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R E S U M O 

Foi estudada a prevalência da hipertensão arterial 

(H.A.) e da obesidade em 679 indivíduos, maiores de 20 anos 

de idade e de ambos os sexos, residentes no Município de 

Mauá, Estado de São Paulo, Brasil. 

Observou-se uma prevalência maior de hipertensão 

arterial no sexo masculino (41,4%), de que no sexo feminino 

(34,1%). 

Quanto as idades, observou-se que a freqUência da 

H.A., aumenta com o aumento da idade em ambos os sexos; as

sim é 27,6 no grupo etário de 20 a 29 anos e 72,3 dos 30 

anos e mais. 

No que diz respeito a obesidade foi encontrada 

uma prevalência de 98,0% nos indivíduos do sexo masculino, 

no grupo etário de 20 a 59 anos de idade. No grupo etário 

de 60 anos e mais, apenas 2% são obesos. No sexo feminino 

evidenciou-se uma concentração de obesos no mesmo grupo etá

rio, porém em proporção um pouco menor (94,0%). Contudo o 

grupo de 60 anos e mais, foi um pouco superior ao do 

masculino da mesma idade, ou seja 6,0%. 

sexo 



Foram encontrados 253 indivíduos de ambos os sexos, 

(62,3%) obesos e/ou hipertensos, enquanto que entre os 435 

normotensos, 62,3% são obesos. 

Estudou-se ainda, 138 famílias (sub-amostra da popu 

lação pesquisada), quanto a renda familiar, condições de sa

neamento da localidade e hábitos alimentares. 

Observou-se que a grande maioria das famílias 

(86,3%) está distribuída na faixa de menos de 2 salários mí

nimos. 

Quanto as condições de saneamento da localidade, 

verificou-se que praticamente todas as famílias entrevistadas 

moram em casas servidas por rede pública de abastecimento de 

água (99,3%). O mesmo nao ocorre em relação a rede pública 

de esgotos, onde apenas 18,7% das casas são ligadasa a elas. 

No que diz respeito aos hábitos alimentares, os ali 

mentos habituais da.população pesquisada os mais consumidos 

foram o arroz (100,0%), feijão (99,0%), pão (96,0%) e café 

(96,0%), os três primeiros predominantemente energéticos. 



S U M M A R Y 

The author studied prevalence of hypertension 
and of obesity on 679 subjects of twenty years of age and 
over of both sexes, resident in the city of Mauá, State of 
São Paulo, Brazil. 

Prevalence o f hypertens íon was higher in males. 
Regarding age it was observed that rates increased with age 
being highest in subjects of 20 to 29 years of age. 

Prevalence of obesity was higher in males 
also, concentrated in age group 20 to 59 years of age. In 
groups 60 years of age and over prevalence of obesity was 
higher in females. 

Of the ~53 hypertensive subjects G2.~\ were 
obese. 

The author studied 138 families regarding 
income, sanitation of the locality and feeding habits. 

The majority of families had an income 
2 minimum salaries (86.3%). 

below 

Regarding sanitation, 99.3% of the families in 
the study received their water from the public network whereas 
only 18.7% had their appliances connected to the city sewage 
system. 

Cons idering feeding hab i ts mos t of the fami 1 ies 

had diets in which there was a predominance of 
foods. 

energetic 



I - INTRODU{;AO 



INTRODUÇÃO 

Desde o aparecimento do homem sobre a terra, e! 

te vem se havendo ou se encontrando com todo tipo de doença. 

Uma comprovação deste fato se deve ~s escavações arqueolõgi

cas, onde foram encontrados restos mortais de seres de civili 

zaçoes antigas e, fazendo-se a reconstituição com estes ele

mentos conseguiu-se saber, pelas lesões deixadas, quais as 

doenças que as acometeram, principalmente através de grandes 

epidemias, ou mesmo por processo endêmico. Conhecer a situa

ção de como estavam disseminadas as enfermidades no seio das 

populações, sempre foi e serã uma preocupação maior do homem. 

A medicina tem se desdobrado nos estudos das P! 

tologias do organismo humano e desde os tempos mais remotos, 

visava muito mais as causadas por agentes infecciosos do que 

as doenças orgânicas originadas por hâbitos inadequados ou 

endõcrinas 2, s, 6, a, 1o, 16, 1os, 1o6 

A Saúde Publica jã ve com olhos mais aguçados 
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os problemas oriundos das enfermidades não-transmissíveis, que 

jã abrangem imenso segmento da população. 

Oportunamente, tomamos como objeto de estudo as 

prevalências da hipertensão arterial e da obesidade, assunto 

que muito nos entusiasmou abordar, apos a leitura de inúmeros 

artigos científicos. Essa escolha mostrou-se justificada ao 

verificarmos a opinião de peritos em hipertensão arterial da 

Organização Mundial da Saúde, que achavam conveniente o plane

jamento de ~m programa referente ãs doenças cardiovasculares, 

no sentido de orientar as investigações sobre prevenção, etio

logia, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação da hiper 

Sabe-se que a hipertensão e as enfermidades car 

diovasculares sao bem freqUentes, afetando muitas pessoas no 

mundo. Este fato motivou a tomada de uma resolução para ado

ção de medidas eficazes por parte das autoridades de saúde, por 

estimar-se que as enfermidades referidas estão se tornando um 

sério problema de Saúde Publica, tanto nos paises desenvolvi

dos, como naqueles em vias de desenvolvimento. r provãvel que 

o aumento da mortalidade geral se deva, entre outras, a essas 

enfermidades. Portanto, se faz mister conhecer melhor a epid! 

miologia da hipertensão, para propiciar um tratamento adequado 

e decisivo combate através das autoridades competentes, a 

Semãnticamente a palavra hipertensão significa 

uma elevação crônica da pressao sanguínea sistólica, da diastõ 

lica, ou de ambas 36 ' , .. 



Uma classificação da hipertensão e muito impor

tante, para facilitar um metodo sensível e seguro para a ca

racterização de cada paciente, jã que a nosso ver cada caso e 

único. Permite ainda determinar a gravidade, o risco e, pri~ 

cipalmente, a possibilidade de instituir-se um tratamento 

apropria do .7 8 A hipertensão arteri a 1 pode ser cl as si fi cada 

das seguintes maneiras: pelo nivel da pressão sanguínea, pela 

importância das lesões orgânicas e pela etiologia. Quanto 

mais altas se mantiverem as pressões sistõlica e diastõlica, 

maiores serão as probabilidades de morbidade e mortalidade 

por doenças cardiovasculares. Os níveis absolutos da pressão 

variam segundo o sexo, a idade, como também por vãrios outros 

fatores 66o6Bo69,70o71o71to75o77•B3. 

Todavia, a morbidade e mortalidade, por hiper

tensão e enfermidades afins, vêm declinando em alguns paises. 

Aliãs esta tendência e anterior ã era da terapêutica especifi 

ca sendo que depois desta, o impulso foi maior. Entretanto, 

a hipertensão arterial tem uma relação muito estreita com a 

idade e sexo, visto que se acentua no caso das mulheres de

pois dos cinqüenta anos de idade, embora a pressao arterial 

aument~ de acordo com a idade, em ambos os sexos, durante to-

PUFFER e GRIFFITH 79 relatam que a princ i pa 1 

causa de morte por enfermidades do coração, que responde por 

38% de todas as mortes e ainda 90% de mortes cardíacas, sao 

resultado de enfermidades isquêmicas do coração. 

