
PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

REFERIDA, PERCEPÇÃO DE SUA ORIGEM E 

FORMAS DE CONTROLE EM ÁREA DA 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO- SP (1989-1990) 

ANA LUIZA LIMA SOUSA 

Te se de Doutorado apresentada ao 

Departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do Grau de Doutor. 

Área de concentração: Epidemiologia 

ORIENTADOR: PROF. DR. 

CHESTER LUIZ GALVÃO CESAR 

São Paulo - SP 

1999 



PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

REFERIDA, PERCEPÇÃO DE SUA ORIGEM E 

FORMAS DE CONTROLE EM ÁREA DA 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO- SP (1989-1990) 

ANA LUIZA LIMA SOUSA 

Te se de Doutorado apresentada ao 

Departamento de Epidemiologia da 

Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do Grau de Doutor. 

Área de concentração: Epidemiologia 

ORIENTADOR: PROF. DR. 

CHESTER LUIZ GALVÃO CESAR 

São Paulo - SP 

1999 



Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução 

total ou parcial desta tese, por processos fotocopiadoras. 

Assinatura: ______________________ _ 

Data: 



DEDICATÓRIA 

aos meus pais, pelo exemplo de vida, 

pelo estímulo e principalmente, 

pela presença constante em todos os momentos. 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. CHESTER LUIZ GALVÃO CESAR pela orientação deste 

trabalho. 

À amiga ESTELAMARIS TRONCO MONEGO por ser um ponto de apoio e 

por toda cooperação. 

À Fundação Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que 

viabilizou esta qualificação concedendo-me bolsa de pós-graduação (PICO). 

À Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Goiás. 

À todos que, de alguma forma, participaram para tornar possível esta 

realização. 



RESUMO 

Sousa ALL. Prevalência da Hipertensão Arterial referida, percepção de 

sua origem e formas de controle em área da metropolitana de São 

Paulo - SP (1989 - 1990). [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde 

Pública da USP]. 

Objetivo. Estudar a prevalência da hipertensão arterial, a percepção de sua 

origem pela população segundo os modelos etiológicos, as formas de 

controle e a correlação entre os modelos e formas de controle. Material e 

Métodos. Utilizou-se banco de dados primário gerado por inquérito 

domiciliar de saúde (1989-1990), com 10199 entrevistas. Foi analisada a 

prevalência da morbidade referida, os modelos etiológicos, uso dos serviços 

e de medicação, e a correlação entre o modelo de percepção e estas formas 

de controle. Na análise estatística foi utilizado o teste qui-quadrado, 

regressão logística e freqüências absolutas e relativas. Resultados. A 

população de hipertensos maiores de 20 anos foi constituída de 1681 

indivíduos. A prevalência da hipertensão foi de 18,0%. Foi maior no sexo 

feminino e indivíduos com menor escolaridade. Prevaleceu o modelo de 

percepção endógeno. As mulheres apresentaram mais este modelo (p< 

0,00001 ). A maioria não usava os serviços de saúde (63,8%) e 44,0% não 

usavam medicação. As mulheres procuraram mais pela assistência (p = 

0,00002) e apresentavam mais uso de medicamentos (p = 0,00006). O 

modelo de percepção esteve associado com o uso de serviços, mas não ao 

de medicamentos. Conclusões. A prevalência referida reflete a taxa de 

detecção de casos e subestima o valor real. O modelo de percepção 

endógeno prevaleceu na população e isto deve ser usado para o 

planejamento e para estratégias de abordagem terapêutica. 

Descritores: Hipertensão arterial, modelos etiológicos. 



SUMMARY 

Sousa ALL. Prevalence rates of referred Hypertension, the perception of its 

origin and its contrai forms in the Metropolitan Area I São Paulo, 1989 -

1990, SP, Brazil. [USP Public Health Faculty]. 

Objective. The objective was to study the prevalence rates of referred 

Hypertension, the perception of its origin by the population according to 

etiological models, the forms of contrai and the correlation between the 

models and the forms of contrai. Material and methods. A primary database 

was generated from a household health survey (1989- 1990) when 10199 

families were interviewed. This data base was used to analyse referred 

morbidity prevalence, the etiological models, service and medication uses 

and, the association between the perception model and these forms of 

contrai. Chi Square tests, logistic regression and absoluta and relativa 

frequency were the statistical methods used. Results. The hypertensive 

population over 20 years of age was composed of 1681 persons. The 

prevalence of hypertension was 18%. lt was greater within the female group 

and people with less formal education. The endogenous perception model 

predominated. Woman presented this model more then man (p = 0,00002) 

and used more drugs (p = 0,00006). The perception model was associated to 

the use of services, but not to the use of drugs. 

