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RESUMO 

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença multifatorial e consiste em um dos 

principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. É um problema de saúde pública e 

sua prevalência é elevada em todo o mundo. Apesar da evolução do tratamento anti-

hipertensivo, as taxas de controle permanecem baixas. O objetivo deste estudo foi verificar os 

fatores associados ao controle inadequado da pressão arterial de hipertensos em tratamento 

medicamentoso assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói, particularmente o 

fator dietético. Trata-se de um estudo transversal. Foi aplicado questionário padronizado 

contendo questões relacionadas a características demográficas, socioeconômicas, 

comorbidades, estilo de vida, bem como Questionário de Freqüência Alimentar 

Semiquantitativo validado, adicionados de 11 perguntas qualitativas, para investigação dos 

hábitos alimentares. Os itens alimentares foram reunidos em 16 grupos de alimentos. Foi 

realizada consulta médica, mensuração da pressão arterial, coleta de sangue e urina e 

avaliação antropométrica e nutricional. Foi realizada análise bivariada para obtenção de 

razões de prevalência (RP) brutas. Foram consideradas associadas aquelas que apresentaram 

valores de p<0,10, e foram inseridas em modelos para análise multivariada.  O presente 

estudo investigou 239 hipertensos em tratamento medicamentoso com 20 anos ou mais, sendo 

126 (52,7%) mulheres e 113 (47,3%) homens. Indivíduos brancos (RP=1,28; IC95%=1,00-

1,65), sem companheiro (RP=1,42; IC95%=0,98-2,05), inativos fisicamente (RP=1,41; 

IC95%=1,02-1,96), obesos (RP=1,32; IC95%=1,04-1,68), com glicemia (RP=1,31; 

IC95%=0,99-1,72), e creatinina elevadas (RP=1,44; IC95%=1,02-2,04), mostraram-se 

associados significativamente com o controle inadequado da pressão arterial, com valores de 

p<0,10. Os grupos de alimentos que se mantiveram associados significativamente (p<0,10) 

foram „hortaliças‟ (RP=0,99; IC95%=0,95-1,03), „carnes vermelhas, processadas e 

conservadas em sal‟ (RP=1,10; IC95%=1,04-1,16), e „outras bebidas alcoólicas‟ (RP=1,12; 

IC95%=1,02-1,22). Após o ajuste, mantiveram-se associados ao controle inadequado da 

pressão arterial (p≤0,05) a cor da pele branca (RP=1,33; IC95%=1,02-1,72), a inatividade 

física (RP=1,44; IC95%=1,01-2,06), a obesidade (RP=1,48; IC95%=1,14-1,93), a creatinina 

elevada (RP=1,49; IC95%=1,02-2,19) e o aumento do consumo de „carnes vermelhas, 

processadas e conservadas em sal‟ (RP=1,08; IC95%=1,03-1,15). A cor da pele branca, a 

inatividade física, a obesidade, a creatinina elevada e o aumento do consumo de „carnes 

vermelhas, processadas e conservadas em sal‟ mostraram-se associados de forma 

independente ao controle inadequado da PA. Apesar da prevalência do controle inadequado 

da PA ser menor que em outras populações, os resultados indicam que o estilo de vida da 

população estudada, mesmo sendo monitorada pelo PMF e afirmar seguir a medicação 

prescrita, é inadequado em relação às recomendações para controle da HAS. 

 

 

Descritores: hipertensão, controle inadequado da pressão arterial, fatores associados, consumo 

alimentar, hábitos de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The Hypertension is a multifactorial disease and is one of the main risk factors for 

cardiovascular disease. It is a public health problem and its prevalence is high throughout the 

world. Despite the evolution of antihypertensive treatment, control rates remain low. The aim 

of this study was to determine the factors associated with uncontrolled blood pressure in 

hypertensive patients under treatment assisted by the Family Doctor Program (FDP) of 

Niteroi, particularly the dietary factor. This is a cross-sectional study. Participants completed 

a standardized questionnaire containing questions related to demographic, socioeconomic, 

comorbidities, lifestyle and food frequency questionnaire validated added 11 qualitative 

questions to investigate dietary habits. Food items were divided into 16 food groups. Medical 

consultations, blood pressure measurement, blood sampling and urine, and anthropometric 

and nutritional status were performed. Analysis was performed to obtain prevalence ratios 

(PR) gross. Were considered those associated with p <0.10, and were included in models for 

analysis. The present study investigated 239 hypertensive patients in drug treatment, were 20 

years or more, and 126 (52.7%) women and 113 (47.3%) men. Whites (PR=1.28, 

95%CI=1,00-1,65), without a mate (PR=1.42, 95%CI=0,98-2,05), physically inactive 

(PR=1.41, 95%CI=1,02-1,96), obese (PR=1.32, 95%CI=1.04-1.68), with elevated glucose 

level (PR=1.31, 95%CI=0.99-1.72), and elevated creatinine level (PR=1.44, 95%CI=1,02-

2,04), were significantly associated with uncontrolled blood pressure (p<0.10). The food 

groups that remained significantly associated (p<0.10) were „vegetables‟ (PR=0.99, 95%CI = 

0,95-1,03), „red meat, processed and preserved in salt‟ (PR=1.10, 95%CI=1,04-1,16), and 

„other alcoholic beverages‟ (PR=1.12, 95%CI=1,02-1,22). After adjustment, race (PR=1.33, 

95% CI=1,02-1,72), physical inactivity (PR=1.44, 95%CI 1,01-2,06), obesity (PR=1.48, 

95%CI=1,14-1,93), the elevated creatinine level (PR=1.49, 95%CI=1,02-2,19) and increased 

consumption of „red meat, processed and preserved in salt‟ (PR=1.08, 95%CI=1.03-1.15) 

remained associated with uncontrolled blood pressure (p≤0.05). The white skin color, 

physical inactivity, obesity, elevated creatinine level and increased consumption of „red meat, 

processed and preserved in salt‟ were associated independently with uncontrolled of BP. 

Despite the prevalence of inadequate control of BP to be lower than in other populations, the 

results indicate that the lifestyle of the studied population, being monitored by FDP and 

affirm the following prescribed medication, is inadequate in relation to recommendations for 

control of hypertension. 

 

 

Descriptors: hypertension, uncontrolled hypertension, factors associated, dietary intake, 

lifestyle habits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Siglas 

 

 

CAMELIA       Cardio-metabólico-renal familiar 

 

DCNT    Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

 

DCV    Doenças Cardiovasculares 

 

GBT                 Grupo Básico de Trabalho 

 

HAS     Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

IECA    Inibidores da enzima conversora da angiotensina 

 

NCHS     National Center for Health Statistics   

 

OMS     Organização Mundial de Saúde 

 

PA     Pressão arterial  

 

PAD    Pressão arterial diastólica 

 

PAS    Pressão arterial sistólica 

 

PMF    Programa Médico de Família 

 

QFA    Questionário de Freqüência Alimentar 

 

R24h    Recordatório de 24 horas 

 

SUS    Sistema Único de Saúde 

 

VIGITEL    Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por  

   Inquérito Telefônico 



Lista de quadros, figuras e tabelas 

 

Quadro 1 - Definição e classificação da pressão arterial para adultos com 18 anos e mais 

segundo JNC 7 e V DBHA. ......................................................................................... 15 

 

Quadro 2 - Modificações do estilo de vida no controle da pressão arterial segundo JNC 7 e V 

DBHA ........................................................................................................................ 23 

 

Quadro 3 - Agrupamento dos alimentos usados na análise de padrões alimentares conforme 

características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo. ..................... 64 

 

Quadro 4 - Freqüência diária para cada opção de freqüência do QFA .......................... 65 

 

 

Figura 1 - População do Estudo CAMELIA ................................................................ 53 

 

 

Tabela 1 - Descrição da amostra e RP bruta de controle inadequado da PA segundo variáveis 

demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida. Programa Médico de Família de Niterói, 

Rio de Janeiro, Brasil, 2009. ....................................................................................... 76 

 

Tabela 2 - Descrição da amostra e RP bruta de controle inadequado da PA segundo variáveis 

de comorbidades e história familiar da doença. Programa Médico de Família de Niterói, Rio 

de Janeiro, Brasil, 2009. .............................................................................................. 77 

 

Tabela 3 - RP bruta de controle inadequado da PA segundo grupos de alimentos. Programa 

Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2009. ........................................ 78 

 

Tabela 4 - Análise multivariada de fatores de risco para controle inadequado da PA.  

Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 2009. ........................ 79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO  

  

1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................11 

2 REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................................................14 

2.1 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA .......................................................................................................14 
2.1.1 Diagnóstico e Classificação ...........................................................................................................14 
2.1.2 Epidemiologia da Hipertensão .......................................................................................................15 
2.1.3 Fatores de risco para Hipertensão .................................................................................................17 

2.2 TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ...........................................................................22 
2.2.1 Tratamento Não Medicamentoso ....................................................................................................22 
2.2.2 Tratamento Medicamentoso ...........................................................................................................23 

2.3 CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL EM HIPERTENSOS ...............................................................................25 
2.3.1 Classificação .................................................................................................................................25 
2.3.2 Prevalência de controle inadequado no Brasil e no mundo .............................................................26 
2.3.3 Fatores associados ao controle inadequado ...................................................................................28 

2.4 INVESTIGAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR ...............................................................................................35 
2.4.1 Recordatório de 24 horas ...............................................................................................................35 
2.4.2 Questionário de Freqüência Alimentar ...........................................................................................37 

2.5 AVALIAÇÃO DIETÉTICA: IDENTIFICANDO PADRÕES DE CONSUMO ALIMENTAR ...........................................38 
2.5.1 Caracterização por meio do cômputo de macro e micronutrientes: abordagem tradicional .............38 
2.5.2 Caracterização por meio de grupos de alimentos ...........................................................................41 

2.6 PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI ....................................................................43 
2.7 EQUAÇÕES DE ESTIMAÇÃO GENERALIZADAS ..........................................................................................44 

3 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................................................49 

4 OBJETIVOS ...............................................................................................................................................50 

4.1 OBJETIVO GERAL ...................................................................................................................................50 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .........................................................................................................................50 

5 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................................................51 

5.1 POPULAÇÃO DO ESTUDO CAMELIA ......................................................................................................51 
5.2 PROCEDIMENTOS ...................................................................................................................................52 
5.3 COLETA DE DADOS .................................................................................................................................54 
5.4 DESENHO E POPULAÇÃO DO PRESENTE ESTUDO........................................................................................54 
5.5 CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS .............................................................................................................54 

5.5.1 Variável de desfecho ......................................................................................................................54 
5.5.2 Variáveis de exposição ...................................................................................................................55 

5.6 MÉTODOS ESTATÍSTICOS: CORRELAÇÕES ENTRE OBSERVAÇÕES NÃO INDEPENDENTES ...............................65 

6 RESULTADOS ...........................................................................................................................................66 

6.1 ARTIGO ...............................................................................................................................................66 

7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ....................................................................................................................90 

8 FINANCIAMENTO E RECURSOS ..........................................................................................................90 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................................91 

10 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .........................................................................................................92 

11 ANEXOS ...................................................................................................................................................92 

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA .......................................................................................... 105 
ANEXO B – MÓDULOS QUE PARTICIPARAM DO ESTUDO CAMELIA, SEGUNDO A REGIÃO ADMINISTRATIVA E 

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO.................................................................................................................. 106 
ANEXO C – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................................................................................... 107 
ANEXO D – CHECK LIST PARA MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL................................................................. 109 
ANEXO E – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO CAMELIA .................................................................................... 111 



1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) têm a maior contribuição entre as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), chegando a alcançar 1/3 de todos os óbitos no mundo, 

em 1998. Essas altas taxas de mortalidade são conseqüências da exposição a fatores de risco 

como hipertensão, um dos mais importantes 
1
. 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é caracterizada pela elevada pressão arterial 

(PA), tanto sistólica como diastólica e afeta aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o 

mundo. Quanto maior a PA maior a chance de ocorrência de infarto do miocárdio e 

insuficiência cardíaca 
2
.  

O principal objetivo do tratamento da HAS é a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovascular com a diminuição dos níveis de PA
3
. Na maioria dos pacientes hipertensos, a 

terapia medicamentosa é requerida para alcançar níveis adequados da PA. As classes de 

medicamentos mais utilizadas são diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (IECA), bloqueadores de canais de cálcio e bloqueadores do 

receptor da angiotensina II 
4
.   

Apesar da disponibilidade de diferentes classes de medicamentos anti-hipertensivos, as 

taxas de controle da PA permanecem baixas 
2
. Nos países desenvolvidos, menos de 27% de 

pacientes hipertensos têm atingido a PA adequada, enquanto em países em desenvolvimento 

essa freqüência fica em torno de 10% 
5
.  

Um dos principais fatores relacionados ao controle da HAS é o acesso aos 

medicamentos. No Brasil, apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) fornecer medicamentos o 

acesso da população ainda é limitado e desigual, prejudicando, desta forma, os indivíduos 

mais vulneráveis e de baixa renda 
6
. No entanto, em alguns municípios, para algumas 

condições de alta prevalência, como a HAS, particularmente em programas de atenção à 

saúde das famílias, o fornecimento é mais regular.  No município de Niterói, no Programa 



 12 

Médico de Família (PMF), voltado à população mais vulnerável socialmente, os pacientes têm 

acesso a várias classes de medicamentos objetivando melhor controle terapêutico.  

A adoção de modificações no estilo de vida também tem se mostrado efetiva na 

redução da PA e deve ser recomendada para todos os pacientes com hipertensão. As 

modificações incluem controle do peso, prática de atividade física, restrição dietética ao sódio 

e reforço de potássio, moderação da ingestão de álcool e adoção do plano alimentar Dietary 

Approaches to Stop Hypertension (DASH), que enfatiza alta ingestão de frutas e hortaliças, 

carboidratos complexos, leite e derivados desnatados, e restrição de gordura saturada
7
. Estudo 

publicado em 2008 avaliou os hábitos alimentares de americanos hipertensos e sua mudança 

após a publicação da dieta DASH. Os resultados mostraram que a qualidade da dieta dos 

americanos deteriorou-se, sugerindo que a tendência secular tem minimizado o impacto da 

mensagem DASH 
8
.   

Para confirmar a relação entre alimentação e níveis de PA é fundamental que a dieta 

habitual dos indivíduos seja estudada e caracterizada de forma adequada. Dentre os 

instrumentos utilizados para se avaliar o consumo alimentar, o Questionário de Freqüência 

Alimentar (QFA) tem sido o método mais comumente empregado em estudos 

epidemiológicos
9, 10

.  

Segundo West e Staveren 
11

, dados de consumo alimentar coletados podem ser 

utilizados com as finalidades de estimar a adequação da ingestão dietética de indivíduos ou 

grupos populacionais, investigar a relação existente entre alimentação e saúde, bem como 

avaliação do estado nutricional, e avaliação de ações de educação e intervenção nutricional, 

como programas governamentais de fortificação de alimentos. 

Na área da Epidemiologia Nutricional, diversos estudos que avaliam o consumo 

alimentar se baseiam em macronutrientes, conseqüentemente consumo de energia, e 
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micronutrientes. Geralmente esse método é realizado com o auxílio de tabelas de composição 

química dos alimentos 
10, 11

.  

Por meio dessa técnica é possível caracterizar padrão alimentar em populações a partir 

do consumo relativo de nutrientes específicos e observar a relação entre nutrientes e 

doenças
12, 13

.  Porém este tipo de análise apresenta limitações. Os indivíduos não comem 

nutrientes isoladamente, eles se encontram combinados nos alimentos. A variedade de 

alimentos de uma dieta resulta em uma complexa combinação de nutrientes ou compostos 

químicos que podem ser antagônicos, competir ou alterar a biodisponibilidade de outros 
14, 15

. 

Uma alternativa utilizada para a caracterização do consumo alimentar habitual dos 

indivíduos é a utilização de grupos alimentares.  Além de facilitar a compreensão das práticas 

dietéticas, contribui para promoção e prevenção da saúde, considerando a relação da 

alimentação com o aparecimento de doenças e analisando a dieta de maneira mais global 
16

. 

O presente estudo tem o objetivo de estimar, nesse cenário, os fatores associados ao 

controle inadequado da PA em hipertensos em tratamento medicamentoso, em particular, o 

fator dietético, visando apontar para possíveis caminhos complementares no tratamento da 

HAS. 

 

 

 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

2.1.1 Diagnóstico e Classificação 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser definida como “uma doença crônica, 

não transmissível, de origem multifatorial, freqüentemente assintomática, em que há 

comprometimento do equilíbrio entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores, com 

conseqüente elevação dos níveis da pressão sangüínea nas artérias capaz de, por progressiva 

alteração da perfusão tecidual, provocar danos aos órgãos por elas irrigados” 
17

.  

Estudos populacionais mostram que a pressão arterial (PA) tem relação direta com o 

risco de morte e de eventos mórbidos. Os limites de PA considerados normais são arbitrários 

e, na avaliação dos pacientes, deve-se considerar, além das medidas da PA, a presença de 

fatores de risco, lesões de órgãos-alvo e doenças associadas. Ou seja, o limiar real para definir 

a HAS deve ser flexível, considerando a PA como alta ou baixa com base no risco 

cardiovascular total de cada indivíduo 
2, 18

. 

O quadro 1 apresenta algumas das classificações mais utilizadas da PA para adultos 

com 18 anos e mais, segundo o Seventh Report of the Joint National Committee on 

Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure – JNC 7 
2
 e V 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – V DBHA 
19

. 

A acurácia do diagnóstico de HAS depende fundamentalmente dos cuidados 

despendidos nas medidas da PA. Minimizam-se, assim, os riscos de falsos diagnósticos, tanto 

da HAS quanto da normotensão, e suas repercussões na saúde dos indivíduos e no custo social 

envolvido 
19

. 
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Quadro 1 – Definição e classificação da pressão arterial para adultos com 18 anos e mais 
segundo JNC 7

 
e V DBHA . 

Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) JNC 7 V DBHA 

< 120 < 80 Normal Ótima 
120-129 80-84 Pré-hipertensão Normal 
130-139 85-89 Pré-hipertensão Limítrofe 
140-159 90-99 Hipertensão estágio 1 Hipertensão estágio 1 
160-179 100-109 Hipertensão estágio 2 Hipertensão estágio 2 

≥ 180 ≥ 110 Hipertensão estágio 3 Hipertensão estágio 3 
≥ 140 < 90  Hipertensão sistólica isolada 

Obs: Para o JNC 7, os valores de pressão arterial sistólica OU diastólica definem a classificação do 
paciente.  
* Adaptada de Giorgi, Mion Jr e Bortolotto, 2009 

17
. 

 

 

2.1.2 Epidemiologia da Hipertensão  

  

A transição epidemiológica, verificada em muitos países, caracteriza-se pela redução 

de óbitos por doenças infecciosas e aumento das mortes por Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como doenças cardiovasculares (DCV), que constituem a principal 

causa de óbito em todas as regiões do Brasil 
20, 21, 22

. Estimativas indicam sua permanência 

como primeira causa de morte no mundo ainda por décadas 
21

. E a HAS é o principal fator de 

risco modificável para as DCV 
23

, constituindo uma das principais causas evitáveis de morte 

prematura 
24

.  

A importância da HAS, como um desafio para a saúde pública, consiste no aumento de 

sua prevalência em todo o mundo, afetando aproximadamente 1 bilhão de indivíduos, 26% da 

população, com cerca de 2/3 vivendo em países em desenvolvimento. A mortalidade 

cardiovascular atribuída à HAS corresponde a quase 6% do total de mortes ocorridas no 

mundo anualmente. As estimativas mostram que em 2025 poderá chegar a 45,9% dependendo 

da região, sendo um aumento de 60% no número de adultos hipertensos 
25

. 

Só no continente americano, a HAS ataca cerca de 140 milhões de pessoas. Metade 

delas desconhece ser portadora da doença. Dos que descobrem que são hipertensos, 30% não 
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realizam o tratamento adequado, por falta de motivação ou recursos. Nos Estados Unidos 

existem aproximadamente 50 milhões de indivíduos hipertensos
2
.  

Os dados disponíveis de prevalência de HAS na população brasileira são de estudos 

isolados. Os inquéritos realizados no Brasil têm mostrado prevalências de HAS em adultos 

que variam de 22,3 a 43,9% 
19

. 