As investigações epidemiológicas têm identifica 

do três principais fatores de risco: deslipemias, hipertensão 

e hãbito de fumar, que incrementam os coeficientes de mortali 
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dade pelas enfermidades acima citadas. Os estudos epidemiol~ 

gicos têm mostrado, também, que a cada ano estes fatores são 

susceptiveis de mudanças, isto e, os deslipêmicos podem ser 

amenizados pela dietoterapia, a pressão sanguinea alta pode 

controlada por drogas apropriadas mais dietoterapia, e o hãbi 

to de fumar pode ser reduzido ou eliminado, graças ao impacto 

do conhecimento do individuo do real perigo de morte 16 ' 19 "'1t
37 ' 4 1t 42

• 

As enfermidades cérebro-vasculares, que têm um 

percentual de 11,0% de todas as mortes (terceira causa de mor 

tes), eram completamente não preveniveis hã 25 anos atrãs. 

Agora, sabe-se que a incidência de tais enfermidades, causa

das fundamentalmente pela hipertensão e arteriosclerose, pode 

ser reduzida significativamente, mediante tratamento e preve~ 

çao da hipertensão 60 ' 61 ' 62 ' 80
• 

Segundo informações disponlveis 66 ' 76 . a pressao 

arterial se eleva por uma ação combinada de fatores genéticos 

e ambientais. Quanto aos fatores genéticos, não são claramen 

te demonstrados; a forma de transmissão genética ê muito pro

vavelmente poligênica26 ' 32 ' 76 . Esta hipõtese fundamenta-se nos 

seguintes dados: 1) em uma famllia, a distribuição da pressão 

arterial tem uma relação significativa com parentes do prime! 

ro grau (pais, irmãos, filhos), em todas as idades, 2) também 

hã forte inclinação de parentes de doentes hipertensos virem 

apresentar pressão arterial semelhante, quando os coeficien

tes são ajustados por idade e sexolOo22 ... a,lt9,so. 

No que se refere a fatores ambientais, destaca

se a influência do clima, alimentação e, principalmente, do 

peso, pelo fato de quase todos os estudos epidemiológicos mos 



trarem uma ligação direta entre pressao arterial e peso, tan-

to em populações primitivas, como nas mais sofisticadas 51 ' 53956 ' 57 • 

Conforme estudos longitudinais, tem-se observado que ã medida 

que o individuo ganha peso, aumenta tambem sua pressão arte

rial e vice-versa. A ingestão de cloreto de sõdio, em doses 

acima da media, aumenta na mesma proporçao a pressão arterial. 

Neste caso, a supressao do consumo de sal, ou mesmo a sua di

minuição, são algumas das medidas importantes para a preven-

ção da hipertensão arterial 53 

A influência dos fatores psico-sociais e, pelo 

que se tem demonstrado, um causador de efeitos nocivos na ele 

vação temporãria da pressão arterial, em resposta a estes es

timulas psicológicos de carãcter agudo. Entretanto, uma exp~ 

sição por um periodo prolongado a uma condição psico-social 

adversa, poderã provocar uma hipertensão permanente58 ' 59 ' 63 ' 64 ' 68 • 

A afirmativa acima considerando a influência da 

alimentação e do aumento do peso sobre a hipertensão arterial, 

traz como consequência a consideração de ser a obesidade um 

problema de Saude Publica no mundo moderno. 

Uma grande quantidade de paises desenvolvidos 

têm sentido o aumento visível da prevalência da obesidade, o 

que tem forçado alguns deles, principalmente os Estados Uni

dos, bem como alguns paises europeus, a inclui-la como um dos 

problemas preocupantes de Saude PÜblica~+•IO,z2,2'+s29t43t44,sz,s~t,to~+. 

O Brasil, dentro de suas características impa

res de ser um pais em via de desenvolvimento, e dada também a 

sua extensão territorial, apresenta ainda peculiarmente re

giões com problemas tipicos de ãreas desenvolvidas, como e o 
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caso da Região Metropolitana de São Paulo. Nela, pelas carac 

teristicas de desenvolvimento econômico, encontram-se tanto 

doenças degenerativas e metabÕlicas, que são mais freqUentes 

em ãreas desenvolvidas, quanto enfermidades transmissiveis e 

desnutrição, retratos mais comuns de regiões em desenvolvi

mentoss,so t61, s1. 

Uma atenção maior por parte do pessoal especia

lizado em Saúde Publica jã estã sendo exigida, visto que uma 

parcela cada vez maior da população começa a ser atingida. 

Foi dificil encontrar pesquisas realizadas no 

Brasil sobre a relação da hipertensão arterial com a obesidade. 

Conceituando obesidade, diremos que e uma alte

raçao metabÕlica que se caracteriza por um aumento da gordura 

corporal, ou ainda, que pode ser caracterizada pelo 

de peso em relação ã estatura 86
'

87
• 

aumento 

Quanto ã etiologia multi-causal, a obesidade so 

fre influincia de fatores orginicos, psiquicos e/ou sociais, 

que podem atuar isoladamente ou em conjunto, sobre o indivi

duo95. Fatores genéticos associados com fatores ambientais, 

maior disponibilidade de alimentos (industrializados ou não} e 

vida sedentãria, entre outros, facilitam o desencadeamento do 

a um e n to de p e s o 7 1 ' 7 39 a ... 

Em resumo, pode-se definir obesidade como o re

sultado de um excesso relativo de ingestão calórica para o 

gasto de energia necessãrio de um dado organismo, levando com 

isto, a um aumento na sintese de gordura ou a uma diminuição 

na mobilização da mesma, 
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Tendo em vista o que foi exposto, tornou-se evi 

dente que e necessãrio conhecermos a magnitude do problema da 

hipertensão arterial e obesidade entre n5s, para que possamos 

estabelecer prioridades no controle e prevenção da hiperten

são arterial e da obesidade no nosso meio. Assim sendo, est~ 

damos a prevalência da hipertensão arterial e da obesidade em 7 

de 20 anos de idade de ambos os sexos, em Mauã, São Paulo. 



11 - OBJETIVOS 



OBJETIVOS 

a) Estudar a prevalência da hipertensão arte

rial em maiores de 20 anos de idade, de ambos os sexos, em 

um Municipio do Estado de São Paulo. 

b} Estudar a prevalência da obesidade no mes-

mo grupo anterior, que pode ser fator de risco de 

afteriosclerõticas. 

doenças 
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DA POPULA~AO ESTUDADA 



DESCRIÇÃO DA ~REA E CARACTERIZAÇÃO 

DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

Mauã, cidade localizada na Região da Grande São 

Paulo, possui uma ãrea de 67 Km 2 , e uma população de 205.817 

habitantes, a maioria dos quais na zona urbana. A principal 

atividade econômica estã ligada ao setor industrial, com maior 

percentagem da população dedicada a esse setor 9 • 

Atualmente a Prefeitura estã realizando o cadas 

tramento de Mauã e, para isso, dividiu a cidade em setores. 

Dentre os setores cadastrados escolhemos, para a realização 

do nosso trabalho, o de numero vinte. Este engloba os bair 

ros de: Itapeva, Jardim Esperança, Jardim Santista, Vila lava 

res, Planalto e Jardim IV Centenário. 

Caracteriza-se o setor vinte, por ser uma re-

gião perif~rica, com relativa heterogeneidade de ntveis sõcio 

-econômicos e diferenças marcantes em relação ã sua vida pró

pria. Seus moradores contam, portanto, com estabelecimentos 

.... çt ••IIMIItiCII I hCII••• 
FACILDAIE lli SAili ptaUCA -·- -..... -
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comerciais diversos, feira-livre, centro telefônico, agência 

de correios e telégrafos, posto policial, estabelecimentos 

de ensino do lQ e 2Q graus, Posto de Saüde São João, Igrejas 

Catôlicas Romanas e Protestantes e um Centro Comunitãrio, o~ 

de os seus moradores se reunem para discutir assuntos de in

teresse comum, como necessidades e prioridades do setor. 

Quanto aos demais setores, os moradores neces

sitam se locomover ate a cidade para suas compras e outras 

atenções que sejam necessãrias. Um outro fato que achamos 

de fundamental importância ê que no setor vinte, não foram 

realizados anteriormente, estudos de espécie alguma. 



