressões arteriais (sistólica e/ou 

diastólica) maiores do que algo em torno da média mais dois desvios-padrão. 

- A segunda classificação se baseia no conceito de risco relativo para definir os 

limites da HAS. Assim, define como ponto de corte numa determinada 

população, valores pressóricos a partir dos quais começa a ser significativo o 

aumento do risco de aparecerem complicações próprias da doença. Tal visão 

da HAS favorece a classificação em diferentes níveis ou graus de hipertensão, 

uma vez que os riscos de morbidade e mortalidade tendem a crescer com a 

elevação dos níveis pressóricos, muito embora implique num alto grau de 

arbitrariedade na definição destes níveis.  

- A relação contínua entre os níveis de pressão arterial e o risco cardiovascular 

faz com que qualquer definição e classificação de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) sejam arbitrárias. A sugerida por Evans e Rose (EVANS e 

ROSE 1971) há mais de 30 anos (“a hipertensão arterial deve ser definida nos 

níveis em que o tratamento traz mais benefícios do que malefícios” – terceiro 

modo de classificar a HAS) também indica que a definição numérica deve ser 

flexível e resultado do conjunto de fatores de risco associado com a 

tolerabilidade dos medicamentos disponíveis (CORDEIRO et al 1993, 

ZANCHETTI et al 2003). 

 



O Comitê Nacional em Prevenção, Detecção, Avaliação e Tratamento da 

Hipertensão Arterial dos Estados Unidos da América (EUA) publicou recentemente 

o seu sétimo relatório (CHOBANIAN et al 2003); logo após, a Sociedade Européia 

de Hipertensão, a Sociedade Européia de Cardiologia e a Sociedade Internacional de 

Hipertensão publicaram sua diretriz geral para a condução da HAS (ZANCHETTI et 

al 2003). E mais recentemente a Sociedade Britânica de Hipertensão também 

publicou sua diretriz para o manejo da HAS (WILLIAMS et al 2004). Todos 

estabeleceram que o diagnóstico de HAS seja definido como a medida da pressão 

arterial sistólica (PAS) superior a 140 mmHg ou da pressão arterial diastólica (PAD) 

acima de 90 mmHg, obtidas de modo padronizado, em duas ou mais medidas e em 

pelo menos duas ou mais ocasiões. 

 

 

 1.2 Fisiopatologia 

 
A maior parte dos casos de HAS não tem uma causa definida, sendo dessa 

forma chamada de essencial, primária ou idiopática e respondendo por 95% de todos 

os casos de hipertensão. A HAS essencial se agrupa em famílias e representa um 

conjunto de doenças ou síndromes heterogêneas geneticamente determinadas cujo 

fenótipo é modulado por uma interação complexa com o meio ambiente (OPARIL et 

al 2003). 

 

Quando a HAS surge devido a doenças, como doença renovascular, 

insuficiência renal, feocromocitoma, hiperaldosteronismo ou outras causas, passa a 

ser chamada de secundária. 

 

Muitos mecanismos fisiopatológicos têm sido descritos na gênese da HAS 

essencial (CALHOUN et al 2000):  

- aumento da atividade do sistema nervoso simpático;  

- excesso de produção de hormônios relacionados ao controle da retenção de 

sódio e vasoconstricção; 

- ingesta aumentada de sódio; 



- ingesta inadequada de potássio e cálcio; 

- secreção inapropriada de renina com resultante aumento de angiotensina 2 e 

aldosterona; 

- deficiências de vasodilatadores como prostaciclinas, óxido nítrico e peptídeo 

natriurético; 

- alterações na expressão do sistema cinina-calicreína; 

- anormalidades na resistência vascular, incluindo lesões seletivas da 

microvasculatura renal, diabetes mellitus, resistência à insulina e  obesidade; 

- aumento da atividade de fatores de crescimento vascular; 

- alterações nos receptores adrenérgicos que regulam o ritmo cardíaco, as 

propriedades inotrópicas do coração e o tônus vascular e  

- alterações no transporte de íons celulares. 

 

E o novo conceito de que as alterações funcionais e estruturais da vasculatura, 

incluindo a disfunção endotelial, o aumento do estresse oxidativo, a remodelação e a 

diminuição da complacência vascular, podem anteceder o quadro de HAS e 

contribuir com sua patogênese tem ganhado suporte nos últimos anos. 

 

Embora vários fatores claramente contribuem com a elevação da pressão 

arterial, os mecanismos renais provavelmente representam os mais importantes, 

como foi inicialmente descrito por Guyton e posteriormente reforçado por extensivos 

dados experimentais e clínicos. Outros mecanismos podem amplificar (por exemplo, 

à atividade do sistema nervoso simpático e remodelação vascular) ou diminuir (por 

exemplo, o aumento do peptídeo natriurético e o sistema cinina-calicreína) o efeito 

pressor da retenção de sal e água. A resultante interação entre esses fatores influencia 

tanto a pressão arterial como os danos aos órgãos alvo (GUYTON 1991). 

 

 O desenvolvimento da HAS também é influenciado pela história familiar: 

neste estudo, a PAS foi maior nos jovens cujos ambos os pais se encontravam no 3º 

tercil de pressão arterial quando comparados com o 1º tercil (diferença de 2,7 

mmHg). Apresentar ambos os pais no 3º tercil de PAD também resultava em maior 

PAD nesses mesmos jovens, demonstrando que a pressão arterial dos pais é um 



importante preditor da pressão arterial nos filhos desde a infância até a idade de 

adultos jovens (VAN DEN ELZEN et al 2004). 

 

 Vários estudos vêm, nos últimos anos, documentando a relação entre a HAS e 

o excesso de peso. Porém, os mecanismos envolvidos na relação entre a 

predisposição genética a HAS e a propensão ao desenvolvimento de adiposidade 

geral e abdominal não estão totalmente esclarecidos. Especula-se entre uma resposta 

inadequada do eixo hipotalâmico-hipofisário (BJORNTORP e ROSMOND 2000), 

baixo peso ao nascimento (CURHAN et al 1996), a hipótese do gene econômico 

(thrifty gene) (NEEL 1999), aumento da atividade simpática (GRASSI et al 1995), 

aumento da resistência vascular (GIANNATTASIO et al 1995), leptina e outras 

substâncias vasoativas (LANDSBERG 2001, MARK et al 1999, SHARMA et al 

2001). 

 

 Julius et al propuseram recentemente uma hipótese intrigante: entre 

indivíduos com pesos iguais, aqueles com HAS tendem a ganhar mais peso ao longo 

do tempo (JULIUS et al 2000). Nos indivíduos predispostos ao desenvolvimento de 

HAS, o aumento da atividade do sistema nervoso simpático resultaria em uma down-

regulation dos receptores adrenérgicos beta, levando a uma diminuição da resposta 

termogênica e propensão ao ganho de peso. Esta seqüência de eventos já havia sido 

notada no estudo de Framingham (KANNEL et al 1967) e Tecumseh (JULIUS et al 

1990). Allemann et al conduziram uma pesquisa durante 5 anos com 34 indivíduos 

normotensos com e sem histórias familiares de HAS. Enquanto o peso corporal 

aumentou nos dois grupos, a razão cintura/quadril, uma medida da adiposidade 

central, aumentou apenas nos indivíduos com história familiar positiva para HAS. 

Este ganho na adiposidade central estava associado com aumentos modestos na 

pressão arterial de repouso, porém com um aumento marcante na PAS durante o 

exercício. Os autores concluíram que a propensão ao acúmulo de gordura abdominal 

foi maior nos indivíduos geneticamente predispostos ao desenvolvimento de HAS e 

que este tecido adiposo pode, por sua vez, promover o desenvolvimento da HAS 

nesses indivíduos (ALLEMANN et al 2001). Este estudo demonstrou que o 

desenvolvimento da adiposidade abdominal é um evento precoce que pode preceder 



o desenvolvimento de HAS em indivíduos predispostos, ou seja, o desenvolvimento 

da HAS e da obesidade podem estar conectados geneticamente (SHARMA e 

GRASSI 2001). 

 

 Predisposição para o ganho de peso a parte, uma história familiar positiva 

para HAS também está relacionada com o aumento da propensão para o 

desenvolvimento de resistência a insulina. Vários estudos documentaram a 

diminuição da sensibilidade à insulina em jovens normotensos (ALLEMAN et al 

1993, SHARMA et al 1993, BEATTY et al 1993, NEUTEL et al 1993), indicando 

claramente que o desenvolvimento da resistência a insulina, da mesma forma que a 

adiposidade abdominal, pode preceder o desenvolvimento da HAS. Níveis altos de 

insulina plasmáticos estavam relacionados a um aumento da massa gordurosa de 

filhos de pacientes com HAS (SHIBASHI 1993). Mais recentemente, em um estudo 

de seguimento de 10 anos com 500 indivíduos japoneses jovens não obesos, uma 

história familiar positiva para HAS esteve associada a um ganho de peso semelhante, 

porém com um aumento maior da pressão arterial, atividade nervosa simpática e 

níveis plasmáticos de insulina quando comparados aos indivíduos com história 

negativa para HAS (MASUO et al 1998). 

 

 Portanto, a patogênese da HAS e seu relacionamento com o excesso de peso 

são bastante complexos. Vários fatores podem agir simultaneamente para promover a 

vasoconstricção e a retenção de sódio. Leptina, ácidos graxos livres e insulina, cujos 

níveis estão elevados na obesidade, podem atuar sinergicamente para estimular a 

atividade do sistema nervoso simpático e vasoconstricção. De outro lado, a 

resistência à insulina gerada pela obesidade e a disfunção endotelial podem atuar 

como amplificadoras da resposta vasoconstrictora. E finalmente, o aumento da 

reabsorção tubular renal de sódio também pode ocorrer, causado pela atividade 

aumentada do sistema nervoso simpático, diretamente pela insulina, pelo sistema 

renina-angiotensina e possivelmente por alterações nas forças físicas intra-renais. 

Todos esses fatores conjuntamente podem conduzir para a ocorrência e a manutenção 

do quadro de HAS na obesidade (MONTANI et al 2002). 

 



 

 1.3 Prevalência 

 

 A HAS atualmente afeta aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo 

inteiro. Só nos EUA estima-se um contingente de 50 milhões de pessoas hipertensas 

(CHOBANIAN et al 2003). 

 

 Estudo conduzido com amostras populacionais, que variaram de 1.800 a 

23.100 indivíduos, na Alemanha, Finlândia, Suécia, Inglaterra, Espanha, Itália, 

Canadá e EUA, procurou comparar a prevalência de HAS entre esses países e entre 

os países europeus e os países da América. A pressão arterial ajustada para a idade se 

mostrou em níveis mais baixos no Canadá (27%) e mais altos na Alemanha (55%), 

enquanto que os EUA (28%), Suécia (38%), Itália (38%), Inglaterra (42%) e Espanha 

(47%) apresentaram taxas intermediárias. No conjunto, nos países da América a 

prevalência da HAS apresentou níveis de 28% enquanto que nos países europeus este 

nível atingiu 44% (MAIER et al 2003). 

 

 De acordo com estudos de base populacional realizados em algumas cidades 

do Brasil entre os anos de 1990 e 2001, estima-se que a prevalência da HAS no 

Brasil esteja entre 22,3% e 43,9% (FREITAS et al 2001; FUCHS et al 1995; LOLIO 

1990; MARTINS et al 1997; REGO et al 1990; AYRES 1991). 

 

 Entre os trabalhadores da saúde do Brasil, existem poucos estudos que 

avaliaram a prevalência de HAS. Além disso, encontraram-se valores bastante 

variados, dependendo do critério utilizado como diagnóstico de HAS, amostra 

populacional utilizada, entre outros fatores. Dessa forma se observaram prevalências 

de HAS da ordem de 36% em trabalhadores da enfermagem da Bahia (AQUINO et 

al 2001), 26% entre médicos do estado de São Paulo (DIOGUARDI et al 1994), 8% 

entre funcionários de um hospital militar (FACCI et al 1986) e 26% entre 

funcionários de um grande hospital da cidade de São Paulo (MION et al 2004). 

  
 



 1.4 Tendência Secular 

  

 McCarron et al observaram que estaria ocorrendo uma diminuição dos níveis 

de pressão arterial em países de alta renda, nas idades entre 5 e 34 anos e em vários 

grupos étnicos diferentes nos últimos 50 anos (1948-1998) (MCCARRON et al 

2002). E outros estudos vêm confirmando essas observações (SYTKOWSKI et al 

1990, BURT et al 1995, RIBACKE et al 1996, SJOL et al 1998). 

 

 A tendência real da prevalência da HAS tem sido difícil de se calcular em 

virtude do aumento da prevalência do tratamento anti-hipertensivo. Nas últimas 3 

décadas, a pressão arterial média dos 5.209 participantes da coorte de Framingham 

tem diminuído. Contudo, se aqueles indivíduos que tiveram suas pressões arteriais 

normalizadas com o tratamento fossem considerados como hipertensos, a prevalência 

da HAS teria aumentado. Nenhuma tendência secular na incidência da HAS foi 

notada nos últimos 30 anos neste estudo; houve apenas um declínio de 1 mmHg na 

média da PAS e PAD para cada 10 anos de intervalo. Portanto, nessa coorte, a 

pressão arterial dos indivíduos normotensos tem se mantido estável (KANNEL 

1993). 

 

 Contudo, uma pesquisa recente estudou a prevalência da HAS nos EUA, 

comparando os dados da 3ª fase da NHANES III realizada entre os anos de 1999 e 

2000 com 5.448 indivíduos com as 2 fases anteriores desse mesmo estudo que 

ocorreram nos anos de 1988 a 1991 (9.901 indivíduos) e 1991 a 1994 (9.717 

indivíduos). Demonstrou-se que em 1999-2000 28,4% dos participantes 

apresentavam HAS, o que representou um aumento de 3,7% na prevalência da 

doença entre a primeira e última coleta de dados (HAJJAR e KOTCHEN 2003). E 

para gerar uma estimativa mais completa do quadro geral da doença, calculou-se 

também o número de indivíduos que foram referidos como hipertensos por um 

médico ou outro profissional de saúde em pelo menos duas oportunidades diferentes, 

mas que apresentaram níveis normais de pressão arterial durante as medições da 

pesquisa. Dessa forma, 2,9% a mais de indivíduos poderiam ser classificados como 

hipertensos, elevando a prevalência geral para 31,3% (FIELDS et al 2004). 



 

 Portanto, contrapondo-se aos dados anteriores, os dados mais recentes tem 

demonstrado uma tendência de aumento da prevalência da HAS.  

 

 

 1.5 Danos 

 

A HAS é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares, explicando 40% das mortes por acidente vascular 

encefálico e 25% daquelas por doença arterial coronariana (NIH 1997). Nos EUA, a 

HAS pode ser responsabilizada por 35% de todos os infartos do miocárdio, 49% dos 

episódios de insuficiência cardíaca e por 24% de todas as mortes prematuras 

(PADWAL et al 2001). 

 

 Historicamente maior ênfase tem sido dada a PAD em comparação com a 

PAS como fator de risco para o desenvolvimento da doença cerebrovascular e 

coronariana. Isto foi reflexo do desenho dos maiores ensaios aleatorizados 

controlados para o tratamento da HAS que utilizaram a PAD como critério de 

inclusão nas pesquisas (COLLINS et al 1990). Os indivíduos com HAS sistólica 

isolada eram excluídos desses ensaios. Apesar disso, os dados antes (MACMAHON 

et al 1990) e após (PROSPECTIVE STUDIES COLLABORATION 2002) os anos 

de 1990, confirmaram que tanto a PAS quanto a PAD mostravam uma relação com o 

desenvolvimento de eventos cerebrovasculares e coronarianos. 

 

Dados recentes experimentais sugerem que a HAS exerce um efeito pró-

inflamatório na camada íntima da artéria, resultando em recrutamento de monócitos 

para a região. Esse efeito pode ser mediado pela produção de radicais livres de 

oxigênio, o que por sua vez pode estimular os genes envolvidos no recrutamento de 

células inflamatórios para a parede arterial. A ruptura da placa aterosclerótica 

resultante e a obstrução do vaso estão relacionadas ao acúmulo de células 

inflamatórias em algumas áreas vulneráveis da placa, o que ocasiona principalmente 



o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio (CHOBANIAN e 

ALEXANDER 1996). 

 

 Vários estudos transversais, de coorte e casos-controles têm confirmado a 

associação entre a HAS e desfechos cardiovasculares (LEWINGTON et al 2002, 

MAIER et al 2003, HE e WHELTON 1999, ANTIKAINEN et al 2000, BAKX et al 

2001, STRANDBERG et al 2001, ASIAN PACIFIC COHORT STUDIES 

COLLABORATION 2003, YUSUF et al 2004). 

 

 Estima-se que em torno de 6% da mortalidade mundial podem ser atribuídas 

diretamente a HAS (MURRAY e  LOPEZ 1997). Outros estudos confirmaram a 

associação entre HAS e mortalidade (HOES et al 1993, PANAGIOTAKOS et al 

2003). 

 

 No Brasil, a relação entre a HAS e os desfechos cardiovasculares também tem 

sido confirmada (SILVA et al 1998, PIEGAS et al 2003). 