Estudos publicados recentemente mantêm sua prevalência neste intervalo ou até 

mesmo com valores inferiores. Em Nobres, Mato Grosso, em pesquisa realizada em 2006, em 

indivíduos com idade maior ou igual a 18 anos, a prevalência de HAS foi 30,1% 
26

. Em São 

Luiz, Maranhão, observou-se prevalência de HAS de 27,4% 
27

. No norte do país, em Belém, 

Pará, a HAS atingiu 16,2% dos homens e 18,3% das mulheres, com idade maior do que 18 

anos, em estudo realizado em 2005 
28

. Na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a prevalência 

observada entre 1999 e 2000 foi de 23,6% 
29

. Estudo baseado em dados do sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(VIGITEL), coletados em 2006 nas capitais brasileiras e Distrito Federal verificou uma 

freqüência de HAS auto-referida de 21,6%, maior entre mulheres (24,4%) do que em homens 

(18,4%), menor nas regiões Norte e Centro-Oeste e maior na Sudeste 
30

.  

Outros trabalhos recém publicados já demonstraram um percentual maior. No 

município de São Paulo, de 2000 a 2001, a prevalência da HAS encontrada foi de 55,3% em 

mulheres com 60 a 74 anos e 60,7% naquelas com 75 anos e mais 
31

. Ao estimar a prevalência 

da HAS e seus fatores de risco em uma comunidade rural do nordeste do estado de Minas 

Gerais, Pimenta et al. 
32

, em 2008, encontraram um percentual de 47% em indivíduos com 

idades entre 18 e 88 anos.  

Atualmente, estima-se que 35% da população acima de 40 anos, cerca de 17 milhões 

de brasileiros, tenham HAS. Desses, 75% dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) 
33

. 
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2.1.3 Fatores de risco para Hipertensão 

 

O envelhecimento da população, característica da transição demográfica que ocorre 

em todo o mundo, e o aumento da prevalência de fatores de risco associados à HAS, 

contribuem para o aumento das estimativas de incidência e prevalência da doença nas 

próximas décadas 
17

. 

A HAS possui natureza multifatorial e seus principais fatores de risco são classificados 

como modificáveis: estilo de vida, tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada, 

alcoolismo e obesidade 
34

. Outros fatores de risco são destacados na literatura: raça, idade, 

gênero e herança genética 
35

.  

 

Idade 

A PA aumenta linearmente com a idade na maioria das populações 
36, 37

. Estimativas 

globais sugerem taxas de HAS mais elevadas para homens até os 50 anos e para mulheres a 

partir dos 60 anos 
25

. 

Estudo realizado pelo National Center for Health Statistics (NCHS), nos Estados 

Unidos, mostrou que, entre 2005 e 2006, a prevalência de HAS aumentou com a idade, sendo 

7% entre indivíduos com 18 a 39 anos e 67% com 60 anos e mais 
38

. Em indivíduos idosos da 

cidade de Bambuí, Minas Gerais, 61,5% apresentaram HAS 
39

. Ferreira et al. 
30

 observaram, a 

partir de dados do VIGITEL, que a freqüência de HAS aumentou com a idade. Na faixa etária 

18 a 24 anos foi observado 5,7% de HAS e na faixa 65 anos e mais foi observado 57,7%. 

Costa et al. 
40

 verificaram que entre indivíduos com 60 anos e mais, a prevalência de HAS 

auto-referida foi de 55%. 

No entanto, pesquisas apontam para o aumento da prevalência de HAS entre faixas 

etárias mais jovens. Em dois estudos realizados em Pelotas, verificou-se também que, em 
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praticamente todas as faixas etárias, as prevalências de HAS aumentaram, contudo os maiores 

aumentos proporcionais aconteceram nos grupos etários mais jovens. O aumento verificado 

entre indivíduos de 20 a 29 anos foi de 126,1%, 24,4% entre 30 e 39 anos, 4,7% entre 40 e 49 

anos, 13,7% entre 50 e 59 anos e 5,1% entre 60 e 69 anos 
29, 41

. 

 

Gênero 

A estimativa da prevalência mundial de HAS entre 2000 e 2025 aponta um aumento 

de 9% em homens e 13% em mulheres devido às mudanças na distribuição da idade na 

população 
25

. Segundo Chrestani et al. 
42

, em pesquisa realizada no município de Pelotas, a 

prevalência de HAS auto-referida foi maior para as mulheres (38,8%) do que para os homens 

(26,8%). Conlin et al. 
43

 verificou que, dos participantes hipertensos da pesquisa, 60% eram 

do gênero feminino. Falaschetti et al. 
44

, em estudo de seguimento realizado na Inglaterra, 

observaram uma prevalência de HAS de 32% nos homens e 29% nas mulheres.  

 

Etnia/Raça/Cor da pele 

Ostchega et al. 
38

 investigando a HAS em adultos nos Estados Unidos observaram que 

a população não-hispânica negra teve maior prevalência de HAS do que a não-hispânica 

branca e mexicanos fixados no país. Conlin et al. 
43

 verificou que, dos participantes 

hipertensos da pesquisa, 65% eram negros. 

No Brasil, a população é altamente miscigenada, logo essa questão pode gerar 

controvérsias. Em Pelotas, um estudo de base populacional em adultos revelou como mais 

atingidos os indivíduos acima de 40 anos, de cor negra, com história familiar de hipertensão, 

não havendo diferença significativa entre os sexos 
41

. Já em Salvador, Bahia, a prevalência de 

hipertensão em brancos é menor do que em não brancos 
45

. 
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Fatores socioeconômicos 

A distribuição diferenciada dos fatores de risco e estilos de vida não resulta apenas de 

opções individuais, mas variam em função de fatores sociais, econômicos e culturais. Estão 

relacionados a diferentes padrões de consumo dos vários segmentos populacionais 
46, 47

. 

Lessa et al. 
45

, adotou o critério da Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado, 

baseado em acumulação de bens materiais e anos de escolaridade para determinação da classe 

social condensada em três grupos: alta (A1+A2+B1), média (B2+C) e baixa (D+E). Dos 

1.439 participantes analisados, a classe social baixa concentrou 59,3% dos participantes e a 

alta somente 6,2%. A prevalência de HAS em mulheres tanto decresceu linearmente da baixa 

para alta escolaridade quanto da baixa para a alta classe social. O padrão masculino foi 

inverso, crescente dos brancos para os negros, e mais elevado na alta escolaridade, sem 

tendência marcante. 

Em estudo realizado anteriormente, a divergência intra-racial desfavorável aos negros 

no grupo de mais baixa classe social é ressaltada. Em muitos estudos brasileiros a HAS 

predomina em estratos de baixa escolaridade, considerada parâmetro de classe social baixa. 

Contudo, nesse estudo isso só ocorreu com as mulheres, com claro declínio linear da baixa 

para a alta escolaridade, e da baixa para a média e alta classe social, embora as razões de 

chance tenham perdido a significância estatística após os ajustamentos 
48

. 

 Em relação à renda, Feijão et al. 
49

 verificou que à medida que a renda familiar 

aumentava, aumentava também a prevalência de HAS. 

 

Consumo Alimentar 

O consumo de sódio é um claro determinante dos níveis de PA para indivíduos e 

populações. A redução do consume reduz a pressão e reduz o risco de complicações 

cardiovasculares 
50

. A relação entre aumento da PA e avanço da idade é maior em populações 
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com alta ingestão de sal. Entre os índios Yanomami, que têm baixa ingestão de sal, não foram 

observados casos de HAS 
51

. Em população urbana brasileira, foi identificada maior ingestão 

de sal nos níveis socioeconômicos mais baixos, o que pode explicar a alta prevalência de HAS 

nessas classes sociais 
52

. 

 

Excesso de peso 

O excesso de peso destaca-se como uma das doenças de mais elevada prevalência em 

todo o mundo e um importante fator de risco para HAS. Em 2002, estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) indicavam a existência de mais de 1 bilhão de adultos portadores 

dessa morbidade, sendo mais de 300 milhões obesos 
53

. 

A prevalência de HAS é bem mais elevada em indivíduos com excesso de peso do que 

em indivíduos com peso normal 
54

. Apesar do ganho de peso estar fortemente associado com 

o aumento da PA, nem todos os indivíduos obesos tornam-se hipertensos 
1, 34, 53

.  

Estudo realizado em São Paulo, mostrou prevalência de HAS de 23% em indivíduos 

com sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m
2
) e 67,1% em pacientes com obesidade grau 3 (IMC > 

40kg/m
2
) 

55
. A perda de peso acarreta redução da PA, sendo importante para a prevenção e 

tratamento da HAS 
56

. 

 

Prática irregular de atividade física 

Dados da OMS revelam que 17% da população mundial é sedentária e 60% não atinge 

o mínimo de atividade física recomendado para ser considerado ativo 
53

. Estudo realizado nas 

regiões Sul e Nordeste do Brasil indicaram prevalências de 31,8% e 58% de sedentarismo, 

respectivamente 
57

. A prática de exercícios físicos tem sido ressaltada como fator de 

prevenção primária e de suporte terapêutico de diversas enfermidades crônicas 
58

. A atividade 

física reduz o risco para DCV e HAS, contribuindo para a diminuição da PA 
53

. Whelton et 
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al.
59

 observaram redução de 3,84 mmHg da pressão arterial sistólica (PAS) e 2,58 mmHg da 

pressão arterial diastólica (PAD) de participantes. Logo, um aumento de atividade aeróbica 

deve ser considerado importante componente na modificação do estilo de vida para prevenção 

e tratamento da HAS.  

 

Consumo de bebida alcoólica 

O consumo de álcool fora das refeições parece ter um efeito significativo sobre o risco 

de HAS independente da quantidade de álcool consumida 
60

. Estudo de seguimento realizado 

nos Estados Unidos mostrou que o consumo de leve a moderado reduziu os riscos para HAS 

em mulheres, porém nos homens essa quantidade consumida aumentou o risco 
61

.  Xin et al., 

em 2001 
62

, verificou redução média de 3,3 mmHg (2,5 a 4,1 mmHg) na PAS e 2,0 mmHg 

(1,5 a 2,6 mmHg) na PAD com a redução no consumo de etanol. 

 

Tabagismo 

 A relação entre tabagismo e DCV é bem estabelecida. O abandono do tabagismo é 

recomendado para pacientes hipertensos como medida para controle das DCV 
19

. Ward et al.
63

 

estudaram o comportamento dos níveis pressóricos e da freqüência cardíaca, na primeira 

semana, em pacientes que haviam parado de fumar, e observaram diminuição significativa 

dessas variáveis. Morillo et al. 
64

 verificaram, após monitorização ambulatorial da PA, que 

tabagistas apresentam médias pressóricas, sistólicas e diastólicas maiores que os não-

tabagistas, independentemente do uso de medicação anti-hipertensiva. 

 

História familiar 

No Brasil, em estudo realizado em Catanduva, Minas Gerais, verificou-se que a 

prevalência de HAS em indivíduos que tinham hipertensos como parentes de 1º grau foi de 
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37,8% e naqueles que não tinham hipertensos como parentes de 1° grau, 12,7% 
65

. Em estudo 

realizado com adultos chineses, a história familiar de HAS foi definida como diagnóstico de 

HAS em um dos pais e os resultados mostraram que indivíduos com história familiar da 

doença têm maior risco de tornarem-se hipertensos 
66

.  

 

2.2 Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

Devido à magnitude do problema, o tratamento é fundamental. O principal objetivo da 

terapia anti-hipertensiva é a redução da morbidade e mortalidade cardiovascular e a 

instituição do tratamento depende da análise do risco global do paciente e não somente do seu 

nível de PA 
17

. Após a confirmação do diagnóstico, a estratégia terapêutica deverá ser 

individualizada, de acordo com o risco global e a meta dos níveis pressóricos a ser 

alcançado
19

. 

Dentre as medidas utilizadas para o tratamento da HAS, as não farmacológicas são as 

mais recomendadas, acreditando-se que sejam de baixo custo e mais seguras que o uso de 

medicamentos. Porém, quando necessário, o tratamento medicamentoso deve ser seguido 

corretamente
67

.  

 

2.2.1 Tratamento Não Medicamentoso 

 

A literatura não tem estabelecido claramente medidas de prevenção e tratamento da 

HAS separadamente, de forma que as medidas recomendadas para prevenção usualmente são 

indicadas também para o controle da doença 
35

.  

Dentre as recomendações, as mudanças do estilo de vida devem ser instituídas, sempre 

que necessário, em todos os pacientes, incluindo aqueles que necessitam de tratamento anti-
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hipertensivo medicamentoso. O objetivo é diminuir a PA, para controlar outros fatores de 

risco e reduzir o número ou as doses dos medicamentos anti-hipertensivos 
19

.  

O quadro 2 apresenta as medidas que devem ser adotadas, bem como a redução da PA 

a partir da adoção das mesmas. 

Quadro 2 – Modificações do estilo de vida no controle da pressão arterial segundo JNC 7 e V 
DBHA* 

Modificação Recomendação 
Redução aproximada  

da PAS 

Controle de peso 
Manter o IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m

2 

 

5 a 10 mmHg para 
cada 10kg de peso 

reduzido 
Padrão alimentar Consumir dieta rica em frutas e hortaliças 

e alimentos com baixa densidade calórica 
e baixo teor de gorduras saturadas e 

totais. Adotar a dieta DASH 
 

8 a 14 mmHg 

Redução do consumo 
de sal 

Reduzir a ingestão de sódio 
para não mais que 2,4g 

(6g de sal/dia = 4 colheres de café rasas) 
 

2 a 8 mmHg 

Moderação no consumo 
de álcool 

Limitar o consumo a 30g/dia de etanol 
para os homens e 15g/dia para mulheres 

 
2 a 4 mmHg 

Exercício físico Habituar-se à prática regular de atividade 
física aeróbica, como caminhadas, por 

pelo menos 30 minutos por dia, 
de 3 a 5 vezes/semana 

4 a 9 mmHg 

*Associar abandono do tabagismo para reduzir o risco cardiovascular 

 

Essas medidas devem ser instituídas adequadamente, com apoio profissional 

especializado e devem ser reforçadas periodicamente. A adesão às mudanças de estilo de vida 

em longo prazo é baixa e a resposta da PA é variável, logo pacientes sem tratamento 

medicamentoso devem ser acompanhados de perto para iniciar o tratamento medicamentoso, 

quando necessário e em tempo hábil 
19

. 

  

 

2.2.2 Tratamento Medicamentoso 

 

O início do tratamento medicamentoso ou farmacológico deve ser decidido a partir de 

dois critérios: o nível de PAS e PAD e nível de risco cardiovascular total. Quando a PAS é 
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maior ou igual a 140 mmHg ou a PAD é maior ou igual a 90 mmHg o tratamento 

medicamentoso deve ser iniciado rapidamente, principalmente se o risco cardiovascular é alto 

ou muito alto, ou seja, quando existem 3 ou mais fatores de risco associados. Além disso, 

deve estar associado às mudanças do estilo de vida 
18

. 

Existem evidências de que o tratamento medicamentoso anti-hipertensivo seja 

benéfico. Para pacientes hipertensos estágio 1 que não responderam às modificações do estilo 

de vida, os anti-hipertensivos que podem ser usados como monoterapia para o controle da PA, 

de acordo com V DBHA 
19

, são: diuréticos, betabloqueadores, bloqueadores de canais de 

cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) ou bloqueadores do 

receptor da angiotensina II. O importante é conseguir o maior controle possível da PA com 

menos efeitos colaterais, independente da classe terapêutica utilizada 
17

. 

Caso o objetivo não seja alcançado com a monoterapia, três condutas podem ser 

tomadas: a) se o resultado for parcial ou nulo, mas sem reação adversa, recomenda-se 

aumentar a dose do medicamento em uso ou associar anti-hipertensivo de outra classe; b) 

quando não se obtiver o efeito na dose máxima preconizada, ou se surgirem efeitos adversos, 

recomenda-se a substituição do anti-hipertensivo utilizado como monoterapia; c) se ainda 

assim a resposta for inadequada, deve-se associar 2 ou mais medicamentos 
19

. 

Segundo Brown et al. 
68

, em cerca de 2/3 dos casos a monoterapia não foi suficiente 

para atingir as reduções de pressão previstas. Diante da necessidade de controle mais rigoroso, 

a terapia medicamentosa combinada é introduzida. 

Ensaios clínicos randomizados indicam que a terapia anti-hipertensiva medicamentosa 

reduz o risco de acidente vascular cerebral em 30%, doença cardíaca coronária em 10% a 

20%, insuficiência cardíaca congestiva em 40% a 50%, e mortalidade total em 10% 
69

. 

Para que o controle da HAS por meio de medicamentos seja eficaz, é necessário que 

sejam realizadas consultas freqüentes a fim de observar as mudanças em relação a PA e o 
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aparecimento de efeitos colaterais. Uma vez que o objetivo da foi atingido, a freqüência das 

visitas pode ser consideravelmente reduzida. No entanto, os intervalos entre as consultas não 

devem ser muito extensos, pois poderiam interferir na relação médico-paciente, que é crucial 

para a adesão ao tratamento 
18

. 

  

2.3 Controle da pressão arterial em hipertensos 

 

2.3.1 Classificação 

 

No final da década de 1960 surgiram os primeiros estudos demonstrando a eficácia do 

tratamento da HAS como forma de reduzir a morbi-mortalidade cardiovascular. A partir de 

então, os benefícios da terapia anti-hipertensiva passaram a ser cada vez mais bem 

documentados, tanto em populações selecionadas como na população em geral. Porém, em 

meados dos anos 70, novos estudos passaram a evidenciar que apenas uma pequena proporção 

dos hipertensos, sob tratamento, encontrava-se com a PA sob controle 
70

.  

Atualmente, apesar da melhoria e dos avanços no tratamento anti-hipertensivo, o 

percentual de pacientes hipertensos que atingem o objetivo terapêutico, ou seja, o controle da 

PA, ainda é baixo
4
.  

Segundo os critérios do JNC 7, a PA de indivíduos hipertensos é classificada como 

controlada quando a PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg, e como não controlada quando a 

PAS ≥140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg
2
.  
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2.3.2 Prevalência de controle inadequado no Brasil e no mundo 

 

Estudos nacionais 

 

A partir de estudo realizado com população adulta do estado do Rio Grande do Sul, 

observou-se que, dos que seguiam tratamento anti-hipertensivo, 30,1% apresentou controle 

inadequado, enquanto 10,4% apresentaram os níveis de PA controladas 
34

. Já no município de 

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pesquisa verificou que apenas 20% dos indivíduos que 

seguiam tratamento medicamentoso anti-hipertensivo apresentaram controle da pressão 
71

.  

Na cidade de Catanduva, São Paulo, foi realizado um estudo transversal com 688 

adultos. Utilizando-se o ponto de corte 140/90 mmHg para a PA, observou-se uma 

prevalência de 31,5% de HAS. Desses, apenas 27,6% apresentavam a pressão controlada 
65

.  

Estudo realizado na cidade de Bambuí, Minas Gerais, verificou que apenas 49% da 

população adulta de hipertensos apresentavam a PA sob controle, ou seja, com níveis 

inferiores a 140/90 mmHg 
39

. Os autores ressaltaram que esta estimativa foi obtida através de 

um estudo pontual, bem como estudos citados anteriormente, não existindo levantamento a 

nível nacional que retrate a situação de controle da HAS em todo o país. Na cidade de Nobres, 

Mato Grosso, entre os hipertensos, apenas 24,2% apresentaram a PA controlada 
26

. 

  

Estudos internacionais 

 

Nos países desenvolvidos menos de 27% de pacientes hipertensos têm atingido a PA 

adequada, enquanto em países em desenvolvimento essa freqüência fica em torno de 10% 
5
.  

Nos Estados Unidos, as estatísticas do biênio 1999-2000 revelaram que 70% dos 

indivíduos tinham ciência de que eram hipertensos, dentre os quais 59% estavam sob 
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tratamento, medicamentoso ou não-medicamentoso, mas apenas 34% destes últimos tinham 

sua PA mantida a níveis desejados, isto é, inferiores a 140/90 mmHg 
2
. Estes dados foram 

obtidos de um inquérito de abrangência nacional e são utilizados como parâmetro em estudos 

comparativos em diversos países. 

Estudo de base populacional conduzido pelo NCHS, baseado em dados coletados de 

1999 a 2000, dos 1565 participantes hipertensos, somente 31% apresentaram a PA controlada. 

Este fato apontou para um número considerável de adultos com HAS não controlada nos 

Estados Unidos, mais do que 40 milhões 
72

. 