IV - METODOLOGIA 



METODOLOGIA 

1 - POPULAÇAO 

Estipulamos que nosso estudo abrangeria os 

individues de 20 anos e mais, de ambos os sexos, visto que 

abaixo desta idade raramente se encontram casos de hiperten

são arterial, embora a obesidade não seja tão infreqOente ne! 

se grupo etãrio. Encontramos no grupo etãrio referido 5.031 

individues de ambos os sexos, no setor vinte do Municipio de 

Mauã, S.P. 

2 - AMOSTRAGEM 

Utilizamos o mêtodo de amostragem probabi

listica para a obtenção de uma amostra de 1.000 individues de 

ambos os sexos, correspondendo a 20% da população. 

Realizamos o sorteio pela tabela de -numero 

casuais. Estratificamos a amostra, proporcional ao número de 

habitantes de cada bairro integrantes do Setor vinte. 
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A população estudada foi de 679 indivíduos, 

sendo 169 indivíduos do sexo masculino e 510 do sexo feminino. 

Queremos salientar que havia mais do que 

169 indivíduos do sexo masculino na amostra, entretanto, tor

nou-se impossível examinar todos estes individuas, porque em 

sua maioria trabalhavam de segunda-feira a sãbado, recusando

se a ser examinados no domingo. Da mesma maneira, não nos foi 

possível estudar o numero de mulheres encontradas porque ou 

estavam grãvidas ou tomavam anti-concepcionais. No planeja

mento deste trabalho decidimos nao estudar tais mulheres, vis 

to que tanto a gravidez como o uso destes fármacos 

ser causa de erro. 

poderiam 

Os 679 indivíduos estudados pertenciam a 

510 famílias. Destas, sorteamos uma sub-amostra de 140 famí

lias para a realização de um inquirito alimentar, em que foi 

utilizado o mitodo recordatõrio de 24 horas, associado ao de 

pesagem direta dos alimentos, em entrevista domiciliar com a 

pessoa responsãvel pelo preparo da alimentação para a famí-

1 i a . 

O inquirito alimentar foi realizado por 20 

alunas do último semestre do Curso de Nutrição da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em colaboração 

com a nossa pesquisa. Esse inquirito alimentar teve a super

visão direta de 4 professoras da disciplina Nutrição em Saude 

Publica II. 

As 140 famílias sorteadas foram submetidas 

ao inquirito alimentar durante uma semana. Destas, 2 

lias estiveram ausentes nesse período de estudo. 

fami-
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Foram realizadas entrevistas nos 7 dias da 

semana, para que, ao termino desse tempo, fosse possivel co

nhecer a variação semana1 do consumo alimentar do grupo 

3 - FORMULAR I O - Compreende duas partes: (Anexo) 

a) Inquérito de consumo e hábitos alimen
tares. 

b} Clinico. 

A fim de melhor caracterizar a população 

estudada, além dos atributos diretamente ligados a elabora

ção desta tese, consideramos ainda, do total de informações 

reunidas mediante o formulãrio, as seguintes variãveis: ren

da familiar, condições de saneamento da localidade e hãbitos 

alimentares. 

4 - ANTROPOMETRIA 

Coletamos peso, estatura, perímetro bra-

quial e prega cutânea. Realizamos tais medidas de 

com BRAY e co1. 10 e CRAIG 2 \ da seguinte maneira: 

acordo 

a) Peso - pesamos os indivíduos com roupa 

leve, sem calçados. Utilizamos uma balança de molas, com 

sensibilidade de 100 lgpb 

b) Altura - colocamos os individues em po

sição ortostãtica, utilizando fita métrica inelãstica de fi 

bra de vidro. 

c) Pe~imetro braquial - medimos a circunfe 

rência do braço esquerdo do individuo no ponto médio entre 

o acrônio e o olécrano; utilizamos a mesma fita métrica. 
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d) Prega cutânea - obtivemos por meio do ap! 

relho LANGE SKINFOLO CALIPER - CAMBRIOGE SCIENTIFIC INOUSTRIES 

I NC 85
• 

5 - PRESSAO ARTERIAL - {P.A.) - Utilizamos para 

a sua obtenção o ESFIGMOMANOMETRO DE MERCORIO. Tomamos a pre! 

são arterial por três vezes consecutivas com intervalos de 10 

minutos. Consideramos apenas a leitura da 3a. tomada, servin

do as duas primeiras tão somente para afastar fatores psicogê

nicos que pudessem alterar momentaneamente o nTvel pressõrico. 

Foram consideradas hipertensas as pessoas com pressão arterial 

diastõlica igual ou superior a 100 mm/Hg. 

A pressao arterial foi medida com o paciente 

em posição sentada, ji que certas condições patológicas, como 

feocromocitoma, podem estar associadas a acentuadas diferenças 

relacionadas ã postura. 

Queremos salientar que, o esfignomanômetro 

de merc~rio, foi revisado periodicamente, para assegurarmo-nos 

que o reservatório de mercúrio estava completo, que a coluna 

de vidro estava limpa e que o orificio de ar na parte superior 

estava aberto, de maneira que o mercúrio pudesse cair livremen 

te. Assim sendo, podíamos evitar erros potenciais de procedi

mentos técnicos, que pudessem resultar em leituras errôneas da 

P.A. 



V - RESULTADOS: 
- -APRESENTAÇAO E DISCUSSAO 



RBSULTADOS: 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

A fim de melhor caracterizar a população estud! 

da, alim dos atributos diretamente ligados i elaboração deste 

trabalho, consideramos ainda, do total de informações, reuni

das mediante o formulãrio, as seguintes variãveis: 

a) Renda Familiar 

b) Condições de Saneamento da localidade 

c} Hãbitos Alimentares 

a) Renda Familiar - Para as 138 famllias estudadas 

(sub-amostra da população de estudo), estabelecemos cinco ní

veis de renda, a exemplo do trabalho de SINGER 90
, utilizando 

o salãrio mínimo (S.M.} da época - Cr$ 333.000,00 (trezentos 

e trinta e três mil cruzeiros), dividido pela "família padrão" 

(5 pessoas por família). 

• 



TABELA 1 - DISTRIBUIÇAO DAS FAM!LIAS POR FAIXAS DE RENDA 

"per capita", MAUA. SP, 1985. 

FAIXA DE RENDA EM tJ9 DE 
% 

SALARIOS M!NIMOS FAM!LIAS 

< 0,5 31 22,5 

0,5 t-- 1,0 46 33,4 

1.0 t-- 2,0 42 30,4 

2,0 t-- 3,0 8 5,8 

3,0 e mais 1 0,7 

Sem informações 10 7,2 

T o T A L 138 100,0 
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Na tabela 1 observamos que a grande maioria das 

famllias estã nas faixas inferiores a 2 S.M. 

Os estudos de SIGULEM 88 e o de COSTA 23
, reali

zados no Munic1pio de São Paulo e Carapicuiba, respectivame~ 

te, admitem como limite superior da faixa populacional mais 

sujeita ã desnutrição, inclusive as formas moderadas e gra-

ves, o n1vel de > 2 S.M. "per capita". No presente estudo, 

86,3% da sub-amostra da população incluem-se nesse intervalo 

de risco. 

b) Condições de Saneamento b~sico da localidade 

Em nosso estudo estabelecemos conhecer unicamen 

te a procedência da ãgua de beber e a existência de rede -pu-

blica de ãgua e esgotos. Os resultados encontram-se respect! 

vamente nas Tabelas 2 e 3. 
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TABELA 2 - DISTRIBUIÇAO DAS FAM!LIAS ESTUDADAS. SEGUNDO A 

PROCEDtNCIA DA AGUA DE BEBER. MAUA. SP. 1985. 

