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RESUMO

 Atualmente a Hipertensão Arterial (HA) não 

é mais vista isoladamente, mas como parte de uma 

síndrome denominada plurimetabólica. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar a prevalência da H.A.  na população de 

Jundiaí, seu conhecimento da doença, o grau de adesão ao 

tratamento, os fatores de risco para o desenvolvimento da 

doença e as comorbidades associadas. Foram avaliados 

1251 indivíduos em campanha realizada no município 

de Jundiaí, de participação voluntária, consistindo de 

aplicação de questionário padronizado, mensuração 

da pressão arterial, sendo os percentuais semelhantes 

entre os sexos com aumento progressivo com a idade, 

concordante com a literatura. Quanto ao conhecimento da 

doença, notou-se que 31% dos hipertensos desconheciam 

seu diagnóstico, sendo que 10% destes encontravam-se em 

estágio II ou III. Dos hipertensos, apenas 62% declarou-se 

estar em acompanhamento, sendo que todos faziam uso 

Hipertensão arterial sistêmica na cidade de Jundiaí- estudo 
epidemiológico realizado em campanha de saúde.

 Arterial hypertension in Jundiaí – epidemiologic study in a health campaign. 

Palavras-chave: hipertensão arterial sistêmica, prevalência, tratamento, adesão, obesidade, antecedentes. 
Keywords:  arterial hypertension, prevalence, treatment, adhesion, weigth issue, previous history. 

Adriana Lima Sanchez * 
Adriana Fucci *

Amanda Vanzelli ** 
Djalma Barbosa Júnior * 

Isabela Netto Macri *
Monica Ellen Olsen *

Márcio Degáspare *** 

de medicamento e nenhum deles adotou como única 

medida o tratamento não-farmacológico.

SUMMARY

 Currently the arterial hipertension should 

not be seen isolated, but as part of a plurimetabolic 

syndrome. The objective of this work was to evaluate 

the prevalence of the A.H. in the population of Junciaí, 

the knowledge of the illness, the degree of adhesion to 

the treatment, the factors of risk for the development 

of the illness and the associate ilness. 1251 individuals 

in campaign carried through in the city of Jundiaí were 

evaluated, the participation was  voluntary, consisting of 

standardized questionnaire, mesuare of  blood  pressure, 

being the similar percentages between the genders with 

gradual increase with aging, concordant with literature. 

About the knowlegde of the pathology, it’s noticed that 

31% of the hypertenses were unaware of its diagnosis. 

Considering all the hypertenses, only 62% declared to be in 

accompaniement, but all of them made medicine use and 

none adopted as isolated measure life style changes.

INTRODUÇÃO

 A hipertensão arterial (HA) tem sido indicada 

como o fator de risco de maior importância para a 

morbidade e mortalidade precoces causadas por doenças 

cardiovasculares. Fortes evidências relacionam níveis 

elevados de pressão sistólica, diastólica ou ambas, com 

maior probabilidade de ocorrência de doença isquêmica 

do coração, doenças cerebrovasculares, aterosclerose 

e mortalidade geral. As estimativas de prevalência de 

HA, no Brasil, apresentam grande variação em função 

de diferentes critérios de classificação e instrumentos de 

medida utilizados. A redução dos níveis tensionais no 

conjunto da população - hipertensos e não-hipertensos - 

tem sido reconhecida como a estratégia potencialmente 

mais efetiva para o controle da HA, já que diminui a 
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morbidade e a mortalidade cardiovascular, de forma tão 

ou mais expressiva do que o tratamento da enfermidade 

já estabelecida. Além disso, o tratamento medicamentoso 

da doença já estabelecida, nem sempre é seguido, implica 

em custos e apresenta efeitos adversos. A redução dos 

níveis de PA no conjunto da população e a prevenção da 

doença estão baseadas, principalmente, no controle do 

peso, uso moderado de bebidas alcoólicas e de sal, além 

da prática regular de atividades físicas. O objetivo deste 

trabalho é o de avaliar a prevalência de hipertensão 

arterial na população de Jundiaí, o grau de conhecimento 

da doença e de adesão ao tratamento, os fatores de risco 

para o desenvolvimento da doença e as co-morbidades 

associadas. 

MATERIAL E MÉTODOS

 Realizou-se um estudo epidemiológico com 

amostra de 1251 indivíduos de ambos os sexos, de 19 a 

85 anos de idade, aleatoriamente selecionados em cinco 

pontos estratégicos da cidade de Jundiaí. A coleta dos 

dados foi obtida a partir da aplicação de um questionário 

elaborado pela Liga de Cardiologia da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí – SP – Brasil e posterior aferição da 

pressão arterial, circunferência abdominal e do quadril, 

peso e estatura. Os níveis de pressão arterial sistólica 

e diastólica foram determinados com estetoscópios 

e esfigmomanômetros de coluna de mercúrio, com 

manguitos apropriados para medidas em adultos. Para 

evitar a ocorrência de vieses na aferição da pressão 

arterial, os examinadores foram treinados para haver 

uma padronização técnica. O peso e a estatura foram 

determinados através de balança antropométrica e 

a circunferência abdominal e do quadril com fitas de 

material sintético não extensível, em centímetros. Os 

dados obtidos foram utilizados para o cálculo de Índice de 

Massa Corpórea (IMC), Índice Cintura-Quadril (ICQ) e os 

valores de pressão arterial foram classificados de acordo 

com a IV Diretriz de HAS baseada no VI JNC americano.