Na coorte predominantemente branca do Framingham Heart Study, entre 1990 e 1995, 

29% dos participantes hipertensos apresentaram a PA controlada 
73

. Altas taxas de controle 

foram observadas também em outras coortes multi-étnicas: 50% no Atherosclerosis Risk in 

Communities Study e 49% no Cardiovascular Health Study 
69, 74

.  

Ainda, outro estudo realizado na Grécia revelou que somente 20% dos hipertensos 

tinham sua PA sob controle. Diante disso, os autores constataram que a maioria das pessoas, 

cuja PA não está sob controle, pode até ter cuidados médicos regulares, mas de pobre 

qualidade devido ao inadequado aconselhamento por parte do seu médico 
75

. 

Pesquisa de revisão realizada com países da Europa e América do Norte, desde 1990, 

demonstrou que no Canadá, o percentual de hipertensos tratados e controlados era 29%. Já 

nos outros países, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Suécia, os percentuais encontrados foram 

menores do que 10% 
76

. 

Segundo Mejía-Rodriguez et al. 
77

, aproximadamente 61% dos mexicanos hipertensos 

assistidos por uma unidade de medicina familiar apresentaram controle adequado. 
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2.3.3 Fatores associados ao controle inadequado 

 

A alta prevalência de hipertensão não controlada observada em muitos estudos sugere 

que um melhor controle da PA impediria um número significativo de eventos 

cardiovasculares 
78

. Muitos estudos sugerem explicações para o controle inadequado da PA, 

incluindo a baixa adesão ao tratamento medicamentoso, idade, sexo, estado civil, IMC, entre 

outros 
77, 79, 80

. 

  

Fatores demográficos e socioeconômicos 

 

Para Roux et al. 
81

, em população francesa, o gênero masculino apresentou-se 

independentemente associado com o descontrole. Os autores verificaram que, mesmo após o 

ajuste, o risco de controle inadequado em homens foi maior do que em mulheres. Em estudo 

realizado nos Estados Unidos, os autores verificaram resultado semelhante 
82

. 

Em relação à cor da pele, um estudo multi-étnico realizado com diversas comunidades 

nos Estados Unidos, apresentou os seguintes resultados: quando comparados aos brancos, 

todos os não brancos, afro-americanos, chineses e hispânicos, apresentaram maior prevalência 

descontrole 
83

. Segundo Hertz et al. 
84

, as causas da disparidade racial no controle da PA não 

são conhecidas. Para Fiscella e Holt 
85

 existem várias possíveis explicações, como diferença 

no acesso aos cuidados, gravidade da hipertensão e aderência do paciente. 

Knight et al. 
86

, nos Estados Unidos e Roux et al. 
81

, na França verificaram que o 

aumento da idade esteve associado à maior prevalência de controle inadequado. Para Hyman 

e Pavlik 
82

, o problema do controle inadequado de hipertensos em tratamento nos Estados 

Unidos está concentrado entre os membros mais idosos da sociedade, porém entre indivíduos 

com menos idade também. Desfazendo o estereótipo do típico paciente com HAS, jovem, 
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muitas vezes negro que não freqüenta consultas ou que não segue o tratamento 

medicamentoso. 

Segundo Pires e Mussi 
87

, o acolhimento familiar pode ser uma explicação para o 

controle inadequado da PA, pois o incentivo do companheiro pode contribuir para o uso do 

medicamento e a realização da dieta e da atividade física. No estudo de He et al. 
88

, os 

indivíduos casados apresentaram melhor taxa de PA controlada. 

 

Medicação anti-hipertensiva 

 

Um dos principais fatores relacionados ao controle da HAS é o acesso aos 

medicamentos. No Brasil, cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) assegurar o acesso da 

população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade 
89

. Contudo, no campo da 

assistência farmacêutica, o acesso da população a medicamentos ainda é limitado e desigual, 

prejudicando, desta forma, os indivíduos mais vulneráveis e de baixa renda. No setor público, 

problemas relacionados ao gerenciamento da assistência farmacêutica, ao armazenamento e 

distribuição dos fármacos, contribuem para uma baixa disponibilidade e descontinuidade da 

oferta 
6
.  

Na prática profissional, tem sido observada a falta de adesão ao tratamento 

medicamentoso, justificada não só com suspensão, mas também com irregularidade na sua 

manutenção. O não-seguimento à orientação médica e/ou o não-comparecimento às consultas 

por parte do paciente, constitui-se em um dos maiores problemas no controle da HAS. 

Busnello et al. 
90

 concluem que as maiores razões citadas pelos pacientes para a não-adesão 

ao tratamento medicamentoso da HAS refletem a falta de comunicação mais adequada entre o 

paciente e o médico e/ou a equipe de saúde, como também o surgimento de efeitos colaterais 

com o uso dos medicamentos.  
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Andrade et al. 
91

 verificaram que a falta de informação do paciente acerca de sua 

doença, leva-o a não aderir ao tratamento da HAS. Muitos pacientes recém diagnosticados de 

HAS que iniciam a terapia medicamentosa terapêutica descontinuam a medicação anti-

hipertensiva durante o primeiro ano de uso e um número substancial daqueles que 

permanecem em uso da medicação o fazem de modo inadequado. 

No Brasil, os estudos pontuais sobre adesão ao tratamento da HAS registraram índice 

de até 50% de abandono durante o primeiro ano em que o paciente se submeteu ao 

acompanhamento médico, e, após cinco anos, apenas 17% dos pacientes permaneceram em 

tratamento 
92

. Diminuir essa proporção constitui-se em um dos maiores desafios no 

tratamento do hipertenso 
48, 93, 94

.  

Elliot 
95

 observou, a partir de ensaios clínicos realizados nos Estados Unidos, que o 

controle inadequado da PA, não dependia unicamente da atitude do médico em perceber o não 

controle da PA, mas principalmente do não seguimento do tratamento por parte do paciente. 

Estudos sugerem que a terapia medicamentosa prescrita por médicos para controlar a HAS só 

será eficaz se o paciente estiver motivado a segui-la, além de estabelecer e manter um estilo 

de vida saudável 
2
.  

Estudo realizado com americanos identificou maior prevalência de controle 

inadequado em hipertensos que utilizavam 2 ou mais medicamentos. Para os autores, quanto 

mais difícil o controle, maior é o número de medicamentos utilizados 
86

. As diferentes classes 

de anti-hipertensivos têm efeito similar sobre a PA, embora existam diferenças entre 

pacientes
96

. Na maioria dos pacientes, 2 ou mais medicamentos anti-hipertensivos são 

necessários para o alcance do controle da PA
4
. Porém estudos têm sugerido que a “inércia 

médica”, ou seja, falha ao iniciar ou intensificar a medicação, quando na verdade é necessário 

fazê-lo, pode contribuir para o pobre controle da PA 
97, 98

. 
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Mudanças no estilo de vida 

 

A adoção de modificações no estilo de vida também tem se mostrado efetiva na 

redução da PA e deve ser recomendada para todos os pacientes com HAS. As modificações 

incluem controle do peso, prática de atividade física e moderação da ingestão de álcool
7
.  

Mejía-Rodríguez et al. 
77

 verificaram que entre obesos, a prevalência de controle 

inadequado da PA é maior. Sabe-se que a redução do peso contribui para o controle da PA e a 

redução da dosagem de anti-hipertensivos em indivíduos hipertensos 
54

. 

O exercício deve ser prescrito como terapia adjuvante para as pessoas que fazem uso 

de medicação anti-hipertensiva 
99

. É importante lembrar que a inatividade física está 

relacionada ao aumento do peso. Revisão sistemática demonstrou que pessoas que exercem 

atividade física regular em quantidades moderadas a grandes apresentam menor ganho de 

peso e menor ocorrência de sobrepeso e obesidade 
100

.  

A ingestão de álcool também tem se mostrado associada ao controle da hipertensão. 

Wakabayashi 
101

 observou que a redução da ingestão de álcool causa redução na PA de 

hipertensos tratados. 

 

Adoção do plano alimentar DASH 

 

Nas últimas décadas tem sido enfatizada a importância da dieta no controle da HAS. 

Estudos mostram que hipertensos podem ter sua PA controlada meio de alterações nos hábitos 

alimentares 
102, 103

. 

Essas intervenções, além de contribuírem para a manutenção da PA, ajudam a 

normalizar os níveis lipídicos, estabilizar a glicemia e manter ou reduzir o peso. Essas 

abordagens dietéticas são utilizadas para prevenção e tratamento de doenças, reduzindo a 
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incidência de complicações. Porém é fundamental a adesão ao tratamento de maneira 

correta
104

. 

O estudo de intervenção Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) foi 

desenhado com o objetivo de verificar a relação entre alimentação e HAS, sugerindo que os 

nutrientes individuais poderiam não corresponder plenamente para a redução da PA 
105

.   

 A hipótese do estudo DASH é que os nutrientes em um padrão alimentar rico em 

frutas, hortaliças e produtos de baixo teor de gordura agiriam sinergicamente para baixar a 

PA, e que este padrão de dieta também pode ser rico em outros nutrientes importantes não 

mensuráveis 
106

. O projeto do estudo DASH foi publicado em 1995 
106

, mas os principais 

resultados do estudo DASH original foram publicados em 1997 
7
.  

Para o estudo DASH foram recrutados indivíduos com pelo menos 22 anos de idade 

com média de PAS < 160 mmHg e PAD entre 80 mmHg e 95 mmHg 
7
. No período de 

intervenção os indivíduos foram randomizados para três dietas: dieta-controle (dieta com 

composição nutricional típica das dietas de um número substancial de americanos, com 

conteúdo de potássio, de cálcio e de magnésio próximos do percentil 25 do consumo 

americano), dieta rica em frutas e hortaliças (dieta com conteúdo de potássio e de magnésio 

próximos do percentil 75 do consumo americano, com grandes quantidades de fibras) e dieta 

combinada (dieta rica em frutas e hortaliças com leite e derivados desnatados e quantidades 

reduzidas de gorduras totais saturadas e colesterol, com conteúdo de potássio, cálcio e 

magnésio próximos do percentil 75 do consumo americano, com grandes quantidades de 

fibras e proteínas)
7
.  

Os resultados mostraram que a dieta combinada reduziu a PAS em 5,5 mmHg e a PAD 

em 3 mmHg a mais que a dieta-controle (p<0,001). A dieta de frutas e verduras reduziu a 

PAS em 2,8 mmHg (p<0,001) e a PAD em 1,1 mmHg (p=0,07) em relação ao grupo controle. 

A dieta combinada reduziu a PAS em 2,7 mmHg (p=0,001) e a PAD em 1,9 mmHg (p=0,002) 
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a mais que a dieta de frutas e verduras. Tais reduções foram alcançadas em duas semanas e 

mantidas até o final do estudo. Entre os hipertensos, a redução da PAS no grupo de dieta 

combinada foi de 11,4 mmHg (p<0,001) e da PAD de 5,5 mmHg (p<0,001) em relação ao 

grupo-controle, mostrando a capacidade da dieta combinada de controlar a HAS
7
.  

Pouco era conhecido sobre a influência dos resultados do estudo DASH e posteriores 

recomendações nos hábitos alimentares de pacientes com HAS nos Estados Unidos. Mellen et 

al.
8
 buscando avaliar a conformidade com a dieta DASH em indivíduos com HAS 

diagnosticada em um exame nacional e avaliar se a dieta dos americanos com HAS melhorou 

desde a publicação e divulgação dos resultados do DASH, verificaram que o perfil alimentar 

de adultos com HAS nos Estados Unidos não está de acordo com o padrão alimentar DASH e 

que a qualidade da dieta de adultos com HAS deteriorou-se desde a introdução da dieta 

DASH, sugerindo que a tendência secular tem minimizado o impacto da mensagem DASH
8
.   

Atualmente na dieta DASH, recomenda-se 4 a 5 porções/dia de frutas (1 unidade ou 

fatia média por porção); 4 a 5 porções/dia de hortaliças cruas (1 prato de sobremesa ou 1 

xícara) e hortaliças cozidas (1/2 xícara ou 1/2 prato de sobremesa); 2 a 3 porções/dia de leite e 

derivados pobres em gordura (1 copo de 200ml ou 1 fatia média de queijo); 7 a 8 porções/dia 

de grãos integrais (2 colheres de sopa ou 1 fatia média); 2 ou menos porções/dia de carnes, 

aves e peixes (1 unidade pequena) e 4 a 5 porções/semana de leguminosas e castanhas (4 

colheres de sopa). A dieta DASH é ainda reduzida em gordura total (26% do valor calórico 

total da dieta), gordura saturada (até 5% do valor calórico total), em colesterol (150 mg/dia), 

carnes vermelhas (menos que 2 vezes por semana) e em doces e bebidas contendo açúcar. 

Pela sua composição a dieta DASH, é aumentada em potássio, cálcio, magnésio, fibra e 

proteína, quando comparada à dieta convencional 
107

.  

A abordagem da dieta DASH foi incorporada às mudanças no estilo de vida 

recomendadas para todos os pacientes com HAS pelo JNC
2
 e atualmente é amplamente 
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promovida pelo National Heart, Lung and Blood Institute para a prevenção e tratamento da 

doença, sendo incluído como um exemplo de uma alimentação saudável padrão no 2005 

Dietary Guidelines for Americans. A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, nas suas 

diretrizes, também passou a recomendar a adoção da dieta DASH no tratamento não 

farmacológico 
19

. 

O estudo Premier Clinical Trial, caracterizado como ensaio clínico randomizado, 

testou o efeito da dieta DASH nos níveis pressóricos de pessoas classificadas como: pré-

hipertensos e hipertensos estágio 1. Os resultados obtidos revelaram menor incidência de 

hipertensão arterial no grupo DASH, com 53% de redução de risco de HAS comparado com o 

grupo controle. A PA declinou progressivamente ao longo dos 6 meses, sendo mais 

expressiva no grupo DASH 
108

. 

 

Restrição dietética de sódio 

 

A redução da ingestão de sódio está associada à diminuição da PAS e PAD 
4, 88

. O 

estudo DASH-Sodium constatou que restrição adicional de sódio resultou em ainda maior 

redução da PA 
106, 109

. Além disso, a abordagem da dieta DASH mostrou efeitos benéficos em 

vários outros parâmetros associados com o risco cardiovascular, incluindo perda de peso 
108

, 

níveis de lipoproteínas de baixa densidade (LDL)
110

 e componentes da síndrome 

metabólica
111

.  

Estudo simulado realizado, nos Estados Unidos, para estimar os efeitos da redução de 

sal sobre a saúde apontou para importantes benefícios. Foram estimadas taxas de mortalidade 

e de DCV. Espera-se que a redução de 3g de sal por dia, reduza as taxas de mortalidade da 

mesma maneira que o uso de medicamentos para controlar a HAS em todos os hipertensos. 

Os benefícios teriam a mesma magnitude se a redução fosse de apenas 1g por dia 
112

.  
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2.4 Investigação do consumo alimentar 

 

O consumo alimentar é um dos principais fatores determinantes passíveis de 

modificação, por isso é alvo de investigações. Práticas alimentares contemporâneas tem sido 

objeto de preocupação das ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos passaram 

a sinalizar estreita relação entre a dieta e algumas doenças crônicas associadas à 

alimentação
113

. 

Por isso a avaliação do consumo alimentar tem um papel fundamental na área de 

pesquisa em nutrição e saúde. Entretanto, para avaliar o consumo alimentar, são necessários 

métodos apropriados para estimar a ingestão de alimentos e nutrientes de grupos 

populacionais. Esses métodos devem minimizar o erro sistemático e prover uma estimativa 

razoavelmente acurada da variabilidade entre indivíduos e/ou grupos 
114

. 

Entre os métodos de inquérito alimentar, os mais freqüentemente utilizados são: 

Recordatório de 24 horas (R24h) e Questionário de Freqüência Alimentar (QFA). 

 

2.4.1 Recordatório de 24 horas 

 

Neste tipo de inquérito, um entrevistador solicita ao entrevistado que relate todos os 

alimentos e bebidas ingeridas nas 24 horas precedentes ou no dia anterior à entrevista, 

descrevendo o volume ou tamanho das porções consumidas. É fundamental que o 

entrevistador seja bem treinado. O R24h pode ser considerado o instrumento mais empregado 

para a avaliação da ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos e diferentes grupos 

populacionais no mundo todo e também no Brasil 
115

. 

Entretanto, se o estudo requer a estimativa dos consumos individuais de energia e 

nutrientes, é recomendado que se replique a coleta de dados. É de fácil administração e tem 
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baixo custo. Em contraste com outros métodos, o R24h é o que menos interfere no consumo 

alimentar habitual. Além disso, exige pouco esforço dos participantes e estes não necessitam 

ser alfabetizados 
10, 116

. 

Por causa da proximidade do período recordado, o entrevistado tende a lembrar-se 

mais facilmente, melhorando a acurácia do instrumento. Entretanto, o método apresenta 

algumas limitações 
117

. A qualidade da informação dependerá da memória e da cooperação do 

entrevistado, assim como da capacidade do entrevistador em estabelecer um canal de 

comunicação em que se obtenha a informação por meio do diálogo. A informação obtida por 

este método está determinada pela habilidade do indivíduo em recordar, de forma precisa, seu 

consumo de alimentos. Tal habilidade é influenciada por idade, gênero e nível de 

escolaridade, entre outros fatores. A idade é o fator que mais influencia as respostas, 

sobretudo nas idades extremas, em que se requer que uma pessoa responsável relate a 

informação. Isso também é válido para pessoas com algum tipo de deficiência 
115

. Segundo 

Frank 
118

, crianças a partir de 12 ou 13 anos podem responder a entrevistas com precisão, sem 

a ajuda de adultos. 

Além disso, pode ser que a ingestão do dia anterior seja atípica e não represente os 

hábitos alimentares; não permite englobar a sazonalidade, não inclui a variação diária, a 

ingestão real pode ser omitida, e existe uma tendência de subestimação do tamanho da porção, 

à medida que a porção cresce. Para amenizar o viés de memória que pode ser produzido 

quando aplicado isoladamente, principalmente em idosos, o R24h pode ser associado a 

fotografias, a réplicas de alimentos e kits com medidas caseiras. Desta forma também auxilia 

na padronização das medias e diminuição dos erros de estimação das porções 
117

. 
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2.4.2 Questionário de Freqüência Alimentar 

 

O QFA tem sido o método mais comumente empregado em estudos epidemiológicos 

em razão de sua confiabilidade e validade relativa, praticidade e rapidez de aplicação e baixo 

custo. Apesar de ter como limitação o fato de ser dependente da memória e do entendimento 

por parte do entrevistado 
10

. 

Além disso, o QFA é o instrumento que melhor expressa o consumo alimentar 

habitual, principalmente quando o objetivo é a associação entre o consumo de alimentos e 

doenças crônicas, já que prevê a medição da exposição e sua relação com o tempo, permitindo 

a classificação dos indivíduos em categorias de consumo. É o mais adequado para estudos de 

base populacional e não sofre o efeito da variação intra-individual 
10, 116, 119

. 

Segundo Willett
10

, em função da grande variabilidade diária da ingestão de alimentos, 

o conhecimento do consumo alimentar habitual é de grande importância, refletindo o 

consumo mais próximo do verdadeiro, ou seja, a medida de interesse.  

Este instrumento é constituído de uma lista de itens alimentares acompanhados de 

freqüências de consumo. É perguntado ao indivíduo com que freqüência determinado 

alimento é ingerido, podendo estar remetido à última semana, mês ou ano. Outros detalhes 

podem estar associados, como perguntas referentes ao método de preparação do alimento. O 

questionário pode ser: qualitativo, quando são obtidas somente informações referentes à 

freqüência de consumo; quantitativo, quando são obtidas informações referentes à porção do 

alimento ingerido; e semiquantitativo, quando inclui uma porção média de referência para 

cada item alimentar 
116, 119

. 
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2.5 Avaliação dietética: identificando padrões de consumo alimentar 

 

Segundo West e Staveren 
11

, dados de consumo alimentar coletados podem ser 

utilizados com as finalidades de estimar a adequação da ingestão dietética de indivíduos ou 

grupos populacionais, investigar a relação existente entre alimentação e saúde, bem como 

avaliação do estado nutricional, e avaliação de ações de educação e intervenção nutricional, 

como programas governamentais de fortificação de alimentos. 