PROCEDtNCIA 
DA AGUA 

Rede pÚblica de abastecimento 

Poço 

T O T A L 

N9 DE 
FAM!LIAS 

137 

1 

138 

99.3 

0,7 

100,0 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇAO DAS FAMILIAS ESTUDADAS. SEGUNDO A 

EXIST~NCIA DE REDE DE ESGOTOS. MAUA. SP. 1985. 

EXISTENCIA DE REDE 
DE ESGOTOS 

SIM 

NAO* 

T O T A L 

N9 DE 
FAM!LIAS 

7 

131 

138 

18.7 

81.3 

100,0 

* Poli. ocMião da. puq~a e..6.tava. .6e.rr.do iM.ta.la.da Jr.e.de. púbUca. de. e..6go.to.6 
em a.lgwna..6 JtU.a-6 • 

Na Tabela 2 verificamos que praticamente todas 

as familias entrevistadas moravam em casas, servidas por rede 

pública de abastecimento de ãgua, ou seja 99,3%. Apenas uma 

familia, (0,7%} da sub-amostra não contava com esse benefi-

cio. O mesmo não ocorreu em relação ã rede pública de esgo

tos (Tabela 3), onde apenas 18,7% das casas tinham seus esg~ 

tos ligadas a ela .. 
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c) Hâbitos Alimentares 

TABELA 4 - DISTRIBUIÇAO DAS FAM!LIAS ESTUDADAS. SEGUNDO A FRE

QU~NCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS. MAUA. SP. 1985. 

~ 
C O N S U M O 

DIA RIO 1 a 3 X 4 a 6 X QUitJ- MENSAL NAO 
TOTAL P/SEMANA P/SEMANA ZENAL CONSOMEM s 

Café 96 91 4 1 4 

Pão 96 84 8 4 4 

1 Leite e derivados 88 70 17 1 12 

Margarina 80 70 5 2 2 1 20 

Outros alimentos 39 21 11 6 1 61 
... 

2 {FRUTAS 75 39 28 5 1 2 25 

Arroz 100 88 2 10 

Feijão 99 83 8 8 1 

Vegetais folhudos 93 51 34 7 1 7 

Ovos 84 25 41 14 2 2 16 

Legumes 79 30 40 6 2 1 21 

3 Carne de frango 78 12 44 10 6 6 22 

Macarrão 78 2 64 2 7 3 22 

Carne de vaca 76 1 62 3 5 5 24 

Peixe 73 1 45 1 12 14 27 

Carne de Porco 25 13 1 5 6 75 

Outros alimentos 25 3 14 2 4 2 75 .. 

1 - Desjejum 
2 - ~renda 

3 - Demais refeições 

Os resultados do consumo alimentar foram expressos 

em m~dia "per capita", apresentados na Tabela 4, que foi elabora 

da com dados de freqUência de ingestão dos alimentos nas seguin

tes refeições: desjejum, merenda, almoço e jantar. 
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Queremos deixar claro que utilizamos dados refe 

rentes ao peso dos alimentos consumidos, porim não considera

mos a quantidade ingerida. 

Notamos que entre os alimentos habituais da die 

ta da população pesquisada estão o arroz, consumidos pela to 

talidade das familias estudadas, e o feijão, por 99,0% deles. 

Seguiu-se a eles o cafi e o pão, ingeridos por 96,0% da sub

amostra analisada. 

No desjejum das familias estudadas os alimentos 

mais consumidos foram: cafi (91 ,0% diariamente) e pao (84,0% 

diariamente), enquanto o leite e derivados foram 

por 70,0% diariamente, assim como a margarina. 

consumidos 

Dentre outros alimentos dessa refeição (21,0%) 

os mais citados foram: chã, 12,0%; bolacha, 11 ,0%; bolo, 6,0%; 

mistura lãctea, chocolate, toddy, nescau, 4,0%. 

Ao analisarmos o consumo dos alimentos nas de

mais refeições (almoço, jantar e merenda), encontramos uma 

freqUência diãria de ingestão de arroz em 88,0% das familias; 

de feijão em 83,0% delas; de verduras em 51,0% delas e de fru 

tas em 39,0% das familias. Outros alimentos surgiram com fre 

q~ência menor, de 1 a 3 vezes por semana como macarrão(64,0%); 

carne de vaca (62,0%}; peixe (45,0%); frango (44,0%}; ovos 

(41,0%} e legumes (40,0%). 

Dentre as verduras citadas, as mais freqUentes 

foram: alface (64,0), couve (30,0%), repolho (29,0%), almeirão 

918,0%) e agrião (13,0%). 
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Quanto a freqOência dos legumes, verificamos con 

sumo de cenoura (44,0%), tomate (35,0%), chuchu (17,0%) e abobri

nha (8,0%). Entre os feculentos encontramos a batata com 65,0%. 

Os cortes mais consumidos de carne de vaca fo-

ram: coxao mole (37,0%); acem (10,0%) e alcatra (26,0%); de carne 

de porco: pernil (4,0%); costela e bisteca (2,0%). Entre os pei-

xes encontramos: sardinha (36,0%), pescada (13,0%), 

(12,0%) e corvina (5,0%). 

cava linha 

Outros alimentos citados nestas refeições foram: 

soja em grao (1,4%), farinha de mandioca (14,0%), lentilha (7,0%), 

grao de bico (17,0%), fubã (15,0%), linguiça (4,0%), miudos (3,0%)., 

salsicha (2,0%) e fígado 1,0%). 

As frutas mais consumidas na merenda foram: la

ranja (64,0%), banana (60,0%), maçã (18,0%) e mamão (12,0%}. 

Neste particular vimos que estudo sobre consumo 

alimentar realizado por MAZZILLI 67
, em !capara, litoral pauli~ 

ta, mostrou que o arroz e o feijão, são alimentos bãsicos, sen 

do consumidos por 93 e 78%, respectivamente, das famílias in

vestigadas, evidenciando nesse aspecto semelhança na dieta, e~ 

bora as populações sejam muito diferentes. Entretanto em rela 

ção ãs hortaliças de folhas e ao pão, hã grande diferença no 

consumo entre as duas populações estudadas. No referido estu

do apenas, 4,0% das famílias incluíam vegetais folhudos, en

quanto que no setor vinte do Município de Mauã, 93,0% da sub

amostra incluem esse grupo de alimentos em sua dieta. Também 

em !capara, o pão era consumido por menos da metade das famí

lias (40,0%). O leite, alimento bãsico na alimentação, foi con 

sumido em grande parte das famílias do setor vinte de Mauã, 
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(70,0%), enquanto em !capara, apenas 1,0% da população estudada 

incluia esse alimento, o que deve ser decorrente da população 

de !capara ser principalmente de pescadores e a de Mauã, ser 

predominantemente de operãrios. 

O confronto da alimentação das duas populações, 

evidencia a superioridade da dieta das famílias amestradas no 

setor vinte do Município de Mauã. 

Pelo exposto podemos dizer que as 138 famílias 

entrevistadas, pertencentes ~sub-amostra da população estuda 

da, consomem alimentos os mais variados; entretanto não nos 

foi possível fazer comparações com outras famílias, em virtude 

de não dispormos de dados detalhados em termos percentuais de 

alimentos. 

Em informação verbal, com nutricionistas* da Fa

culdade de Saüde Publica da USP, sobre o assunto em pauta, to 

mames conhecimento que em familias de outros municípios de São 

Paulo, entrevistadas por alunas do Curso de Nutrição da Facul

dade acima, a situação e idêntica. Lamentamos que os dados o~ 

servados não tenham sido publicados, em virtude, de se tratar 

de atividades didãticas. 

O que chamou atenção no que diz respeito aos hã~ 

bitos alimentares da população de Mauã, e que os alimentosmais 

utilizados são predominantemente energeticos. 
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HIPERTENSAO ARTERIAL E OBESIDADE 

A hipertensão arterial (H.A.), tem se destacado 

do grupo das doenças cardiovasculares por ser uma patologia 

de fãcil diagnõstico, de alta prevalência na população adulta 

e, com freq~ência, silenciosamente associada ao infarto do 

miocãrdio e complicações cerebrovasculares. Al~m disto, dis

põe-se de um arsenal farmacológico para seu tratamento, o que 

efetivamente não oco~re com as outras doenças do grupo. 