Conclusions. The referred prevalence reflects the rate of case detection 

but underestimates its actual value. The endogenous perception model 

prevailed in the population and this ought to be used in planning and for 

strategic therapeutic approach. 

lndex terms: Arterial Hypertension, etiological models. 
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1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 - A Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é uma entidade clínica multifatorial, conceituada 

atualmente como uma síndrome, associada a alterações metabólicas e 

hormonais e a fenômenos tráficos (hipertrofia cardíaca e vascular), não 

devendo ser caracterizada somente pela elevação da pressão arterial acima 

de determinados níveis adotados para normalidade. A existência de uma 

definição operacional, traduzida em números, serve apenas para facilitar o 

diagnóstico, comportando, por outro lado, uma comparação com um "padrão 

ouro" (111 CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO, 1998). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde as taxas de 

mortalidade por doença coronariana e doença cerebrovascular estão 

aumentando rapidamente em países em desenvolvimento e nas antigas 

repúblicas socialistas. Isto ao ponto de se falar em uma segunda onda de 

epidemia das doenças cardiovasculares. Estima-se que, até o ano 2020, 

estas doenças ocuparão o primeiro e quarto lugar respectivamente como 

causas de morte no mundo. Diante disso o controle da hipertensão arterial 

apresenta-se como um desafio para as autoridades de saúde pública e 

profissionais de saúde, pois esta morbidade tem um papel central na 

patogênese tanto das doenças cerebrovasculares quanto das coronarianas 

(WORLD HEAL TH ORGANIZA TION, 1999). 

A Organização Mundial de Saúde estimava que, em 1997, havia 691 

milhões de pessoas hipertensas em todo o mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997). Só nos Estados Unidos da América do Norte, 

segundo os critérios do V Report of The Joínt National Commíttee on 

Detectíon, Eva/uatíon and Treatment of Hígh Blood Pressure, esse número 

seria de 40 milhões (VJOINT NATIONAL COMMITTEE, 1993). 
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A prevalência da Hipertensão Arterial é extremamente variável, 

segundo o país e também em função dos diferentes critérios de diagnóstico. 

Existem comunidades tribais onde a prevalência praticamente é nula ou 

então é muito baixa, como por exemplo populações de Ilhas do Pacífico, 

índios Yanomami e Xavantes no Brasil e comunidades isoladas como os 

Kalungas, também no Brasil (LOWENSTEIN, 1961; MADDOCKS, 1961; 

SUAREZ, 1985; LÓLIO, 1990b; JARDIM e col., 1992a; BLOCH e col., 1993; 

CARNEIRO e JARDIM, 1993). Outros países e regiões apresentam valores 

que variam desde 9,3% na Nigéria a 39,8% em Buenos Aires, 32,7% na 

Espanha e 27,9% em Barbados (FREEMAN e col., 1996a; KAUFAMN e col., 

1996; PURAS e col., 1998). 

Nos Estados Unidos, para os anos de 1971 a 1975 (NHANES 1), 

considerando o critério do Joint National Committee for the Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (V JNC), a taxa de 

prevalência encontrada foi de 36.3%. No segundo inquérito realizado de 

1976 a 1980 (NHANES 11) , esta taxa foi igual a 26,4%. Os resultados do 

último National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES 111 1988 

a 1991) revelaram uma taxa de 24,2% (WORLD HEAL TH ORGANIZA TION, 

1978; ROBERTS e ROWLAND, 1981; DRIZD e col., 1986; BURT e col., 

1995b). 

Segundo a Sociedade lnteramericana de Hipertensão essa é hoje 

uma enfermidade generalizada na América Latina com mais de 30 milhões 

de hipertensos, com pequenas variações de país para país: México -22,0% 

dos adultos; Equador- 22,0%; Uruguai- 20,0%; Chile- 18,8% das pessoas 

acima de 15 anos; Costa Rica -14,4% (SOCIEDADE INTEAMERICANA DE 

HIPERTENSÃO, 1996) . 