O padrão alimentar, investigado por meio de informações sobre consumo alimentar, 

reflete valores e práticas adquiridos, expressa a disponibilidade de alimentos e das condições 

sócio-econômicas dos indivíduos e, principalmente, reflete os hábitos alimentares da 

população em estudo. Por conseguinte, padrões alimentares variam entre populações 

diferentes 
120, 121

.  

 

2.5.1 Caracterização por meio do cômputo de macro e micronutrientes: abordagem tradicional 

 

Muitos estudos epidemiológicos utilizam informações de ingestão de alimentos para 

converter em consumo de macronutrientes, conseqüentemente, consumo de energia, e também 

de micronutrientes. Esta conversão pode ser realizada pela análise química direta dos 

alimentos consumidos ou com o auxílio de tabelas de composição química dos alimentos, 

estimando a ingestão de nutrientes. Como o primeiro método tem alto custo e consome muito 

tempo, o método baseado nas tabelas é mais usado 
10, 11

.  

Por meio dessa técnica é possível observar a relação entre nutrientes e doenças. O 

consumo adequado de vitaminas e minerais, por exemplo, é importante para a manutenção das 

diversas funções metabólicas do organismo. A ingestão inadequada desses micronutrientes 

pode potencialmente levar a estados de carência nutricional, sendo conhecidas diversas 
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manifestações patológicas por ela produzidas 
12

. Muitas pesquisas foram publicadas sobre a 

ingestão de micronutrientes, motivadas pelos resultados de alguns estudos epidemiológicos, 

de variados delineamentos, sugerindo a existência de uma relação entre vitaminas e minerais e 

DCV e câncer 
122, 123

.  

As evidências epidemiológicas estão continuamente providenciando recomendações 

para que as pessoas aumentem o consumo de frutas e verduras como medida preventiva para 

reduzir os riscos de diversas doenças degenerativas. Existem altíssimas correlações de efeitos 

benéficos de nutrientes essenciais, ou não, que podem modificar processos celulares, com 

efeitos fisiológicos protetores 
124

. 

Diversos mecanismos podem mediar esses efeitos protetores, envolvendo, por 

exemplo, a participação de micronutrientes como vitamina C, ácido fólico e ainda as fibras. 

Essas substâncias são capazes de bloquear ou suprimir a ação de agentes cancerígenos ou até 

mesmo evitar danos causados pela oxidação do DNA
1
. 

Michaud et al. 
125

 observou associação inversa entre ingestão de vitamina E e risco de 

câncer de bexiga, sendo mais forte entre os que usavam suplementos de vitamina E por 

muitos anos. Notou também inversa associação entre suplementação de vitamina C e risco. 

Porém não encontraram associação entre total de energia, macronutrientes e outros 

micronutrientes e risco de câncer de bexiga. 

Um estudo na área metropolitana de São Paulo, Município de Cotia, mostrou altas 

proporções de indivíduos com consumo de calorias provenientes das gorduras acima de 30% 

do valor calórico total, evidenciando a possibilidade de a dieta ser fator de risco para o 

desenvolvimento de DCNT 
126

. 

 Velásquez-Meléndez et al. 
12

 realizaram um estudo com o objetivo de calcular a 

composição quantitativa e a densidade nutricional de algumas vitaminas e minerais da dieta 

habitual, em relação ao sexo e idade, de uma população da área metropolitana da Grande São 
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Paulo e verificou diferenças no consumo de vitaminas e minerais em relação ao sexo e idade 

em adultos com idade entre 20 e 88 anos. Constatou maior consumo de algumas vitaminas e 

minerais em indivíduos do sexo masculino e nos grupos etários mais jovens. De grande 

importância do ponto de vista da saúde pública foram os valores medianos de consumo de 

vitamina A e cálcio que não atingiram as recomendações de consumo para populações da 

América Latina, indicando risco de deficiência desses nutrientes, nessa população.  

Em estudo sobre consumo de macronutrientes, na mesma população, foi observado 

que 75% dos indivíduos apresentaram total energético, em sua dieta, menor do que 2.500 

calorias; sendo que 60% da população consomem dieta com energia total abaixo da estimativa 

nas necessidades. Apenas 21% consumiram dietas que atendiam as recomendações, 

considerando-se a faixa etária, sexo e atividade física; 59,8% apresentaram dietas abaixo das 

recomendações e 19,4%, acima. No entanto, a contribuição percentual dos carboidratos, 

lipídios e proteínas situaram-se dentro de valores próximos às recomendações, a contribuição 

calórica dos carboidratos foi de 56%, dos lipídios de 29% e das proteínas de 15% 
127

.  

Pesquisa realizada em 2006, com o objetivo de investigar o padrão de consumo 

alimentar de adultos que vivem em Beiruti, contou com a participação de 444 indivíduos, com 

idade entre 25 e 54 anos, e constatou que o valor energético total diário estava estimado em 

2523,57 ± 763,98 kcal, sendo 13,4% fornecido pelas proteínas, 38,9% pela gordura e 47,2% 

pelos carboidratos. A densidade energética encontrada foi de 0,83 kcal/g 
128

. 

Fernandes et al. 
129

, com o objetivo de descrever a ingestão dietética de nutrientes 

antioxidantes em pacientes com Síndrome Metabólica atendidos em uma Unidade Básica de 

Saúde no Município do Rio de Janeiro, verificou a inadequação na ingestão de vitamina A, E 

e cobre em 100,0% da amostra, vitamina C (93,0%), zinco (54,4%) e selênio (21,1%). Dentre 

os participantes, 38,5% (n=22) apresentaram ingestão energética em conformidade com o 

cálculo da necessidade energética. O consumo de frutas e hortaliças foi reduzido em 100,0% 
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(n=57) de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira 
130

, e a ingestão de fibra foi 

abaixo do preconizado em 87,7% da população estudada. 

 

2.5.2 Caracterização por meio de grupos de alimentos 

 

Na investigação da alimentação geralmente o foco é dado ao papel individual dos 

nutrientes da dieta em relação a doenças. Entretanto, esse tipo de abordagem apresenta 

limitações conseqüentes às interações entre os nutrientes ou às associações entre o consumo 

de determinados alimentos. Porém avanços nas pesquisas permitiram observar que essa 

abordagem reducionista não era capaz de transpor a complexidade desta relação. No entanto, 

influência de alguns alimentos e grupos alimentares específicos sobre a saúde tem despertado 

a atenção de pesquisadores 
131, 132

. 

Além disso, alimentos não são consumidos isoladamente e é considerado importante o 

sinergismo entre eles e até mesmo dentro do alimento. A união dos efeitos de cada parte 

constituinte da alimentação é maior do que o efeito individual de algum alimento ou nutriente 

isoladamente
 133

. 

A diversidade de combinações alimentares pode levar a competição, antagonismo ou 

alteração na biodisponibilidade de nutrientes. Do ponto de vista epidemiológico, a 

alimentação representa uma exposição altamente complexa, então a verdadeira relação entre 

grupos alimentares e doença pode ser erroneamente atribuída a um único componente, devido 

a multicolinearidade que existe entre nutrientes e alimentos 
15, 134

. Os padrões alimentares 

constituem uma forma de lidar com essa complexidade. Essa abordagem reflete o efeito da 

dieta mediado por nutrientes ou grupos que operam interativamente
 134

.   

Na maioria dos estudos, que utilizam QFA com um número grande de alimentos, os 

alimentos são agrupados a fim de que a caracterização do padrão alimentar por grupos de 
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alimentos seja facilitada. Vários são os critérios utilizados para a realização deste 

agrupamento. Com base na similaridade do tipo de alimento ou pela composição nutricional, 

Robinson et al. 
135 

distribuíram os 100 alimentos listados no QFA utilizado em 49 grupos, 

como por exemplo: bacon, hambúrguer, carne enlatada, empadas e embutidos foram incluídos 

no grupo “carnes processadas”. Marchioni et al . 
136

 a partir de QFA com 27 itens, formaram 

8 grupos, baseando-se na similaridade do conteúdo nutricional. Borland et al. 
137

, em estudo 

realizado em 2008, além de agruparem pela composição nutricional, usaram como critério a 

utilização do alimento, como sobremesa ou lanche, por exemplo. Newman et al. 
138

, em 

pesquisa sobre padrões alimentares associados a fatores de risco para DCV, em 2007, 

utilizaram um QFA com 74 itens alimentares, que foram agrupados em 29 categorias, de 

acordo com a semelhança de conteúdo nutritivo ou a composição botânica, de modo a evitar 

algum tipo de viés.  

Ibiebele et al. 
139

 além de agruparem pelo conteúdo nutricional, deixaram os alimentos 

com composição nutricional específica como itens isolados. Para completar o agrupamento, 

transformaram itens sobre adição de gordura e açúcar em grupos, Obtendo, a partir de um 

questionário com 129 itens e 4 perguntas adicionais em 38 grupos. Kolahdooz et al. 
140

, a 

partir dos mesmos princípios, classificaram 119 itens em 40 grupos. 

Dixon et al. 
141

 formaram 51 grupos de alimentos de um QFA de acordo com o papel 

dos alimentos na dieta e com a possibilidade do alimento ser relevante na etiologia do câncer. 

E Nettleton et al. 
142

 classificaram de acordo com semelhanças nas características nutricionais, 

efeitos biológicos e freqüência de consumo. Os 120 itens do QFA foram distribuídos em 47 

grupos. Alguns itens do questionário constituíram-se em grupos isolados devido a elevada 

freqüência no consumo (como café); outros devido ao efeito biológico suspeito (como abacate 

e guacamole) ou então por incapacidade de se agrupar com outros alimentos por composição 

nutricional específica (como salada de ovo de frango e de atum). Além disso, o grupo dos 
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cereais integrais se baseou em uma pergunta aberta “Se você come cereal, qual é o nome do 

cereal que você come frequentemente?”. 

 

2.6 Programa Médico de Família no município de Niterói 

 

Niterói é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com uma área 

territorial de 132km
2
 e uma população de 458.465 habitantes, segundo o Censo/IBGE 

2000
143

. Apesar de registrar bom nível de instrução de sua população, uma taxa de 

urbanização de 100% e uma renda média e potencial de consumo elevado, o município 

apresenta grandes desigualdades sociais, coexistindo, em alguns espaços, condomínios de alto 

luxo e áreas favelizadas, características do fenômeno de metropolização da pobreza 
144

. 

O Programa Médico de Família (PMF) de Niterói concretiza-se em torno da 

reestruturação do Modelo Assistencial de Saúde em Niterói, inserindo o município entre os 

pioneiros no desenvolvimento de propostas para a Atenção Primária em Saúde. Tem como 

princípio básico a acessibilidade de serviços de saúde a uma determinada comunidade, 

oferecendo uma assistência centrada no perfil e nas necessidades da população, 

estabelecendo-se como porta de entrada. Cada família é atendida sempre pela mesma equipe 

profissional (um médico e um auxiliar – técnico ou auxiliar de enfermagem – residente na 

comunidade) responsável por seu setor. Essa equipe, então, inicia uma relação de vínculo 

familiar, desenvolvendo relações contínuas com as famílias que estão sob seus cuidados
145

. 

Segundo Hübner e Franco 
146

, para implantação do PMF, são considerados alguns 

requisitos básicos como a necessidade dos bairros ou aglomerações populacionais serem de 

baixa renda, não contemplados pelo poder público local com equipamentos sociais. 

  A população coberta pelo PMF em Niterói distribui-se em 29 comunidades que têm 

em comum o fato de serem habitadas por cidadãos de baixa renda e se constituírem como 
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aglomerações geralmente de alta densidade populacional, situadas em regiões de encostas ou 

carentes de infra-estrutura de serviços urbanos, e também deficientes em termos de cobertura 

pelos serviços de saúde anteriormente existentes. Ao todo são 92 equipes, responsáveis em 

média por 1.185 pessoas, compondo cerca de 340 famílias, abrangendo 109.049 pessoas, ou 

cerca de 23% da população do município 
147

. 

Por ser uma doença multifatorial, a HAS tem seu tratamento mais efetivo quando há o 

apoio de vários profissionais de saúde, para atingir vários objetivos. Logo exige diferentes 

abordagens, e a formação de uma equipe multiprofissional proporciona essa ação 

diferenciada, ampliando o sucesso do controle da HAS e dos demais fatores de risco 
148, 149

. 

Os pacientes hipertensos assistidos pelo PMF em Niterói são avaliados e tratados de 

acordo com um protocolo assistencial embasado nas diretrizes de cardiologia, têm 

monitoramento contínuo e acesso regular a várias classes de medicamentos objetivando 

melhor controle terapêutico.  

 

2.7 Equações de Estimação Generalizadas 

 

O modelo de Equações de Estimação Generalizadas (Generalized Estimating 

Equations - GEE) foi proposto por Liang e Zeger 
150

 visando considerar o fato das respostas 

individuais não serem independentes. O modelo leva em consideração a natureza da 

correlação das respostas para corrigir as inferências. Nesse modelo o número de observações 

de cada cluster não precisa ser igual 
151

.   
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2.7.1 Estruturas de correlação de trabalho no GEE 

 

É necessário que se especifique a estrutura de correlação de trabalho (working 

correlation), para descrever como as respostas dentro de cada cluster estão relacionadas. 

Entre clusteres, há o pressuposto de independência 
151

.  Há várias estruturas de correlação e 

sua escolha, quando as amostras são grandes, afetam, mais as estimativas dos erros padrões 

dos parâmetros do que os parâmetros propriamente ditos. Se houver mais parâmetros a 

estimar que observações no conjunto de dados, o modelo fica super-parametrizado e não há 

informação suficiente (estimativas válidas de parâmetros) para serem geradas. Para evitar esse 

problema, a abordagem da GEE requer que cada sujeito tenha um conjunto comum de 

parâmetros de correlação, o que reduz o número de parâmetros de correlação 

substancialmente. Em princípio optamos pela estrutura de correlação não estruturada 

(unstructured correlation structure) em que há menos limites nos parâmetros da correlação. 

Há um parâmetro de correlação para cada par de observações dentro do cluster. A correlação 

entre um determinado par de membros de uma família, por exemplo, (pai e filho) não é 

presumidamente igual à correlação entre outro par de membros (pai e filha).  Ou seja, a ordem 

dos indivíduos na família não é arbitrária. Como em outras estruturas de correlação, o mesmo 

conjunto de parâmetros de correlação é usado para cada cluster. O número de parâmetros na 

estrutura de correlação não estruturada é igual a n(n-1)/2 
151

.   

 

2.7.2 Componentes do GEE 

 

O GEE é uma extensão dos modelos lineares generalizados, para dados 

correlacionados. As estimativas no GEE têm propriedades assintóticas: quando o número de 

clusteres é grande, as estimativas dos parâmetros é consistente e têm distribuição normal.  No 
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GEE, há três tipos de componentes: a) componente aleatório que é a variável resposta; b) o 

componente sistemático que é combinação das variáveis explicativas incluídas no modelo 

como uma função linear dos parâmetros ( 0 + h + X h) e 3); c)  a função de ligação que é a 

função da média da resposta g(µ), modelada linearmente em relação aos parâmetros da 

regressão -  serve para  ligar a média da resposta aleatória e o conjunto de parâmetros lineares 

fixos 
151

.   

 

2.7.3 Função de ligação no GEE 

 

A escolha da função de ligação depende função de distribuição. Quando esta é normal, 

a variância é constante e a função de ligação é a identidade, quando é binomial ou polinomial 

é o logito. Para se chegar a estimativas consistentes dos parâmetros é necessário se especificar 

corretamente o modelo GEE: a correta especificação da função de ligação e o uso das corretas 

covariáveis, além da correta estrutura de correlações de trabalho. Quanto menor a variância – 

cuja variação depende da especificação da estrutura de correlação – mais eficientes serão os 

estimadores. Os intervalos de confiança da estimativa dos parâmetros são assintoticamente 

normais 
151

.   

 

2.7.4 Estimadores da variância das estimativas dos parâmetros no GEE  

 

Para a construção dos intervalos de confiança é necessário estimar a variância da 

estimativa dos parâmetros (não confundir com a estimativa do variável resposta). No caso do 

GEE há dois tipos de estimadores de variância: a) baseados no modelo e b) empíricos. A 

escolha irá interferir basicamente na variância dos parâmetros estimados. Os estimadores 

empíricos da variância fazem uso da estrutura de correlação de trabalho, assim como os 
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estimadores baseados no modelo, mas também usam as correlações observadas entre as 

respostas nos dados.  Provêem uma estimativa consistente da variância mesmo se a estrutura 

de correlação de trabalho não for bem especificada. Por essas duas últimas características 

descritas, optamos pelos estimadores empíricos da variância nesse trabalho 
151

.   

 

2.7.5 Testes estatísticos no GEE 

 

Para os modelos GEE, a significância estatística dos modelos é testada através do 

Score Test especificamente desenhado (Score like equations) e do teste Wald que pode ser 

usado uma vez que as estimativas dos parâmetros são assintoticamente normais 
151

.   

 

2.7.6 Parâmetros estimados no GEE  

 

No GEE estimam-se três tipos de parâmetreos: a) os parâmetros de regressão ( ) que 

expressam a relação entre os preditores e os resultados; b) os parâmetros de correlação ( ) 

que expressa as correlações dentro do cluster e c) o fator de escala ( ) que considera a 

superdispersão ou subdispersão da resposta. A superdispersão indica que os dados estão 

mostrando mais variação na variável resposta que a assumida pelo modelo da relação media-

variância 
151

.   

 

2.7.7 Interpretando os resultados do GEE  

 

O método GEE não explicita o modelo de variação entre clusteres. Ele enfoca e estima 

a similaridade dos resíduos intra-cluster e utiliza essa correlação estimada, para reestimar os 

parâmetros de regressão e para calcular os erros padrão. Uma vez que o GEE não contém 
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termos explícitos para a variação entre clusteres, os parâmetros estimados referem-se ao intra-

cluster, e não permitem a interpretação “mantendo os outros fatores constantes” 
152

. Diversos 

autores têm utilizado esta técnica em estudos familiares para observar o efeito relações entre 

indivíduos, considerando o efeito das correlações inter-cluster, ou familiares 
153, 154, 155, 156

. É 

preciso relembrar que esta técnica corrige a variância da estimativa pontual na presença de 

cluster familiar. 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICATIVA 

 

A HAS é considerada uma doença multifatorial e um dos principais fatores de risco 

para as DCV. É um problema de saúde pública e sua prevalência é elevada em todo o mundo. 

O principal objetivo do tratamento da HAS é a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovascular com a diminuição dos níveis de PA. Na maioria dos pacientes hipertensos, a 

terapia medicamentosa é requerida para alcançar níveis adequados da PA.  

Juntamente ao acesso aos medicamentos anti-hipertensivos, a adoção de modificações 

no estilo de vida também tem se mostrado efetiva na redução da pressão sangüínea e deve ser 

recomendada para todos os pacientes com hipertensão. As modificações incluem controle do 

peso, prática de atividade física, restrição dietética ao sódio e reforço de potássio, moderação 

da ingestão de álcool e adoção do plano alimentar DASH, que enfatiza alta ingestão de frutas 

e hortaliças, carboidratos complexos, leite e derivados desnatados, e restrição de gordura 

saturada.   

Apesar da evolução do tratamento anti-hipertensivo e disponibilidade de diferentes 

classes de medicamentos anti-hipertensivos, as taxas de controle da PA permanecem baixas. 

Considerando a abordagem multidisciplinar e o acompanhamento contínuo do Programa 

Médico de Família de Niterói (PMF), verifica-se a importância de determinar os fatores 

associados ao inadequado controle da PA de adultos hipertensos, que afirmam seguir 

tratamento medicamentoso. 

 

 

 



4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Verificar os fatores associados ao inadequado controle da pressão arterial de adultos 

hipertensos em tratamento medicamentoso, assistidos pelo Programa Médico de Família do 

Município de Niterói, RJ, em particular o fator dietético. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o consumo alimentar dos adultos hipertensos por meio de grupos de 

alimentos; 

 Verificar associação de fatores socioeconômicos, demográficos, de estilo de vida, 

comorbidades e alimentares com o controle da pressão arterial dos adultos hipertensos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 População do Estudo CAMELIA 

 

Este trabalho faz parte do Estudo CAMELIA (Cardio-metabólico-renal familiar) cujo 

objetivo é investigar a existência de agregação familiar de componentes da síndrome 

metabólica em população inserida no PMF de Niterói e associação desses com fatores 

demográficos e sociais, hábitos de vida e marcadores inflamatórios.  