 

 Portanto, a relação entre a pressão arterial e o risco do desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares é contínua, consistente e independente de outros fatores de 

risco. Quanto maior a pressão arterial, maior a chance da ocorrência do infarto do 

miocárdio, da insuficiência cardíaca, do acidente vascular cerebral e da insuficiência 

renal (CHOBANIAN et al 2003): 

 

 

 1.6 Custos 

 

 A HAS é altamente prevalente em grande parte dos países, atingindo em 

média 30% da população adulta. Além disso, os indivíduos hipertensos utilizam os 

serviços médicos 50% a mais do que os indivíduos normotensos e a HAS representa 

uma das 3 maiores causas de consultas médicas. O impacto econômico gerado então  

para o tratamento da doença é enorme: gastou-se 24 bilhões de dólares nos EUA em 

1995 e 1,7 bilhões de dólares na Espanha em 1994, sendo que 50% desses gastos 



apenas nos custos diretos. (PARDELL et al 2000). Outros estudos confirmaram o 

grande custo envolvido no tratamento dos pacientes com HAS (HODGSON e CAI 

2001, FLACK et al 2002, HANSSON et al 2002, LLOYD et al 2003). 

 

Para se calcular os custos relacionados a HAS, deve-se levar em conta não só 

os custos relacionados ao tratamento da doença propriamente dita, como também os 

custos de suas complicações (insuficiência renal, insuficiência cardíaca, etc). Além 

disso, os custos ditos indiretos também devem ser avaliados, pois apesar de não 

representarem custos médicos propriamente ditos, acabam por gerar um ônus para a 

sociedade como um todo. Dessa forma, trabalhadores diagnosticados com HAS têm 

apresentado baixa produtividade laborativa (EVDAKOV et al 1985, CROOG et al 

1987), incapacidade temporária para o trabalho (RUIZ et al 1992), menores ganhos 

salariais (JOHNSTON et al 1984) e aumento do absenteísmo ao trabalho (HAYNES 

et al 1978, CHARLSTON et al 1982, POLK et al 1984). 

 

Portanto, o impacto econômico da HAS é muito grande, tanto no que se refere 

aos gastos gerados para tratamento da doença em si, como também para o tratamento 

de suas complicações e seus custos indiretos. 

 

 

 1.7 Carga de doença 

 

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a HAS lidera a 

lista dos fatores de risco de mortalidade, tendo sido responsável por mais de 

7.000.000 de mortes no mundo no ano 2000. No quesito carga total de doenças, a 

HAS aparece como terceira colocada da lista, tendo gerado mais de 60.000.000 de 

anos perdidos de vida saudável (WHO 2002 a, b). 

 

 

 1.8 Justificativa do estudo 

 



Atualmente, avanços nas abordagens epidemiológicas e técnicas laboratoriais, 

além de sofisticados métodos de imagem, permitiram uma melhor avaliação da 

distribuição da gordura corpórea e revelaram a sua associação com anormalidades 

metabólicas, com as doenças cardiovasculares e com outras doenças. Há 250 anos, 

JB Morgagni apenas com um bisturi de dissecação anatômica e uma mente astuta e 

observadora foi capaz de identificar e descrever a associação entre acumulação de 

gordura intra-abdominal e mediastinal e o surgimento da HAS, da hiperuricemia, etc, 

muito tempo antes do reconhecimento da síndrome que chamamos hoje de síndrome 

metabólica (ENZI et al 2003). 

 

Atualmente existem diversos métodos de se avaliar a gordura corpórea e 

abdominal. Entre esses métodos se destacam a tomografia computadorizada, a 

ressonância magnética, a densitometria e a ultrassonografia. Porém, esses métodos 

têm um custo elevado e, portanto, apresentam dificuldades e restrições quando da 

avaliação de amostras populacionais.  

 

 Dessa forma, as medidas antropométricas constituem um substituto de fácil 

execução e de baixo custo na estimativa da gordura corpórea e principalmente da 

gordura abdominal. As medidas antropométricas comumente utilizadas são o IMC, a 

relação entre a medida da cintura e a medida do quadril, a medida da cintura 

abdominal e a relação entre a medida da altura e a medida da cintura abdominal. 

Todas elas apresentam uma boa correlação com a quantidade de gordura abdominal, 

sendo que, a medida da cintura abdominal se constitui em uma das melhores 

(RANKINEN T et al 1999, JANSSEN et al 2002b, CHAN et al 2003). 

 

 Estimou-se que a obesidade chegou a afetar 300 milhões de pessoas em todo 

mundo no ano de 2000 (IOTF). E para a imensa maioria dos países onde há 

informações confiáveis sobre a tendência secular da obesidade, as prevalências da 

doença são ascendentes (SEIDELL et al 1995a, SEIDELL 1995b, FLEGAL et al 

1998, POPKIN e DOAK 1998, WHO 1998, HEITMANN 2000, LAHTI-KOSKI et al 

2000, LIESE et al 2001, FLEGAL et al 2002, FORD et al 2003, BENDIXEN et al 

2004, HEDLEY et al 2004). 



 

No Brasil, a partir de inquéritos nutricionais probabilísticos realizados nas 

três últimas décadas (1975, 1989 e 1997), observou-se uma tendência de aumento da 

prevalência da obesidade em homens e mulheres, independente do extrato de renda 

ou região do país. A prevalência apurada da obesidade foi de 7,0% em homens e de 

12,4% em mulheres e de 38,5% e 39,0% de sobrepeso para homens e mulheres, 

respectivamente. A única exceção foi a queda observada na prevalência da doença 

em mulheres residentes na região sudeste proveniente dos extratos de renda mais 

altos (MONTEIRO e CONDE 1999, MONTEIRO 2001). Tendência similar de 

queda, identificada pelo Comitê Internacional sobre Obesidade da Organização 

Mundial de Saúde em 1997, vem de um estudo realizado em duas regiões da 

Finlândia, que evidenciou entre 1972 e 1982 uma queda na prevalência da obesidade 

nas mulheres de 22% para 18% na província da Carélia do Norte e de 22% para 16% 

na província de Kuopio (PIETINEN et al 1996).  

  

 E em São Paulo, a obesidade já é o segundo fator de risco para a saúde do 

paulistano. Pesquisa recente realizada no último trimestre de 2003 pelo NUPENS 

(Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde) revela que 39% dos 

adultos estão com excesso de peso (MONTEIRO 2004). 

 

 Dessa forma, mantendo-se esta tendência de aumento da obesidade e 

adiposidade abdominal, então está claro esperarmos um aumento nos próximos anos 

da prevalência das comorbidades associadas ao excesso de peso, entre elas a HAS 

(GOTTLIEB 2004).  

 

Portanto, são necessários estudos que analisem e monitorem as tendências de 

excesso de peso e as comorbidades associadas (HAS, diabetes mellitus, dislipidemia, 

etc) de modo a fornecer informações e subsídios aos programas de intervenção que 

naturalmente deverão ser implantados. Em particular, a análise dos dados do 

rastreamento dos fatores de risco cardiovasculares realizado nos funcionários do 

Hospital Israelita Albert Einstein, que serviram de base para esta dissertação, será 

utilizado para o monitoramento, entre outros, da obesidade e de suas complicações. 



 

Além disso, procuramos estudar a influência da obesidade abdominal e do 

excesso de peso sobre a HAS, particularmente em níveis de IMC (22,5) que 

comumente são considerados normais, apesar de alguns estudos já questionarem esse 

nível de corte (SANCHEZ e CASTILLO 2003, WHO 2004). Da mesma forma, 

procuramos também realizar um cálculo aproximado do risco atribuível populacional 

para HAS relacionado ao excesso de peso e a obesidade abdominal, de modo a 

quantificar os valores de risco para categorias intermediárias de IMC e de CA. 



2. Fatores associados à Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

A seguir, foram analisados os possíveis fatores envolvidos no 

desenvolvimento da HAS. 

 

O estudo prospectivo CARDIA (Estudo do Risco Coronariano em Adultos 

Jovens) analisou os possíveis fatores envolvidos no desenvolvimento da HAS nos 

anos de 1985 e 1986, fazendo o seguimento de 2, 5, 7 e 10 anos, de 5.115 indivíduos 

e com idades entre 18 e 30 anos. Dentre esses fatores se destacaram: raça, sexo, 

idade, IMC, cintura abdominal, uso de bebida alcoólica, nível de atividade física, 

tabagismo, nível de educação, além de alguns marcadores biológicos séricos (DYER 

et al 1999). 

 

Como outros possíveis fatores importantes na determinação da HAS foram 

acrescentados turno de trabalho, dieta, consumo de café, consumo de chá, fatores 

psicológicos (ansiedade, estresse e depressão) e ocupação. 

 

 

 2.1 Sexo 

 

Vários estudos têm demonstrado a influência do gênero na determinação da 

HAS (ARROYO et al 1997, HAYES et al 1998, SULBARAN et al 2000,  

MARTINS et al 2001, HAJJAR e KOTCHEN 2003, HORY et al 2003). 

 

Portanto, o gênero é fator importante na determinação da HAS e teremos um 

número absoluto maior de hipertensos do sexo masculino ou feminino, dependendo 

basicamente da distribuição das faixas etárias e das taxas de mortalidade de ambos os 

sexos na população estudada. 

 

 

 2.2 Idade 

 



A pressão arterial tende a subir com a idade em ambos os sexos, mas o padrão 

de aumento difere. A taxa de aumento da PAS em mulheres começa a se acelerar na 

maturidade mais rapidamente do que em homens, o que resulta em níveis pressóricos 

semelhantes por volta dos 60 anos e maiores após essa idade. A PAD aumenta 

gradualmente em ambos os sexos e diminuiu na quinta e sexta décadas de vida, com 

níveis de PAD mais baixos em mulheres em todos os grupos etários. Homens e 

mulheres têm incidência comparável de novos casos de HAS em todos os grupos 

etários. Dessa forma, o maior número de mulheres na população geral e taxas mais 

altas de mortalidade em homens, especialmente nos mais idosos, tendem a conduzir a 

um número absoluto maior de mulheres com HAS (HAYES et al 1998). 

 

Como esse, vários outros estudos têm comprovado a associação entre a idade 

e a ocorrência de HAS (PAN et al 1986, DOYLE et al 1991, ARROYO et al 1997, 

PEARSON et al 1997, HAJJAR e KOTCHEN 2003, MAUNY et al 2003). 

 

 Portanto, a idade é fator importante na determinação da pressão arterial em 

ambos os sexos. 

 

 

2.3 Raça 

 

 A influência da raça no desenvolvimento da HAS há muito vem sendo 

observada e estudada. Porém, o grupo étnico de um indivíduo nem sempre é possível 

de se estabelecer com precisão. Dessa forma, esse fator deve ser considerado ao se 

analisar as categorias dessa variável usualmente utilizadas em pesquisa. 

 

Indivíduos de origem européia (raça branca) e de origem africana (raça negra): 

Vários estudos vêm demonstrando que os indivíduos da raça negra apresentam níveis 

de pressão arterial mais elevados quando comparados com os indivíduos da raça 

branca (COOPER et al 1997, LACKLAND et al 1992, CHATURVEDI et al 1993, 

LIU et al 1996, HARRIS et al 2000, OKOSUN et al 2001a, SICHIERI et al 2001, 

AGYEMANG e BHOTAL 2003, FLACK et al 2003). 



 

Indivíduos de origem européia (raça branca), de origem africana (raça negra) e 

hispânicos: Quando comparados com os indivíduos de origem hispânica, os 

indivíduos da raça negra apresentam também prevalências maiores de HAS (BURT 

et al 1995). 

 

Indivíduos de origem européia (raça branca), de origem africana (raça negra) e de 

origem do sul da Ásia: Os indivíduos provenientes do sul da Ásia apresentam 

prevalências de HAS intermediárias quando comparados com os indivíduos da raça 

branca e negra, estando porém na dependência de sua origem (indianos, 

paquistaneses ou bangladeshis) (PRIMATESTA et al 2000, KARLSEN et al 2001, 

AGYEMANG e BHOTAL 2002, LANE et al 2002). 

 

Indivíduos de origem européia (raça branca), de origem africana (raça negra) e 

japoneses: Os indivíduos japoneses apresentam níveis pressóricos intermediários 

quando comparados com os indivíduos da raça branca e negra (BABA et al 1991). 

 

 Portanto, a origem étnica do indivíduo exerce uma influência importante na 

determinação da HAS. 

 

 

 2.4 Excesso de peso 

 

 Vários estudos transversais têm demonstrado a associação entre o excesso de 

peso e a HAS (CHEN et al 1995, ARROYO et al 1997, ONAT et al 1998, MUST et 

al 1999, BROWN et al 2000, HARRIS et al, 2000,  DOLL et al 2002, SANCHEZ-

CASTILLO et al 2003, MOKDAD et al 2003, BRAMLAGE et al 2004). 

 

 Da mesma forma, estudos prospectivos também têm demonstrado a 

associação entre HAS e obesidade (JUHAERI et al 2002). 

 



 Alguns estudos brasileiros também têm confirmado a relação entre o excesso 

de peso e a HAS (PICCINI e VICTORA 1994, TRINDADE et al 1998, SABRI et al 

2002,  CERCATO et al 2004). 

 

 Dessa forma, o sobrepeso e a obesidade se constituem fatores importantes na 

determinação da HAS. 

  

 

2.5 Obesidade abdominal 

 

Vários estudos demonstraram a associação entre a adiposidade abdominal e a 

HAS (HAN et al, 1995, COX et al 1997, OKOSUN et al 1998, OKOSUN et al 1999, 

OKOSUN et al 2001a, OKOSUN et al 2001b, JANSSEN et al 2002b, ZHU et al 

2002, NISKANEN et al 2004). 

 

 Alguns estudos brasileiros também confirmaram essa associação 

(VELASQUEZ-MELENDEZ et al 2002, MARTINS e MARINHO 2003). 

 

 De outra forma, alguns estudos brasileiros analisaram conjuntamente a 

influência da gordura corpórea global, medida pelo IMC, e da gordura abdominal, 

medida pela cintura abdominal (GUS et al, 1998, CARNEIRO et al 2003, SOUZA et 

al 2003, GUS et al 2004,). 

 

 Portanto o excesso de tecido adiposo acumulado na região abdominal 

representa um fator de risco para o desenvolvimento da HAS. 

 

 

2.6 Tabagismo 

 

 Fumar um cigarro causa uma elevação aguda da pressão arterial (CRYER et 

al 1976), já que a nicotina possui um potente efeito simpaticomimético que afeta 

tanto a pressão arterial como a freqüência cardíaca (OMVIK 1996). Utilizando a 



medida da pressão arterial de 24 horas se mostrou que os fumantes mantêm uma PAS 

mais alta quando comparados com os não fumantes, enquanto que a medida clínica 

da pressão arterial foi similar nos dois grupos (MANN et al 1991). O tabagismo 

também está ligado ao desenvolvimento da hipertensão maligna (TUOMILEHTO et 

al 1982). Então é uma surpresa que alguns estudos epidemiológicos tenham mostrado 

níveis mais baixos da pressão arterial entre fumantes quando comparados com não 

fumantes (BERGLUND e WILHELMSEN 1975, SALVAGGIO et al 1992, 

STACHENKO et al 1992). 

 

 Outros estudos porém, não confirmaram a relação inversa entre o hábito de 

fumar e a HAS (FOGARI et al 1996, PRIMATESTA et al 2001, HALIMI et al 

2002). 

 

 A real associação entre a pressão arterial e o tabagismo é difícil de se 

estabelecer; primeiro pelo efeito agudo do fumo na pressão arterial, que geralmente 

não é incorporado às medidas dos estudos clínicos e segundo pela interação 

complexa do tabagismo com a obesidade, com a ingesta de álcool e outras variáveis 

dietéticas, com o nível de atividade física e com o nível sócio econômico, cada um 

deles estando associado tanto ao hábito de fumar quanto a variações na pressão 

arterial (POULTER 2002). 

 

 As investigações da relação entre o tabagismo e a pressão arterial se tornam 

ainda mais complexas pelo fato de os fumantes costumarem ter um padrão de 

alimentação diferente dos não fumantes (MARGETTS e JACKSON 1993) e 

provavelmente em vista do ganho de peso associado à parada do fumo, o padrão 

dietético também deve ser diferente nos indivíduos que deixaram de fumar. 

 

 Assim, a relação encontrada entre o consumo de cigarros e a pressão arterial 

parece depender da metodologia utilizada na pesquisa, bem como a inclusão ou não 

de potenciais variáveis confusão para essa associação. 

 

 



 2.7 Dieta 

 

 2.7.1 Nutrientes em geral 

 

 As diferenças observadas nas prevalências da HAS em certas populações 

podem ser atribuídas, em parte, a ingesta de certos nutrientes. A maioria, senão todos 

nutrientes ou a combinações desses, tem sido implicada tanto na patogênese como no 

tratamento da HAS. A nível populacional, apenas alguns nutrientes são de relevância 

clínica (SUTER 1998). 