No Brasil, o impacto sócio-econômico da Hipertensão Arterial 

isoladamente também é significativo. COSTA, em 1983, apresentou dados 

da Secretaria de Serviços Previdenciários de 1978, que informavam que o 

tempo médio de trabalho perdido por pessoa, que esteve em benefício de 

saúde e retornou a atividade, foi de 370 dias, mais do que o dobro de 

afastamento por outras razões. Trata-se de doença que mais determina 
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afastamento do trabalho e de mais longa duração. É também a primeira 

causa de aposentadoria precoce, tanto em termos de incidência como de 

prevalência de incapacidade definitiva. As doenças cardiovasculares, 

incluindo a Hipertensão Arterial , representaram a terceira causa de auxílio

doença em 1986 com mais de cem mil licenciados (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1993). 

A maioria dos dados disponíveis sobre hipertensão arterial no Brasil 

são de mortalidade, portanto não deixam claro se as mudanças são ligadas 

à incidência de casos ou à letalidade dos mesmos. Deve-se considerar que 

atestados de óbitos não são os melhores instrumentos de registro desse 

agravo, pois devido às disposições internacionais de codificação das 

declarações de óbito, a hipertensão foi substituída como causa básica de 

morte pelas suas mais freqüentes complicações (doenças coronariana e 

cerebrovasculares). Estudos de mortalidade podem ser usados para 

determinar a influência da hipertensão arterial, desde que sejam utilizados 

os dados de mortalidade com causas múltiplas e não por causa básica 

(LÓLIO, 1990a; LESSA, 1998). Daí a dificuldade de estudar essa doença, 

dentre as cardiovasculares, pois mesmo as taxas de mortalidade só 

permitem análises indiretas sobre a sua presença. 

Muitos estudos sobre prevalência e aspectos epidemiológicos da 

hipertensão no Brasil têm sido feitos, desde a década de 40. Geralmente são 

estudos regionais com abrangência local (municípios, empresas). A maioria 

dos estudos que tem apresentado valores de prevalência utilizam-se da 

medida convencional da pressão arterial e diferentes metodologias para a 

amostragem e critérios de normalidade. Alguns estudos nacionais 

apresentam taxas de prevalência variando de 7,8% a 37,9% na dependência 

dos critérios adotados e da população investigada (LESSA, 1998). Apesar 

das limitações, são estudos que têm possibilitado um pouco mais de 

conhecimento sobre como se distribui essa morbidade em nosso país e o 

desenho de seu perfil epidemiológico na população brasileira (KLEIN, 1981, 

1985; LÓLIO, 1990a; CARNEIRO e JARDIM, 1993; MOURA e col., 1995). 
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1.2 - A Hipertensão como Fator de Risco 

A Hipertensão Arterial é o fator de risco mais comum para doenças do 

coração e doenças renais, representando altos índices de incapacidade e 

mortes, independente da associação com outros fatores preditivos dessas 

doenças. Estima-se que aproximadamente 35,0% dos eventos 

cardiovasculares ateroscleróticos possam ser atribuídos a Hipertensão 

Arterial. Trata-se de um fator de risco para todas as formas de doenças 

cardiovasculares ateroscleróticas incluindo insuficiência cardíaca, acidente 

vascular cerebral, doença coronariana e doença arterial periférica. 

Manifestações clínicas de doença coronariana, tais como angina, infarto do 

miocárdio e morte súbita estão aumentadas em pessoas com Hipertensão e 

o risco é proporcional à gravidade da Hipertensão prévia (LAURENTI e 

FONSECA, 1976; LÓLIO e LAURENTTI, 1986; KANNEL, 1993, 1996; 

LOTUFO e LÓLIO, 1995). 

O desenvolvimento da hipertensão tem um forte componente de 

fatores ambientais e de comportamento. A forma de conduzir a vida e os 

hábitos adquiridos quanto a alimentação podem ser responsabilizados pela 

presença desta morbidade em grande número dos casos. Diversos estudos 

epidemiológicos tem associado os níveis de pressão arterial com a 

obesidade, alta ingesta de sódio, consumo excessivo de álcool e inatividade 

física. Existem outros fatores de risco que interagem com a pressão arterial 

para aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tais como: tabagismo e 

dislipidemias (PAGE, 1976; COSTA e col., 1990; V JOINT NATIONAL 

COMMITTEE, 1993; KANNEL, 1993, 1996; STAMLER, 1997). 