 

5.1.1 Critérios de inclusão 

 

A unidade de inclusão no Estudo CAMELIA foram famílias. Foram incluídos índices 

classificados como hipertensos, diabéticos, diabéticos hipertensos e não diabéticos não 

hipertensos, assistidos pelo PMF, com cônjuge e pelo menos um filho natural do casal de 12 a 

30 anos, todos concordando em participar da pesquisa.  

 

5.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos gestantes, participantes portadores de doenças associadas à baixa 

imunidade, ou que estejam em uso de medicamentos que pudessem interferir nos resultados 

dos exames (como corticóides e citostáticos); além de famílias com indivíduos que não 

concordassem em participar da pesquisa. 
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5.2 Procedimentos 

 

5.2.1 Seleção dos índices para o Estudo CAMELIA 

 

Foi selecionado inicialmente um módulo, de um setor, de cada Grupo Básico de 

Trabalho (GBT), para avaliarmos a prevalência de casos índices dos quatro grupos a serem 

estudados. Foi estimado ser necessário envolver na pesquisa 13 módulos (16 setores), para 

chegarmos à amostra necessária de casos índices diabéticos/não hipertensos, a condição 

menos prevalente.  A escolha dos módulos foi por conveniência, buscando-se incluir todas as 

regiões político-administrativas da cidade.  

Nos três primeiros módulos visitados (Anexo B) foi feita a seleção aleatória dos casos 

índices (tabela de números aleatórios) a partir das fichas de gerência dos programas de 

hipertensão e diabetes de cada módulo/setor. Em cada módulo/setor foram sorteados os sete 

índices que satisfaziam os critérios de inclusão, totalizando 28 índices e cônjuges em cada 

módulo/setor. Foram selecionados também de forma aleatória, 14 filhos por cada condição, 

num total de 56 filhos por módulo/setor. No fechamento das visitas do 3° módulo, observou-

se que haveria dificuldade para atingir a meta de 7 índices por condição, seja por haver um 

percentual considerável de não participação, seja pela existência de um menor número de 

diabéticos que satisfizessem os critérios de inclusão. Assim a partir do 4º módulo, solicitou-se 

que fossem chamadas todas as famílias que atendessem aos critérios de inclusão, 

independentemente da condição do índice, assim como todos os filhos do casal que tivessem 

entre 12 e 30 anos no momento do inquérito.  
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5.2.2 Procedimentos nas visitas aos módulos 

 

Todas as visitas foram realizadas na comunidade. Pais, cônjuges e filhos incluídos 

foram convidados para uma primeira visita, com data e hora marcadas, através de um convite 

por escrito, padronizado, que esclarecia o objetivo da visita e dava orientações quanto ao 

jejum. Inicialmente todos os participantes assinavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido, se menores, assinado pelo pai ou pela mãe (Anexo C) e a seguir faziam a coleta 

de sangue e entregavam a urina coletada pela manhã, em pote previamente distribuído. O 

sangue e a urina foram centrifugados no local, segundo a necessidade. 

A seguir foi realizada avaliação antropométrica, consulta médica com registro de 

história patológica pregressa, história familiar (pai, mãe, irmãos e filhos) e exame físico, 

medida a PA, eletrocardiograma e aplicação de um questionário pelos pesquisadores do 

estudo sobre condições demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida e alimentares, e 

comorbidades (Anexo E).  

No momento da entrega dos resultados dos exames, foi realizada a 2ª medida da PA 

para os que responderam negativamente à pergunta “algum medico já lhe disse que o 

senhor(a) é hipertenso?” e que tiveram PA iguais ou superiores a 140/90 mmHg. 

 

 
Figura 1 - População do Estudo CAMELIA 
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5.3 Coleta de dados 

 

Foi realizado o treinamento dos pesquisadores seguido de um projeto piloto para teste 

dos instrumentos e estudo de viabilidade técnica. A coleta de dados foi realizada nas 

comunidades, no período de julho de 2006 a dezembro de 2007, em 13 módulos do PMF, 

buscando-se incluir todas as regiões político-administrativas da cidade. Foram incluídos 1098 

indivíduos na população do estudo CAMELIA. 

 

5.4 Desenho e população do presente estudo 

 

O presente estudo é do tipo transversal e incluiu dados de participantes do estudo 

CAMELIA de ambos os gêneros, com 20 anos ou mais, hipertensos em tratamento 

medicamentosos. Foram considerados hipertensos aqueles que responderam positivamente à 

pergunta “algum médico já lhe disse que o senhor (a) é hipertenso?”, e que, em consulta 

médica com investigadores do estudo, indicaram a medicação anti-hipertensiva prescrita e 

afirmaram segui-la. 

 

5.5 Classificação das variáveis 

 

5.5.1 Variável de desfecho 

 

Controle da pressão arterial 

 

A PA foi medida três vezes, segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial 
157

, com o aparelho oscilométrico Omron validado 
158

 e foi considerada a média entre 



 55 

a segunda e a terceira medidas. Quando havia uma diferença de mais de 5 mmHg entre as 

medidas uma nova mensuração era realizada. 

O controle da PA foi classificado em: controle adequado, PAS <140 mmHg e PAD < 

90 mmHg, ou controle inadequado, PAS ≥140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg, segundo os 

critérios do JNC 7 
2
.  

 

5.5.2 Variáveis de exposição 

 

Demográficas e socioeconômicas 

 

a) Idade e Gênero 

A idade foi coletada em anos completos no momento da entrevista e para análise 

categorizada: 20 - 29 anos, 30 - 39 anos, 40 - 49 anos, 50 - 59 anos e 60 anos e mais. O 

gênero categorizado em feminino e masculino. 

 

b) Cor da pele 

 Para a cor da pele havia as seguintes respostas: “branco”, “preto” e “pardo”.  Foi então 

categorizada em “branca” e “não branca”, segundo Costa et al. 
29

. 

 

c) Estado civil 

Para a pergunta “Estado civil atual?” as respostas “Solteira(o)”, “Divorciado(a)/ 

desquitado(a) / separado(a)  e sem companheiro fixo”, “Viúvo(a) e sem companheiro fixo” 

foram classificadas como “sem companheiro”. E as respostas “Casado(a) ou com 

companheira(o) fixo há pelo menos 1 ano”, “Com companheira(o) há menos de um ano” 

como “com companheiro”, segundo Lessa et al. 
45

. 
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d) Renda 

A renda familiar foi obtida por meio da pergunta “Qual a renda familiar (dos que 

moram com você)?” ou seja, baseada na informação da renda, em reais, de todos os 

componente da família no último mês. Foi categorizada em “até 400 reais”; de “401 reais a 

800 reais” e “mais de 800 reais”.  

 

e) Escolaridade 

Para a escolaridade foi feita a pergunta “Até que série você estudou?”. De acordo com 

as respostas, a variável foi estratificada em “baixa” (analfabetos + escolarizados até a 4ª série 

ou 5° ano do Ensino Fundamental), “média” (da 5ª série ou 6° ano do ensino Fundamental até 

a 3a série incompleta do Ensino Médio) e “alta” (≥ Ensino Médio completo, ou seja, ≥ 11 

anos completos de escola) 
45

. 

 

Estilo de vida 

 

a) Atividade física 

Foi utilizado o questionário sobre atividade física de lazer que contém perguntas sobre 

as atividades físicas realizadas nos últimos 15 dias, discriminando a atividade, o número de 

vezes praticado por semana e o tempo gasto em cada vez 
159

. Foram considerados inativos 

aqueles que praticavam menos de 150 minutos de atividade física de lazer semanais e ativos 

aqueles que praticavam 150 minutos ou mais 
160

. 

 

b) Tabagismo 

Para avaliação do tabagismo foram utilizadas as perguntas propostas por Chor 
161

: 

“Você é ou já foi fumante, ou seja, já fumou, ao longo da sua vida, pelo menos 100 cigarros 
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(cinco carteiras de cigarros)? e “Você já tentou parar de fumar?”. A primeira pergunta teve 

como respostas “sim”, “não”, “não quero responder” ou “não sei responder”. A segunda 

pergunta teve como respostas: “nunca fumei”; “sim, sou ex-fumante”; “sim”; “sim, mas voltei 

a fumar”; “não quero responder” ou “não sei responder”.  

Os indivíduos foram classificados em 3 categorias: “nunca fumei”, quem respondeu 

não às duas perguntas; “ex fumante”, quem respondeu “sim” à primeira pergunta e “sim, sou 

ex-fumante” à segunda; e “ fuma atualmente”, quem respondeu “sim” à primeira pergunta e 

“sim” ou “sim, mas voltei a fumar” na segunda. 

 

Comorbidades 

 

a) Obesidade 

O peso foi medido utilizando-se balança eletrônica da marca Filizola® (modelo 

PL18), com os participantes sem calçados, usando roupas leves e sem portar objetos pesados.  

A estatura foi mensurada uma única vez com auxílio de um estadiômetro digital portátil da 

marca Shoenle® com precisão de 0,1cm, onde os participantes permaneceram descalços, a 

cabeça livre de adereços, no centro do equipamento, sendo mantidos em pé, eretos, com os 

braços estendidos ao logo do corpo, com os calcanhares juntos, com a cabeça no plano 

horizontal olhando para um ponto fixo na altura dos olhos e em apnéia no momento da 

aferição. Os procedimentos seguiram as recomendações do Ministério da Saúde 
162

. 

O IMC foi calculado e categorizado. Os indivíduos com IMC maior ou igual a 30 

kg/m
2
 foram classificados como obesos 

163
. 
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b) Glicemia 

A glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL sob jejum de pelo menos 8 horas foi 

classificada como elevada 
164, 165

. 

 

c) Creatinina e Ácido Úrico 

Foram considerados hiperuricemicos os homens que apresentaram ácido úrico ≥ 

7,0mg/dL e mulheres ≥ 6,0mg/dL 
166

. A creatinina foi considerada elevada para os que 

apresentaram taxas ≥ 1,2mg/dL 
167

.  

 

d) Diabetes 

 Foram considerados diabéticos aqueles que responderam positivamente à pergunta 

“Algum médico já lhe disse que o senhor (a) tem diabetes?”. 

 

e) Dislipidemia 

 A dislipidemia foi considerada presente a partir dos seguintes resultados dos exames 

bioquímicos: colesterol total maior ou igual a 200 mg/dL, LDL maior ou igual a 130 mg/dL, 

triglicerídeos maior ou igual a 150 mg/dL e HDL menor ou igual a 50 mg/dL para homens e 

menor ou igual a 40 mg/dL para mulheres 
168

. 

 

f) Doença Coronariana/ Infarto 

 Foi perguntado “Já teve dor no peito que se iniciou por esforço físico ou emoção 

forte? Se a resposta fosse positiva foi realizada outra pergunta: “Foi diagnosticado infarto?”. 
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g) Acidente Vascular Cerebral - AVC 

Foi perguntado: “Já teve “derrame”, ficando com a “boca torta” ou com perda de força 

no braço ou perna?”. 

 

h) Insuficiência Cardíaca 

Para esta variável foi realizada a seguinte pergunta: “Algum médico já lhe disse que 

tem “insuficiência cardíaca”, ou que seu coração é grande ou fraco?”. 

 

História familiar 

 

 Para observar a história familiar da HAS Foi perguntado se o pai e/ou a mãe têm HAS. 

 

Número de medicamentos 

 

O número de medicamentos anti-hipertensivos foi classificado em “1”, “2” e “3 ou 

mais”. 

 

Consumo Alimentar 

 

Para investigar o consumo alimentar habitual foi aplicado um Questionário de 

Freqüência Alimentar do tipo Semiquantitativo (QFA) contendo uma lista de 84 itens, com 

porção média discriminada para cada um, e opções de freqüência de consumo, previamente 

validado por Sichieri et al. 
169

,
 
em estudo realizado em 1994, em uma amostra de 91 

funcionários de uma universidade pública do Rio de Janeiro.  
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O QFA selecionado constitui-se de uma lista de 84 alimentos, suas respectivas 

quantidades medidas em colheres de sopa, concha, pegador, unidade, pedaço, fatia, copo, 

xícara, posta, filé ou dose, de acordo com o alimento em questão e as respectivas opções de 

freqüência de consumo no ano anterior à entrevista e apresenta 8 opções de respostas: (1) 

mais de três vezes por dia; (2) duas a três vezes por dia; (3) uma vez por dia; (4) cinco a seis 

vezes por semana; (5) duas a quatro vezes por semana; (6) uma vez por semana; (7) uma a 

três vezes por mês e (8) nunca ou quase nunca. 

Para verificar a adequação do QFA selecionado à população estudada foi realizado um 

estudo piloto em um dos setores PMF de Niterói, unidade escolhida aleatoriamente, sendo 

seus dados não inclusos no banco da pesquisa. O estudo piloto foi conduzido em uma amostra 

composta por sujeitos de características demográficas da população da pesquisa, ou seja, em 

indivíduos apresentando os mesmos critérios de inclusão do estudo CAMELIA. Nessa fase 

foram realizadas visitas no local da unidade escolhida, sendo aplicado um R24h em 84 

indivíduos dos 100 indivíduos previstos. O principal objetivo foi avaliar se todos os alimentos 

citados nos R24h estavam contemplados no QFA escolhido e se as freqüências e quantidades 

eram capazes de discriminar o consumo alimentar entre os indivíduos da população. Para a 

correta coleta da informação por esse método se fez necessário uma etapa fundamental antes 

da execução do trabalho de campo. O desenho da pesquisa contemplou treinamento de todos 

os entrevistadores. Nesse treinamento, os nutricionistas receberam informações sobre técnicas 

gerais, apresentação e entrevista. Portanto, os R24h foram aplicados por nutricionistas 

treinados previamente. O estudo piloto foi de fundamental relevância para verificação da 

adequação do QFA escolhido à população estudada, já que abrangia todos os alimentos 

citados nos R24h. 

O QFA foi utilizado sem qualquer modificação estrutural, sendo apenas adicionado de 

11 perguntas pertinentes às características nutricionais qualitativas, ampliando desta forma, as 



 61 

informações referentes ao consumo de alimentos integrais, de baixo teor de gordura, adição de 

sal e produtos diet/light, por exemplo (Anexo E). 

 

a) Criação de grupos de alimentos 

 

Os 84 itens e 4 das 11 perguntas qualitativas do QFA foram agrupadas em 16 grupos 

alimentares, segundo os critérios estabelecidos por Nettleton et al. 
142

 e inspirados na dieta 

DASH. 

Os alimentos foram classificados e agrupados de acordo com semelhanças nas 

características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo. Alguns alimentos 

constituíram grupos isolados devido ao elevado consumo relatado, como por exemplo, 

cerveja; e pela incapacidade de se agrupar com outros alimentos por apresentar composição 

nutricional específica, como por exemplo, ovo. 

Os grupos dos alimentos integrais e diet ou light foram construídos com base em 4 

perguntas abertas adicionadas ao QFA. Este procedimento foi realizado, pois o QFA utilizado 

não discrimina esse tipo de alimento e para Nettleton et al. 
142

 esses são grupos importantes 

para pesquisas de fatores de riscos para DCV. 

O consumo de leite com baixo teor de gordura foi determinado por meio da questão: 

“Utiliza com maior freqüência”. As opções de resposta para essa questão foram: “leite 

desnatado”, leite “semi-desnatado” e “leite integral”. Foram considerados consumidores de 

leite com baixo teor de gordura somente os indivíduos que responderam “leite desnatado”. 

Foram criadas duas novas variáveis: “leite normal” e “leite desnatado”. Então, as quantidades 

e freqüências reportadas para o item “leite”, que é a original do QFA, foram transferidas para 

o item “leite desnatado” e a variável original desconsiderada. A nova variável “leite normal” 
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constitui-se das quantidades e freqüências reportadas da variável “leite”, original do QFA, 

quando os indivíduos responderam “leite semi-desnatado” ou “leite integral”, para a questão. 

O consumo de alimentos integrais foi determinado por meio da questão: “Utiliza 

algum alimento integral?”. Somente os indivíduos que responderam “sim” foram 

considerados consumidores de alimentos integrais e responderam o tipo do alimento integral 

consumido (arroz, macarrão, farinha e/ou pão). Foram criadas duas novas variáveis para cada 

um dos itens integrais: “arroz normal” e “arroz integral”, “macarrão normal” e “macarrão 

integral”, “farinha normal” e “farinha integral” e “pão normal” e “pão integral”. Então, as 

quantidades e freqüências reportadas para os itens “arroz”, “macarrão”, “pão” e “farinha”, que 

são as originais do QFA, foram transferidos para os itens “arroz integral”, “macarrão 

integral”, “pão integral” e “farinha integral”, e as variáveis originais desconsideradas. As 

novas variáveis “arroz normal”, “macarrão normal”, “farinha normal” e “pão normal” 

constituem-se das quantidades e freqüências reportadas das variáveis “arroz”, “macarrão”, 

“farinha” e “pão”, original do QFA, quando os indivíduos responderam “não” ou “não sabe”, 

para a questão. 

O consumo de laticínios com baixo teor de gordura foi determinado por meio da 

questão: “Utiliza com maior freqüência queijo, requeijão ou iogurte”. Das opções de resposta 

“light”, “normal” e “ambos”, somente os indivíduos que responderam “light” foram 

considerados consumidores de laticínios com baixo teor de gordura. Foram criadas duas novas 

variáveis para cada um dos laticínios: “queijo normal” e “queijo light”, “requeijão normal” e 

“requeijão light” e “iogurte normal” e “iogurte light”. Então, as quantidades e freqüências 

reportadas para os itens “queijo”, “requeijão” e “iogurte”, que são as originais do QFA, foram 

transferidos para os itens “queijo light”, “requeijão light” e “iogurte light”, e as variáveis 

originais desconsideradas. As novas variáveis “queijo normal”, “requeijão normal” e “iogurte 

normal” constituem-se das quantidades e freqüências reportadas das variáveis “queijo”, 
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“requeijão” e “iogurte”, originais do QFA, quando os indivíduos responderam “normal” ou 

“ambos”, para a questão. 

O consumo de refrigerante diet ou light foi determinado por meio da questão: “Utiliza 

com maior freqüência refrigerante”. As opções de resposta foram: “diet/light”, “normal” e 

“ambos”. Somente os indivíduos que responderam “diet/light” foram considerados 

consumidores de refrigerante deste tipo. Foram criadas duas novas variáveis: “refrigerante 

normal” e “refrigerante diet/light”. Então, as quantidades e freqüências reportadas para o item 

“refrigerante”, que é a original do QFA, foram transferidos para o item “refrigerante 

diet/light” e a variável original desconsiderada. A nova variável “refrigerante normal” 

constitui-se das quantidades e freqüências reportadas da variável “refrigerante”, original do 

QFA, quando os indivíduos responderam “normal” ou “ambos”.  

Grupos como: Bebidas ou alimentos à base de soja; sementes e nozes; sopa não 

cremosa; café ou chá com creme; salada de macarrão ou batata; sopa cremosa; sobremesas à 

base de leite desnatado; chow mein, fried rice, ou Chinese dumplings; salada de frango, atum 

ou ovo e shakes, criados por Nettleton et al. 
142 

foram desconsiderados por não existir 

alimentos no QFA que possam ser classificados desta forma. O grupo “carnes ou peixes 

conservados em sal”, não existente na referência citada anteriormente, foi criado não só pelo 

seu conteúdo nutricional específico, mas também pela importância desse tipo de alimento 

como fator de risco para DCV.  E o pão doce passou a fazer parte do grupo das sobremesas 

pelo alto teor de açúcar e pela forma de consumo. 

O agrupamento foi elaborado por meio de um consenso entre nutricionistas 

participantes do estudo CAMELIA, inspirados na dieta DASH e em estudo desenvolvido por 

Nettleton et al. 
142

. Os grupos estão apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Agrupamento dos alimentos usados na análise de padrões alimentares conforme 
características nutricionais, efeitos biológicos e freqüência de consumo. 