 

Sódio: 

 

 É um dos nutrientes que mais freqüentemente se relaciona com a HAS. O 

primeiro relato da relação entre a pressão arterial e a ingesta de sódio foi feito por 

Dahl na década de 50. E após isso, vários outros estudos foram capazes de mostrar 

essa relação (SWALLES 1995). 

 

 Um dos maiores estudos a analisar a relação entre o sódio e a pressão arterial 

foi o Intersalt, onde participaram mais de 10.000 indivíduos de 52 centros de 

pesquisa do mundo (INTERSALT 1988). Este estudo mostrou uma relação positiva, 

porém fraca, entre a ingesta de sódio e a pressão arterial. Contudo, ao se omitir 

populações que apresentavam fatores de proteção ao desenvolvimento da HAS da 

análise estatística, a fraca relação existente entre ingesta de sódio e pressão arterial 

desapareceu (HANNEMAN 1996). Outros estudos de larga escala com populações 

mais homogêneas também não foram capazes de estabelecer essa relação (SMITH et 

al 1988). 

 

 De outra forma, os resultados do estudo Intersalt atualizados mostraram uma 

associação mais forte entre o sódio e a pressão arterial do que originariamente 

descrito (ELLIOTT et al 1996). E essa associação foi confirmada em uma pesquisa 

de meta-análise com estudos observacionais, que não o Intersalt, com 47.000 

indivíduos (LAW et al 1991). 



 

 Várias outras meta-análises encontraram resultados contraditórios entre a 

relação de ingesta de sódio e a pressão arterial (MIDGLEY et al 1996). Essas 

contradições podem ser explicadas, em parte pelo menos, a tempos diferentes de 

duração de intervenção, ao fenômeno adaptativo a diminuição do sal da dieta tempo 

dependente, a própria adesão dos participantes à dieta e ao fenômeno da 

sensibilidade individual ao sal (SWALLES et al 1991,1995). Tem se estimado que 

mais da metade da população dos indivíduos com HAS é sensível ao sal 

(WEINBERGER 1996). 

 

 Em vários modelos experimentais de HAS sal sensível e em humanos, a 

pressão arterial não aumentou com uma dieta rica em sódio ligado a um ânion não 

cloreto (citrato, fosfato ou bicarbonato). Portanto, o desenvolvimento da HAS 

mediada por sódio dependeria da ingesta de sódio na forma de cloreto de sódio 

(BOEGEHOLD e KOTCHEN 1991). 

 

 Muitos estudos de intervenção têm demonstrado significantes reduções na 

pressão arterial com a redução da ingesta de sódio, especialmente em pacientes 

hipertensos (LAW et al 1991, CUTLER et al 1991, OVERLACK et al 1995, 

MIDGLEY et al 1996,). 

 

 Estudos epidemiológicos e clínicos têm sugerido que o cloreto de sódio 

induziria um aumento de pressão arterial em dietas deficientes em potássio e cálcio. 

Em experimentos animais, uma ingesta alta em carboidratos simples aumentou a 

sensibilidade do cloreto de sódio à pressão arterial. Dessa forma, essas observações 

têm demonstrado que o efeito do cloreto de sódio na pressão arterial dependeu não só 

dos fatores já referidos, como também da modulação de outros componentes da dieta 

(KOTCHEN e KOTCHEN 1997, MCCARRON 1997). 

 

Potássio: 

 



 Após o sódio, o potássio é o eletrólito mais importante na modulação da 

pressão arterial. O estudo Intersalt revelou uma relação inversa entre a pressão 

arterial e a ingesta de potássio (INTERSALT 1988). 

 

 A depleção severa de potássio na dieta elevou a pressão arterial de indivíduos 

normotensos e hipertensos (KRISHNA 1994). De outro lado, em vários estudos de 

intervenção, um aumento da ingesta de potássio produziu um efeito anti-hipertensivo 

modesto (WHELTON et al 1997). 

 

 O potássio parece ser mais efetivo na redução da pressão arterial naqueles 

indivíduos que consomem grandes quantidades de sódio, sugerindo a importância da 

interação entre esses dois cátions. Portanto, da mesma forma que o sódio, o efeito 

exercido pelo potássio na pressão arterial parece depender da interação dele próprio 

com outros nutrientes, mais do que cada um desses nutrientes sozinhos (DAVIS et al 

1994, SIANI et al 1991; GRIMM et al 1990). 

 

Dieta DASH: 

 

 O ensaio DASH (Propostas Dietéticas para diminuir a Hipertensão Arterial) 

estudou 459 indivíduos adultos com PAS menor que 160 mmHg e PAD entre 80 e 95 

mmHg. Por três semanas, esses indivíduos receberam uma dieta controlada típica dos 

EUA (pouca quantidade de frutas, vegetais e laticínios e alto teor de gordura). A 

partir deste ponto, os indivíduos foram sorteados para receber por oito semanas a 

dieta controle, uma dieta rica em frutas e vegetais ou uma dieta combinada rica em 

frutas, vegetais, com baixos teores de gordura nos laticínios, produtos com grão 

integral, carne de aves, peixe, nozes, pouca carne vermelha e com redução de 

gordura total e saturada. Esta dieta é comparativamente mais rica em potássio, além 

de outros nutrientes como cálcio; todos com potencial de diminuir a pressão arterial. 

Os níveis de sódio e o peso foram mantidos constantes. A dieta combinada (DASH) 

foi capaz de reduzir a PAS e PAD em 5,5 e 3,0 mmHg respectivamente quando 

comparada com a dieta controle. Nos indivíduos hipertensos, a dieta combinada 

reduziu a PAS e PAD em 11,4 e 5,5 mmHg, respectivamente (APPEL et al 1997). 



 

 Para se comparar o efeito de uma dieta típica dos EUA com a dieta DASH, 

ambas com três níveis de sódio (baixo, intermediário e alto), pesquisou-se durante 30 

dias 412 participantes. Uma redução na PAS de 2,1 mmHg (p < 0,001) do nível alto 

de sódio para o nível intermediário na dieta controle e 1,3 mmHg na dieta DASH foi 

demonstrada. A redução de sódio do nível intermediário para o nível baixo induziu 

uma redução adicional de 4,6 mmHg na dieta típica e 1,7 mmHg na dieta DASH, 

mostrando um efeito aditivo desta dieta àquele conseguido com a restrição única de 

sódio. O efeito de redução da pressão arterial foi observado em indivíduos com ou 

sem HAS, negros ou outras raças e em ambos os sexos. Comparando-se com o nível 

mais alto de sódio da dieta típica com o nível mais baixo de sódio na dieta DASH, 

observou-se uma redução na PAS em 7,1 mmHg nos indivíduos normais e 11,5 

mmHg nos indivíduos hipertensos (SACKS et al 2001). 

 

 Portanto, a redução dos níveis de pressão arterial observada no ensaio DASH 

se deveu não só a um controle da ingesta de cloreto de sódio, mas provavelmente 

também a uma combinação de nutrientes presentes nesta dieta. 

 

Cálcio: 

 

 Estudos transversais e prospectivos têm mostrado relações inversas entre a 

ingesta do cálcio e os níveis de pressão arterial (MCCARRON et al 1984, CUTLER 

e BRITTAIN 1990, WITTEMAN et al 1990a, ISO et al 1991, CAPPUCCIO et al 

1995, MORIKAWA et al 2002). 

 

 Contudo, a interpretação desses estudos é difícil porque os laticínios, a mais 

importante fonte de cálcio da dieta, também contém uma variedade de outros 

nutrientes (sódio, potássio, magnésio e gorduras) que pode aumentar ou se contrapor 

aos efeitos benéficos do cálcio na pressão arterial. Tem sido difícil, portanto, 

diferenciar o efeito de um único nutriente (MÄKYNEN 1991). 

 



 Dos 19 estudos clínicos aleatorizados controlados com suplementação de 

cálcio revisados nesta pesquisa, excetuando-se os realizados em mulheres gestantes, 

11 não conseguiram mostrar um efeito significante na pressão arterial; em 2 desses 

estudos, a PAS e a PAD foram significantemente reduzidas e no restante os 

resultados não foram conclusivos. A análise conjunta estimou uma pequena (1,8 

mmHg) mas significante redução da PAS, sem efeito na PAD (CUTLER e 

BRITTAIN 1990). Outros estudos mostraram ou uma pequena redução na pressão 

arterial (ALLENDER et al 1996) ou não mostraram alterações (CAPPUCCIO et al 

1989, BUCHER et al 1996a). E esse efeito pareceu ser semelhante quando o cálcio é 

administrado como suplementação ou como uma dieta rica em cálcio (GRIFFITH et 

al 1999). Os melhores resultados clínicos com suplementação de cálcio foram 

descritos na hipertensão induzida na gestação (BUCHER et al 1996b) e em 

indivíduos sal sensíveis (WEINBERGER et al 1993). 

 

 A diversidade de resultados pode ser explicada por diferenças na população 

estudada (raça, sexo, idade, nível da pressão arterial, nível de ingesta de sódio ou 

medicamentos utilizados) ou por divergências metodológicas (forma da 

suplementação, dose e duração do ensaio) (BUCKER et al 1996a, MIZUSHIMA et 

al 1999). Além disso, os indivíduos que respondem ao cálcio não podem ser 

identificados até o presente porque nenhum marcador preditivo foi descrito 

(MORRIS e REUSSER 1995). 

 

 Dessa forma, o efeito do cálcio na pressão arterial, apesar de parecer 

apresentar um efeito redutor, também parece ser modulado por outros componentes 

da dieta. 

 

Magnésio: 

 

 O efeito do magnésio na pressão arterial começou a ser estudado há vários 

anos, quando os pesquisadores mostraram uma melhora de um quadro de hipertensão 

maligna com a utilização de uma infusão de magnésio (BACKFAN et al 1925). 

Desde então, dados epidemiológicos têm sugerido uma relação inversa entre o 



magnésio da dieta e a pressão arterial (WITTEMAN et al 1990a, JOFFRES et al 

1987, ASCHERIO et al 1992, MA et al 1995, ASCHERIO et al 1996, YANG e 

CHIU 1999). 

 

 Contudo, os resultados dos ensaios de intervenção não são consistentes. Uma 

revisão de oito estudos placebo-controle não detectou uma queda significativa da 

pressão arterial com suplementação de magnésio oral (240 a 500 mg/d) 

(WITTEMAN et al 1994). Alguns estudos publicados após essa revisão 

demonstraram uma pequena diminuição da pressão arterial durante a terapia com 

indivíduos hipertensos (WIDMAN et al 1993) embora em outros nenhum benefício 

foi obtido (ZEMEL et al 1990, YAMAMOTO et al 1995, CAPPUCCIO et al 1985). 

Um efeito melhor de suplementação de magnésio foi observado em grupos 

específicos, como os afro-americanos (FORD 1998) e os indivíduos com deficiência 

de magnésio (LIND et al 1991). 

 

 Dessa forma, são necessários mais estudos que visem elucidar o efeito do 

magnésio na pressão arterial. 

 

Proteínas: 

 

 Estudos epidemiológicos sugerem uma relação inversa entre a proteína da 

dieta e a pressão arterial (OBARZANEK et al 1996), porém estudos de intervenção 

não confirmaram esses achados (STAMLER et al 1996). 

 

 LIU et al conduziram uma revisão da literatura sobre a ingesta protéica da 

dieta e a pressão arterial. Esses estudos utilizaram o recordatório alimentar de 24 

horas e coleta de urina de 24 horas para dosagem protéica como métodos principais 

para avaliar o conteúdo protéico ingerido e excretado. Em resumo, existe uma 

associação inversa e convincente entre o conteúdo protéico ingerido e a pressão 

arterial nos estudos transversais. Nos estudos longitudinais essa evidência ainda é 

limitada (LIU et al 2002). 

 



Gordura: 

 

 Estudos transversais não tem conseguido mostrar uma relação entre a pressão 

arterial e o total de ingesta de gordura. (GRUCHOW et al 1985, JOFFRES et al 

1987, ASCHERIO et al 1992). 

 

 Porém, outras pesquisas mostraram uma associação positiva entre a ingesta de 

ácidos graxos saturados e a pressão arterial (SALONEN 1991, BEEGOM e SINGH, 

1997), embora em outras essa relação não foi encontrada (WITTEMAN et al 1989, 

RUBBA et al 1987, GRUCHOW et al 1985, JOFFRES et al 1987, ASCHERIO et al 

1992).  

 

De outra forma, alguns estudos transversais sugerem que o consumo 

aumentado de ácido graxo monoinsaturado (ácido oléico) se associava inversamente 

com a pressão arterial (RUBBA et al 1987, WILLIAMS et al 1987), dado esse não 

confirmado por outros estudos (GRUCHOW et al 1985, WITTEMAN et al 1989, 

JOFFRES et al 1987). A evidência sobre a relação entre os ácidos graxos 

poliinsaturados (principalmente o ácido linoleico) e a pressão arterial é também 

inconsistente. Uma relação inversa (OSTER et al 1980) e principalmente utilizando o 

ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) de origem 

marinha tem sido mostrada (SALONEN et al 1991, PAULETTO et al 1996). De 

outras vezes nenhuma relação tem sido descrita (GRUCHOW et al 1985, 

WITTEMAN et al 1989, JOFFRES et al 1987, PIETINEN 1994).  

 

Os estudos de intervenção controlados também não confirmaram o efeito 

independente dos ácidos graxos monoinsaturado ou poliinsaturados n-6 sobre a 

pressão arterial (SACKS 1989). Estudo de meta-análise com 31 pesquisas de 

intervenção controladas, suplementações com ácidos graxos n-3 (média de 5,6 g/d) 

reduziu a PAS e a PAD em pacientes hipertensos em 3,4 e 2,0 mmHg, 

respectivamente (MORRIS et al 1993); esse efeito não foi observado em indivíduos 

normotensos. E um estudo de revisão mostrou que os ácidos graxos poliinsaturados 



marinhos n-3 só apresentam efeito sobre a pressão arterial em doses farmacológicas 

(PIETINEN 1994). 

 

 No estudo de intervenção DASH, uma dieta com baixos teores de gordura 

total e saturada (cerca de 26% da energia total) diminuiu a PAS e a PAD, 

respectivamente, em cerca de 3,5 e 2,1 mmHg em indivíduos normotensos e 11,4 e 

5,5 mmHg em indivíduos hipertensos (APPEL et al 1997). 

 

 Portanto, a relação entre a ingesta de gordura (total, saturada, monoinsaturada 

e poliinsaturada) e a pressão arterial ainda é inconclusiva. 

 

  

Carboidrato e fibras: 

 

 Não há uma indicação clara de que carboidratos simples influenciam a 

pressão arterial, porém carboidratos complexos, como a fibra da dieta, parecem se 

relacionar inversamente com a pressão arterial (JOFFRES et al 1987, ASCHERIO et 

al 1992,1996).  

 

 Tem sido observado que a pressão arterial em indivíduos vegetarianos com 

uma dieta rica em fibra é usualmente menor quando comparados com indivíduos não 

vegetarianos (MARGETTS 1987, BEILIN e BURKE 1995). Porém a dieta rica em 

fibra modifica outros componentes da dieta, que podem influenciar a pressão arterial. 

Além disso, os indivíduos vegetarianos podem apresentar pressões arteriais menores 

por influência do peso corpóreo e pelo aumento da ingesta de potássio e magnésio. 

Contudo, vários estudos controlados têm mostrado que a fibra diminuiu a pressão 

arterial independente de outros fatores da dieta. Em estudos controlados com 

placebo, suplementos de fibra na dieta (7g/d) reduziram significantemente a pressão 

arterial em indivíduos normotensos (NAMI et al 1995) e hipertensos 

(SCHLAMOWITZ et al 1987, ELIASSON et al 1992). 

 



 Dessa forma, o consumo de fibra parece apresentar um efeito redutor na 

pressão arterial , sendo que o efeito do carboidrato simples ainda é controverso. 

 

Vitaminas: 

 

 Poucos estudos examinaram o papel do consumo de vitaminas na pressão 

arterial, sendo que, a maioria desses estudos aponta para uma relação inversa entre 

essas variáveis (MCCARRON et al 1984, JOFFRES et al 1987, SALONEN 1991, 

MORAN et al 1993, LOVAT et al 1993, GHOSH et al 1994, JOFFRES et al 1987, 

LIND et al 1995). 

 

Portanto mais estudos são necessários para avaliar o efeito das vitaminas na 

pressão arterial. 

 

Conclusão: 

 

 Dados epidemiológicos observacionais, ensaios de intervenção e estudos em 

animais vem mostrando a influência de vários componentes da dieta na pressão 

arterial. O sódio, usualmente consumido como cloreto de sódio (sal comum), está 

positivamente associado com a pressão arterial e em muitos indivíduos hipertensos a 

redução da ingesta de sódio acarreta a redução da pressão arterial. De outra forma, 

em certos pacientes, o potássio, o cálcio e o magnésio podem ser protetores contra o 

desenvolvimento da HAS. A gordura da dieta, especialmente os ácidos graxos 

poliinsaturados n-3, podem também influenciar a pressão arterial, enquanto que o 

possível papel de outros macronutrientes, como as proteínas, carboidrato e vitaminas, 

na regulação da pressão arterial é menos compreendido (NURMINEN et al 1998, 

HERMANSEN 2000). 