A pressão arterial, particularmente a sistólica, tende a aumentar 

progressivamente com a idade. Estudos em populações primitivas não 

apresentam esse comportamento, como os índios Xavantes e Yanomami e 

descendentes de escravos na comunidade Kalunga (JARDIM e col., 1992b; 

CARNEIRO e col., 1993; BLOCH e col., 1993). O fator idade relacionado 

com a hipertensão está também associado ao modo de vida das 

civilizações. 
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As mulheres apresentam pressões arteriais mais baixas até a meia 

idade, mas estas tendem a aumentar acentuadamente com o tempo, 

equiparando-se com a pressão arterial dos homens após a meia idade. As 

taxas de morbidade e mortalidade são mais altas nos homens O estudo de 

Framingham mostra uma elevação média de 20mmHg na pressão sistólica e 

de 1 OmmHg na diastólica dos 30 aos 65 anos, sendo que entre as mulheres 

continuou a subir até a oitava década e entre os homens até a sétima 

(KANNEL, 1996; KAPLAN, 1990; DUNCAN e cal., 1993 ). 

Maior prevalência da hipertensão é reconhecida entre a população de 

raça negra. Estudos que procuram identificar a variável raça têm esbarrado 

na dificuldade da própria classificação racial que difere largamente de um 

país para outro (AZEVEDO, 1996) Na América do Norte, alguns estudos 

apresentam a prevalência da hipertensão arterial mais alta entre negros e 

com maior número de complicações como doenças cerebrovasculares e 

insuficiência cardíaca nesta raça. A prevalência em alguns estudos chegou a 

ser duas vezes maior entre os negros (HYPERTENSION DETECTION ANO 

FOLLOW-UP PROGRAM, 1977). Na população afro-americana residente 

nos Estados Unidos da América a alta prevalência de hipertensão e o 

fracasso do tratamento para alcançar o controle da doença, parecem estar 

associados ao baixo poder sócio-econômico e ao padrão de utilização dos 

serviços de saúde. No Brasil, estudos epidemiológicos também têm 

registrado maior prevalência da hipertensão arterial entre negros e mulatos 

do que entre os brancos (RIBEIRO e cal., 1981; COSTA, 1983; KAPLAN, 

1990; KANNEL, 1996; FANG e cal., 1996). 

Ainda há muita discussão sobre o grau de contribuição dos fatores 

genéticos e biológicos sobre a determinação e susceptibilidade para 

Hipertensão Arterial. Alguns pesquisadores preferem utilizar a idéia de raça 

como uma variável social mais relacionada com o ambiente. Dessa forma a 

raça estaria relacionada à Hipertensão através dos hábitos dietéticos e 

estresse psicológico. CARVALHO (1983) encontrou taxas de prevalência 

maiores entre grupos de presidiários, independente de raça e idade. A 

maioria das doenças crônicas que acometem mais os negros é mais comum 
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entre indivíduos com nível sócio-econômico mais baixo (LÓLIO, 1990b ; 

LOPES, 1996). CORDEIRO ( 1993) encontrou maiores prevalências entre 

os trabalhadores não especializados e com menores salários. 

As condições sócio-econômicas da população também são fatores 

que têm merecido a atenção de diversos autores. A grande dificuldade de 

comparar os dados existentes sobre hipertensão arterial e classe social é 

devido a falta de padronização de metodologia dos estudos. Apesar disso, 

pode-se notar entre os estudos existentes uma relação inversa entre 

hipertensão arterial e escolaridade, ocupação e renda familiar. Sociedades 

mais privilegiadas apresentam menores prevalências. Acredita-se que são 

questões que devem ser elucidadas à luz das relações sociais e seus 

produtos: estresse, urbanização, acesso aos serviços públicos de saúde e 

educação e condições de moradia (ANTONOVSKY, 1968; RIBEIRO e cal., 

1981; KLEIN, 1981; COSTA, 1983; KOCHAR e WOODS, 1990; LÓLIO, 

1990b; HE e cal., 1991; TORMO e cal., 1997). 

Outros estudos apontam para a agregação familiar nos casos de 

Hipertensão, em parentes de primeiro grau. Há maior semelhança entre a 

pressão arterial de gêmeos monozigóticos que entre os dizigóticos. Filhos 

adotados não apresentam correlação entre seus níveis de pressão e de seus 

pais, o que pode mostrar a existência de um patrimônio genético na 

determinação da pressão arterial (EYER, 1975; LÓLIO, 1990b). 