RESULTADOS

 Os resultados estão expressos sob a forma de 

gráficos e tabelas para melhor visualização. O Gráfico 1 

mostra a prevalência da H.A. na população de Jundiaí, 

notando-se que a maior parte da população encontra-se 

com níveis tensionais normais e a maioria dos hipertensos 

encontram-se no grau de hipertensão leve. O Gráfico 2  

mostra a relação do Índice de Massa Corpórea com a 

Pressão Arterial, onde podemos observar um aumento 

gradual dos níveis tensionais, proporcional ao aumento 

do grau de obesidade. No Gráfico 3 observamos que a 

maioria dos indivíduos com hipertensão arterial grave 

encontra-se com ICQ elevado. No Gráfico 4 percebemos 

que o número de pessoas com antecedente familiar de 

hipertensão é mais elevado do que aquelas que não o 

apresentam, sendo isto notado em todos os níveis de 

hipertensão arterial. 

 

 Quanto ao conhecimento da doença, notou-se 

que 31% dos hipertensos desconheciam o diagnóstico, 

sendo que 10% encontravam-se em estágio II ou III. 

Da população estudada de hipertensos, apenas 62% 

declarou-se estar em tratamento, sendo que todos faziam 

uso de medicamento e nenhum deles adotou como única 

medida o tratamento farmacológico.

DISCUSSÃO

 Ressalte-se que o trabalho ultrapassa o campo 

epidemiológico, uma vez que atinge a população de 

Gráfico 1: Classificação da Pressão Arterial Sistêmica na 

população estudada.  

Gráfico 2: Correlação entre o Índice de Massa Corpórea e 

a Pressão Arterial Sistêmica na população estudada. 

Gráfico 4: Incidência de hipertensão arterial sistêmica de acordo 

com a presença ou ausência de hipertensos na família. 

Gráfico 3: Correlação entre o Índice Cintura-Quadril (ICQ) 

e a Pressão Arterial Sistêmica. 
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forma direta, permitindo o diagnóstico e futuras ações de 

saúde para a prevenção de eventos cardiovasculares.

CONCLUSÃO

 Em relação aos fatores de risco para o 

desenvolvimento da hipertensão arterial na população 

de Jundiaí  conclui-se: 

 1. Houve um aumento gradual dos níveis tensionais 

proporcionais ao aumento do índice de massa corpórea, 

o que pode ser observado com a relação de 67% de 

obesidade grau III com estágio mais avançado de 

hipertensão arterial; 

 2. Maior número de casos de hipertensão entre os 

portadores de índice cintura/quadril aumentado (87%); 

 3. Relação positiva entre presença de hipertensão 

arterial e história familiar da doença. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 1. Carneiro, G e cols. - Influência da distribuição da 

gordura corporal sobre a prevalência de hipertensão 

arterial e outros fatores de risco cardiovascular em 

indivíduos obesos. Rev Assoc Med Bras, 49 (3): 306-11, 

set2003. 

 2. Pessuto, J & Carvalho, E C - Fatores de risco em 

indivíduos com hipertensão arterial. Rev Latino-Am Enf, 

6(1):33-9, jan1998. 

 3. Klein, C H e cols. - Hipertensão arterial na Ilha do 

Governador, Rio de Janeiro, Brasil: I. Metodologia. Cad. 

Saúde Pública, 11(2):187-201, jun1995. 

 4. Rosini, N e cols. - Estudo de prevalência e 

multiplicidade de fatores de risco cardiovascular em 

hipertensos do Município de Brusque, SC . Arq Bras 

Cardiol, 86(3):219-22, mar 2006. 

 5. IV Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq 

Bras Cardiol, 82 (Supl IV), 2004. 

 6. Cercato, C et al. - Systemic hypertension, diabetes 

mellitus, and dyslipidemia in relation to body mass index: 

evaluation of a Brazilian population. Rev. Hosp. Clin., 

59(3):113-8, 2004.

 7. Trindade, IS et al.-Prevalência da hipertensão 

arterial sistêmica na população urbana de Passo Fundo 

(RS). Arq. Bras. Cardiol.,71(2):127-30, agosto 1998. 

Perda auditiva por exposição a ruído em Jundiaí, Estado de 
São Paulo. 

Hearing loss induced by noise in Jundiaí, São Paulo State. 

Palavras-chave: perda auditiva, surdez, ruído. 

Keywords: hearing loss, deafness, noise. 

Leandro Rodrigues Brandi *
Bruno César Vedovato *

Thiago Almeida Guilhen *
Paulo Roberto Davanso Filho *

Marcos Aurélio Verzani *
Marcelo Figueiredo Sostena *
Edmir Américo Lourenço **

ARTIGO ORIGINAL

* Alunos do 4º Ano do Curso de Graduação em Medicina 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) - SP. 
** Professor Adjunto Doutor regente da Disciplina de 
Otorrinolaringologia da FMJ – SP, orientador do estudo. 

Instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí. Rua 
Francisco Telles, 250 – Vila Arens – Jundiaí - SP. CEP 13.202-
550. 

Contato: Edmir Américo Lourenço – Rua do Retiro, 424 – 
5 ºandar, conjuntos 53 e 54 – B. Anhangabaú, Jundiaí – SP. 
CEP 13.209-000. e-mail: edmirlourenco@ibest.com.br 
Artigo apresentado como tema livre no 8º Congresso 
Médico - Acadêmico da FMJ - setembro 2006.

Artigo ainda não publicado. 

Resumo
 Com o propósito de analisar o perfil dos 
pacientes com perda auditiva por exposição a níveis 
de pressão sonora elevados na cidade de Jundiaí-SP, 
Brasil, foi realizado um censo de pacientes que fizeram 
teste audiométrico no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) 
de Jundiaí no período de junho de 2000 até junho de 2004, 
utilizando como fonte de informações fichas padronizadas 
empregadas em questionário aplicado previamente ao 
exame audiométrico. Foram selecionados os casos de 
perda auditiva por exposição a níveis de pressão sonora 
entre todos os que realizaram o exame no período e os 