 

 Portanto, devemos ter em mente que todos os nutrientes apresentam um alto 

grau de colinearidade, sendo que, qualquer tentativa de separação tende a ser 

artificial (WILLET 1990). 

 



 

 2.7.2 Bebida alcoólica 

 

 A possível associação entre a ingesta de bebidas alcoólicas e a HAS tem sido 

observada há vários anos; já em 1877, Frederick Akbar Mahomed notou que havia 

"uma alta tensão na pulsação em indivíduos aparentemente saudáveis, mas que não 

raramente estavam sujeitos a diátese gotosa, dispepsias e alcoolismo" (LIP e 

BEEVERS 2003). E em 1915, Lian observava uma alta prevalência de HAS em 

indivíduos que faziam uso de bebida alcoólica em grande quantidade (mais de 3 

litros de vinho por dia) quando comparados com um grupo controle que consumia 1 

litro de vinho por dia (LIAN 1915). 

 

 Estudos sobre o efeito agudo da ingesta de bebidas alcoólicas sugerem uma 

resposta vasodilatadora inicial, enquanto que estudos populacionais sugerem que 

pode ocorrer um efeito rebote, com vasoconstricção e HAS, apesar de que o 

mecanismo envolvido na patogênese da doença ainda não foi esclarecido (BEILIN et 

al 1996). O efeito do álcool sobre a pressão arterial tem sido visto com o uso de 

todos os tipos de bebidas alcoólicas (vinho, licor ou cerveja), tanto em homens como 

em mulheres (KLATSKY 2003). 

 

 Vários estudos transversais têm mostrado uma relação entre o uso 3 ou mais 

doses de bebida alcoólica por dia e a HAS (KLAG et al 1990, MOORE et al 1990, 

VAN LEER et al 1994, WAKABAYASHI el al 1994, OKUBO et al 2001). 

 

 Estudos prospectivos também tem mostrado essa relação (DYER et al 1981, 

WITTEMAN et al 1990b, MARMOT et al 1994, TSURUTA et al 2000, 

NAKANISHI et al 2001, NAKANISHI el al, 2002, OHMORI et al 2002). 

  

 Vários estudos de intervenção se seguiram aos experimentos inicias de Potter 

e Beevers (POTTER e BEEVERS 1984) com homens hipertensos hospitalizados e de 

Puddey e Beilin com indivíduos normotensos (PUDDEY et al 1985) e hipertensos 

ambulatoriais (PUDDEY et al 1987). Esses experimentos revisados, 



consistentemente mostraram um aumento e uma diminuição da pressão arterial com a 

administração e com a retirada da bebida alcoólica, respectivamente. Eles sugerem 

um efeito pressor subagudo (dias ou semanas) com 3 a 8 doses por dia e um efeito 

terapêutico benéfico (também em dias a semanas) na restrição da bebida alcoólica 

em indivíduos hipertensos (KEIL et al 1993, KLATSKY 2000). Alguns outros 

exemplos incluem (MAHESWARAN et al 1991, CUSHMAN 2001, XIN et al 2001). 

 

A relação entre a ingesta de bebidas alcoólicas e a pressão arterial é 

geralmente linear, porém permanece a controvérsia na relação em forma de J ou em 

forma de U (RABBIA et al 1995, KLATSKY et al 1977, KLATSKY et al 1986, 

WITTEMAN et al 1990b). 

 

 Vários estudos têm mostrado uma relação do álcool com a pressão arterial 

independentemente de adiposidade, da ingesta de sal, do nível educacional, do 

tabagismo, do nível de atividade física e vários outros possíveis fatores de confusão. 

E pelo menos dois dos estudos prospectivos foram bem controlados para múltiplos 

fatores nutricionais (WITTEMAN et al 1990b, ASCHERIO et al 1992). Porém, ainda 

permanecem algumas questões como validade da medida da ingesta da bebida 

alcoólica, a forma da relação entre álcool e pressão arterial, o limiar da dose para o 

desenvolvimento da doença e o mecanismo fisiopatológico envolvido nessa relação. 

Apesar disso, parece claro haver uma relação causal entre o uso crônico de álcool 

acima de 30 a 60 g por dia em homens e mulheres e a elevação da pressão arterial. 

Pode-se falar em relação causal já que os diversos estudos continuam a mostrar a 

significância da relação independente de outros fatores de confusão. E os estudos de 

intervenção conseguiram mostrar consistentemente que reduções na ingesta de 

bebida alcoólica se acompanhavam de reduções na pressão arterial. De diferentes 

estudos podemos tirar uma regra: o consumo a cada 10 g de álcool, acima de 30 g 

por dia, se acompanha de incrementos em média de 1-2 mmHg na PAS e 1 mmHg na 

PAD (KEIL et al 1998, SUTTER et al 2002).  

 



 Dessa forma estima-se que de 5% (FRIEDMAN et al 1983) a 7% 

(MACMAHON 1987) de todos os casos de HAS possam ser atribuídos ao consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas.  

  

 

 2.7.3 Café 

 

 A ligação entre o consumo de café e o aumento da pressão arterial tem sido 

postulada há mais de 70 anos (HORST et al 1934). Alguns estudos mostraram uma 

relação positiva (LANG et al 1983). 

 

Outros estudos porém, observaram uma relação inversa entre o consumo de 

café e a pressão arterial (SALVAGGIO et al 1990, WAKABAYASHI et al 1998). 

 

Estudos prospectivos também estudaram a relação do consumo de café e 

pressão arterial, com resultados inconclusivos (KLAG et al 2002). 

 

E outros estudos também não conseguiram mostrar uma relação entre o 

consumo de café e a pressão arterial (BERTRAND et al 1978, PERITI et al 1987, 

KIRCHHOFF et al 1994, SHIRLOW et al 1988). 

 

Os estudos de intervenção apontavam para uma relação positiva entre o 

consumo de café e a pressão arterial (JEE et al 1999). 

 

E uma revisão da literatura sobre esse tema também não conseguiu chegar a 

uma conclusão (NURMINEN et al 1999). 

 

Portanto, de uma forma geral, o uso regular de café deve ser evitado por 

indivíduos sabidamente hipertensos e o efeito crônico da cafeína sobre a pressão 

arterial não foi ainda estudado suficientemente. 

 

 



 2.7.4 Chá 
 

O chá tem sido preparado das folhas secas da Camellia sinensis por quase 

4.000 anos e embora os relatos dos benefícios à saúde atribuídos ao seu consumo 

existam desde o início de sua história, a investigação científica dessa bebida e de 

seus constituintes só tem sido feita há menos de 3 décadas. É a bebida mais 

consumida no mundo, seguindo-se apenas da água, com um consumo per capta de 

aproximadamente 120 ml por ano (GRAHAM 1992). Aproximadamente 3 bilhões de 

quilos de chá têm sido produzidos e consumidos anualmente em todo o mundo. 

Devido ao seu alto consumo, mesmo pequenos efeitos no ser humano podem 

produzir grandes efeitos na saúde pública. 

 

O chá verde é fabricado pelo secamento das folhas de chá, após o cozimento 

no vapor. Para se preparar o chá preto, esmagam-se suas folhas, o que permite a ação 

da enzima polifenol oxidase que catalisa a oxidação dos compostos polifenólicos 

presentes, levando a sua polimerização. Do chá produzido no mundo, 78% é chá 

preto, que é usualmente consumido nos países do ocidente, 20% é chá verde, que é 

comumente consumido nos países asiáticos e 2% é chá oolong, que é produzido por 

fermentação parcial, e consumido principalmente no sul da China (BALENTINE et 

al 1997). 

 

O chá é uma fonte de compostos polifenólicos, particularmente flavonóides, 

sendo que mais de 4.000 tipos diferentes já foram identificados. A maior parte de 

flavonóides presentes no chá verde incluem as catequinas. No chá preto, as 

catequinas polimerizadas predominam. O conteúdo relativo de catequina presente no 

chá depende tanto de como as folhas foram processadas antes da secagem como 

quanto à localização geográfica, as condições de crescimento da planta e o modo de 

preparo.  

 

Estudos em animais e in vitro providenciam evidências de que os compostos 

polifenólicos podem afetar a patogênese de várias doenças crônicas, especialmente a 

doença cardiovascular e o câncer. Contudo, os resultados de estudos clínicos e 



epidemiológicos da relação entre o consumo de chá e a saúde são inconclusivos. 

Correlações internacionais não corroboram essa relação, apesar de que, estudos de 

caso controle e de coorte bem conduzidos sugerem uma redução moderada no risco 

de doenças crônicas. Os resultados conflitantes nos estudos em humanos podem ser 

explicados, em parte, pela falta de controle de variáveis sócio-econômicas e fatores 

relacionados ao estilo de vida, tanto quanto na metodologia inadequada na definição 

do preparado de chá e o seu consumo. Estudos clínicos que utilizaram indicadores 

intermediários de doença, particularmente biomarcadores do estresse oxidativo, 

sugerem que os polifenols do chá podem participar da patogênese do câncer e da 

doença cardiovascular (YANG e LANDAU 2000, MCKAY e BLUMBERG 2002). 

 

Uma associação entre o consumo de chá e a redução da pressão arterial tem 

sido aventada por décadas pela população chinesa (HU 1986). Contudo, existem 

poucos estudos relacionando os efeitos de longo prazo entre o consumo de chá e o 

risco do desenvolvimento da HAS e os resultados desses estudos têm sido 

conflitantes.Alguns estudos mostraram uma relação inversa entre o consumo de chá e 

a pressão arterial (STENSVOLD et al 1992). 

 

Porém outros estudos, de intervenção e transversais, não conseguiram mostrar 

uma relação entre a ingesta de chá e a pressão arterial (BINGHAM et al 1997,  

WAKABAYASHI et al 1998, HODGSON et al 1999). 

 

Dessa forma, mais estudos serão necessários para avaliar o efeito da ingesta 

de chá sobre a pressão arterial. 

 

 

 2.8 Atividade Física 

 

 Atualmente existem evidências abundantes de que o aumento da atividade 

física em indivíduos sedentários e a manutenção dessa atividade naqueles que são 

ativos têm um impacto significante e favorável na pressão arterial. E a quantidade de 



atividade física requerida para os benefícios é possível de ser atingida por quase 

todos (LESNIAK e DUBBERT 2001). 

 

 Estudos epidemiológicos têm mostrado usualmente uma relação inversa entre 

o nível de atividade física e a prevalência da HAS (BASSET et al 2002, GUSTAT et 

al 2002). 

 

 Estudos prospectivos também têm mostrado a associação entre a atividade 

física e a pressão arterial (BLAIR et al 1984, HAAPANEN et al 1997, 

PAFFENBARGER e LEE 1997, HAYASHI et al 1999, PEREIRA et al 1999). 

 

 Estudos de intervenção têm pesquisado a relação entre a atividade física e a 

pressão arterial, geralmente demonstrando um efeito benéfico sobre a pressão arterial 

(FAGARD 1995, HALBERT et al 1997, KELLEY et al 2001). 

  

 Portanto, a atividade física se associa inversamente com a pressão arterial e 

pode ser fator de proteção no desenvolvimento da HAS. 

 

 

 2.9 Fatores Psicológicos 

 

 Os primeiros indícios de que fatores psicológicos podem afetar a regulação da 

pressão arterial remontam os estudos dos meados do século 20 (ALEXANDER 

1939). As teorias antigas e atuais a respeito dos mecanismos envolvidos nessa 

possível relação estão baseadas no fato de que fatores de ordem psicológica 

(ansiedade, depressão, raiva - expressão ou supressão, hostilidade, personalidade tipo 

A, estresse, tensão no trabalho) poderiam afetar os mecanismos fisiológicos 

envolvidos no controle da pressão arterial: 

 

- o estresse poderia gerar um padrão recorrente de atividade exagerada do 

sistema nervoso simpático, desregulando (para cima) o nível da pressão 

arterial ao longo do tempo; 



 

- modelos neurohormonais sugerem que características psicológicas podem 

predispor o desenvolvimento da HAS alterando diretamente o controle da 

função dos baroreceptores do sistema nervoso central, a atividade opióide ou 

o nível de neurotransmissores; 

 

- ou afetando indiretamente a pressão arterial através da modificação de fatores 

comportamentais (fumo, uso de bebidas alcoólicas, dieta, exercício), 

ambientais (baixo suporte social) ou constitucionais (idade, raça) 

(RUTLEDGE E HOGAN 2002). 

 

 Embora centenas de estudos transversais que descreveram a relação entre o 

aumento da pressão arterial e as características psicológicas como hostilidade, 

expressão de raiva, posição de defesa e ansiedade tenham sido publicados, os 

achados desses estudos são em muitos casos ameaçados pela inabilidade em 

controlar possíveis fatores de confusão. Por exemplo, a possibilidade que 

mecanismos alternativos (genéticos ou ambientais) poderiam determinar ambas as 

características psicológicas e o risco de HAS, que o aumento da pressão arterial 

poderia preceder os fatores psicológicos (do que se seguir a) ou que fatores 

psicológicos serviriam como marcadores não causais da HAS, estão entre as falhas 

mais freqüentemente citadas. Os estudos prospectivos que avaliem o efeito 

psicológico na pressão arterial oferecem os meios de evitar esses fatores de confusão 

(RUTLEDGE E HOGAN 2002). 

 

 Porém, estudos prospectivos com métodos sutis de avaliar esta hipótese não 

estavam disponíveis até os anos de 1990. Existem agora vários grandes estudos 

longitudinais demonstrando a relação entre os sintomas de ansiedade e depressão e a 

subseqüente incidência de HAS, apesar dos protocolos metodológicos variarem 

bastante com respeito ao tempo de seguimento, tamanho da amostra, gênero, 

composição étnica, características psicológicas estudadas, definição de HAS, o uso 

da medida clínica da pressão arterial versus os métodos de medida da pressão arterial 

ambulatorial (MAPA), validade e confiabilidade das medidas psicológicas e controle 



apropriado das covariáveis. A expressão de raiva, considerada durante muito tempo 

um fator psicológico principal na HAS, tem sido estudada menos extensivamente e 

os resultados desses dados são menos consistentes (MARKOVITZ et al 2001). Dessa 

forma, vários estudos tem demonstrado a influência dos fatores psicológicos sobre a 

pressão arterial (MARKOVITZ et al 1993, DAVIDSON et al 2000, LEVENSTEIN 

et al 2001, RAIKKONEN et al 2001, RUTLEDGE e HOGAN 2002, YAN et al 

2004). 

 

 Em estudos caso controle, a relação entre fatores psicológicos e a pressão 

arterial também foi avaliada. Um alto nível de estresse psicológico, medido através 

de uma escala de tensão-ansiedade, esteve associado de forma independente com 

HAS (PEREZ et al 2001). 

 

 Apesar disso, nem todos os estudos mostraram uma associação entre os 

fatores psicológicos e a pressão arterial ou a ocorrência de HAS (VAILLANT 1996, 

FRIEDMAN 2001, SHINN et al 2001). 

 

 Dessa forma, vêem se acumulando evidências, porém sem conclusões 

definitivas, de que fatores psicológicos podem influenciar a ocorrência de HAS 

(KAPLAN e NUNES 2003). 

 

 

 2.10 Condição Sócio-econômica 

  

 Para se avaliar o nível sócio econômico, as pesquisas têm utilizado medidas 

diretas como renda pessoal ou familiar, medidas indiretas como escolaridade, 

número de anos de estudo, número de itens de conforto (televisão, rádio, etc), 

categoria ocupacional ou uma combinação de todas essas medidas. 

 

Usualmente, os estudos têm mostrado uma relação inversa entre o nível 

sócio-econômico e a pressão arterial (DYER et al 1976, ANONYMUS 1977, 

JAKOBSEN e THELLE 1988, SOREL et al 1992, IRIBARREN et al 1997).  



 

Uma revisão da literatura foi conduzida entre os anos de 1966 a 1996 para 

estudar a relação entre o nível sócio-econômico e a pressão arterial. Menores níveis 

sócio-econômicos estavam associados a maiores médias de pressão arterial em quase 

todos os estudos feitos em países desenvolvidos. A magnitude da associação variou, 

mas geralmente era pequena, após ajuste para idade, variando entre 2 a 3 mmHg 

entre os grupos sócio-econômicos mais altos e baixos. Em contraste, os estudos em 

países em desenvolvimento mostraram uma relação direta entre o nível sócio-

econômico e a pressão arterial (COLHOUN et al 1998). Vários outros estudos vêm 

demonstrando essa associação (VARGAS et al 2000, MANHEM et al 2000, 

GALOBARDES et al 2003, MENDEZ et al 2003). 

 

Dessa forma, o nível sócio-econômico, avaliado de diversas formas, parece 

exercer uma influência na pressão arterial e no desenvolvimento da HAS. 