O consumo de álcool também está associado com maior prevalência 

de hipertensão. Já a associação entre o hábito de fumar e a hipertensão não 

tem sido consistente. No entanto, sabe-se que pessoas tabagistas 

desenvolvem mais formas malignas da doença e têm mais altas taxas de 

mortalidade por morte súbita e doença coronariana (PAGE, 1983; LANG e 

cal., 1987; LEVINE e cal., 1993; VALLES e cal., 1997). 

Correlaciona-se também a prevalência da hipertensão com a 

obesidade em uma relação direta entre o peso excedente ao ideal e uma 

maior prevalência dessa morbidade. Entre os mais obesos existe maior 

freqüência da hipertensão (LÓLIO, 1993). Resultados do Framingham Study 

sugerem que 78,0% dos homens hipertensos e 65% das mulheres podem 
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ter sua hipertensão atribuída diretamente à obesidade. Existe também uma 

relação inversa entre os níveis de atividade física e o valor pressórico, 

independente da obesidade. Há evidências que aumentando a atividade 

física pode-se reduzir a pressão arterial (STAMLER e col., 1985; LEVINE e 

col., 1993;KANNEL, 1996). 

A relação positiva entre o consumo de sódio e a prevalência da 

Hipertensão Arterial tem sido demonstrada em várias populações de 

diferentes partes do mundo. O consumo de sódio em países industrializados 

tem estado muito acima das necessidades fisiológicas e há uma associação 

entre esta ingestão e o nível da pressão arterial. Por outro lado, em 

populações primitivas, com baixo conteúdo de sódio na dieta, mostram 

valores de pressão mais baixos e sem alteração com a idade. O VI Relatório 

do Joint National Committee recomenda a redução moderada de sódio a um 

nível de aproximadamente 6 gramas de cloreto de sódio ou 24 gramas de 

sódio por dia (PAGE, 1976;LÓLIO, 1990; LEVINE e col., 1993; STAMLER, 

1997; VI JOINT NATIONAL COMMITTEE, 1997). 

1.3 - Definição de Hipertensão Arterial 

O diagnóstico da hipertensão arterial está associado a necessidade 

da realização de uma medida, traduzida em números muito mais do que a 

sinais e sintomas, como na maioria de outras patologias. 

A variável pressão arterial é uma constante fisiológica usualmente 

medida em em ou mmHg ou em kPa. Está sujeita a variações durante cada 

ciclo cardíaco, dependendo também de situações fisiológicas como 

mudança de posição, atividade física, alterações de temperatura, estresse 

emocional, situações de sono e vigília ou em situações patológicas como 

choque hemorrágico, insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio 

(LÓLIO, 1990b). 

Desde a década de 30 vários valores tem sido sugeridos para definir 

Hipertensão Arterial, variando de 120/80 a 180/11 O mmHg (PICKERING, 
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1990). Estabelecer números para limites de corte de normalidade da pressão 

arterial essencial na prática médica, pois são necessários critérios que 

sirvam como norteadores na sistematização do diagnóstico. 

O Joint National Committee for Detection, Evaluation and Treatment of 

High Blood Pressure (VI JOINT NATIONAL COMMITTEE, 1997) estabelece 

que, para o diagnóstico da hipertensão, devem ser feitas medidas 

apropriadas e repetidas da pressão arterial. Deve-se proceder a medida de 

um modo padronizado e com equipamentos que atendam aos critérios 

recomendados. 

A definição do diagnóstico, qualquer que seja o nível da pressão, 

envolve riscos e custos, tanto quanto benefícios. Para KAPLAN (1990) a 

hipertensão deveria ser definida a partir de níveis da pressão nos quais os 

benefícios (menos os riscos e custos) da ação ultrapassassem os riscos e 

custos (menos os benefícios) da falta de ação. 