No que diz respeito i histEria natural da hipe! 

tensão essencial, a sua patogênese é, em grande parte, indefj_ 

nida, indubitavelmente multifatorial e altamente complexa. 

Embora a Pressão Arterial, seja função do débi

to cardíaco e da resistência periférica, cada uma destas duas 

variãveis e influenciada por múltiplos fatores 193 '
17 ,a2

'
83

• Por 

exemplo, o debito cardíaco ê afetado pelas alterações do vol~ 

me do liquido extracelular, induzidas por alteração da inges

tão de sadio, função renal e equilíbrio mineralocordicÕide. 

As modificações da freqüência cardíaca e da contratilidade do 

músculo cardíaco afetam mais diretamente o débito cardíaco. 

A resistência periférica é regulada, em parte, pelo sistema 

nervoso simpãtico através dos receptores alfa (vasoconstrito

res) e beta (vasodilatadores). A auto-regulação pode desemp! 

nhar um efeito importante sobre a resist~ncia periférica, e 

também serve como ligação entre o débito cardíac6 e a resis

tência periférica. 

A auto-regulação é o processo pelo qual as alte 

raçoes do fluxo sanguíneo (debito cardíaco) produzem altera

ções da resistência periférica. 
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Os dados de mortalidade para hipertensão ar

terial, nao se constituem indicadores confiãveis para aferir 

a magnitude do problema. Não se dã como causa bãsica de mor 

te a hipertensão arterial e sim, as complicações que adv~m 

dessa doença. Um Õbito sem assistência m~dica, quando reali

zada necrõpsia, esta dari como "causa mortis" a lesão anatõmi 

ca e não esclarecerã a presença ou ausência da hipertensão ar 

terial, além de haver uma preferência do medico por determi

nar como causa bãsica a causa imediata do Õbito. Dai acredi 

tarmos que as estatísticas de mortalidade estão sub-estimadas 

no que concerne i hipertensão arterial. Isto foi corroborado 

por uma investigação realizada pela Organização Panamericana 

de SaGde (OPAS), em 1968, em virias cidades do mundo. 

"Estudos epidemiológicos da hipertensão art~ 

rial como de qualquer outro agravo i saúde, têm possibilitado 

conhecer a extensão do problema, isto é, a freqUência com que 

ocorre na população e as características dos afetados" 6 o, 6 1 

Levantamentos sobre hipertensão arterial em 

populações foram efetuadas principalmente na Austrãlia, Japão, 

Estados Unidos da América, Nova Zelândia e em países europeus. 

A freqUência e sempre em termos de prevalência, visto que, ~e! 

do doença de longa duração, estã e mais importante que a inci

dência. 

Neste particular não podemos deixar de men

cionar os estudos realizados nos Estados Unidos, que constitui 

atualmente, o único pais que tem dados de prevalência da hiper 

tensão arterial na população como um todo. 
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Os estudos de prevalincia (os quais nos fil

timos anos têm sido realizados também no nosso país), têm mos 

trado que a freqUência da hipertensão arterial nas populações 

estudadas e bastante elevada. 

11 Aqui no Brasil merece destaque pela abran 

gência, o estudo feito para o Estado do Rio Grande do Sul 

(ACHUTTI e AZEVEDO), relatado por LAURENTI 60
, onde se veri'fi

cou que a prevalência acima de 20 anos de idade variava de 10 

a 14% e aumentava i medida que aumentava a idade. Verificou

se também que a prevalência foi maior para o Município de Por 

to Alegre em relação â Região Metropolitana (periferia), e 

que ai era maior que a prevalência observada para a população 

urbana do interior do Estado 11
• 

LAURENTI"1, ainda faz referências a outros 

estudos epidemiol6gicos sobre hipertensão arterial, realiza

dos em determinados grupos, como estudantes ou trabalhadores, 

lembrando o realizado em uma população de 13.619 adolescentes 

de 15 escolas publicas de um sub-distrito de São Paulo, sendo 

que na amostra escolhida (1.336 pessoas), verificou-se que e~ 

tre 10 e 20 anos de idade, encontrou-se 6,4% com hipertensão 

arterial no sexo masculino e 1,6% no sexo femi'nino. 

Outro estudo destacado por LAURENTI~~. se 

refere ao realizado na cidade de Volta Redonda por KEIN ecol. 

nessa cidade industrial com concentração de usinas siderúrgi

cas. Foi tambem um inquerito populacional, com amostragem 

probabilistica de domicílios. Foi realizada a medida da pre~ 

são arterial em adultos de 20 a 74 anos de idade, encontran

do-se uma prevalência de 20,2% de hipertensão de ambos os se 

xos. 
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Este coeficiente nos parece muito elevado, 

principalmente quando pensamos em uma população de 1.000; 

10.000 ou mesmo 100.000 habitantes; o que iria nos dar neste 

ultimo caso um coeficiente de 20.200 por cem mil habitantes. 

Por esses estudos relatados por LAURENTI~~ 

e pelo nosso recentemente realizado em população semelhante 

aos acima citados, i nos permitido inferir que, quase certa-

mente, a preval~ncia da hipertensão arterial na população 

brasileira não difere da observada em outros paises, como 

por exemplo nos Estados Unidos. 

Assim, alem do sexo e da idade, a histõria 

familiar tem sido apontada como fator de risco importante, 

hoje aceito por praticamente todos os estudiosos do assunto. 

o diabete mellitus também e um fator impor 

tante, sendo que não sõ os estudos epidemiolõgicos, como ta~ 

bem os clinicas t~m apontado essa doença como associada ã hl 

pertensão. A obesidade, fatores sõcio-econômicos e psicoló

gicos {Stress), tambim são considerados fatores de risco 52
• 

TABELA 5 - POPULAÇÃO ESTUDADA. SEGUNDO SEXO E IDADE (MAIORES 

DE 20 ANOS). MAUÃ, SP, 1985. 

M F TOTAL 

N9 % N9 % .N9 % 

20-29 33 19,5 155 30,4 188 27,7 

30- 39 39 23,1 143 28,0 182 26,8 

40-49 37 21. g 111 21.8 148 21,8 

50- 59 40 23,7 61 12,0 101 13,4 

60 e mais 20 17,8 40 7,8 60 10,3 

T O T A L 169 100. o 510 100,0 679 100,0 
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GRAFICO 1 - POPULAÇAO ESTUDADA, SEGUNDO SEXO E IDADE (MAIORES DE 
20 ANOS). MAUA, SP, 1985 

·--------- -· 
........ 

·-·---- ---·· F 
----·M 

-------- -----~-~~ 

20-29 30-39 40-49 

.... ... ... .... 

I D A D E (ANOS) 

... ... .... .... .... .... 

S0-59 60 e+ 

Nosso estudo foi realizado em uma população 

de 679 pessoas9 sendo 169 do sexo masculino e 510 do sexo fe-

mini no. 
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A Tabela 5 e o Grãfico 1 mostram-nos uma concen 

tração maior de pessoas do sexo masculino no grupo etãrio de 

30 a 59 anos de i da de {68,7%}. enquanto que as do sexo femi ni 

no tiveram freqUência maior no grupo etãrio de 20 a 49 anos 

de i da de ( 80,2%). 

A distribuição dos individuas, segundo sexo e 

estado civil ê observada ã Tabela 6. 

TABELA 6 - POPULAÇÃO ESTUDADA, SEGUNDO SEXO E ESTADO CIVIL 

(MAIORES DE 20 ANOS DE IDADE). MAUA, SP. 1985. 