 

 

2.11 Turno de Trabalho 

 

Os seres humanos, como outros organismos, possuem sistemas fisiológicos 

que são cíclicos em natureza. Isto possibilita uma estabilidade interna e ao mesmo 

tempo capacita o organismo a interagir e a responder a mudanças que acontecem no 

meio ambiente externo. Esses sistemas fisiológicos, incluindo aqueles com duração 

circadiana, podem sofrer alterações como resultado de demandas externas, como 

mudanças no ciclo escuro-claro e variações sazonais. Mas estas alterações levam 

tempo para acontecerem; quando os indivíduos iniciam trabalhos em esquemas 

rotativos ou turnos noturnos, os ritmos circadianos não são capazes de se adaptar 

rapidamente a essas mudanças. Disto resulta uma desincronose de uma série de 

sistemas fisiológicos, incluindo aqueles com duração circadiana, como a pressão 

arterial (KUHN G 2001). 

 



Alguns estudos transversais e prospectivos têm mostrado a relação entre a 

mudança no turno de trabalho e a pressão arterial (LANG et al 1988, MORIKAWA 

et al 1999, HA et al 2001, SAKATA et al 2003). 

 

Estudos caso controles também vêm estudando a relação entre o turno de 

trabalho e a pressão arterial, demonstrando a relação positiva entre o trabalho em 

turnos e o aumento da pressão arterial (OHIRA et al 2000). 

 

Apesar disso, outras pesquisas não foram capazes de mostrar a relação entre o 

turno de trabalho e alterações na pressão arterial ou o desenvolvimento da HAS 

(KNUTSSON et al 1988, BURSEY 1990, CHAN et al 1993). 

 

Assim, serão necessários mais estudos que visem esclarecer a relação entre o 

trabalho desenvolvido em turnos e a pressão arterial. 

 

 

2.12 Ocupação 

 

Em uma revisão da literatura sobre o tema, Cordeiro et al nos mostraram que: 

 

- A observação mais abrangente que se pode fazer é demarcar a tendência à 

caracterização de uma correlação negativa entre o status ocupacional e a 

pressão arterial, quer sistólica, quer diastólica. Isto é, no mundo do trabalho, 

as maiores prevalências de HAS são encontradas entre os trabalhadores não 

especializados, que ganham menores salários, dos setores secundário e 

terciário da economia; 

 

- Seguindo esta mesma tendência, embora com menor especificidade, alguns 

trabalhos apontam uma relação inversa entre morbidade e mortalidade por 

HAS e níveis socioeconômicos, medidos geralmente através da ocupação do 

indivíduo; 



- Tem sido nítida a tendência em correlacionar níveis altos de pressão arterial 

e/ou doenças cardiovasculares em geral com estresse ocupacional. Os 

mecanismos envolvidos seriam através de alterações psicofisiológicas ou 

indiretamente pela indução de comportamentos relacionados ao estresse, 

como hábito de fumar, alcoolismo, hiperalimentação, entre outros; 

 

- alguns trabalhos têm correlacionado variações séricas de substâncias direta ou 

indiretamente vasoativas (catecolaminas, corticosteróides, lípides séricos, 

entre outros) com situações de estresse advindas do trabalho. Nesta linha, está 

bem estabelecida a correlação entre o aumento da excreção urinária de 

catecolaminas e o estresse ocupacional; 

 

- Em síntese, pode-se afirmar que cada vez mais numerosas têm sido as linhas 

de pesquisa que convergem para o estabelecimento deda ocupação como fator 

de risco para a HAS. 

 

Uma outra vertente de trabalhos tem buscado estabelecer relações entre 

fatores físicos e químicos encontrados nos ambientes de trabalho e HAS: 

 

- Os achados relacionando exposição ao ruído e pressão arterial são ainda 

controversos, embora já se possa identificar uma tendência à identificação de 

associação entre exposição profissional a ruído e prevalência de HAS; 

 

- Ainda dentro desta linha, outros riscos ocupacionais têm sido associados a 

HAS, tais como vibrações em baixas freqüências, exposição ao calor, 

exposição crônica a dinitroetilenoglicol, exposição a derivados de benzeno, 

exposição ao chumbo, exposição ao cadmio; 

 

 



- No Brasil ainda são escassas as pesquisas estudando as relações entre 

ocupação e HAS. A prevalência da HAS entre os grupos profissionais 

estudados não difere significativamente da encontrada em estudos 

internacionais. Boa parte desses trabalhos concorda com a tendência 

internacional acima apontada, encontrando associação negativa entre status 

ocupacional e prevalência de HAS (CORDEIRO et al 1993). 

 

Além disso existem estudos que avaliaram a prevalência de HAS em 

populações específicas de trabalhadores, como os da construção civil, bancários, etc 

(MION JR 2004). Em particular, os trabalhadores da área de saúde também estão 

sujeitos aos efeitos da ocupação na ocorrência de HAS (ESTRYN-BEHAR et al 

1989, JANIN et al 1992, THEORELL et al 1993, VALLES et al 1997, NEDIC 

2001). 

 

Dessa forma, pode-se dizer, em resumo, que está bem documentada uma 

estreita relação entre o trabalho (ou pelo menos a ocupação) e a ocorrência de HAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

 3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a importância de indicadores antropométricos na determinação da 

HAS em uma população adulta brasileira constituída por funcionários de um hospital 

de grande porte da cidade de São Paulo.  

 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever a população segundo as variáveis antropométricas (IMC e CA), 

sócio-demográficas (idade, raça, escolaridade e turno de trabalho) e 

comportamentais (atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e 

tabagismo). Avaliar as diferenças de distribuição segundo sexo; 

 

• Descrever a população segundo a ocorrência de HAS e uso de medicamentos 

anti-hipertensivos; 

 

• Avaliar a importância de excesso de peso, inferido através de categorias de 

IMC, na ocorrência de HAS por sexo (associações bivariadas); 

 

• Avaliar a importância da obesidade abdominal, inferida através de categorias 

de cintura abdominal, na ocorrência de HAS por sexo (associações 

bivariadas); 

 

• Avaliar a importância das potenciais variáveis de confusão, para a associação 

entre HAS e indicadores antropométricos, para HAS por sexo (associações 

bivariadas); 

 



• Avaliar a ocorrência de interações entre as potenciais variáveis de confusão, 

para a associação entre HAS e indicadores antropométricos, para HAS por 

sexo; 

 

• Avaliar a influência de categorias de IMC sobre a ocorrência de HAS por 

sexo (análise múltipla); 

 

• Avaliar a influência de categorias de IMC sobre a ocorrência de HAS por 

sexo, ajustada para a cintura abdominal  (análise múltipla); 

 

• Avaliar a influência de categorias de IMC sobre a ocorrência de HAS por 

sexo, cujos níveis comumente são considerados normais (IMC de 22,5 a 24,9) 

(análise múltipla); 

 

• Avaliar a influência de categorias de IMC sobre a ocorrência de HAS por 

sexo, cujos níveis comumente são considerados normais (IMC de 22,5 a 

24,9), ajustada para categoria de cintura abdominal (análise múltipla); 

 

• Avaliar a influência de categorias de CA sobre a ocorrência de HAS por sexo 

(análise múltipla); 

 

• Avaliar a influência de categorias de CA sobre a ocorrência de HAS por sexo, 

ajustada para categoria de IMC (análise múltipla); 

 

• Avaliar o risco atribuível populacional de HAS relacionado ao excesso de 

peso e de obesidade abdominal, através de cálculos aproximados desse risco, 

utilizando categorias intermediárias de IMC e de CA por sexo. 

 

 

 

 

 



 4. Metodologia 

 

 4.1 Delineamento do estudo 

 

  O delineamento utilizado para o estudo da associação entre os indicadores 

antropométricos (IMC e medida de cintura abdominal) e a HAS foi do tipo 

transversal. 

 

 

 4.2 População do estudo 

 

 A população do estudo foi composta por funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, localizado em São Paulo - Brasil. Em novembro de 2001 foi 

organizada uma campanha que pretendeu quantificar o risco cardiovascular a que 

estavam submetidos os funcionários deste mesmo hospital. Nesta época, o número 

total de funcionários era de 3.623 indivíduos, sendo que 1.403 eram do sexo 

masculino e 2.220 do sexo feminino. Todos os funcionários foram convidados a 

participar através de cartazes (anexo 1) distribuídos por todo hospital e através de 

chamadas no sistema interno de computadores (anexo 2). Dessa forma, aceitaram 

participar desta campanha 1.584 funcionários, sendo 707 homens e 877 mulheres, 

que compuseram a nossa população de estudo.  

 

A tabela 1 faz a comparação entre a população estudada e a não estudada 

segundo sexo, escolaridade e idade, sendo que as diferenças entre as distribuições 

das variáveis foram apuradas através do teste do qui-quadrado. Pode-se observar que 

as populações estudadas e não estudadas não apresentaram diferenças significativas 

na distribuição das variáveis avaliadas. 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Comparação entre a população estudada e não estudada segundo 

sexo, escolaridade e idade. Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 

2001. 

 
 

Variável 

 
 

Categoria 

 
Não Estudada 

n (%) 

População  
Estudada 

n (%) 
p 

Sexo Masculino 
Feminino 

696 (34,1) 
1343 (65,9)  707 (44,6) 

877 (55,4) 0,11 

Escolaridade 
Primeiro grau 
Segundo grau 

Superior 

365 (17,9) 
805 (39,5) 
869 (42,6) 

 
260 (16,4) 
772 (48,7) 
552 (34,9) 

0,44 

Idade 
(anos) 

18 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
≥ 51 

30 (1,5) 
536 (26,3) 
911 (44,7) 
441 (21,6) 
121 (5,9) 

 

22 (1,4) 
672 (42,4) 
557 (35,2) 
273 (17,2) 
60 (3,8) 

0,21 

 Total 2039 (100)  1584 (100)  
p -  teste qui-quadrado para diferenças entre a população estudada e não estudada 

 

 

 4.3 Coleta dos dados 

 

 A coleta de dados foi realizada em novembro de 2001 durante a campanha já 

referida. 

 

 Durante cinco dias, de segunda a sexta feira, das 7 às 21 horas, equipes 

compostas por alunas enfermeiras treinadas e supervisionadas por médicos (um 

desses o autor do estudo) se revezaram em dois locais diferentes dentro do hospital 

para a coleta de dados. 

 

 Foram obtidas informações sobre idade, sexo, raça, nível de escolaridade, 

nível de atividade física, uso de bebida alcoólica, turno de trabalho e hábito de fumar 

dos funcionários através de um questionário (anexo 3). Medidas de peso, altura, 

cintura abdominal e de pressão arterial foram obtidas nesta mesma oportunidade 

pelas alunas enfermeiras, que empregaram balanças microeletrônicas da marca 



Tanita previamente aferidas (resolução de 100 g) e estadiômetros da marca Seca 

afixados à parede (resolução de 0,1 cm). A medida da cintura abdominal foi obtida 

no ponto médio entre as últimas costelas e a crista ilíaca utilizando-se fitas métricas 

inextensíveis (WANG et al 2003). A pressão arterial foi medida com técnica já 

padronizada (PERLOFF et al 1993, PETRI 1986, WORLD HYPERTENSION 

LEAGUE), utilizando o aparelho eletrônico BP 3BTO-A da empresa Microlife 

previamente aferido (resolução de 1 mmHg), que está registrado na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e recebeu seu certificado de qualificação técnica 

pelo Hospital do Rim e Hipertensão da Escola Paulista de Medicina (anexo 4 e 5) 

(O'BRIEN et al, 2001). 

 

 

 4.4 Análise dos dados 

 

 Inicialmente foram estudadas as associações bivariadas do IMC e da cintura 

abdominal com a HAS. A variável dependente foi a presença ou ausência de HAS 

(PAS < ou ≥ 140 mmHg e/ou PAD < ou ≥ 90 mmHg) e foram considerados 

hipertensos também os indivíduos que estivessem em uso de medicações anti-

hipertensivas. Como variáveis explanatórias utilizamos a medida do IMC (peso em 

Kg dividido pela altura em metros ao quadrado) e a medida da cintura abdominal em 

centímetros (cm). As categorias do IMC utilizadas foram as preconizadas pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO 1998), sendo que a categoria correspondente 

ao IMC < 25 foi subdividida em < 22,5 e entre 22,5 a 25, pois se têm observado um 

aumento de risco da ocorrência de HAS nesta faixa de IMC (WHO 2004, SANCHEZ 

e CASTILLO 2003), e as categorias de obesidade classe I, II e III foram agrupadas 

na categoria de IMC ≥ 30. As categorias da cintura abdominal utilizadas foram: < 94 

cm (normal), entre 94 e 102 cm (intermediária) e ≥ a 102 cm (alta) para homens e < 

80 cm (normal), entre 80 e 88 cm (intermediária) e ≥ a 88 cm (alta) para mulheres 

(JANSSEN et al 2002b, NIH 1998, HAN et al 1996, LEAN et al 1995). A associação 

do IMC e da cintura abdominal com a HAS também foi estudada através da divisão 

interna dessas variáveis antropométricas em quartis. 

 



A seguir, foram estudadas as associações bivariadas entre as possíveis 

variáveis de confusão, para a associação da HAS com os indicadores 

antropométricos, com a HAS. Categorias correspondentes de idade foram agrupadas 

conforme segue: de 18 a 24 anos, de 25 a 29 anos, de 30 a 34 anos, de 35 a 39 anos, 

de 40 a 44 anos, de 45 a 49 anos, de 50 a 54 anos e de 55 a 64 anos. A escolaridade 

foi agrupada como tendo concluído o primeiro grau, o segundo grau e o nível 

superior. A variável raça foi agrupada como branca, negra, oriental e outras. A 

atividade física foi categorizada como sedentário, praticar alguma atividade física 1, 

2 a 3 ou mais de 4 dias por semana. A ingesta de bebida alcoólica foi agrupada como 

uso diário, 3 a 6 vezes na semana, 1 a 2 vezes na semana ou raramente/nunca. O 

consumo de cigarros foi agrupado como nunca utilizou, ex-fumante, < de 10, de 11 a 

20, de 21 a 30 e mais de 30 cigarros por dia. O turno de trabalho foi avaliado como 

exercer suas atividades apenas pela manhã, apenas à tarde, apenas à noite ou pela 

manhã e à tarde. 

 

 Em seguida, modelos de regressão logística univariados foram construídos 

para estimar a associação bruta entre a HAS e cada um dos indicadores 

antropométricos (IMC e cintura abdominal). Esses modelos produziram razões de 

chance, com os correspondentes intervalos de confiança de 95%, que quantificaram a 

associação dos indicadores antropométricos com a HAS. A seguir, todas as 

potenciais variáveis de confusão, cujas associações com a HAS apresentaram valores 

de p < 0,2 no teste qui-quadrado, foram introduzidas nesses modelos uma a uma e 

foram mantidas nos modelos finais todas as variáveis que determinaram variações 

nas razões de chance brutas de pelo menos 10% (ajust 1). Foi verificada também a 

ocorrência de interações entre essas variáveis. 

 

 Para se estudar o efeito específico da gordura abdominal sobre a HAS foram 

construídos modelos de regressão logística univariados ajustados para o IMC e para 

se estudar o efeito específico da gordura não visceral sobre a HAS foram construídos 

modelos de regressão logística univariados ajustados para a cintura abdominal (ajust 

2). 

 



 Levando-se em conta as freqüências das categorias de IMC e de cintura 

abdominal na população estudada, bem como suas respectivas razões de chance 

ajustadas, foram calculadas aproximações dos riscos atribuíveis populacionais 

associados a “valores elevados” de IMC e cintura abdominal, de forma a se obter 

uma medida aproximada da importância de cada categoria de IMC e de cintura 

abdominal na ocorrência de HAS. Foram calculados os valores de risco para o 

excesso de peso global (IMC ≥ 22,5) e também para subdivisões em categorias de 

IMC, a saber: 22,5 a 24,9, 25 a 29,9 e ≥ 30. O mesmo procedimento foi adotado com 

a cintura abdominal, sendo calculados os riscos para medidas de cinturas ≥ 94 cm 

nos homens com subdivisões em 94 a 101,9 e ≥ 102 cm e para as mulheres valores 

de cintura ≥ 80 e subdivisões em 80 a 87,9 e ≥ 88 cm. Dessa forma, foram calculados 

os riscos atribuíveis populacionais iniciais (M0) de IMC e de cintura abdominal e a 

seguir os riscos atribuíveis populacionais obtidos com a eliminação teórica da 

categoria de “valor elevado”, ou seja, a fração da prevalência da HAS que seria 

abolida com a transformação desses “valores elevados” em “valores normais” de 

IMC e de cintura abdominal (M1), segundo a fórmula: 

 

           M0 - M1   x  100 

M0 

 

onde: M0 = a0 x RCa + b0 x RCb + c0 x RCc e 

          M1 = a1 x RCa + b1 x RCb + c1 x RCc  

sendo a0, b0 e c0 as freqüências iniciais das categorias de IMC e de cintura 

abdominal na população, RCa, RCb e RCc as razões de chance ajustadas para HAS 

de cada categoria de IMC e cintura abdominal e a1, b1 e c1 as freqüências esperadas 

das categorias de IMC e de cintura abdominal no caso da eliminação de “valores 

elevados” e de sua substituição por valores correlatos “normais” (MONTEIRO et al 

1990). 

 

 Para a análise dos dados foi utilizado o programa de estatística SPSS 

versão 10.0 para Windows. Dada às diferenças entre os sexos na associação entre as 

variáveis estudadas com HAS, todas as análises foram feitas por categoria de gênero. 