Grupos de alimentos Alimentos  

Frutas 

Laranja ou tangerina, banana, mamão ou papaia, maçã, 
melancia ou melão, abacaxi, manga, limão, maracujá, uva, 

goiaba, pêra, suco de frutas, abacate 
 

Hortaliças 

Pimentão, chuchu, abobrinha, pepino, vagem, quiabo, 
beterraba, milho, cebola e alho, lentilha, ervilha e grão-de-bico, 

milho enlatado, ervilha enlatada, azeitona, palmito, tomate, 
alface, chicória, repolho, couve, couve-flor, abóbora, cenoura 

 

Enlatados 
Alimentos enlatados 

 

Arroz e feijão 
Arroz e feijão 

 

Alimentos integrais 
Pão, farinha, arroz, macarrão integrais 

 

Ovos 
Ovos 

 

Carnes vermelhas, 
processadas e conservadas 

em sal 

Vísceras, carne de boi com osso, carne de boi sem osso, carne 
de porco, hambúrguer, churrasco, frios, salsicha, bacon, carne 

seca, bacalhau 
 

Carnes magras 
Peixe, camarão, atum e sardinha enlatados, frango 

 

Óleos, gorduras e frituras 
Manteiga, margarina, maionese, batata frita 

 

Pães, biscoitos e massas 

Batata cozida, mandioca, inhame, pizza, pão doce, pão de sal, 
macarrão, farinha de mandioca, biscoito doce, biscoito salgado, 

polenta 
 

Doces, açúcar e bebidas 
açucaradas 

Chocolate barra, caramelo, pudim, bolo, açúcar, achocolatado, 
refrigerante, sorvete 

 

Bebidas cafeinadas 
Refrigerante diet/light, mate, café 

 

Laticínios integrais 
Leite integral, Iogurte, queijo/requeijão 

 

Laticínios desnatados 
Leite integral, Iogurte e queijo/requeijão desnatados 

 

Cerveja 
Cerveja 

 

Outras bebidas alcoólicas 
Vinho e outras bebidas alcoólicas 

 

 

b) Cálculo da quantidade diária ingerida  

 

Para calcular a ingestão de alimentos em porções ingeridas diariamente, a freqüência 

reportada foi convertida em freqüência diária, como está descrito no Quadro 4.  Os valores da 

freqüência diária multiplicados pela porção de cada item consumido deram origem ao número 

de porções consumidas diariamente.  
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Quadro 4 – Freqüência diária para cada opção de freqüência do QFA 

Opção para freqüência do QFA Cálculo Frequência diária 

Nunca ou quase nunca - 0 

1 a 3 vezes por mês 2 ÷ 30 0,07 

1 vez por semana 1 ÷ 7 0,14 

2 a 4 vezes por semana 3 ÷ 7 0,43 

5 a 6 vezes por semana 5,5 ÷ 7 0,79 

1 vez por dia 1 x 1 1 

2 a 3 vezes por dia  2 x 1 2 

Mais de 3 vezes por dia 3 x 1 3  

 

 

Alguns alimentos apresentavam somente freqüência. Sendo assim, a quantidade, em 

porções, atribuída foi 1. Esses alimentos são: limão, maracujá, requeijão, manteiga ou 

margarina, vísceras, bacon ou toucinho, alho, cebola, caramelos ou balas, carnes ou peixes 

conservados em sal, alimentos enlatados, frios e churrasco. 

 

c) Mudança na alimentação e utilização de sal na comida 

 

Das 11 perguntas qualitativas, foram consideradas as seguintes: “Em algum momento 

da sua vida adulta você modificou sua alimentação?”, tendo como possibilidades de resposta 

sim e não; e “Com que freqüência coloca sal no prato de comida?”, tendo como possibilidades 

de resposta nunca, prova e coloca se necessário e quase sempre. 

 

 

5.6 Métodos estatísticos: correlações entre observações não independentes 

 

Nesse estudo utilizamos o modelo de Equações de Estimação Generalizadas (GEE) 

para estimar a correlação entre desfecho e exposição, controlando por co-variáveis, 

considerando que as observações são não independentes.  
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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um dos principais fatores de risco para 

doenças cardiovasculares e apesar da evolução do tratamento anti-hipertensivo, as taxas de 

controle permanecem baixas. O objetivo deste estudo foi verificar os fatores associados ao 

controle inadequado da pressão arterial de hipertensos em tratamento medicamentoso 

assistidos pelo Programa Médico de Família de Niterói, particularmente o fator dietético.  

MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal. Foi aplicado questionário 

padronizado contendo questões relacionadas a características demográficas, socioeconômicas, 

comorbidades, estilo de vida, bem como Questionário de Freqüência Alimentar 

Semiquantitativo. Os itens alimentares foram reunidos em 16 grupos de alimentos. Foi 

realizada consulta médica, mensuração da pressão arterial, coleta de sangue e urina e 

avaliação antropométrica e nutricional. O controle da pressão arterial foi classificado em 

adequado, PAS<140 mmHg e PAD< 90 mmHg, ou controle inadequado, PAS ≥140 mmHg 

ou PAD ≥ 90 mmHg.  

RESULTADOS: O presente estudo investigou 239 hipertensos em tratamento medicamentoso 

com 20 anos ou mais, sendo 126 (52,7%) mulheres e 113 (47,3%) homens. Indivíduos 

brancos (RP=1,28; IC95%=1,00-1,65), sem companheiro (RP=1,42; IC95%=0,98-2,05), 

inativos fisicamente (RP=1,41; IC95%=1,02-1,96), obesos ((RP=1,32; IC95%=1,04-1,68), 

com glicemia (RP=1,31; IC95%=0,99-1,72), e creatinina elevadas (RP=1,44; IC95%=1,02-

2,04), mostraram-se associados significativamente com o controle inadequado da pressão 

arterial, com valores de p < 0,10. Os grupos de alimentos que se mantiveram associados 

significativamente (p< 0,10) foram „hortaliças‟ (RP=0,99; IC95%=0,95-1,03), „carnes 

vermelhas, processadas e conservadas em sal‟ (RP=1,10; IC95%=1,04-1,16), e „outras 

bebidas alcoólicas‟ (RP=1,12; IC95%=1,02-1,22). Após o ajuste, mantiveram-se associados 

ao controle inadequado da pressão arterial (p≤0,05) a cor da pele branca (RP=1,33; 

IC95%=1,02-1,72), a inatividade física (RP=1,44; IC95%=1,01-2,06), a obesidade (RP=1,48; 

IC95%=1,14-1,93), a creatinina elevada (RP=1,49; IC95%=1,02-2,19) e o aumento do 

consumo de carnes vermelhas, processadas e conservadas em sal (RP=1,08; IC95%=1,03-

1,15).  

CONCLUSÃO: Apesar da prevalência do controle inadequado da PA ser menor que em 

outras populações, os resultados indicam que o estilo de vida da população estudada, mesmo 

sendo monitorada pelo PMF e afirmar seguir a medicação prescrita, é inadequado em relação 

às recomendações para controle da HAS. 

 

 

Descritores: hipertensão, controle inadequado da pressão arterial, fatores associados, consumo 

alimentar hábitos de vida 
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ABSTRACT 

 

 

BACKGROUND: The Hypertension is one of the main risk factors for cardiovascular 

disease. Despite the evolution of antihypertensive treatment, control rates remain low. The 

aim of this study was to determine the factors associated with uncontrolled blood pressure in 

hypertensive patients under treatment assisted by the Family Doctor Program (FDP) of 

Niteroi, particularly the dietary factor.  

METHODS: This is a cross-sectional study. A standardized questionnaire containing 

questions related to demographic, socioeconomic, comorbidities, lifestyle and food frequency 

questionnaire validated. Food items were divided into 16 food groups. Was carried out 

medical consultations, blood pressure measurement, blood sampling and urine, and 

anthropometric and nutritional status. Uncontrolled blood pressure was defined as a mean 

systolic/diastolic blood pressure less than 140/90 m Hg. 

RESULTS: The present study investigated 239 hypertensive patients in drug treatment, were 

20 years or more, and 126 (52.7%) women and 113 (47.3%) men. Whites (PR=1.28, 

95%CI=1,00-1,65), without a mate (PR=1.42, 95%CI=0,98-2,05), physically inactive 

(PR=1.41, 95%CI=1,02-1,96), obese (PR=1.32, 95%CI=1.04-1.68), with elevated glucose 

level (PR=1.31, 95%CI=0.99-1.72), and elevated creatinine level (PR=1.44, 95%CI=1,02-

2,04), were significantly associated with uncontrolled blood pressure (p<0.10). The food 

groups that remained significantly associated (p<0.10) were „vegetables‟ (PR=0.99, 95%CI = 

0,95-1,03), „red meat, processed and preserved in salt‟ (PR=1.10, 95%CI=1,04-1,16), and 

„other alcoholic beverages‟ (PR=1.12, 95%CI=1,02-1,22). After adjustment, race (PR=1.33, 

95% CI=1,02-1,72), physical inactivity (PR=1.44, 95%CI 1,01-2,06), obesity (PR=1.48, 

95%CI=1,14-1,93), the elevated creatinine level (PR=1.49, 95%CI=1,02-2,19) and increased 

consumption of „red meat, processed and preserved in salt‟ (PR=1.08, 95%CI=1.03-1.15) 

remained associated with uncontrolled blood pressure (p≤0.05).  

CONCLUSION: Despite the prevalence of inadequate control of BP to be lower than in other 

populations, the results indicate that the lifestyle of the studied population, being monitored 

by FDP and affirm the following prescribed medication, is inadequate in relation to 

recommendations for control of hypertension. 

 

 

Descriptors: hypertension, uncontrolled hypertension, factors associated, dietary intake, 

lifestyle habits 
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INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares, que constituem a primeira causa de mortalidade no Brasil e no 

mundo
1
. A HAS apresenta alta prevalência em vários países e no Brasil varia entre 22,3% e 

43,9% 
2
. 

O principal objetivo do tratamento da HAS é a redução da morbidade e da mortalidade 

cardiovascular com a diminuição dos níveis de pressão arterial (PA)
3
. Na maioria dos 

pacientes hipertensos, a terapia medicamentosa é requerida para alcançar níveis adequados da 

PA. As classes de medicamentos mais utilizadas são diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores 

da inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), bloqueadores de canais de 

cálcio e bloqueadores do receptor da angiotensina II
4
.   

Apesar da disponibilidade de diferentes classes de medicamentos anti-hipertensivos, as 

taxas de controle da PA permanecem baixas
5
. Nos países desenvolvidos menos de 27% de 

pacientes hipertensos têm atingido a PA adequada, enquanto em países em desenvolvimento 

essa freqüência fica em torno de 10% 
6
.  

Um dos principais fatores relacionados ao controle da HAS é o acesso aos 

medicamentos. No Brasil, apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) fornecer medicamentos o 

acesso da população ainda é limitado e desigual, prejudicando, desta forma, os indivíduos 

mais vulneráveis e de baixa renda
7
. No entanto, em alguns municípios, para algumas 

condições de alta prevalência, como a HAS, particularmente em programas de atenção à 

saúde das famílias, o fornecimento é mais regular.  No município de Niterói, no Programa 

Médico de Família (PMF), voltado à população mais vulnerável socialmente, os pacientes têm 

acesso a várias classes de medicamentos objetivando melhor controle terapêutico.  
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A adoção de modificações no estilo de vida também tem se mostrado efetiva na 

redução da pressão sangüínea e deve ser recomendada para todos os pacientes com 

hipertensão. As modificações incluem controle do peso, prática de atividade física, restrição 

dietética ao sódio e reforço de potássio, moderação da ingestão de álcool e adoção do plano 

alimentar Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), que enfatiza alta ingestão de 

frutas e hortaliças, carboidratos complexos, leite e derivados desnatados, e restrição de 

gordura saturada
8
. Estudo publicado em 2008 avaliou os hábitos alimentares de americanos 

hipertensos e sua mudança após a publicação da dieta DASH. Os resultados mostraram que a 

qualidade da dieta dos americanos deteriorou-se, sugerindo que a tendência secular tem 

minimizado o impacto da mensagem DASH
9
.   

O presente estudo tem o objetivo de estimar, nesse cenário, os fatores associados ao 

controle inadequado da PA em hipertensos em tratamento medicamentoso, em particular, o 

padrão dietético, visando apontar para possíveis caminhos complementares no tratamento da 

HAS. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo utilizou dados do Estudo CAMELIA (Cardio-metabólico-renal familiar) 

cujo objetivo é investigar a existência de agregação familiar de componentes da síndrome 

metabólica e associação desses com fatores demográficos e sociais, hábitos de vida e 

marcadores inflamatórios.  

De julho de 2006 a dezembro de 2007, foram visitados 13 módulos do PMF, 

selecionados por conveniência, buscando-se incluir todas as regiões político-administrativas 

da cidade. Após projeto piloto, pesquisadores treinados investigaram participantes de famílias, 

selecionadas aleatoriamente, em cada um dos módulos. Os critérios de inclusão foram ser 
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hipertenso, diabético, diabético hipertenso ou não diabético e não hipertenso, vinculado ao 

PMF de cada módulo, com cônjuge e pelo menos um filho natural do casal de 12 a 30 anos, 

todos concordando em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: ser gestante, 

portador de doenças associadas à baixa imunidade, ou que estivessem em uso de 

medicamentos que pudessem interferir nos resultados dos exames (como corticóides e 

citostáticos); além de indivíduos que não concordassem em participar da pesquisa.  

Os participantes responderam a questionário padronizado, contendo questões 

relacionadas a características demográficas, socioeconômicas, comorbidades e estilo de vida. 

Também foi realizada consulta médica, mensuração da PA, coleta de sangue e urina e 

avaliação antropométrica e nutricional. Os indivíduos tiveram peso e estatura aferidos com 

balança digital da marca Filizola® (modelo PL18), com variação de 0,1 kg e capacidade de 

até 150 kg e estadiômetro digital portátil da marca Shoenle® com precisão de 1,0 cm, 

respectivamente.  

A PA foi medida três vezes, segundo as IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial
10

, com o aparelho oscilométrico Omron validado
11

 e foi considerada a média entre a 

segunda e a terceira medidas. Quando havia uma diferença de mais de 5 mmHg entre as 

medidas, uma nova mensuração era realizada. Para a investigação do consumo alimentar 

habitual foi utilizado Questionário de Freqüência Alimentar Semiquantitativo (QFA), 

contendo 84 itens alimentares, previamente validado
12

, sendo adicionadas 11 perguntas sobre 

o consumo de alimentos integrais, de baixo teor de gordura, adição de sal e produtos 

diet/light.  

O presente estudo é do tipo transversal e incluiu dados de participantes de ambos os 

gêneros, com 20 anos ou mais, hipertensos em tratamento medicamentoso. Foram incluídos 

aqueles que responderam positivamente à pergunta “algum médico já lhe disse que o senhor 
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(a) é hipertenso?”, e que, em consulta médica com investigadores do estudo, indicaram a 

medicação anti-hipertensiva prescrita e afirmaram seguí-la.  

Foram incluídas as variáveis: cor da pele (branca/não branca); escolaridade (baixa - 

analfabetos + escolarizados até a 4ª série ou 5° ano do Ensino Fundamental; média - 5ª série 

ou 6° ano do ensino Fundamental até a 3ª série incompleta do Ensino Médio; alta - ≥ Ensino 

Médio completo); estado civil (companheiro/sem companheiro); renda familiar (≤ 400 reais, 

401 a 800 reais e >800 reais); tabagismo (fuma atualmente, ex fumante e nunca fumou); 

prática de atividade física, sendo considerado ativo aquele que faz 150 minutos ou mais de 

atividade física semanais e inativo quem faz menos de 150 minutos; número de medicamento 

anti-hipertensivos utilizados (1; 2 e 3 ou mais).  

Foram classificados como tendo diabetes, infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e 

insuficiência cardíaca aqueles que responderam positivamente à pergunta “algum médico já 

lhe disse que o senhor (a) tem ou teve...?”. Também foram considerados diabéticos aqueles 

que mesmo sem diagnóstico prévio de diabetes apresentaram glicemia de jejum ≥126mg/dL. 

Foram considerados hiperuricemicos os homens que apresentaram ácido úrico ≥ 7,0mg/dL e 

mulheres ≥ 6,0mg/dL. A creatinina foi considerada elevada para os que apresentaram taxas ≥ 

1,2mg/dL.  

A dislipidemia foi considerada presente quando os níveis de colesterol total, LDL, 

HDL ou triglicerídeos estivessem alterados. A história familiar de HAS foi categorizada em 

pai e mãe não hipertensos, pai ou mãe hipertensos e pai e mãe hipertensos, sendo essa 

resposta referida pelo participante. Foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC) sendo 

classificado como obeso aquele com IMC ≥ 30 kg/m
2
.   

A PA foi classificada em controlada, pressão arterial sistólica (PAS) <140 mmHg e 

pressão arterial diastólica (PAD) < 90 mmHg, ou descontrolada, PAS ≥140 mmHg e PAD ≥ 

90 mmHg, segundo os critérios do JNC 7 
5
.  
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A partir do QFA habitual foram criados grupos alimentares, pelas nutricionistas 

inseridas no estudo original, inspirados na dieta DASH e em estudo desenvolvido por 

Nettleton et al.
13

. Para calcular a ingestão de alimentos em porções ingeridas diariamente, a 

freqüência reportada foi convertida em freqüência diária.  Os valores da freqüência diária 

multiplicados pela porção de cada item consumido deram origem ao número de porções 

consumidas diariamente de cada grupo alimentar.  

Das 11 perguntas qualitativas presentes no questionário, foram consideradas: “Em 

algum momento da sua vida adulta você modificou sua alimentação?”, tendo como 

possibilidades de resposta sim e não; e “Com que freqüência coloca sal no prato de comida?”, 

tendo como possibilidades de resposta nunca, prova e coloca se necessário e quase sempre. 

 

Análise Estatística 

Para a análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 17.0. A medida 

de associação utilizada para verificar a relação entre controle/descontrole da PA e as demais 

variáveis foi a Razão de Prevalência (RP). As análises bivariadas e multivariadas foram 

realizadas através do modelo de Equações de Estimação Generalizadas (GEE), adequado para 

observações não independentes, uma vez que a unidade de inclusão no estudo original foram 

famílias. Para controle de variáveis de confundimento utilizou-se regressão múltipla e foram 

incluídas as variáveis cujas associações brutas e ajustadas por modelos anteriores alcançaram 

valor de p < 0,10. No modelo 1 foram incluídas as variáveis sociodemográficas, hábitos de 

vida e comorbidades. Nos modelos 2 a 4 foram introduzidos, individualmente, os grupos 

alimentares. No modelo final foram incluídos os grupos alimentares e as demais variáveis que 

permaneceram com valor de p < 0,10. A significância estatística com valor de p ≤ 0,05 foi 

adotada no modelo final para considerar a existência de associação estatística significativa do 

controle/descontrole da PA e fatores associados. Os fatores associados ao controle/descontrole 
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da PA são fatores de risco, tais como demográficos e socioeconômicos, hábitos de vida e 

comorbidades, como obesidade e ácido úrico elevado, e desfechos associados ao aumento da 

PA, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca e creatinina elevada. Para facilitar a análise, 

todos os fatores foram considerados como variáveis independentes, sendo o controle 

adequado/controle inadequado da PA a variável dependente. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense/ Hospital Universitário Antônio Pedro e todos os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESUTADOS 

 

 A prevalência de descontrole da PA nos 239 participantes incluídos foi de 51,5%; 

43,5% a freqüência de descontrole da PAS e 33,1% da PAD.  

A amostra estudada é constituída em maioria por mulheres, indivíduos com idade 

entre 50 e 59 anos, escolaridade média, renda familiar acima de 800 reais, não brancos e com 

companheiro (tabela 1). 

Aproximadamente 20% dos participantes afirmaram fumar atualmente. Verificou-se 

que grande parte já fez alguma modificação em sua alimentação e somente a minoria sempre 

adiciona sal na comida. A maioria era de não obesos, não diabéticos, sem demais distúrbios 

metabólicos ou doença cardiovascular anterior e fazia uso de 1 ou 2 medicamentos anti-

hipertensivos (tabela 1). 

Todos os participantes afirmaram seguir a medicação anti-hipertensiva prescrita e a 

maioria indicou os medicamentos utilizados por meio da apresentação da receita na consulta 

médica com investigadores do estudo. Dos que afirmaram fazer uso de diuréticos, 86% 
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apresentaram a receita com a prescrição, para beta-bloqueadores foram 83%, para IECA 

foram 80% e para outras classes, 85%.  

As razões brutas de prevalência de inadequado controle da PA encontram-se nas 

tabelas 1 e 2. Cor da pele (brancos), estado civil (sem companheiro), prática de atividade 

física (inativos), obesidade, elevação da glicemia e presença de creatinina elevada mostraram-

se associados significativamente com o controle inadequado da PA (p≤ 0,10). A utilização de 

2 e 3 ou mais medicamentos anti-hipertensivos mostrou-se associada com a PA não 

controlada, apesar se não apresentar significância estatística. 