M F TOTAL 

N9 % N9 % N9 % 

Casados 113 66,8 298 58,4 411 60,5 

Solteiros 50 29,5 189 37,1 239 35,2 

Viuvos 6 3,7 23 4,5 29 4,3 

T O T A L 169 100,0 510 100,0 679 100,0 

TABELA 7 - INDIVÍDUOS COM NÍVEIS PRESSÚRIDS > lOOmm/Hg ~-E < -
100mm/Hg, SEGUNDO SEXO E IDADE. MAUA, SP. 1985. 

p • A. ~ . 
m~n~ma 

IDADE 
~ 100 mm/Hg (±) < 100 mm/Hg ( +) 

(ANOS) M F T M F T 
N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

20-29 6 3,6 14 2,7 20 2,9 27 15,9 141 27,6 168 24,7 

30-39 11 6,5 33 6,5 44 6,5 28 16,6 110 21.7 138 20,3 

40-49 18 10,7 56 11. o 74 10,9 19 l1,2 55 10,8 74 10,9 

50 - 59 21 12,4 38 7,5 59 8,7 9 5,3 23 4,5 32 4,7 

60 + 14 8,3 33 6,5 47 6,9 16 9,5 7 1,4 23 3,4 

T O T A L 70 41,4 174 34,1 244 35,9 99 58.6 336 65,9 435 64.1 

> Igual ou maior que 100 mm/Hg 

< Menor que 1 o o mm/Hg 
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G R A F I C O 2 - IN O I V TO U OS C O M N TV E I S P R E S S O R I C OS < 1 O O mm/Hg (A) E 

20-29 

> 100 mm/Hg (B), SEGUNDO SEXO E IDADE. MAUA, SP, 

1985. 

-. 
' ' ' ' ' 

@ < 100 mm/Hg 

~ 
-~-------------· 

30-39 40-49 

.... '·---

50-59 

-- .... ---... 
60 e + 

@ > 100 mm/Hg 

~~=~·-------------- ---- . ~- ·-----------· 
~-. ~ ·-

20-29 30-39 40-49 50-59 60 e+ 

I O A O E (ANOS) 

M 

·------·F 

< : Menor que 100 mm/Hg 

> : Maior ou igual que 100 mm/Hg 

~ .................. ,"" 
FACULDADE 81 SAtDE ~tOILICA ----·-·-· -· ...... -·--
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No que diz respeito ã hipertensão arterial segu~ 

do o sexo. observamos ser mais freqUente no sexo masculino 

(41 ,4%, com 1 imites de confiança de 95% ou mais de 33,8 a 49,0%), 

do que no sexo f em i n i no ( 34, 1%, ta m bem c o m l i m i te s de c o n f i a n

ça de 95% ou mais de 26,9 a 41 ,3%}; o que vem corroborar os da 

dos de outros autores norte-americanos, em trabalhos realiza

dos pelo "National Center for Hea1th Statistics" do Departame! 

to de Saúde, Educação e Bem Estar, do Governo Norte Americano, 

onde referem ser a hipertensão arterial mais freqUente no sexo 

masculino (19,2%), relativamente ao feminino (17,1%), relatando 

que os coeficientes aumentam mais com o progredir da idade en

tre os homens, do que entre as mulheres, o que se verifica ate 

os 54 anos, quando ocorre uma inversão. 

Quanto as idades Tabela 7 e Grãfico 2, verifica

mos que a prevalência aumenta com a idade em ambos os sexos, 

tanto que e de 2,9 no grupo etãrio de 20 a· 29 anos, aumentando 

para 22,9% dos 30 aos 60 anos e mais com limites de confiança 

de 95% ou mais de 15,7 a 30,1%. 

Estes dados sio também confirmados por vãrios au 

tores americanos 80
'
99

'
100 e ainda por LEAL 62

, em estudo realiza 

do para o Rio Grande do Sul (relatado por LAURENTI 60
), onde ve 

rificaram que a prevalência da hipertensão arterial acima de 

2Q anos de idade variava de 10,0 a 14,0% e aumentava com a ida 

de. 
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TABELA 8 - PREVAL~NCIA DA HIPERTENSAD E DA OBESIDADE, SEGUNDO A 

P.C .• PESO E IDADE, EM INDIV!OUOS MAIORES DE 20 ANOS 

DE IDADE EM AMBOS OS SEXOS, SP, 1985. 

OBESIDADE + TOTAL 

N9 % N9 ' o ;;.; N9 % 

+ 154 37,7 90 33,1 244 35,9 

253 62,3 182 66,9 4 35 64,1 

T o T A L 407 100,0 2 72 100,0 6 79 100,0 

+ Obeso e/ou hipertenso 

Não obeso e/ou hipertenso 

Como falamos anteriormente, estudos clínicos 

e epidemiolõgicos têm mostrado outras doenças como causas asso

ciadas ã hipertensão arterial. 

No nosso estudo procuramos pesquisas a prevalên-

cia da obesidade nessa população e encontramos que do total de 

indiv1duos com hipertensão arterial 154 são obesos (37,7) com 

limites de confiança de 95% ou mais de 15,7 a 29,3% {Tabela 8). 

Alguns autores como ALBRINK 2
, e 

FRAGERBERG 31 , referem em seus trabalhos que quanto maior for o 

ganho de peso em indivíduos obesos, maior a probabilidade destes 

se tornarem hipertensos. 

outros autores 10, 11, 12, 13, 1s, 16, 21, 3a, s3, ss, 

56 ' 97, 99, 103, 104
' 

106 relatam e insistem que haja dietas espe-

ciais para os casos de indiv1duos obesos e com hipertensão arte-

ri a l. 
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Os individuas normotensos no nosso grupo de es

tudo tiveram predominância no grupo etãrio de 20 a 49 anos de 

idade; sendo 43,7% do sexo masculino e 60,1 do sexo feminino. 

Salientamos que todas as pessoas com hiperten

sao arterial que foram objeto de nosso estudo, informaram não 

tomar nenhum medicamento, por desconhecerem a sua condição de 

hipertensos. Assim sendo, apõs entendimentos pessoais com a 

cardiologista do Posto Sio Joio, situado no setor de nu me r o 

20, onde foi realizado o estudo, encaminhamos todos os indivi 

duos hipertensos para outros exames que se fizessem -necessa-

rios, com a finalidade de saber as causas da hipertensão arte 

rial, tratã-las e/ou tomar as devidas providências para cada 

c as o. 

Este trabalho foi verificado semanalmente por 

nõs com a cardiologista do Posto de Saüde, onde 

uma assiduidade de 100% dos casos encaminhados. 

verificamos 

A obesidade € uma alteração metabólica que se 

caracteriza por um aumento da gordura corporal, que pode ser 

caracterizada pelo aumento de peso em relação ã esttll,tura ou 

um aumento da espessura da prega cutânea. A ela se encontram 

associados um significativo comprometimento da saüde e um au

mento de risco de vida, maiores nos Dltimos anos de vida do 

que na juventude. Tanto quanto a subnutrição ou a carência 

alimentar, a obesidade pode ser considerada como um problema 

de desnutrição, portanto, um problema de saüde Publica. 

Estudando a histõria natural da obesidade, pod~ 

mos encontrar alguns fatores que influenciam sua origem comot 

+ LEAVEL, H.R. g CLARK, E.G. Medlclnà p~eventiva. São Paulo, Ed. Mcg~
Hill do B!Ut6it, 19 7 6 • 
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- Fatores vinculados ao agente: 
Ingestão em excesso de nutrientes energéticos em relação as 
necessidades (carboidratos e gorduras}. 

- Fatores vinculados ao meio ambiente: 
a) Flsicos: Clima, estação e tipo de solo proplcio i produ

ção de alimentos. 
Proximidades das fontes de alimentos. 

b) Econ6micos: Recursos individuaii e coletivos para asseg! 
raro abastecimento alimentfcio em abundincia. 

c) Sociais: Desejos dos pais de dar aos filhos mais do que 
eles pr6prios tiveram, ou substituir outras privações P! 
lo excessn de alimentos. 