As diferenças na distribuição das variáveis observadas entre as populações 

masculinas e femininas foram apuradas por meio do teste qui-quadrado, 

considerando-se significativos valores de p < 0,05.  Foi utilizado o mesmo teste e o 

mesmo critério de significância no estudo das associações da HAS com as variáveis 

antropométricas e com as variáveis de confusão, além de serem apuradas também as 

evidências de tendência linear. Nos casos onde foi necessário, em função da 

limitação do teste estatístico utilizado (qui-quadrado), as categorias foram agrupadas 

de modo a evitar caselas vazias ou com freqüências abaixo de 3%. Dessa forma, as 

categorias da variável raça foram agrupadas em branca e não branca e da variável 

turno de trabalho em diurno e noturno. Nos modelos de regressão logística, foram 

apuradas as evidências de tendência linear, sendo considerados significativos valores 

de p < 0,05. 

 

 

 4.5 Aspectos éticos 

 

 O presente estudo foi submetido à avaliação do Departamento de Medicina do 

Trabalho do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto de Ensino e Pesquisa do 

mesmo hospital tendo recebido parecer favorável (anexo 6). 

 

 O estudo também foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da USP, tendo recebido sua aprovação (anexo 7). 

 

 Todos os funcionários foram informados sobre o conteúdo da pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 8). 



5. Resultados 

 

 5.1 Descrição da população segundo todas variáveis de interesse: 

 

 As tabelas 2 a 4 analisam a distribuição de todas as variáveis de interesse, que 

foram agrupadas como variáveis antropométricas (IMC e cintura abdominal), sócio-

demográficas (idade, raça, escolaridade e turno de trabalho) e comportamentais 

(tabagismo, consumo de bebida alcoólica, nível de atividade física). 

 

Em relação aos indicadores antropométricos, os homens apresentaram níveis 

de excesso de peso 1,5 vez maior que as mulheres (52,5% versus 35,3%). Já em 

relação ao excesso de gordura abdominal, medido através da medida da cintura 

abdominal, as mulheres apresentaram níveis 1,5 vez superior quando comparadas 

com os homens (37,5% versus 55,4%). 

  

 A população de estudo foi composta por adultos jovens, sendo que a maioria 

dos indivíduos esteve concentrada na faixa de 18 a 34 anos (idade média 33,1 anos) e 

houve uma predominância do sexo feminino a partir da idade de 35 anos. A raça 

branca predominou sobre todas as outras etnias, sendo discretamente maior no sexo 

feminino. Em relação à escolaridade houve uma predominância de indivíduos com 

segundo grau completo, sendo que mulheres apresentaram uma proporção maior da 

categoria nível superior. Em relação ao turno de trabalho, a maioria dos funcionários 

desenvolvia suas atividades durante o dia e não houve diferenças entre a distribuição 

por período de trabalho entre homens e mulheres. A maioria dos funcionários 

mostrou um nível de atividade física baixo, sendo que mulheres apresentaram níveis 

de sedentarismo maiores dos que homens. Proporcionalmente, mulheres referiam 

consumir menor quantidade de bebidas alcoólicas e eram maioria entre os que 

referiam nunca terem fumado. 

 

 

 

 



Tabela 2: Distribuição (%) das variáveis antropométricas segundo sexo. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001. 

  
Masculino 

Sexo  
Feminino 

 
Total 

Variável 

 
 

Categoria n (%)  n (%) n (%) 

 < 22,5 151 (21,3)  303 (34,6) * 454 (28,7) 

IMC 22,5 a 24,9 185 (26,2)  264 (30,1) 449 (28,3) 

 25 a 29,9 291 (41,2)  227 (25,9) 518 (32,7) 

 ≥ 30 80 (11,3)  83 (9,4) 163 (10,3) 

Cintura  Normal 442 (62,5)  391 (44,6) * 833 (52,6) 

abdominal Intermediária 162 (22,9)  279 (31,8) 441 (27,8) 

 Alta 103 (14,6)  207 (23,6) 310 (19,6) 

          Total               707 (100)  877 (100) 1584 (100) 
* p < 0,05 - teste qui-quadrado na comparação da distribuição entre os sexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Distribuição (%) das variáveis sócio-demográficas segundo sexo. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001. 

  
Masculino 

Sexo  
Feminino 

 
Total 

Variável 

 
 

Categoria n (%)  n (%) n (%) 
 18 a 24 122 (17,3)  181 (20,6) * 303 (19,1) 
 25 a 29 169 (23,9)  164 (18,7) 333 (21,0) 

Idade 30 a 34 162 (22,9)  139 (15,9) 301 (19,0) 
(anos) 35 a 39 116 (16,4)  158 (18,0) 274 (17,3) 

 40 a 44 70 (9,9)  101 (11,5) 171 (10,8) 
 45 a 49 44 (6,2)  78 (8,9) 122 (7,7) 
 50 a 64 24 (3,4)  56 (6,4) 80 (5,1) 
 Branca 570 (80,6)  738 (84,2) * 1308 (82,6) 

Raça Negra 102 (14,4)  95 (10,8) 197 (12,4) 
 Oriental 7 (0,1)  20 (2,3) 27 (1,7) 
 Outras 28 (3,9)  24 (2,7) 52 (3,3) 
 1º grau 132 (18,7)  128 (14,6) * 260 (16,4) 

Escolaridade 2º grau 381 (53,9)  391 (44,6) 772 (48,7) 
 Superior 194 (27,4)  358 (40,8) 552 (34,9) 
 Manhã 172 (24,3)  225 (25,7) 397 (25,1) 

Turno de  Tarde 130 (18,4)  179 (20,4) 309 (19,5) 
Trabalho Noite 93 (13,2)  86 (9,8) 179 (11,3) 

 Manhã e Tarde 312 (44,1)  387 (44,1) 699 (44,1) 
 Total 707 (100)  877 (100) 1584 (100) 

* p < 0,05 - teste qui-quadrado na comparação da distribuição entre os sexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4: Distribuição (%) das variáveis comportamentais segundo sexo. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001. 

  
Masculino 

Sexo  
Feminino 

 
Total 

Variável 

 
 

Categoria n (%)  n (%) n (%) 

 < 1 382 (54,0)  635 (72,4) * 1017 (64,2)
Atividade física 1 119 (16,8)  61 (7,0) 180 (11,3) 

(dias por semana) 2 a 3 140 (19,8)  128 (14,6) 268 (17,0) 
 ≥ 4 66 (9,4)  53 (6,0) 119 (7,5) 

Consumo de  < 1 524 (74,1)  805 (91,8) * 1329 (83,9)
bebidas Alcoólicas 1 a 2 159 (22,5)  69 (7,9) 228 (14,4) 
(vezes por semana) 3 a 6 21 (3,0)  3 (0,3) 24 (1,5) 

 ≥ 7 3 (0,4)  -- 3 (0,2) 
 Nunca 451 (63,8)  631 (72,0) * 1082 (68,3)
 Ex-fumante 123 (17,4)  116 (13,2) 239 (15,1) 

Tabagismo < 10 70 (9,9)  86 (9,8) 156 (9,8) 
(cigarros por dia) 10 a 19 49 (6,9)  30 (3,4) 79 (5,0) 

 20 a 29 4 (0,6)  2 (0,2) 6 (0,4) 
 ≥ 30 1 (0,1)  -- 1 (0,1) 
 Passivo 9 (1,3)  12 (1,4) 21 (1,3) 
 Total 707 (100)  877 (100) 1584 (100) 

* p < 0,05 - teste qui-quadrado na comparação da distribuição entre os sexos 
 
 

 

5.2 Descrição da população segundo a pressão arterial e o uso de 

medicamentos anti-hipertensivos. 

 

 A tabela 5 mostra a distribuição da população segundo os níveis de pressão 

arterial e o uso de medicamentos anti-hipertensivos. A prevalência geral de HAS foi 

de 18,9%, sendo 26,9% no sexo masculino e 12,5% no sexo feminino. 

 



A maioria dos indivíduos (83,2%) apresentou valores normais de pressão 

arterial, sendo que nesse grupo em torno de 3% estavam em uso de medicamentos 

anti-hipertensivos. No grupo dos indivíduos com níveis de pressão arterial 

considerado excessivo (16,8%), em torno de 17% estavam em uso de medicamentos 

anti-hipertensivos. 

 

 

Tabela 5: Prevalência (%) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo o uso de 

medicamentos anti-hipertensivos e sexo. Funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, 2001. 

  

  Pressão Arterial (mmHg)  

Variável Categoria < 140 x 90 
n (%) 

≥ 140 x 90 
n (%) 

Total 
n (%) 

Uso de 
medicamentos 

anti-hipertensivos 

Sim 
 

Não 

34 (2,6) 
 

1284 (97,4) 

46 (17,3) 
 

220 (82,7) 

80 (5,1) 
 

1504 (94,9) 

Sexo 
Masc 

 
Fem 

528 (40,1) 
 

790 (59,9) 

179 (67,3) 
 

87 (32,7) 

707 (44,6) 
 

877 (55,4) 

 Total 1318 (100) 266 (100) 1584 (100) 

Pressão arterial 140 x 90 mmHg e/ou uso de medicamentos anti-
hipertensivos 300 (18,9) 

 

 

 

 5.3 Associação bivariada entre indicadores antropométricos e 

Hipertensão Arterial Sistêmica: 

 

 A tabela 6 apresenta a prevalência de HAS segundo os indicadores 

antropométricos em homens e mulheres. 

 



A obesidade geral, inferida pelo IMC, e a obesidade abdominal, inferida pela 

medida da cintura abdominal, estiveram significativamente e linearmente associadas 

com a HAS, em ambos os sexos. No sexo masculino os indivíduos com maior 

excesso de peso (IMC ≥ 30) apresentaram prevalências de HAS 5,5 vezes maiores 

quando comparados com os indivíduos de peso normal (IMC < 22,5), sendo que no 

sexo feminino esses valores foram 9,5 vezes maiores. De forma semelhante, 

comparando-se o primeiro com o último quartil de IMC, a prevalência de HAS foi 

superior em quase 5 vezes no sexo masculino e em quase 7 vezes no sexo feminino. 

Em relação à adiposidade abdominal, as mulheres com cintura abdominal normal, 

tanto nos níveis de corte usual (cintura < 80 cm) como na divisão em quartis (1º 

quartil), apresentaram uma prevalência de HAS quase 6 vezes menores quando 

comparadas com seus pares com excesso de gordura abdominal (cintura ≥ 88 cm ou 

último quartil). Nos homens esses valores variaram de 3 a quase 4,5 vezes. Essas 

comparações mostram que o excesso de peso, tanto global quanto abdominal, 

influenciou de forma mais importante a ocorrência de HAS no sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6: Prevalência (%) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo 

indicadores antropométricos em homens e mulheres. Funcionários do Hospital 

Israelita Albert Einstein, 2001. 

 
Variável 

 
Categoria 

Homens 
% 

 
p 

Mulheres 
% 

 
p 

  < 22,5 10,6 4,6 
IMC 22,5 a 24,9 20,0 9,1 

 25 a 29,9 30,9 15,9 
 ≥ 30 58,8 

 
 

< 0,01*

43,4 

 
 

< 0,01*

 1 10,2 4,1 
Quartis  2 21,5 7,8 
de IMC 3 27,1 10,5 

 4 48,6 

 
 

< 0,01*

27,7 

 
 

< 0,01*

Cintura  Normal 17,9 5,4 
abdominal Intermediária 32,7 8,6 

 Alta 56,3 

 
 

< 0,01*
31,4 

 
 

< 0,01*

 1 11,2 5,0 
Quartis de  2 20,9 5,3 

cintura 
abdominal 3 26,2 10,0 

 4 48,9 

 
 

< 0,01*

28,8 

 
 

< 0,01*

p - teste qui-quadrado 
* tendência linear 
 

 

 5.4 Associação bivariada entre potenciais variáveis de confusão, para a 

associação entre HAS e indicadores antropométricos, e Hipertensão Arterial 

Sistêmica: 

 

 As tabelas 7 a 9 mostram a associação entre as variáveis sócio-demográficas 

(idade, raça, escolaridade e turno de trabalho) e comportamentais (tabagismo, 

consumo de bebida alcoólica, nível de atividade física) com a HAS. 

 



Foi observada uma associação entre o aumento da idade e a prevalência de 

HAS em ambos os sexos. Mulheres mais jovens (18 a 24 anos) apresentaram 

prevalências de HAS quase 17 vezes menores que as mais idosas (50 a 64 anos), 

enquanto que em homens essa mesma comparação mostrou valores de apenas 2 

vezes. A etnia esteve associada com a prevalência de HAS, sendo maior nos 

indivíduos da raça não branca quando comparados com a raça branca, atingindo a 

significância estatística apenas em mulheres. Em relação ao nível educacional, 

mulheres apresentaram uma clara diferença em relação aos homens na determinação 

da HAS: a categoria de maior instrução em mulheres (nível superior) apresentou 

prevalência de HAS quase 5 vezes menor quando comparada com a categoria de 

menor instrução (primeiro grau), sendo que em homens não foram observadas 

associações com essa variável. O turno de trabalho se associou com a determinação 

da HAS, sendo que aqueles indivíduos que desenvolviam suas atividades no período 

noturno apresentaram uma prevalência maior de HAS quando comparados com 

aqueles que desenvolviam suas atividades durante o dia, apesar de que a significância 

estatística só foi conseguida no sexo masculino. O nível de atividade física não 

mostrou qualquer associação com o desenvolvimento da HAS em ambos os sexos. 

Houve uma tendência de aumento da prevalência de HAS em homens que 

informaram consumir bebidas alcoólicas quando comparados com os que 

informavam raramente ou nunca consumirem, porém não atingindo a significância 

estatística. Em mulheres o consumo de bebidas alcoólicas não influenciou a 

ocorrência de HAS. O consumo de cigarros se associou com níveis mais baixos de 

prevalência de HAS em mulheres quando comparadas com ex-fumantes e que nunca 

fumaram, sem ter atingido a significância estatística. Em homens não foram 

observadas associações com essa variável. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7: Prevalência (%) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo variáveis 

demográficas em homens e mulheres. Funcionários do Hospital Israelita Albert 

Einstein, 2001. 

Variável Categoria 
Homens 

% 
 

p 
Mulheres 

% 
 

p 
 18 a 24 20,5 3,3 

 25 a 29 23,1 6,1 

Idade (anos) 30 a 34 21,6 7,9 

 35 a 39 31,0 13,9 

 40 a 44 38,6 11,9 

 45 a 49 40,9 23,1 

 50 a 64 41,7 

 
 
 
 

< 0,01*

55,4 

 
 
 
 

< 0,01*

Raça branca 25,6 11,5 

 não branca 32,3 

0,13 

19,3 

0,02 

p - teste qui-quadrado 
* tendência linear 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8: Prevalência (%) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo variáveis 

socioeconômicas em homens e mulheres. Funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, 2001. 

Variável Categoria Homens 
% 

p Mulheres 
% 

p 

 1º grau 28,0 27,3 

Escolaridade 2º grau 27,0 13,8 

 superior 25,8 

 
0,9 

5,9 

 
< 0,01*

Turno de 
Trabalho Diurno 24,8 11,9 

 Noturno 40,9 

< 0,01 

18,6 

0,09 

p - teste qui-quadrado 
* tendência linear 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9: Prevalência (%) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo variáveis 

comportamentais em homens e mulheres. Funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, 2001. 

Variável Homens  Mulheres  

 
Categoria 

% p % p 

 < 1 27,0 12,3 
Atividade 

física 1 26,9 14,8 

(dias / semana) 2 - 3 25,7 11,7 

 ≥ 4 28,8 

 
 

0,97 

15,1 

 
 

0,87 

Consumo de 
bebidas alcoólicas < 1 25,0 12,8 

(vezes / semana) ≥ 1 32,2 

0,07 

9,7 

0,6 

 Nunca 27,0 12,6 

Tabagismo Ex-fumante 26,0 16,4 

(cigarros / dia) < 10 25,7 8,1 

 ≥ 10 29,6 

 
 

0,96 

9,4 

 
 

0,34 

p - teste qui-quadrado 
 
 

 

 5.5 Análise múltipla entre os indicadores antropométricos e a 

Hipertensão Arterial Sistêmica: 

 

 As tabelas 10 a 13 apresentam as razões de chance (RC) com seus os 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC), calculadas através de modelos de 

regressão logística, que quantificaram a associação entre os indicadores 

antropométricos (IMC e cintura abdominal) e HAS por sexo. Entre as potenciais 

variáveis de confusão, a escolaridade e idade foram incluídas no modelo final em 

mulheres (ajust 1), por terem causado variação nas razões de chance brutas maior do 

que 10%, além de não termos evidenciado interações entre essas variáveis. Em 

homens, nenhuma das variáveis foi incluída, utilizando-se o mesmo critério. Um 

segundo ajuste foi realizado utilizando a cintura abdominal quando o modelo 

analisado foi o IMC e vice-versa (ajust. 2). 