Observou-se maior prevalência de descontrole em quem afirmou consumir menos 

„hortaliças‟, e mais „carnes vermelhas, processadas e conservadas em sal‟ (carnes) e „outras 

bebidas alcoólicas‟ (álcool) (tabela 3).  

No modelo 1, as variáveis cor da pele, estado civil, prática de atividade física, 

obesidade, glicemia e creatinina apresentaram associação (p≤ 0,10). Nos modelos 2
 
a 4, os 

grupos carnes e álcool mantiveram-se associados com o descontrole da PA e foram incluídos 

no modelo final controlados pelas variáveis do modelo 1. Apenas o grupo carnes mostrou 

associação positiva com descontrole da PA, com valor p≤0,05 (tabela 4).  
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Tabela 1 - Descrição da amostra e RP bruta de controle inadequado da PA segundo variáveis 
demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida. Programa Médico de Família de Niterói, 
Rio de Janeiro, Brasil, 2009. 

VARIÁVEIS n (%) 
CONTROLE 

ADEQUADO DA PA 
n (%) 

CONTROLE 
INADEQUADO DA PA 

n (%) 
RP (IC 95%) pvalor 

SEXO      

Feminino 126 (52,7) 66 (52,4) 60 (47,6) 1  

Masculino  113 (47,3) 50 (44,2) 63 (55,8) 1,17 (0,92 - 1,49) 0,20 

      

FAIXAS ETÁRIAS     

20 - 29 anos 6 (2,5) 2 (33,3) 4 (66,7) 1  

30 - 39 anos 23 (9,6) 10 (43,5) 13 (56,5) 0,85 (0,43 - 1,66) 0,63 

40 - 49 anos 79 (33,1) 39 (49,4) 40 (50,6) 0,76 (0,42 - 1,39) 0,37 

50 - 59 anos 102 (42,7) 51 (50) 51 (50) 0,75 (0,41 - 1,39) 0,36 

60 anos e mais 29 (12,1) 14 (48,3) 15 (51,7) 0,78 (0,39 - 1,54) 0,47 

      

COR DA PELE     

Não branca 166 (69,5) 87 (52,4) 79 (47,6) 1  

Branca 72 (30,1) 28 (38,9) 44 (61,1) 1,28 (1,00 - 1,65) 0,05 

Missing 1 (0,4)     

      

ESTADO CIVIL     

Com companheiro 224 (93,7) 111 (49,6) 113 (50,4) 1  

Sem companheiro 14 (5,9) 4 (28,6) 10 (71,4) 1,42 (0,98 - 2,05) 0,07 

Missing 1 (0,4)     

      

ESCOLARIDADE     

Baixa 91 (38,1) 39 (42,9) 52 (57,1) 1  

Média 99 (41,4) 53 (53,5) 46 (46,5) 0,81 (0,62 - 1,07) 0,14 

Alta 49 (20,5) 24 (49) 25 (51) 0,89 (0,65 - 1,23) 0,49 

      

RENDA FAMILIAR     

até 400 reais 25 (10,4) 11 (44) 14 (56) 1  

401 a 800 reais 64 (26,8) 31 (48,4) 33 (51,6) 0,92 (0,60 - 1,42) 0,71 

mais de 800 reais 150 (62,8) 74 (49,3) 76 (50,7) 0,91 (0,61 - 1,33) 0,61 

      

TABAGISMO     

Nunca fumou 113 (47,3) 54 (47,8) 59 (52,2) 1  

Ex fumante 76 (31,8) 37 (48,7) 39 (51,3) 0,98 (0,74 - 1,30) 0,90 

Fuma atualmente 47 (19,6) 23 (48,9) 24 (51,1) 0,98 (0,70 - 1,36) 0,90 

Missing 3 (1,3)     

      

MUDOU A ALIMENTAÇÃO?    

Sim 150 (62,8) 75 (50) 75 (50) 1  

Não 87 (36,4) 40 (46) 47 (54) 1,08 (0,85 - 1,38) 0,53 

Missing 2 (0,8)     

      

ADICIONA SAL NA COMIDA    

Nunca 194 (81,2) 98 (50,5) 96 (49,5) 1  

Se necessário 33 (13,8) 13 (39,4) 20 (60,6) 1,23 (0,91 - 1,66) 0,19 

Quase sempre 10 (4,2) 4 (40) 6 (60) 1,21 (0,72 - 2,05) 0,47 

Missing 2 (0,8)     

      

PRÁTICA DE ATIVIDADE FISICA    

Ativo 68 (28,5) 41 (60,3) 27 (39,7) 1  

Inativo  171 (71,5) 75 (43,9) 96 (56,1) 1,41 (1,02 - 1,96) 0,04 
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Tabela 2 - Descrição da amostra e RP bruta de controle inadequado da PA segundo variáveis 
de comorbidades e história familiar da doença. Programa Médico de Família de Niterói, Rio 
de Janeiro, Brasil, 2009. 

VARIÁVEIS n (%) 
CONTROLE 

ADEQUADO DA PA 
n (%) 

CONTROLE 
INADEQUADO DA PA 

n (%) 
RP (IC 95%) pvalor 

OBESIDADE     

Não 147 (61,5) 79 (53,7) 68 (46,3) 1  

Sim 90 (37,7) 35 (38,9) 55 (61,1) 1,32 (1,04 - 1,68) 0,02 

      
NÚMERO DE MEDICAMENTOS  
ANTI-HIPERTENSIVOS  

1 105 (43,9) 53 (50,5) 52 (49,5) 1  

2 105 (43,9) 49 (46,7) 56 (53,3) 1,08 (0,83 - 1,41) 0,59 

3 e/ou mais 29 (12,1) 14 (48,3) 15 (51,7) 1,04 (0,71 - 1,53) 0,82 

      

DIABETES     

Não 180 (75,3) 91 (50,6) 89 (49,4) 1  

Sim 59 (24,7) 25 (42,4) 34 (57,6) 1,17 (0,90 - 1,51) 0,25 

      

INFARTO      

Não 226 (94,6) 111 (49,1) 115 (50,9) 1  

Sim 13 (5,4) 5 (38,5) 8 (61,5) 1,21 (0,77 - 1,90) 0,41 

      

AVC      

Não 225 (94,1) 111 (49,3) 114 (50,7) 1  

Sim 14 (5,9) 5 (35,7) 9 (64,3) 1,27 (0,84 - 1,92) 0,26 

      

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA    

Não 226 (94,6) 110 (48,7) 116 (51,3) 1  

Sim 13 (5,4) 6 (46,2) 7 (53,8) 1,05 (0,63 - 1,76) 0,86 

      

DISLIPIDEMIA     

Não 51 (21,4) 28 (54,9) 23 (45,1) 1  

Sim 148 (61,9) 70 (47,3) 78 (52,7) 1,17 (0,82 - 1,67) 0,39 

Missing 40 (16,7)     

      

GLICEMIA DE JEJUM    

< 126 mg/dL 159 (66,5) 83 (52,2) 76 (47,8) 1  

≥ 126 mg/dL 40 (16,8) 15 (37,5) 25 (62,5) 1,31 (0,99 - 1,72) 0,06 

Missing 40 (16,7)     

      

ÁCIDO ÚRICO     

Adequado 171 (71,5) 84 (49,1) 87 (50,9) 1  

Elevado 28 (11,8) 14 (50) 14 (50) 0,98 (0,66 - 1,46) 0,93 

Missing 40 (16,7)     

      

CREATININA     

Adequada 182 (76,2) 93 (51,1) 89 (48,9) 1  

Elevada 17 (7,1) 5 (29,4) 12 (70,6) 1,44 (1,02 - 2,04) 0,04 

Missing 40 (16,7)     

      

HISTÓRIA FAMILIAR      

Pai e mãe não hipertensos 78 (32,6) 38 (48,7) 40 (51,3) 1  

Pai ou mãe hipertensos 104 (43,5) 52 (50) 52 (50) 0,98 (0,73 - 1,31) 0,87 

Pai e mãe hipertensos 57 (23,8) 26 (45,6) 31 (54,4) 1,06 (0,77 - 1,47) 0,72 

 

Tabela 3 – RP bruta de controle inadequado da PA segundo 
grupos de alimentos. Programa Médico de Família de Niterói, Rio 
de Janeiro, Brasil, 2009. 

GRUPOS DE ALIMENTOS  RP (IC 95%) pvalor 
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Frutas 0,99 (0,95 - 1,03) 0,47 

Hortaliças 0,97 (0,94 - 1,00) 0,07 

Carnes vermelhas, processadas e conservadas em sal 1,10 (1,04 - 1,16) <0,01 

Carnes magras 1,02 (0,90 - 1,16) 0,71 

Cerveja 1,04 (0,91 - 1,18) 0,57 

Outras bebidas alcoólicas 1,12 (1,02 - 1,22) 0,02 

Bebidas cafeinadas 1,03 (0,96 - 1,11) 0,44 

Doces, açúcar e bebidas açucaradas 1,01 (0,97 - 1,05) 0,64 

Laticínios integrais 0,97 (0,88 - 1,07) 0,54 

Laticínios desnatados  1,07 (0,98 - 1,18) 0,13 

Alimentos integrais 0,88 (0,73 - 1,06) 0,17 

Pães, biscoitos e massas 1,01 (0,98 - 1,05) 0,48 

Óleos, gorduras e frituras 0,98 (0,87 - 1,10) 0,74 

Arroz e feijão  1,02 (0,97 - 1,07) 0,48 

Enlatados 1,09 (0,54 - 2,20) 0,82 

Ovos 0,97 (0,69 - 1,35) 0,85 



 79 

 

 

 

 

Tabela 4 – Análise multivariada de fatores associados ao controle inadequado da PA.  Programa Médico de Família de Niterói, Rio de Janeiro, 
Brasil, 2009. 

VARIÁVEIS 
MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 

RP (IC 95%) pvalor RP (IC 95%) pvalor RP (IC 95%) pvalor RP (IC 95%) pvalor RP (IC 95%) pvalor 

Demográficos, socioeconômicos e 
hábitos de vida 

          

Cor da pele (não brancos) 1,37 (1,06 - 1,77) 0,02 1,34 (1,03 - 1,74) 0,03 1,36 (1,05 - 1,76) 0,02 1,32 (1,02 - 1,72) 0,04 1,33 (1,02 - 1,72) 0,03 

Atividade física (inativos) 1,41 (1,00 - 1,98) 0,05 1,36 (0,96 - 1,92) 0,08 1,38 (0,99 - 1,93) 0,06 1,45 (1,01 - 2,08) 0,04 1,44 (1,01 - 2,06) 0,04 

Estado civil (sem companheiro) 1,43 (0,95 - 2,16) 0,09 1,44 (0,95 - 2,17) 0,09 1,42 (0,95 - 2,14) 0,09 1,39 (0,92 - 2,10) 0,11 1,39 (0,92 – 2,09) 0,12 

           

Comorbidades           

Obesidade (IMC ≥ 30kg/m
2
) 1,50 (1,16 - 1,945) <0,01 1,52 (1,17 - 1,97) <0,01 1,50 (1,16 - 1,95) <0,01 1,49 (1,14 - 1,94) <0,01 1,48 (1,14 - 1,93) <0,01 

Creatinina (elevada) 1,41 (0,97 - 2,06) 0,08 1,38 (0,95 - 2,01) 0,10 1,47 (1,01 - 2,15) 0,04 1,44 (0,98 - 2,11) 0,07 1,49 (1,02 - 2,19) 0,04 

Glicemia (elevada) 1,27 (0,97 - 1,66) 0,08 1,24 (0,95 - 1,63) 0,12 1,27 (0,97 - 1,67) 0,09 1,30 (0,99 - 1,71) 0,06 1,30 (0,99 - 1,71) 0,06 

           

Grupos de alimentos           

Hortaliças (porções/d)   0,99 (0,96 - 1,02) 0,54       

Carnes vermelhas (porções/d)     1,09 (1,03 - 1,15) <0,01   1,08 (1,03 - 1,15) <0,01 

Outras bebidas alcoólicas (porções/d)       1,13 (1,01 - 1,27) 0,03 1,11 (0,99 - 1,24) 0,07 



DISCUSSÃO  

 

No presente trabalho observou-se menor taxa de controle entre os indivíduos 

hipertensos em tratamento medicamentoso que consumiram mais carnes e álcool, eram 

inativos fisicamente, obesos, brancos e que apresentaram elevação da creatinina e da glicemia, 

independente de fatores de confundimento. 

 A prevalência de controle inadequado da PA foi de cerca de 50%, inferior à observada 

em outras cidades do país, como Passo Fundo (80%)
14

 e Catanduva (72,4%)
15

, nos Estados 

Unidos (71%) e em outros países da Europa (cerca de 90%)
16

. O fato dos hipertensos do 

presente estudo estarem inseridos em programa com abordagem integral e serem monitorados 

constantemente, tendo acesso gratuito a medicamentos, pode explicar tal discordância. Porém 

foi superior ao observado por Mejía-Rodriguez et al.
17 

(aproximadamente 61%) em 

mexicanos hipertensos assistidos por uma unidade de medicina familiar.  

Em nosso estudo a prevalência de controle inadequado foi maior em brancos, antes e 

após o ajuste.  Em estudo multi-étnico realizado com diversas comunidades nos Estados 

Unidos, observou-se associação contrária: quando comparados aos brancos, todos os não 

brancos, afro-americanos, chineses e hispânicos, apresentaram maior prevalência controle 

inadequado
18

. Parte da associação observada nos Estados Unidos pode ser explicada por 

menor acesso a serviços de saúde e medicamentos, uma vez que os não brancos são menos 

favorecidos socialmente. Tais diferenças não são observadas no presente estudo.  

A diferença das prevalências de descontrole da PA entre as faixas etárias, no estudo 

aqui apresentado, foi pequena e não significativa, contrariamente ao encontrado por Knight et 

al.
19

, nos Estados Unidos e Roux et al. 
20

, na França. Nos dois estudos o aumento da idade 

esteve associado à maior prevalência de descontrole. O fato dos pacientes terem um 
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seguimento contínuo, podendo favorecer o controle de fatores de risco e da própria PA, 

contribuindo para que o não controle não aumente com a idade.  

No presente estudo verificou-se que hipertensos que não possuem companheiro 

apresentaram maior prevalência de controle inadequado da PA, porém após o ajuste houve 

perda de significância. O acolhimento familiar pode ser uma explicação, pois o incentivo do 

companheiro pode contribuir para o uso do medicamento e a realização da dieta e da atividade 

física
21

. 

Os pacientes inativos fisicamente apresentaram maior freqüência de controle 

inadequado, mesmo depois do ajuste, confirmando a importância da atividade física para o 

controle da HAS. O exercício deve ser prescrito como terapia adjuvante para as pessoas que 

fazem uso de medicação anti-hipertensiva
22

. Porém é importante lembrar que este é um estudo 

transversal, ou seja, não é apropriado para identificar se a irregularidade na atividade física 

contribuiu para o não controle ou se devido ao não controle o indivíduo deixou de fazer a 

atividade.  

A inatividade física está relacionada ao aumento do peso. Revisão sistemática 

demonstrou que pessoas que exercem atividade física regular em quantidades moderadas a 

grandes apresentam menor ganho de peso e menor ocorrência de sobrepeso e obesidade
23

. Tal 

fato pode explicar a elevada prevalência de controle inadequado da PA entre os obesos, antes 

e depois do ajuste, encontrada no presente estudo, semelhante ao encontrado por Mejía-

Rodríguez et al.
17

. Sabe-se que a redução do peso contribui para o controle da PA e a redução 

da dosagem de anti-hipertensivos em indivíduos hipertensos
24

. 

Apesar da prevalência de hipertensos com PA não controlada ter sido maior em 

diabéticos, a associação não foi estatisticamente significativa. Resultados do Multiple Risk 

Factor Intervention Trial (MRFIT) indicam que o diabetes confere maior risco cardiovascular 

quando comparado com outros fatores de risco, sugerindo que o controle da PA deve ser mais 
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rigoroso na presença de diabetes
25

. Desde então as diretrizes de hipertensão preconizam a 

manutenção de níveis pressóricos mais baixos nessa população. Em populações monitoradas 

por programas de atenção às famílias, como é o caso do estudo aqui apresentado, espera-se 

que as ações para o controle da PA dos diabéticos sejam mais intensas, o que pode explicar a 

menor diferença na prevalência de controle inadequado da pressão em relação aos não 

diabéticos. Mas naqueles que apresentaram níveis elevados de glicemia de jejum sem 

diagnóstico de diabetes, provavelmente, o monitoramento é menor, levando a um pior 

controle da PA. Estudos têm demonstrado que a incidência de diabetes é maior em 

hipertensos com inadequado controle da PA
26, 27

, o que aponta para a importância de se dar 

especial atenção ao controle da PA em pacientes com baixo controle glicêmico, mesmo sem 

diagnóstico de diabetes. 

Nos indivíduos com valores de creatinina sérica elevados observou-se maior 

prevalência de controle inadequado, tanto na análise bruta como na ajustada, o que também 

foi observado por Mejía-Rodriguez et al.
17

, no México, e Coresh et al.
28

 em população 

americana. HAS é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento e progressão de 

doença crônica renal. A perda da função renal leva à insuficiência da auto-regulação e torna 

os rins mais vulneráveis aos efeitos danosos da HAS não controlada
29

. Pacientes com controle 

inadequado da PA, apresentando níveis de creatinina alterados devem também ser alvo 

especial de ações visando reverter esse quadro.   

Estudo realizado com americanos identificou maior prevalência de descontrole em 

hipertensos que utilizavam 2 ou mais medicamentos. Para os autores, quanto mais difícil o 

controle, maior é o número de medicamentos utilizados
19

. Quando o controle da PA não é 

alcançado com um medicamento, recomenda-se aumentar a dose ou associar a um anti-

hipertensivo de outra classe. Caso o objetivo não seja alcançado recomenda-se associar 2 ou 

mais medicamentos
2
. No estudo aqui reportado, os indivíduos que afirmaram utilizar 1 
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medicamento anti-hipertensivo apresentaram prevalência de descontrole semelhante àqueles 

que afirmaram utilizar 2 e 3 ou mais medicamentos. Os resultados podem indicar que o 

tratamento não estava otimizado. Tanto os diuréticos, quanto os beta-bloqueadores, IECA e 

outras classes tem efeito similar sobre a PA, embora existam diferenças entre pacientes
30

. Na 

maioria dos pacientes, 2 ou mais medicamentos anti-hipertensivos são necessários para o 

alcance do controle da PA
4
. Porém estudos têm sugerido que a “inércia médica”, ou seja, 

falha ao iniciar ou intensificar a medicação, quando na verdade é necessário fazê-lo, pode 

contribuir para o pobre controle da PA
31, 32

. 

No presente estudo, a prevalência de descontrole da PA foi menor entre aqueles que 

nunca adicionavam sal na comida, embora a associação não tenha sido estatisticamente 

significativa. A redução da ingestão de sódio está associada à diminuição da PAS e PAD
4, 33

. 

Apesar desta evidência, no Brasil a ingestão desse nutriente excede largamente os níveis 

máximos recomendados, em todas as regiões e em todos os estratos de renda
34

. Estudo 

realizado, nos Estados Unidos, para estimar os efeitos da redução de sal sobre a saúde apontou 

para importantes benefícios.  Espera-se que a redução de 3g de sal por dia, reduza as taxas de 

mortalidade da mesma maneira que o uso de medicamentos para controlar a HAS em todos os 

hipertensos. Os benefícios teriam a mesma magnitude se a redução fosse de apenas 1g por 

dia
35

.  