- Fatores vinculados ao hospedeiro:+ 
a) Causas: End6crina - Excesso de insulina ou de hormõnios 

adrenocorticais. 
Associada com outras desordens endõcrinas como: 

• Diabete mellitus, não insulino-dependente 
Disfunção ovariana 

. Disfunção tireoidiana 

. Doença de Cushing 

b) Genéticas 

c) Reações flsicas ao alimento 

d} Hereditariedade (controvérsia); aumento da utilização P! 
rifêrica da glicose e distúrbio do hipotãlamo. 

Ainda no curso natural da obesidade, podemos en 

contrar, como relatam LEAVEL & CLARK+, o seguinte: 

a) Depósitos )ipomatosos na face, ombros, cintura ou pelvis, 

que podem dar uma aparincia espúria da obesidade. 

b) Aumento de peso acima do padrão correspondente i idade, 

sexo e estatura. 

c) Depõsitos de gordura amplamente distribuídos pelo corpo. 

Dentro deste horizonte cllnico, podemos esperar 

do individuo obeso o seguinte: 
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a) Redução da capacidade de trabalho e atividades físicas. 

b) Efeito sobre o coeficiente de mortalidade por arterios

clerose, hipertensão arterial, artrite, diabetes, etc. 

ALBRINK 2 e ROBSON 82
, entre outros autores rela

tam que a obesidade e um fator de aumento de morbidade do 

ser humano, com prevalência de doenças principalmente cardio

vasculares, aterosclerõticas, hipertensão arterial, etc., 

alem do diabetes, que tem uma forte associação com a obesida 

de. 

O nosso estudo sobre a prevalência da obesida

de foi realizado no mesmo grupo onde se pesquisava também a 

prevalência da hipertensão arterial, ou seja, 679 indivíduos 

de ambos os sexos, maiores de 20 anos de idade, residentes no 

setor vinte do Município de Mauã, Estado de São Paulo. 

Classificamos a obesidade, de acordo com CRAIG24 

e FRISANCH0 35 , utilizando os dados antropometricos como: esta 

tura, peso atual, perímetro braquial e prega cutânea, os 

quais jã relatamos na metodologia. 

TABELA 9 - AVALIAÇAO DA OBESIDADE, SEGUNDO PREGA CUTANEA (PC) 

E PESO CORPOREO NA POPULAÇAO MAIOR DE 20 ANOS DE 

IDADE, DE AMBOS OS SEXOS, MAUA- SP, 1985. 

+ TOTAL 
N9 % N9 %. N9 % 

o ou menos 104 15' 3 227 33,4 331 4 8' 7 

1 4,9 35 5' 2 22 3,2 57 8,4 

5 9,9 58 8' 5 16 2,4 74 10,9 

10 e mais 209 30,9 8 1,2 217 32 'o 

T o T A L 406 59,8 273 40,2 6 79 100,0 

+ Obeso 

Não obeso 
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Mostramos que a obesidade nos indivíduos de ambos os 

sexos, segundo a prega cutânea (PC), em 1 imite ma i o r ou igual e o 

Índice do excesso de peso guardam as seguintes proporçoes: 

INDIVfDUOS DE AMBOS os SEXOS 

% LIMITES DE CONFIANÇA DE 95% ou MAIS 

< o 1 5 '3 8,3 22,3% 
1 4 '9 5 '2 2,4 12 '8% 
5 9,9 8,5 1 ' 1 15 '9% 

1 o e mais 30,8 24,4 37,2% 

Quando analisamos a obesidade em ambos os sexos, le-

vando em consideração somente o excesso de peso, encontramos tam-

bem as seguintes proporções: 

< o 
4,9 

5 9 '9 
10 e mais 

% 

33,4 

3,2 

2 '4 

1 '2 

INDIVfDUOS DE AMBOS OS SEXOS 

LIMITES DE CONFIANÇA ~E 95% OU MAIS 

27,2 39,6% 

TABELA 10 - AVALIAÇAO DA OBESIDADE, SEGUNDO METODO DA PREGA CUTA

NEA (PC), SEXO E IDADE. MAUA- SP, 1985. 

PC PREGA CUTANEA 

+ 
MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

IDADE EM ANOS N9 % N9 % N9 % N9 % 
TOTAL 

20-29 7 14,0 97 27,8 26 20,4 58 38,4 188 

30 - 39 15 30,0 107 30,6 24 18,7 36 23,8 182 

40-49 20 40,0 84 24,1 17 13,4 27 17,9 148 

50- 59 7 14. o 40 11,5 33 25,9 21 13,9 101 

60 e mais 1 2,0 21 6,0 19 16,6 19 6,0 60 

T O T A L 50 100 .o 349 100,0 119 97,9 161 100,0 679 

+ Obeso 

Não obeso 
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GRAFICO 3- INDIVTOUOS OBESOS, SEGUNDO PREGA CUTANEA NEGATIVA 

(A) E POSITIVA (B). SEXO E IDADE. MAUA, SP, 1985. 
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Na Tabela 10 e Gráfico 3 verificamos que 98% dos 

indivlduos do sexo masculino são obesos, com um limites de con 

fiança de 95% ou mais de 95,8 a 100,2% e se encontrou no grupo 

etãrio de 20 a 59 anos; enquanto que de 60 anos e mais apenas 

2,0% sao obesos, tambem com um limites de confiança de 95% ou 

ma i s 1 , 1 e 5 , 1 % • 

No que diz respeito ao sexo feminino (mesma Tab~ 

la e mesmo Grãfico), evidenciamos uma concentração de obesas 

no mesmo grupo etãri o, porém em proporção um pouco menor (94,0%) 

com um limites de confiança de 95% ou mais de 92,0 a 96,0%; C~ 

tudo o grupo de 60 anos e mais foi um pouco superior, ou seja, 

6,0% de mulheres obesas. 

CREFF e HERSCHBERG 25
, em estudo sobre obesidades 

centrais orgânicas no homem, relatam que a estabilidade pond~ 

ral repousa sobre um perfeito funcionamento das estruturas que 

comandam o consumo alimentar, sob uma integração cortical per

feita, e, ainda sob uma eferência comportamental. Acrescentam 

ainda que tudo o que pode alterar os mecanismos do que eles cha 

mam de arco alimentar, pode acarretar uma pertubação maior ou 

menor da ingestão de alimentos, e, no caso de uma superalimen

tação quantitativa ou qualitativa. Os mesmos autores afirmam 

ainda que um hipotãlamo funcionalmente 11 pertubado 11 pode ser a 

origem de certas formas de obesidade. 

Quanto ã mulher é importante saber que muitos fa 

tores concorrem para que estas venham apresentar uma alta pre

valência da obesidade; entre eles podemos citar os abusos ali

mentares, vida sedentãria, além da que aqueles autores chamam 

de ob~t1dade da terceira idade, principalmente nas mulheres. 
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E neste grupo de idade que se encontra a obesidade põs-meno-

pausa. Ela i caracterizada por considerivel acGmulo de Qor - -
dura na parte superior do corpo e magreza dos membros infe-

riores. Continuando suas afirmativas, acrescentam que a obe 

sidade pÕs-menopausica vem sempre acompanhada de 

psiquicos, astemia e fragilidade capilar. 

problemas 

Obe~idade e hiperten~io arterial - A hiperte~ 

sao arterial do obeso manifesta-se progressivamente. A con

jugação de uma sobrecarga gordurosa favorece consideravelme~ 

te o desenvolvimento da ateriosclerose e de todas as suas 

conseqQências. 

No nosso estudo verificamos que 154 individuas 

de ambos os sexos (22,6%) sio obesos e hipertensos, com um li 

mites de confiança de 95% ou mais de 15,7 a 29,3%, enquanto 

que 253 (37,3%), são somente obesos (tambêm com um limites de 

confiança de 95% ou mais de 31,3 a 43,3%). Podemos observar 

esses dados na Tabela 8. 