 

Em geral, em homens e mulheres, as razões de chance para a ocorrência de 

HAS apresentaram valores maiores quando utilizamos os níveis usuais de corte para 

o IMC quando comparadas com a divisão interna em quartis. Nas mulheres, após a 

correção para as variáveis de confusão, houve uma diminuição dos valores das razões 

de chance. E que se acentuou em ambos os sexos após o controle para a cintura 

abdominal; entretanto, as tendências lineares permaneceram significantes. Essa 

mesma tendência de atenuação dos valores das razões de chance foi observada nos 

modelos que analisavam a cintura abdominal após a correção para o IMC, mantendo-

se porém as tendências lineares significativas, exceto na distribuição por quartis no 

sexo feminino. As mulheres apresentaram valores maiores de razões de chance 

brutas nos modelos que analisavam tanto o IMC quanto a cintura abdominal quando 

comparadas com os homens. Porém após os ajustes, esses valores permaneceram 

mais altos no sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 10: Razões de chance (RC) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo 

IMC e quartis de IMC no sexo masculino. Funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, 2001. 

Variável Categoria RC bruta IC RC ajust. 2 IC 

 < 22.5 1*  1*  

IMC 22,5 a 24,9 2,1 1,1 - 4,0 2,1 1,1 - 3,9 

 25 a 29,9 3,8 2,1 - 6,7 2,8 1,5 - 5,3 

 ≥ 30 12,0 6,1 - 23,8 5,0 2,1 - 12,1 

Quartis de 
IMC 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1* 
 

2,4 
 

3,3 
 

8,3 
 

 
 

1,3 - 4,4 
 

1,8 - 5,9 
 

4,7 - 14,7 
 

1* 
 

2,4 
 

2,8 
 

4,7 
 

 
 

1,3 - 4,3 
 

1,5 - 5,3 
 

2,2 - 9,8 
 

* p de tendência linear < 0,01 
RC ajust.2: RC bruta ajustada para cintura abdominal 
IC - Intervalo de confiança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11: Razões de chance (RC) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo 

IMC e quartis de IMC no sexo feminino. Funcionários do Hospital Israelita 

Albert Einstein, 2001: 

 
Variável 

 
Categoria 

RC bruta 
(IC) 

RC ajust. 1 
(IC) 

RC ajust. 2 
(IC) 

 
< 22,5 

 
 

1* 
 
 

1* 
 
 

1* 
 
 

IMC 
22,5 a 24,9 

 
 

2,1 
(1,0 - 4,1) 

 

1,6 
(0,8 - 3,3) 

 

1,5 
(0,7 - 3,3) 

 

 
25 a 29,9 

 
 

3,9 
(2,0 - 7,4) 

 

2,3 
(1,1 - 4,7) 

 

1,6 
(0,7 - 3,8) 

 

 ≥ 30 
 

15,8 
(7,9 - 31,5) 

8,7 
(4,1 - 18,5) 

4,2 
(1,5 - 11,5) 

Quartis de 
IMC 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

1* 
 
 

2,0 
(0,9 - 4,5) 

 
2,7 

(1,2 - 6,1) 
 

9,0 
(4,3 - 18,6) 

1* 
 
 

1,7 
(0,7 - 3,9) 

 
1,8 

(0,8 - 4,1) 
 

4,7 
(2,1 - 10,3) 

1 
 
 

1,7 
(0,7 - 4,1) 

 
1,5 

(0,6 - 3,9) 
 

2,4 
(0,9 - 6,5) 

* p de tendência linear < 0,01 
RC ajust.1: RC bruta ajustada para idade e escolaridade 
RC ajust.2: RC ajust.1 ajustada para idade, escolaridade e cintura abdominal 
IC - Intervalo de confiança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 12: Razões de chance (RC) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo 

cintura abdominal e quartis de cintura abdominal no sexo masculino. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria RC bruta IC RC ajust 
2 IC 

Cintura < 94 1*  1*  

Abdominal (cm) 94 a 101,9 2,2 1,5 - 3,4 1,5 0,9 - 2,4 

 ≥ 102 5,9 3,7 - 9,4 2,8 1,5 - 5,5 

Quartis de 
cintura 

abdominal 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

1* 
 

2,1 
 

2,8 
 

7,5 
 

 
 

1,2 - 3,8 
 
1,6 - 5,1 

 
4,3 - 13,2

 

1* 
 

1,6 
 

1,7 
 

3,4 
 

 
 

0,8 - 3,0 
 

0,8 - 3,6 
 

1,6 - 7,3 
 

* p de tendência linear < 0,01 
RC ajust.2: RC bruta ajustada para IMC 
IC - Intervalo de confiança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 13: Razões de chance (RC) de Hipertensão Arterial Sistêmica segundo 

cintura abdominal e quartis de cintura abdominal no sexo feminino. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria RC Bruta 
(IC) 

RC ajust. 1 
(IC) 

RC ajust. 2 
(IC) 

 
< 80 

 
 

1* 
 
 

1* 
 
 

1** 
 
 

Cintura 
Abdominal (cm)

80 a 87,9 
 
 

1,7 
(0,9 - 3,0) 

 

1,1 
(0,6 – 2,1) 

 

0,9 
(0,4 - 1,9) 

 

 ≥ 88 
 

8,1 
(4,7 - 13,7) 

4,2 
(2,4 - 7,6) 

2,2 
(1,0 - 5,0) 

Quartis de 
cintura 

abdominal 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

1* 
 
 

1,0 
(0,4 - 2,5) 

 
2,1 

(1,0 - 4,4) 
 

7,6 
(3,9 - 14,9) 

1* 
 
 

0,8 
(0,3 – 1,9) 

 
1,3 

(0,6 - 2,8) 
 

3,6 
(1,7 - 7,5) 

1 
 
 

0,7 
(0,3 - 1,7) 

 
0,9 

(0,4 - 2,3) 
 

1,6 
(0,6 - 4,3) 

* p de tendência linear < 0,01  -  ** p de tendência linear < 0,05 
RC ajust.1: RC bruta ajustada para idade e escolaridade 
RC ajust.2: RC ajust.1 ajustada para idade, escolaridade e IMC 
IC - Intervalo de confiança 

 

 

 5.6 Risco Atribuível Populacional 

 

 As tabelas 14 a 17 apresentam as aproximações dos valores de risco atribuível 

populacional de HAS devido ao excesso de peso e ao excesso de adiposidade 

abdominal por sexo. Foram calculados os valores de risco para o excesso de peso 

global (IMC ≥ 22,5) e também para subdivisões em categorias de IMC, a saber: 22,5 

a 24,9, 25 a 29,9 e ≥ 30. O mesmo procedimento foi adotado com a cintura 

abdominal, sendo calculados os riscos para medidas de cinturas ≥ 94 cm nos homens 

com subdivisões em 94 a 101 e ≥ 102 cm e para as mulheres com valores de cintura 



≥ 80 e subdivisões em 80 a 87 e ≥ 88 cm. As razões de chance utilizadas foram 

ajustadas para idade e escolaridade nas mulheres (RC ajust). 

 

Em homens, quase 3/4 da carga total do risco atribuível populacional para 

HAS pôde ser atribuída ao excesso de peso, enquanto que nas mulheres esses valores 

foram pouco maiores que a metade da carga total. Em ambos os sexos, a maior parte 

desse risco se concentrou na faixa de IMC ≥ 30 e a faixa de peso considerada 

atualmente como de peso normal (IMC de 22,5 a 25) já apresentou, apesar de 

pequena monta, um risco para o desenvolvimento da HAS em ambos os sexos. 

 

 A obesidade abdominal contribuiu de modo semelhante na carga total de risco 

populacional para HAS em ambos os sexos. Porém, homens e mulheres diferiram 

bastante na distribuição desse risco: aproximadamente 2/3 desse risco se concentrou 

na categoria de maior obesidade abdominal nos homens, enquanto que nas mulheres 

a concentração nesta categoria foi em torno de 95%. 

 

 De modo geral, o excesso de peso inferido pelo IMC contribuiu de forma 

mais importante na carga total de risco para o desenvolvimento de HAS em ambos os 

sexos, quando comparado com o excesso de gordura abdominal, inferido pela medida 

da cintura abdominal. 

 

 

Tabela 14: Risco Atribuível Populacional (RAP%) de Hipertensão Arterial 

Sistêmica devido à valores de IMC ≥ 22,5 no sexo masculino. Funcionários do 

Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria Freqüência % RC bruta RAP % 

IMC 

22,5 a 24,9 
 

25 a 29,9 
 

≥ 30 
 

26,2 
 

41,2 
 

11,3 

2,1 
 

3,8 
 

12,0 

8 
 

31 
 

34 

 ≥ 22,5 78,7 3,8 73 

 



 

Tabela 15: Risco Atribuível Populacional (RAP%) de Hipertensão Arterial 

Sistêmica devido à valores de cintura abdominal ≥ 94 cm no sexo masculino. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria Freqüência % RC bruta RAP % 

Cintura abdominal 
(cm) 

94 a 101,9 
 

≥ 102 
 

22,9 
 

14,6 

2,2 
 

5,9 

14 
 

36 

 ≥ 94 37,5 3,3 50 
 

 

Tabela 16: Risco Atribuível Populacional (RAP%) de Hipertensão Arterial 

Sistêmica devido à valores de IMC ≥ 22,5 no sexo feminino. Funcionários do 

Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria Freqüência % RC ajust. RAP % 

IMC 

22,5 - 24,9 
 

25 - 29,9 
 

≥  30 
 

30,1 
 

25,9 
 

9,4 
 

1,6 
 

2,3 
 

8,7 
 

8 
 

15 
 

32 
 

 ≥ 22,5 65,4 2,6 55 

RC ajust.: Razão de chance bruta ajustada para idade e escolaridade 
 

 

Tabela 17: Risco Atribuível Populacional (RAP%) de Hipertensão Arterial 

Sistêmica devido à valores de cintura abdominal ≥ 80 cm no sexo feminino. 

Funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, 2001: 

Variável Categoria Freqüência % RC ajust. RAP % 

Cintura abdominal 
(cm) 

80 a 87,9 
 

≥ 88 
 

31,8 
 

23,6 

1,1 
 

4,2 

2 
 

42 

  ≥ 80 55,4 2,2 44 

RC ajust.: Razão de chance bruta ajustada para idade e escolaridade



6. Discussão 

 

6.1 Análise dos dados e comparação com a literatura 

 

 A prevalência de HAS na amostra populacional estudada (18,9%) se mostrou 

menor que as estimativas populacionais brasileiras de 22,3% a 43,9% (FREITAS et 

al 2001; FUCHS et al 1995; LOLIO 1990; MARTINS et al 1997; REGO et al 1990; 

AYRES 1991). Em relação aos trabalhadores da saúde, os dados da literatura são 

bastante variados, o que dificulta algum tipo de comparação (FACCI et al 1986, 

DIOGUARDI et al 1994, VALLES et al 1997, AQUINO et al 2001, MION et al 

2004). Homens apresentaram uma prevalência maior de HAS que mulheres (26,9% e 

12,5%, respectivamente), o que vai de encontro aos estudos da literatura que têm 

mostrado prevalências maiores da doença no sexo masculino. 

 

 As prevalências de sobrepeso e obesidade foram de 52,5% e 11,3% em 

homens e 35,3% e 9,4% em mulheres, respectivamente. Esses valores se encontram 

acima dos descritos para população brasileira para o sexo masculino (38,5% e 7%) e 

abaixo para o sexo feminino (39% e 12,4%) (MONTEIRO e CONDE 1999, 

MONTEIRO 2001). 

 

 A prevalência de obesidade abdominal apresentou níveis de 14,6% em 

homens e 23,6% em mulheres. Esses valores se encontram compatíveis aos descritos 

na literatura brasileira em relação aos homens e pouco acima em relação às mulheres: 

Souza et al encontraram valores de obesidade abdominal de 15,2% e 20,2% em 

homens e mulheres, respectivamente (SOUZA et al 2003). Porém, comparados com 

os dados da literatura internacional, os valores encontrados apresentam níveis 

menores: Okosun et al encontraram valores da ordem de 27,1% e 43,2% em homens 

e mulheres norte-americanos, respectivamente (OKOSUN et al 1999). 

 

 Foram reforçados os dados da literatura na associação da HAS com idade, 

raça e turno de trabalho, embora nem sempre atingindo o nível de significância 

estatística. A ingesta de bebidas alcoólicas esteve associada com a HAS apenas nos 



homens e sem atingir o nível de significância, talvez devido à baixa freqüência 

encontrada no consumo de bebidas alcoólicas no sexo feminino. Em relação ao 

tabagismo, não foram demonstradas relações com a HAS em ambos os sexos, talvez 

também devido à baixa freqüência encontrada no consumo de cigarros na população 

estudada. Em relação à atividade física, não foi demonstrada qualquer associação 

com a HAS, o que deve ser decorrente ao alto índice de sedentarismo na população 

estudada, da forma como foi categorizada a variável e da baixa capacidade 

discriminativa do questionário no levantamento da atividade física despendida 

diariamente. Não foi determinado o motivo de se ter encontrado uma relação entre 

escolaridade e HAS apenas no sexo feminino. 

 

 Nos modelos de regressão logística para a ocorrência de HAS, o IMC, 

utilizando os níveis de corte usuais, apresentou-se como fator de risco mais 

importante no sexo feminino, sendo que a razão de chance bruta foi em torno de 16 

vezes maior em mulheres com IMC ≥ 30 quando comparadas com mulheres de peso 

normal (IMC < 22,5), enquanto que em homens esse valor foi 12 vezes superior. 

Após os ajustes realizados no sexo feminino, houve modificações, sendo que, as 

razões de chance passaram a apresentar níveis maiores no sexo masculino. Neste 

aspecto, esses dados diferem dos da literatura, que têm demonstrado razões de 

chance ajustadas maiores na determinação da HAS no sexo feminino (MUST et al 

1999, BROWN et al 2000, OKOSUN et al 2001b). Os valores de razões de chance 

de excesso de peso se encontram acima do descrito na literatura, provavelmente 

devido ao fato de se ter utilizado como parâmetro de normalidade para comparações 

a categoria de IMC de < 22,5. O excesso de peso, na divisão por quartis, representou 

uma influência semelhante sobre a HAS em ambos os sexos, sendo que as razões de 

chance foram de 8 a 9 vezes maior na comparação entre o primeiro com o último 

quartis. Diferentemente do sexo feminino, foi possível demonstrar que o excesso de 

peso já se apresenta como fator de risco para o desenvolvimento da HAS a partir do 

IMC de 22,5 no sexo masculino. Esse dado está de acordo em parte com o 

encontrado por SANCHEZ e CASTILLO, que demonstraram que o IMC se 

apresenta como fator de risco para o desenvolvimento da HAS a partir do nível 22 

em ambos os sexos (SANCHEZ e CASTILLO 2003). 



 

 De nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a fazer o ajuste do IMC pela 

medida da cintura abdominal. Após este ajuste, houve uma redução importante das 

razões de chance para a associação com a HAS (redução em torno de 60% em 

relação ao IMC e de quase 45% em relação aos quartis de IMC no sexo masculino e 

em torno de 50% em relação ao IMC e os quartis de IMC no sexo feminino), porém 

as significâncias das tendências lineares das associações se mantiveram, exceto na 

divisão por quartis no sexo feminino, demonstrando que o excesso de tecido adiposo 

global exerce uma influência na determinação da HAS independente da adiposidade 

abdominal. 

 

 A obesidade abdominal (níveis de corte usuais) apresentou uma influência 

maior na ocorrência de HAS nas mulheres, sendo que, a razão de chance bruta foi em 

torno de 6 vezes maior na comparação entre homens com cintura abdominal normal 

(< 94 cm) e homens com cintura abdominal ≥ 102 cm; em mulheres esse valor foi em 

torno de 8 vezes maior. Após os ajustes realizados nas mulheres, houve 

modificações, sendo que, os homens passaram a apresentar valores de razão de 

chance maiores que as mulheres. Os valores de razão de chance de 5,9 em homens e 

4,2 em mulheres se encontram acima dos demonstrados por OKOSUN et al, que 

encontrou valores de 1,97 e 3,25 em homens e mulheres, respectivamente (OKOSUN 

et al 2001b). Já HAN et al mostrou valores de razões chance ajustadas menores em 

homens (4,03) e semelhantes em mulheres (4,23) (HAN et al 1995). Da mesma 

forma, na comparação entre o primeiro e último quartis, os valores de razão de 

chance foram semelhantes quando se compararam homens e mulheres (em torno de 

7,5 vezes); após os ajustes realizados no sexo feminino, os homens passaram a 

apresentar valores maiores de razões de chance.  Os valores observados de 7,5 em 

homens e 3,6 em mulheres se encontram em níveis maiores aos descritos no estudo 

de Okosun et al, que encontraram valores de 2,35 e 2,34 para o sexo masculino e 

feminino, respectivamente (OKOSUN et al 1998). 