Houve maior prevalência de controle inadequado da PA, no estudo aqui apresentado, 

entre aqueles que comiam menos „hortaliças‟, mais „carnes‟ e „álcool‟.  Após o ajuste, o grupo 

„carnes‟ manteve-se associado ao controle inadequado da PA. Steffen et al.
36

 também 

verificaram que a ingestão de hortaliças era inversamente proporcional à elevação da PA, ao 

passo que o consumo de carne vermelha tem efeitos negativos sobre o controle da HAS, após 

ajuste. Wakabayashi
37

 observou que a redução da ingestão de álcool causa redução na PA de 

hipertensos tratados.  
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Este estudo apresenta algumas limitações. Os dados são provenientes de um estudo 

mais amplo cujos objetivos principais não eram a análise de subgrupos de hipertensos
38

, logo 

a amostra foi pequena não se alçando significância estatística em algumas associações por 

falta de poder do teste. Observou-se um percentual de participação de aproximadamente 56%, 

dando lugar a um possível viés de seleção. Esse percentual foi semelhante aos de outros 

estudos
39, 40

. Os motivos de não comparecimento foram: ter que trabalhar no dia em que a 

coleta dos dados foi realizada, não ter feito jejum e não ter deixado de consumir bebida 

alcoólica no dia anterior à visita. O maior percentual de falta foi de homens jovens. Pode-se 

supor que os indivíduos com maior dificuldade de controle da PA por baixa adesão ao 

tratamento estejam sub-representados na amostra. No entanto, essa observação não afeta as 

associações entre descontrole da PA e fatores de risco. É improvável que indivíduos com 

descontrole da PA com baixa adesão ao tratamento tenham maior prevalência de hábitos de 

vida saudáveis.  O percentual de dados faltantes das medidas bioquímicas foi de 16,7%. 

Ocorreram por dificuldade de processamento das amostras, e não guardaram relação com as 

características dos pacientes sendo consideradas perdas aleatórias. Deve-se destacar como 

último ponto, que, como todos os tipos de inquérito, o QFA também apresenta algumas 

desvantagens, como o esquecimento ou a omissão de informações, podendo contribuir para a 

sub ou a superestimação dos resultados
41

. 

Os resultados aqui observados referem-se a adultos atendidos pelo PMF, moradores de 

comunidades desfavorecidas socialmente, miscigenados, e em sua maioria, casados ou 

vivendo com companheiros. Acreditamos que as associações estimadas seriam ainda maiores 

em população com mesmo perfil socioeconômico, não coberta por um programa de medicina 

de família e que não tenha predomínio de adultos convivendo com companheiros. 
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CONCLUSÃO 

 

O controle inadequado da PA em hipertensos que estavam sob uso de medicamentos 

hipotensores, mesmo em cenário de um programa de médico de famílias, apresentou 

associação independente e estatisticamente significativa com fatores modificáveis: inatividade 

física, consumo de álcool e carne vermelha, processada e conservada em sal, e obesidade. A 

associação do controle inadequado com a glicemia e creatinina aumentadas, de forma 

independente e estatisticamente significativa, indicadores de gravidade, aponta para a 

necessidade de uma atenção redobrada a esses pacientes. Apesar da prevalência do controle 

inadequado da PA ter sido menor que em outras populações, os resultados aqui apresentados 

indicam que o estilo de vida da população estudada, mesmo sendo monitorada pelo PMF, é 

inadequado em relação às recomendações para controle da HAS. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

O estudo CAMELIA recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para compra de kits para os exames bioquímicos, da 

Fundação Municipal de Saúde para realização de exames de sangue e urina, e foram 

concedidas bolsas de estudo pela Universidade Federal Fluminense, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e FAPERJ.  

 

 

 

 

 



 

 

 

86 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global burden of 

hypertension: analysis of worldwide data. Lancet. 2005; 365:217-23. 

 

2. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. São Paulo: Sociedade Brasileira de 

Hipertensão. 2006. 

 

3. Pignone M, Mulrow CD. Using cardiovascular risk profiles to individualise hypertensive 

treatment. BMJ. 2001; 322:1164–6. 

 

4. Chobanian AV. The hypertension paradox – more uncontrolled disease despite improved 

therapy. N Engl J Med. 2009; 361:878-87. 

 

5. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Seventh report of the Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 

Hypertension. 2003; 42(6):1206-1252. 

 

6. Pereira M, Lunet N, Azevedo A, Barros H. Differences in prevalence, awareness, treatment 

and control of hypertension between developing and developed countries. J Hypertens. 2009; 

27: 963–975. 

 

7. Guerra Jr. AA, Acúrcio FA, Gomes CAP, Miralles M, Girardi SN, Werneck GAF, et al. 

Disponibilidade de medicamentos essenciais em duas regiões de Minas Gerais, Brasil. Rev 

Panam Salud Publica. 2004; 15:168-75.  

 

8. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, Vollmer WM, Svetkey LP, Sacks FM, Bray GA, Vogt 

TM, Cutler JÁ, Windhauser MM, Lin P, Karanja, N. A clinical trial of the effects of dietary 

patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. New England Journal of 

Medicine. 1997; 336:1117-1124. 

 

9. Mellen PB, Gao SK, Vitolins MZ, Goff Jr DC. Deteriorating Dietary Habits Among Adults 

With Hypertension: DASH Dietary Accordance, NHANES 1988-1994 and 1999-2004. Arch 

Intern Med. 2008; 168(3):308-314. 

 

10. IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Rev Bras Hipertens. 2002; 9: 359-408.  

11. O'Brien E, van Montfrans G, Palatini P, Tochikubo O, Staessen J, Shirasaki O, Lipicky R, 

Myers M. Task. Force I: methodological aspects of blood pressure measurement. Blood Press 

Monit. 2001; 6(6):313-5. 

 

12. Sichieri R, Everhart JE. Validity of a Brazilian food frequency questionnaire against 

dietary recalls and estimated energy intake. Nutrition Research. 1998; 18:1649-1659. 

 

13. Nettleton JA, Steffen LM, Mayer-Davis EJ, Jenny NS, Jiang R, Herrington DM, Jacobs 

DR Jr. Dietary patterns are associated with biochemical markers of inflammation and 

endothelial activation in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Am J Clin Nutr. 

2006; 83(6):1369-79. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12055408&query_hl=43&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12055408&query_hl=43&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12055408&query_hl=43&itool=pubmed_docsum


 

 

 

87 

 

14. Trindade IS, Heineck G, Machado JR, Ayzemberg H et al. Prevalence of systemic arterial 

hypertension in the population of Passo Fundo (Brazil) metropolitan area. Arq Bras Cardiol. 

1998; 71: 127-30. 

 

15. Freitas OC, Carvalho FR, Neves JM, Veludo PK, Parreira RS, Gonçalves RM, Lima SA, 

Bestetti RB. Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica na População Urbana de 

Catanduva, SP. Arq Bras Cardiol. 2001; 77(1): 9-15. 

 

16. Wolf-Maier K, Cooper RS, Kramer H, Banegas JR, Giampaoli S, Joffres MR, Poulter N, 

Primatesta P, Stegmayr B, Thamm M. Hypertension Treatment and Control in Five European 

Countries, Canada, and the United States. Hipertensión. 2004; 43;10-17. 

 

17. Mejía-Rodríguez O, Paniagua-Sierra R, Valencia-Ortiz Mdel R, Ruiz-García J, Figueroa-

Núñez B, Roa-Sánchez V. Factores relacionados con el descontrol de la presión arterial. Salud 

Publica Mex. 2009; 51(4):291-7.  

 

18. Kramer H, Han C, Post W, Goff D, Diez-Roux A, Cooper R, Jinagouda S, Shea S. 

Racial/Ethnic Differences in Hypertension and Hypertension Treatment and Control in the 

Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). AJH. 2004; 17(10):963-970. 

 

19. Knight EL, Bohn RL, Wang PS, Glynn RJ, Mogun H, Avorn J. Predictors of uncontrolled 

hypertension in ambulatory patients. Hypertension. 2001; 38:809–814. 

 

20. Roux O, Chapellier M, Czernichow S, Nisse-Durgeat, Safar ME, Blacher J. Determinants 

of hypertension control in a large French population of treated hypertensive subjects. Blood 

Pressure. 2006; 15: 6–13. 

  

21. Pires CGS, Mussi FC. Crenças em saúde para o controle da hipertensão arterial. Ciência 

& Saúde Coletiva. 2008; 13(2):2257-2267. 

 

22. Cléroux J, Feldman RD, Petrella RJ. Recommendations on physical exercise training. 

CMAJ. 1999; 160 (9):S21-S28. 

 

23. Fogeholm M, Kukkonen-Harjula K. Does physical activity prevent weight gain – a 

systematic review. Obesity Review. 2000; 1:95-111.  

 

24. Hermansen K. Diet, blood pressure and hypertension. British Journal of Nutrition. 2000; 

83(1):S113–S119. 

 

25. Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D. Diabetes, other risk factors, and 12-yr 

cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. 

Diabetes Care. 1993; 16:434–444. 

  

26. Conen D, Ridker PM, Mora S, Buring JE, Glynn RJ. Blood pressure and risk of 

developing type 2 diabetes mellitus: the Women‟s Health Study. Eur Heart J. 2007; 28:2937–

2943. 

 



 

 

 

88 

27. Izzo R, de Simone G, Chinali M, Iaccarino G, Trimarco V, Rozza F, Giudice R, Trimarco 

B, De Luca N.Insufficient control of blood pressure and incident diabetes. Diabetes Care. 

2009; 32(5):845-50. 
 

28. Coresh J, Wei GL, McQuillan G, Brancati FL, Levey, AS, Jones C, Klag MJ. Prevalence 

of High Blood Pressure and Elevated Serum Creatinine Level in the United States. Arch 

Intern Med. 2001; 161:1207-1216. 

 

29. Palmer BF. Hypertension management in patients with chronic kidney disease. Curr 

Hypertens Rep. 2008; 10(5):367-73. 

 

30. Law MR, Wald NJ, Morris JK, Jordan RE. Value of low dose combination treatment with 

blood pressure lowering drugs: analysis of 354 randomised trials. BMJ 2003;326:1427-34. 

  

31. Fine LJ, Cutler JA. Hypertension and the treating physician: understanding and reducing 

therapeutic inertia [Editorial]. Hypertension. 2006; 47:319-20.  

 

32. Okonofua EC, Simpson KN, Jesri A, Rehman SU, Durkalski VL, Egan BM. Therapeutic 

inertia is an impediment to achieving the Healthy People 2010 blood pressure control goals. 

Hypertension. 2006; 47:345-51.  

 

33. He J,  Muntner P,  Chen J, Roccella E, Streiffe RH, Whelton PK. Factors Associated With 

Hypertension Control in the General Population of the United States. Arch Intern Med. 2002; 

162:1051-1058 

 

34. Sarno F, Claro RM, Levy RB, Bandoni DH, Ferreira SRG, Monteiro CA. Estimated 

sodium intake by the Brazilian population, 2002-2003. Rev Saúde Pública. 2009; 43(2):1-6. 

  

35. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, et al. Projected effect of dietary salt 

reductions on future cardiovascular disease. N Engl J Med 2010. 

 

36. Steffen LM, Kroenke CH, Yu X, et al. Associations of plant food, dairy product, and meat 

intakes with 15-y incidence of elevated blood pressure in young black and white adults: the 

Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Am J Clin Nutr 

2005; 82:1169–77. 
 

37. Wakabayashi I. Impact of Body Weight on the Relationship between Alcohol Intake and 

Blood Pressure. Alcohol & Alcoholism. 2009; 44(2):204–210. 

 

38. Gus I, Harzheim E, Zaslavsky C, Medina C, Gus M. Prevalência, Reconhecimento e 

Controle da Hipertensão Arterial Sistêmica no Estado do Rio Grande do Sul. Arquivos 

Brasileiros de Cardiologia. 2004; 83(5):424-428. 

 
39. Galea S, Tracy M. Participation rates in epidemiologic studie. Ann Epidemiol. 2007; 

17(9): 643-53.  

 

40. Marques-Vidal P; Ruidavets J-B; Cambou J-P; Ferrières J. Trends in overweight and 

obesity in middle-aged subjects from Southwestern France, 1985- 1987. Int J Obes. 2002; 26: 

732-734. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19223610?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18775113?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Galea%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Tracy%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ann%20Epidemiol.');


 

 

 

89 

41. Gomes GJ, Seyffarth AS, Nascimento MAB. Adequação da dieta de hipertensos em 

relação à Abordagem dietética para Hipertensão Arterial. Com. Ciências Saúde. 2008; 

19(2):137-144. 

 

 

 

 

 

 



7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O Estudo CAMELIA foi aprovado, em 03 de fevereiro de 2006, pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ Hospital 

Universitário Antônio Pedro (CEP CMM/HUAP nº 220/05) (Anexo A).  

Todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, 

permitindo sua participação na pesquisa e autorizando a divulgação dos resultados obtidos no 

estudo. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudos têm sido realizados para identificar os fatores associados ao controle 

inadequado da PA de hipertensos, principalmente devido à importância da HAS como fator de 

risco para doenças cardiovasculares. 

Dentre os fatores relacionados, os fatores modificáveis, relacionados a estilo de vida e 

hábitos alimentares merecem destaque. Os resultados do presente estudo apontaram para a 

associação independente da cor da pele. Porém a explicação para este fato ainda é 

contraditória. Já os fatores modificáveis inatividade física, obesidade, creatinina elevada e 

aumento do consumo de carnes vermelhas, processadas e conservadas em sal mostraram-se 

associados independentemente, indicando que o estilo de vida da população estudada, mesmo 

sendo monitorada pelo PMF, é inadequado em relação às recomendações para controle da 

HAS. 
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Anexo B - Módulos que participaram do Estudo CAMELIA, segundo a Região 

Administrativa e percentual de participação 
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Anexo C - Consentimento livre e esclarecido  

                                           

Autorização para pesquisa  

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 
Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342    
 
Nome do responsável: 
Idade:            Número da identidade: 
Nome do adolescente: 
Idade:            Número da identidade:  
 
Você autoriza seu filho a participar de uma pesquisa ? Queremos saber se seu filho (a)  tem risco de 
ter algum problema cardíaco, no futuro, relacionados aos hábitos de vida e talvez,  a uma  herança 
genética (tendência na família, que passa dos pais para os filhos). 
Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você e ao seu filho. Você pode decidir se quer deixar 
que ele continue ou não, em qualquer momento.  
 
Se ele entrar na pesquisa, ele vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre o 
nascimento, a família e os hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos 
coletar amostras de urina de sangue, e fazer um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada 
para fazer exames ligados à diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para 
medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), 
insulina de jejum, teste da tireóide , ácido úrico e outros exames, e material genético. O material 
genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a diabetes, hipertensão e problemas de 
coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do Laboratório do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do coração 
e dos rins.   
 
Tudo que você responder pelo seu filho será mantido em segredo. As informações obtidas serão 
utilizadas exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão 
disponíveis para o participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da 
pesquisa. As amostras de sangue serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos 
resultados. Após 2 anos da 1ª visita, faremos uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão 
repetidos.  
 
O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da 
hipertensão, e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção 
precoce e tratamento mais eficaz.  
 
Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 
 
Se você, depois de ler todo esse documento, permitir que seu filho participe, por favor, assine esta 
folha logo abaixo. 
 
Sim, eu concordo que meu filho participe. 
 
Data:      ___________________________________ 
 
Assinatura ___________________________________________________ 
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Autorização para pesquisa  
Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 
Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 26299342   
 
Nome: 
Idade:            Número da identidade: 
Você quer participar de uma pesquisa ? Queremos saber se você tem risco de ter algum problema 
cardíaco no futuro, relacionado aos hábitos de vida e talvez,  a uma  herança genética (tendência na 
família, que passa dos pais para os filhos). 
 
Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você.  Você pode decidir se quer continuar ou não 
em qualquer momento.  
 
Se você entrar na pesquisa, vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre 
nascimento, a família e hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar 
amostras de urina, de sangue, e realizar um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada 
para fazer exames ligados à diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para 
medir a glicemia (açúcar no sangue), colesterol total e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), 
insulina de jejum, teste da tireóide , ácido úrico e outros exames, e material genético. O material 
genético isolado do sangue pode indicar uma tendência a diabetes, hipertensão e problemas de 
coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, sob a guarda do Laboratório do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, hipertensão, doenças do coração 
e dos rins.   
 
Tudo que você responder será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas 
exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis 
para o participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As 
amostras de sangue serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. 
Após 2 anos da 1ª visita, faremos uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos.  
 
O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da 
hipertensão, e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção 
precoce e tratamento mais eficaz.  
 
Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar.  
 
Se você, depois de ler todo esse documento, concordar em participar, por favor, assine esta folha 
logo abaixo. 
 
Sim, eu concordo em participar. 
 
Data:      ___________________________________ 
 
Assinatura ___________________________________________________ 
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Anexo D – CHECK LIST para medida da pressão arterial 

  
1. Receber o participante, perguntar o nome do participante, dizer o seu nome e falar rapidamente 
sobre a pesquisa, avisando que vai medir a pressão e que ao final, vai dizer o resultado do exame. 
2. Cheque se o nome do participante confere com o da ficha. 
3. A seguir  perguntar se:  

 Você está de bexiga cheia? 

 Você praticou exercício físico durante os últimos 30 minutos? 

 Você ingeriu alimentos durante os últimos 30 minutos? 

 Você ingeriu café durante os últimos 30 minutos? 

 Você ingeriu bebida alcoólica durante os últimos 30 minutos? 

 Você fumou durante os últimos 30 minutos? 
 

4. Caso haja resposta positiva em alguma das alternativas, oriente o participante a esvaziar a 
bexiga ou aguardar 30 minutos para realizar o procedimento de medida da pressão arterial. 
5. Em caso negativo, sente o participante confortavelmente na cadeira, marque 5 minutos e inicie 
os procedimentos. 
5.1 Explique ao participante que ele deve ficar sentado, com as costas encostadas na cadeira e os 
pés apoiados no chão e as pernas não podem estar cruzadas. Caso as pernas do participante 
sejam curtas, utilizar um apoio (livros por exemplo). 
5.2 Relate o procedimento: 

 Vou colocar esse manguito no teu braço; 

 É um pouco incômodo, aperta um pouco; 

 Não podemos falar durante o procedimento porque se você falar o resultado fica diferente; 

 Depois é você que vai medir, duas vezes, para termos certeza de que a medida está certa; 

 É muito fácil, primeiro apertamos o ON,  a seguir, esperamos aparecer um coração na tela 
para apertamos  o outro botão; 

 Vou apontar o botão na hora de você apertar; 

 Entre uma medida e outra precisamos esperar 1 minuto; 

 Tudo bem? Você tem alguma dúvida? 

 Então agora vou medir teu braço para ver qual o melhor tamanho de manguito; 

 Mostrar o que é o manguito explicando que dentro há um balão que infla e desinfla, enche e 
esvazia. 

 
5.3 Selecione o manguito apropriado e prepare o aparelho. Anote o manguito utilizado na ficha: 

 Adulto grande: >30 até 42.5 cm 

 Adulto: >22.5 a 30 cm  

 Adulto pequeno: 17.5 a 22.5 cm 
 
5.4 Inicie a mensuração da circunferência do membro superior DIREITO a 5 dedos da fossa ante 
cubital. Repita o procedimento mais duas vezes, anotando o resultado na ficha. 

 Coloque o manguito cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de 
borracha sobre a artéria braquial. – parte lisa para dentro e a verde para baixo, em cima da 
artéria braquial.  

 Mantenha o braço do participante no anteparo, ao nível do coração, com a palma da vão 
voltada para cima. 

 Acione o botão para a primeira medida da pressão arterial e freqüência cardíaca, re-
explicando o procedimento ao participante, além da anotação na ficha do participante da 
pressão sistólica (PAS), diastólica (PAD) e freqüência cardíaca (FC). 

 Após intervalo de 1 minuto, acione o botão para a segunda medida de pressão pelo próprio 
participante, sendo anotados na ficha do participante da pressão sistólica (PAS), diastólica 
(PAD) e freqüência cardíaca (FC). 
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 Após o intervalo de 1 minuto será acionado o botão para a 3a medida de pressão, sendo 
anotados na ficha do participante da pressão sistólica (PAS), diastólica (PAD) e freqüência 
cardíaca (FC). 

 Comunique o resultado ao participante, ressaltando que um diagnóstico definitivo lhe será 
enviado depois da 2a medida. 

 
5.5 Caso as pressões DIASTÓLICAS obtidas apresentem diferenças SUPERIORES A 5 MMHG, 
relize novas aferições, até que seja obtida medida com diferença inferior a esse valor.Caso não 
ocorra a medida da pressão arterial, com o aparelho acusando erro, será verificado através do 
pulso a possível presença de arrtimia.  
5.6 Preencha as demais informações da ficha. 
5.7 Antes de liberar o participante, repasse a ficha para se certificar que não faltou nenhuma 
informação. 
5.8 Explique ao participante os próximos passos do dia e da pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

111 

Anexo E – Questionário do Estudo CAMELIA 
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