CREFF e HERSCHBERG 25 relatam que em um estudo 

realizado por WILENS, em uma sêrie de 1.000 autópsias de in

dividuas de mais de 35 anos, observaram que a arteriosclero-

se se encontrava 2,5 vezes mais freq6ente entre os obesos 

do que entre os não obesos. Em 1959, WILENS confirmou estes 

dados, precisando que o grau da esclerose coronãria entre os 

obesos, mantêm um paralelo com o peso. Estes mesmos autores 25 

interpretam que o papel da obesidade na incidência de dis

turbios coronãrios, de enfarte, de hemorragias cerebrais e, 

de insuficiência ventricular esquerda, sõ intervêm como um 

dos fatores de risco arterial, assim como o tabagismo, a hi-
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perlipidemia, a hipertensão arterial e a baixa tolerância gl! 

cidica. 

Nosso trabalho teve como um dos objetives estu

dar a preval~ncia da obesidade em individuas maiores de 20 

anos de idade de ambos os sexos, no Municipio de Mauã, Estado 

de São Paulo, que pode ser fator de risco de doenças arterios 

clerõticas. 

Pelo exposto queremos posteriormente seguir em 

uma outra linha de trabalho, que e saber as causas da hiper

tensão arterial e da obesidade em um grupo semelhante, resi

dentes no Municipio de São Paulo, bem como estudar a preval~~ 

cia das dislipemias que podem ser também fatores de risco; 

realizar exames laboratoriais, colesterol, triglicéridos e 

H.D.L.; e, por meio desses, vislumbrar também a possibilidade 

de controlar e prev,nir a obesidade e a hipertensão arterial, 

entre nõs. 
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CONCLUSOES 

- Em nossa amostra houve uma concentração maior de 

individuas do sexo masculino no grupo etãrio de 30 a 59 anos de 

idade (68,7%); enquanto que no sexo feminino a freqUência maior 

foi no grupo etãrio de 20 a 49 anos de idade (80,2%). 

-A prevalência da hipertensão arterial (H.A.), s~ 

gundo o sexo, foi maior no sexo masculino (41 ,4%), do que no fe

minino (34,1%), (com limite de confiança de 95% e mais de 33,8% 

a 49,0% e 26,9 a 41,3%, respectivamente). 

- Quanto as idades, verificamos que a freqUência 

da H.A. aumenta com a idade em ambos os sexos, 27,6 no grupo etã 

rio de 20 a 29 anos e 72,3% dos 30 anos e mais. 

- Estudando a prevalência da hipertensão arterial 

em obesos, encontramos que dos 407 individuas obesos 37,7% sao 

hipertensos, enquanto que dentre os 272 não obesos apenas 33,1% 

são hipertensos. 
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- Verificamos que segundo o método da prega cutânea, 

98% dos individuas do sexo masculino são obesos (com limite de 

confiança 95% ou mais: 95,8 a 100,2%); enquanto que no sexo femini 

no a proporção de obesos é um pouco menor (94,0%); com um limite 

de confiança de 95% ou mais de 92,0 a 96,0%. 

- Estudando também a prevalência da obesidade em in

dividuas com H.A., encontramos que dos 154 indivíduos hipertensos 

de ambos os sexos, 38,6 são obesos, enquanto que entre os 435 

normotensos, 35,4 são ,obesos. 

- Quando consideramos somente o excesso de peso, se

gundo a prega cutânea encontramos as segUintes proporções: 33,4%, 

não apresentavam excesso de peso (E.P.) ou tinham "deficit"; 3,2 

apresentavam 1 a 4,9% de excesso de peso (E.P.); 2,4%~ 5 a 9% de 

E.P. e 1,2% > 10% de E.P. 
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A N E X O 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE SAODE PUBLICA 

1 

INQUéRITO DE CONSUMO E HABITDS ALIMENTARES 

M A U A 

FDRMULARIO N9 DATA: I I -------
NOME DO CHEFE DA FAM!LIA: 

ENDEREÇO: LOCAL: ------
NOME DO ENTREVISTADO: 

NOME DO ENTREVISTADOR: 

CARACTERIZAÇAO DA FAM!LIA E RENDA 

N9 N o M E PARENTESCO COM SEXO IDADE TRABALHO INGRESSO 
CHEFE FAM!LIA (ANOS) (Cr$) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



2 
, 

1. O que a fnm~lia como hnbitualmonto? 

no dosjojum no alrroço no lancho no jantar 

-
ALIMENTO FREQU~NCI/\ TIPOS ;v1f\IS FAEQUENTEG 

SEMAI\li\L 

LBite o derivados -
CofÓ 

PÕ.o 

Margnrina 

Outros 

l.rroz 

Foijão 

Macarrão 

. 
Verduras folhas 

Logumos 

Carne - frango 

vaca 

--·-· 
porco 

pai>< e 

outros 

Ovos 

Frutas 

Outros 

2. Todcs as pessoas de casa comem poixc? 

rlíO ( ) 



15. Onde compra os alimentos? 

-

LOCAL F~EQUf.NCIA GASTO POR FTH:OU!N GASTO ~ENSAt -C I .A 

Supern1ercado 

Feira-livre 

EopÕrio/mercearia 

Sacolão 

Quitanda 

Padaria 

ftÇOU!!Ue 

Ambulante 

Peixaria 

Outros _ 

16. Tem horta em casa? 

SHf ( ) HÃO ( ) 

o que costuma ter o que faz COM os produtos da horta 

na horta 



17. Tem criação de ani~ais para consuno dn famÍlia? 

SIM ( ) NÃO ( ) 

Tipo de Produto o que faz Quantidade consumida e 

frequância 

18. Ganha alguM alinento? 

sn~ < > NÃO ( ) 

Tipo de alimento: 

19. Ganha algum auxÍlio em dinheiro? 

SIH ( ) NÃO ( ) 

Valor: Frequência: 



20. Qucn da casa trubQlha? Quanto ganha? (incluir ca aposentados) 

-
No.oc • ITofj S.3Üo Renda Mensal 

21. Alguén cone fora de casa? 

( ) Sin 

l'lone 

( ) Não 

Frcquência 
senó.nal 

Go.sto 
,Por din 

Go.sto 
r.Ienso.l 



22, /\ C~!]Ué'. é du ncdc PÚbliCC1? 

( ) ~n:.l ( ) ~o 

Outrns: 

( ) ~3H1 ( ) ~ CJ 

24. Possui gc:l:--.dci m? 

( ) ~.JI:.l ( ) N,'\0 

FuncionG: 



Local 

Data : 

Cons~o dinrio de alincntos 

FnnÍlia -------------------

• DL;sjcjtm 

• l~Grenda 

• Al!:1.oço : 

Ausentes : ----
Visit~s : ________ _ 

.Ausentes : ----
Visitas : ----

Auscn~es : ----
Visitas : ----



Consuno diário de ali~ontos 

• Lanche 

• Jantar 

• h-:nche Noturno 

Rostos 

:ro.ro.. anino..is 

Obs.: 

Data I I 

Ausentes : ----------------
Visitas : 

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

Ausentes : ----------------
Visitas : -----------------

.Ausentes : ----------------
Visito..s : -----------------



9 
FORMULARIO N9 

LOCALIDADE: 

NOME: ---------------------------------------------------
ENDEREÇO: 

SEXO: GESTANTE? TOMA ANOVULATORIO: ----- ----- ------

IDADE (ANOS): 

ESTADO CIVIL: 

PESO Kg ESTATURA: em --- -----

PREGA CUTANEA: mm PERÍMETRO BRAQUIAL: em --- ----

PULSO: BATIMENTOS/MINUTO 

PRESSAO ARTERIAL: X mm/Hg 

OBSERVAÇLlES: 

DATA: I I -- --- ------
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