 

 Após o ajuste para o IMC, houve uma diminuição importante dos valores das 

razões de chance para a ocorrência HAS devido a níveis elevados de cintura 



abdominal, utilizando os níveis de corte usuais em ambos os sexos: redução em torno 

de 50% em ambos os sexos, porém ainda mantendo as tendências lineares 

significativas. Não encontramos estudos na literatura que tivessem feito análise 

semelhante para comparações. Mesma tendência importante de redução nos valores 

de razões de chance (de 7,5 para 3,4 em homens e de 3,6 para 1,6 nas mulheres, 

sendo em torno de 55% em ambos os sexos) também foi observada na divisão por 

quartis de cintura abdominal. Na literatura, de nosso conhecimento, há apenas um 

estudo que analisou a influência da obesidade abdominal na determinação da HAS 

após ajuste para o IMC, porém utilizando as categorias de quintis e não de quartis: 

Harris et al mostraram que a razão de chance entre o primeiro e último quintis de 

cintura abdominal em homens, que era de 3,06, passou a 1,33 após ajuste para o 

IMC. Em mulheres esses valores passaram de 5,4 para 3,04 (HARRIS et al 2000). 

Dessa forma foi possível se demonstrar que o excesso de adiposidade abdominal 

exerce influência na determinação da HAS independente da adiposidade global. 

 

De modo geral, o excesso de tecido adiposo global, inferido pelo IMC, 

contribuiu de forma mais importante para a ocorrência de HAS do que o excesso de 

tecido adiposo abdominal, inferido pela medida da cintura abdominal, em ambos os 

sexos e utilizando os níveis de corte usuais. Quando estratificados por quartis, os dois 

indicadores antropométricos se associaram com a HAS de forma semelhante.  

 

Em homens, aproximadamente 3/4 da carga total das aproximações do RAP 

para HAS pôde ser atribuída ao excesso de peso, enquanto que em mulheres esses 

valores foram pouco maiores que a metade da carga total. Em ambos os sexos, a 

maior parte desse risco se concentrou na faixa de IMC ≥ 30, porém as categorias de 

sobre peso e de obesidade apresentaram valores de carga de risco para HAS 

semelhantes em homens (31% e 34%), diferentemente do ocorrido em mulheres, 

sendo que nesse caso, o sobre peso contribuiu com uma carga de risco que foi 

aproximadamente a metade da categoria de obesidade (15% e 32%).  Dessa forma a 

carga de risco para a ocorrência de HAS na categoria de sobre peso em homens foi 

aproximadamente 2 vezes maior que em mulheres.  Foi demonstrado também que a 

faixa de peso considerada atualmente como peso normal (22,5 a 24,9) já apresentou, 



apesar de pequena monta (8%), um risco para o desenvolvimento da HAS em ambos 

os sexos. Não encontramos na literatura estudos que tivessem feito análise 

semelhante para comparações. 

 

 A obesidade abdominal contribuiu de modo semelhante na carga total das 

aproximações do RAP para HAS em homens e mulheres (50% e 44%, 

respectivamente). Esses valores se encontram acima dos descritos na literatura: 

Okosun et al mostraram valores de 25% comparando homens com cintura abdominal 

< e ≥ 94 cm e 29,8% em mulheres com cintura abdominal < e ≥ 80 cm (OKOSUN et 

al 1998). Homens e mulheres diferiram na distribuição desse risco, sendo que, 2/3 

desse risco se concentrou na categoria de maior obesidade abdominal nos homens, 

enquanto que nas mulheres a concentração nessa categoria foi em torno de 95%. Não 

encontramos na literatura estudos que tivessem feito análise semelhante que 

possibilitassem algum tipo de comparação. 

 

Este estudo mostrou dados que, do nosso conhecimento, são inéditos na 

literatura: 

 

- nos modelos de regressão logística de IMC e HAS, utilizar a cintura 

abdominal como ajuste, demonstrando o efeito independente do tecido 

adiposo global na ocorrência de HAS; 

 

- nos modelos de regressão logística de cintura abdominal e HAS, utilizar o 

IMC como ajuste, demonstrando o efeito independente da adiposidade 

abdominal na ocorrência de HAS; 

 

- as aproximações do RAP para HAS, demonstrando qual categoria de IMC e 

de cintura abdominal responde pela maior parte desse risco e que a categoria 

de IMC hoje em dia considerada como normal (22,5 a 25) já apresenta, apesar 

de pequena monta, risco para a ocorrência de HAS. 

 



Dessa forma, este estudo, aliado aos dados já disponíveis na literatura, 

demonstrou quão importante é a associação entre o excesso de peso e a adiposidade 

abdominal e a HAS. Valores de razões de chance para a ocorrência de HAS em torno 

de 10 vezes superior quando se comparam os extremos das categorias de IMC nos 

níveis de corte usuais e em torno de 5 vezes quando se compararam os extremos das 

categorias de cintura abdominal nos níveis de corte usuais, aliado aos dados obtidos 

nas aproximações do RAP, demonstraram claramente que o excesso de tecido 

adiposo, global ou abdominal, se constituem fatores importantes na ocorrência da 

HAS. 

  

 

6.2 Implicações para Saúde Pública 

 

A epidemia atual de obesidade é causada em grande parte por um ambiente 

que promove o excesso de ingesta de calorias e desencoraja a atividade física 

(STORY e JEFFERY 2001).  

 

Estratégias de intervenção engenhosas, facilmente compreensíveis e voltadas 

à  população são necessárias para atenuar ou eventualmente reverter a atual tendência 

de aumento da prevalência da obesidade na maioria dos países. A tríade 

epidemiológica (hospedeiro, vetor, ambiente) tem provado ser um modelo robusto de 

explicação para outras doenças e pode ser aplicada também na obesidade. Estratégias 

de intervenção baseadas no hospedeiro são primariamente educacionais e essas 

tendem a ser mais efetivas entre as pessoas com maior poder sócio-econômico e 

educacional. O principal vetor para a alta ingesta de calorias são os alimentos 

altamente densos em termos energéticos, refrigerantes e grandes porções e para o 

baixo gasto energético são as máquinas que promovem a inatividade física. 

Estratégias de intervenção baseadas no vetor seriam aquelas que alterem a 

formulação dos alimentos e teriam um impacto significativo, particularmente 

influenciando os alimentos mais comuns consumidos em maior quantidade. E a 

principal força na determinação da epidemia de obesidade é o aumento dos 

ambientes obesogênicos. Existem várias estratégias de intervenção ambientais que 



podem influenciar o ambiente físico, econômico, político e sócio-cultural, mas as 

evidências para essas potenciais intervenções são ainda escassas. As crianças 

deveriam ser a população com prioridade na intervenção e a melhoria em geral das 

condições sócio-econômicas das populações mais pobres, carentes e marginalizadas 

também seria uma estratégia central na prevenção da obesidade. Os principais locais 

de atuação para intervenção são as escolas, os lares, a vizinhança e os serviços 

médicos de atendimento primário da comunidade. Além disso, estratégias de 

intervenção que modificassem os macro-ambientes chaves teriam papel fundamental 

e adicional no controle da obesidade. São considerados macro-ambientes: o setor de 

transporte, o setor de infraestrutura, mídia e o setor alimentício (SWINBURN e 

EGGER 2002). 

 

O balanço positivo crônico energético que leva a obesidade é aparentemente 

pequeno. É portanto paradoxal que a obesidade seja tão persistente e tão difícil de se 

tratar, porque, nos países ocidentais pelo menos, as causas da obesidade estão 

aparentes para todos (comer muito e se exercitar pouco). Para ajudar a explicar esse 

aparente paradoxo, Swinburn e Egger propuseram a hipótese de que vários círculos 

viciosos agem como aceleradores que mantêm ou mesmo aumentam o peso. Eles 

compararam essa situação como se fosse uma “locomotiva de ganho de peso”, que já 

apresenta uma inércia em direção a obesidade devido à ladeira do ambiente 

obesogênico, mas está se movendo mais rápido devido aos círculos viciosos que 

agem como aceleradores. Os freios que deveriam ser fortes o suficiente para diminuir 

a descida do “trem”, são fracos em comparação. Dessa forma teríamos: 
 

- Ambiente obesogênico: conduz mais facilmente a escolhas menos saudáveis, 

o que resulta na ingesta de alimentos altamente energéticos e reduz a 

atividade física; 

- Freios ineficientes:  

o Social: estigma social (preguiça e gula), 

o Pessoal: desconforto associado à redução de qualidade de vida, 

o Cognitivo: conhecimento das causas do ganho de peso - comer muito 

e se exercitar pouco 



o Fisiológico: redução do apetite, aumento da oxidação de tecido 

gorduroso, aumento do gasto energético, aumento da atividade do 

sistema nervoso simpático, aumento das concentrações de leptina, 

entre outros. 

- Aceleradores (círculos viciosos):  

o inércia de movimento: o próprio excesso de peso sendo um incentivo 

a não feitura de atividade física,  

o disfunções mecânicas causadas pelo excesso de peso: artralgias, 

disfunção respiratória, etc, 

o disfunções psicológicas causadas pelo excesso de peso: depressão, 

baixa auto-estima, etc,  

o dieta: “novas dietas” e “dietas antigas” recicladas. 

 

E para cada acelerador, os autores propõem potenciais formas de se quebrar 

esses ciclos viciosos para que, juntos com as estratégias de intervenção baseadas na 

tríade epidemiológica, possam contribuir a nível individual ou populacional com o 

controle da epidemia de obesidade e também portanto com o controle também das 

comorbidades associadas (SWINBURN e EGGER 2004). 

 

No estudo MRFIT (Estudo de Intervenção para Múltiplos Fatores de Risco) 

cinco hábitos de vida, como ingesta alta de sal, alta ingesta de alimentos com alta 

relação sódio-potássio, alta ingesta de bebidas alcoólicas, ingesta calórica não 

balanceada e sedentarismo, foram identificados como fatores que influenciaram 

negativamente a pressão arterial (STAMLER et al 1996). 

 

Dessa forma, alterações moderadas nesses fatores de forma combinada, além 

de estudos que visem o entendimento e as possíveis forma de controle do ganho de 

peso, seriam necessários de modo a evitarmos o aumento das comorbidades 

associadas à obesidade e seriam uma forma realística para contrabalançar a tendência 

esperada e já observada de aumento da prevalência de HAS (SACKS et al 2001, 

WHELTON et al 1998). Em particular, este estudo será utilizado como base dos 



programas de promoção à saúde que deverão ser criados para os funcionários do 

Hospital Israelita Albert Einstein, na tentativa de amenizar as tendências crescentes 

de excesso de peso e de suas comorbidades associadas. 

 

 

6.3 Limitações 

 

Este estudo apresenta algumas limitações: 

 

- por se tratar de um estudo transversal, não se pôde determinar a relação 

temporal entre o excesso de gordura corpórea e abdominal e a HAS. Porém, 

alguns estudos prospectivos vêm demonstrando que o acúmulo de gordura 

corporal e/ou abdominal precede a elevação da pressão arterial e o 

desenvolvimento de HAS (item 1.2); 

 

- a coleta de dados feita via convite pode ter levado a um viés de seleção 

(voluntariedade). Apesar disso, considerando as variáveis analisadas (sexo, 

escolaridade e idade), não houve diferenças significativas entre as populações 

estudadas e não estudadas (tabela 1); 

 

- a estimativa da gordura corporal e da gordura abdominal foi feita de forma 

indireta, através da utilização de medidas antropométricas (IMC e medida da 

cintura abdominal). Atualmente, estimativas mais precisas do conteúdo de 

gordura corpóreo e abdominal são realizadas através do uso de métodos de 

imagem, como tomografia computadorizada ou densitometria. Porém, vários 

estudos comprovaram a alta correlação entre a quantidade de gordura 

corporal e esses indicadores antropométricos (LEAN et al 1995, HAN et al 

1996, NIH 1998, JANSSEN et al 2002b, WANG et al 2003); 

 

- foram considerados hipertensos todos os indivíduos com pressão arterial ≥ 

140 x 90 mmHg. Dessa forma, o número de indivíduos realmente hipertensos 

pode ter sido superestimado, já que novas medidas da pressão arterial, em 



pelo menos duas ou mais ocasiões, seriam necessárias para realmente 

estabelecer o diagnóstico de HAS (item 1.1); 

 

- na análise da associação entre os indicadores antropométricos e a HAS não 

foram utilizados todos os possíveis fatores de confusão envolvidos na 

determinação da HAS. Isto se deve ao fato de que os dados que originaram 

esta dissertação foram obtidos de um rastreamento, realizado com os 

funcionários do Hospital Israelita Albert Einstein, que pretendeu obter 

informações a respeito, não de prevalências e fatores relacionados com HAS, 

mas dos principais fatores de risco cardiovasculares. Da mesma forma, esse 

rastreamento não pretendeu analisar a ocorrência de HAS em grupos 

específicos de trabalhadores (da saúde neste caso) e portanto não foram 

coletados variáveis de caráter ocupacional; 

 

- a composição da população estudada apresentou características próprias 

(população jovem de um nível sócio-econômico médio-alto e trabalhadores 

de um hospital), o que impede que os resultados sejam inferidos como 

representativos de outros grupos populacionais. Cientes dessa limitação, não 

nos propusemos a analisar prevalências de obesidade, obesidade abdominal e 

HAS e sim a avaliar a relação entre essas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusão: 

 

 Foi possível demonstrar relações, independentes de potenciais fatores de 

confusão, entre a HAS e os indicadores antropométricos representados pelo IMC e 

pela medida da cintura abdominal. Essas relações se mantiveram significativas 

quando o IMC era ajustado pela medida da cintura abdominal e quando a cintura 

abdominal era ajustada pelo IMC, indicando que o excesso de tecido adiposo 

representa um risco para o desenvolvimento da HAS, independentemente de sua 

localização. 

 

 Foi possível demonstrar também que o excesso de tecido adiposo, tanto 

global quanto abdominal, responde por grande parte do RAP para a ocorrência de 

HAS. Níveis de IMC comumente considerados como normais (22,5 a 24,9), já 

apresentam, apesar de pequena monta, risco para o desenvolvimento de HAS. 
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Anexo 1 

 

 
 

 



Anexo 2 

 

 

As doenças do coração, juntamente com as cerebrais, são as principais 
responsáveis pela mortalidade do mundo atual.  
Por isso,  a Medicina do Trabalho estará promovendo, para nossos 
funcionários, aqui no HIAE e em nossas unidades externas, nos dias 5 a 9 
de novembro, a SEMANA DO CORAÇÃO SAUDÁVEL, onde faremos a 
medição da pressão arterial, checagem da frequência cardíaca, dosagem de 
colesterol e glicemia, aferição do peso, altura, cintura abdominal e será 
respondido um breve questionário, para que possamos extrair o risco de 
doenças cardiovasculares em nossa população. 

No dia de abertura, dia 5/11, pela manhã, teremos palestras em nosso 
anfiteatro, com temas de interesse para a boa saúde do coração. 

A participação de todos é de vital importância para o sucesso da campanha 
e os benefícios individuais virão com este sucesso. 

Programe um horário para comparecer a um de nossos postos.  
Verifique  nossos cartazes.  
Participe !!!  

 
**************************************************************************************** 

 

Lembramos que hoje é o último dia da " SEMANA DO CORAÇÃO 
SAUDÁVEL " onde os interessados poderão verificar a pressão arterial, 
freqüência cardíaca, dosagem de colesterol e glicemia, peso, estatura e 
outros parâmetros, visando avaliar o seu risco cardiovascular. 

Os postos estão localizados:  

•  no 1º subsolo - ao lado da Méd. Trabalho e próximo ao balcão da Droga Raia, 
das 12 às 21h;  

•  no corredor do 2º andar - próximo ao restaurante dos funcionários, das 7 às 
21h.  

ESPERAMOS A PRESENÇA DE TODOS!  

Medicina do Trabalho  
Gerência Executiva de RH  
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Anexo 8 
 

 
CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE UM ESTUDO SOBRE RISCO 
CARDIOVASCULAR : 
 
 
Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre os riscos a que o coração das 
pessoas está sujeito.  
 
Para isso, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante alguns minutos para 
responder a um questionário.  
 
Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida : seu peso, sua 
altura, o uso de cigarros, sua atividade física, seus antecedentes familiares, o uso ou 
não de medicações, além de realizarmos a medida da pressão arterial e da frequência 
cardíaca e também do colesterol e da glicemia através da retirada de uma gota de 
sangue de seu dedo através de uma punção com uma lanceta estéril. 
 
Gostaríamos de deixar claro que esta pesquisa é independente de seu tratamento e em 
nada influenciará caso o(a) senhor(a) não estiver de acordo em participar. 
 
Asseguramos que todas as informações prestadas pelo(a) senhor(a) são sigilosas e 
serão utilizadas somente para pesquisas. A divulgação das informações serão 
anônimas e em conjunto com as resposta de um grupo de pessoas.  
 
Caso o senhor concorde, poderemos passar as informações obtidas a  partir desta 
pesquisa para o seu médico e isto poderá auxiliá-lo na compreensão de seu caso. 
 
Se você tiver alguma pergunta a fazer antes de decidir, sinta-se a vontade para fazê-
la. 
 
 
Data : __________ / __________ / __________ 
 
Nome do entrevistado : 
______________________________________________________ 
 
Assinatura : 
_______________________________________________________________ 
 
Nome do entrevistador : 
_____________________________________________________ 
 
Asinatura : 
________________________________________________________________ 
 