Os critérios adotados no 111 CONSENSO BRASILEIRO DE 

HIPERTENSÃO (1998) estabelece como normal o indivíduo adulto (~18 

anos) com cifras inferiores a 85 mmHg de pressão diastólica e inferiores a 

130 mmHg de pressão sistólica. Valores de pressão entre 130-139 de 

sistólica ou 85-89 de diastólica, devem ser considerados no limite da 

normalidade ("normal- alta"). De acordo com este critério pode-se classificar 

a Hipertensão Arterial em Hipertensão Leve (ou estágio 1 ), Hipertensão 

moderada (ou estágio 2), Hipertensão grave (estágio 3) e Hipertensão 

sistólica isolada (111 CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO, 1998). 

Outra forma de classificação dessa morbidade é segundo a etiologia. 

Estima-se que mais de 90% dos casos não têm causa orgânica evidente e, 

portanto, são identificadas como hipertensão primária ou essencial. Nas 

situações em que alguma causa possa ser associada (doença renal, uso de 

drogas, doença de cushing, coarctação da aorta, doença das glândulas 

supra-renais, uso de contraceptivos hormonais ou gravidez) a hipertensão é 

secundária (KAPLAN, 1990; LÓLIO, 1990;111 CONSENSO BRASILEIRO DE 

HIPERTENSÃO, 1998; NOBRE, 1998). 
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Como qualquer medida, a pressão arterial pode sofrer variações em 

função de estímulos fisiológicos intrínsecos (sono, febre), ou ambientais (frio, 

calor, ruído). As medidas ainda podem sofrer alterações relacionadas ao mal 

uso do equipamento e a distorções do observador. Essa variabilidade da 

medida tem sido responsável pelas maiores dificuldades metodológicas nos 

estudos epidemiológicos. Diante disso tais estudos procuram reduzir a 

ocorrência de erros e de vícios na aferição através de técnicas padronizadas 

para o treinamento do observador, emprego de equipamentos modificados e 

manutenção e calibração freqüentes dos esfigmomanômetro, durante os 

processos de coleta. Mesmo assim, vale lembrar que a pressão arterial sofre 

flutuações casuais podendo apresentar valores diferentes em medidas 

subsequentes no mesmo momento. Por isso discute-se qual o número de 

medidas deveria ser válido para que se possa considerar o diagnóstico da 

hipertensão arterial. Pesquisas populacionais, que fazem uso das medidas 

de pressão precisam ser cautelosas na afirmação das taxas de prevalência 

encontradas. O 111 Consenso Brasileiro recomenda que para a confirmação 

diagnóstica as medidas sejam repetidas no mínimo duas vezes em ocasiões 

diferentes, sob condições controladas (LÓLIO, 1990; 111 CONSENSO 

BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO, 1998). 

1.5 - O Desafio do Diagnóstico: 

A detecção, tratamento e controle dos indivíduos hipertensos 

deveriam ser assinalados como alta prioridade diante do risco que a 

hipertensão arterial não tratada oferece e também considerando o valor da 

terapia anti-hipertensiva na redução deste risco,. 

Mesmo em países desenvolvidos, onde a tecnologia está avançada e 

os sistemas de saúde apresentam boa resolutividade, ainda não se pode 

afirmar que todo paciente hipertenso esteja identificado e esteja sendo 

tratado adequadamente. Tornou-se uma realidade reconhecida o fato de que 
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entre um terço e um quarto dos indivíduos hipertensos continuam sem 

diagnóstico (WHEL TON, 1994; SOCIEDADE INTERAMERICA DE 

HIPERTENSÃO, 1996; KANNEL, 1996; HYPERTENSION DETECTION ANO 

FOLLOW-UP PROGRAM, 1977). 

Entre aqueles diagnosticados muitos desconhecem sobre sua 

situação a maioria não busca tratamento e entre aqueles que tratam, a 

metade não alcança controle. Existe uma regra construída ao longo do 

tempo e comumente aceita sobre a epidemiologia da hipertensão arterial. É 

a chamada "The rufe of halves" . De todos os indivíduos hipertensos em uma 

comunidade, somente a metade conhece seu diagnóstico. Daqueles que 

conhecem, a metade está sob tratamento e daqueles que estão sob 

tratamento, a metade tem seus níveis pressóricos controlados 

satisfatoriamente (MARQUES-VIDAL e TUOMILETHO, 1997). 

Nos Estados Unidos da América essa tendência tem sido alterada 

pelo Programa Nacional de Educação sobre Pressão Arterial Alta 

(NHBPEP), estabelecido desde 1972. Segundo o último relatório do Joint (VI 

JOINT NATIONAL COMMITIEE, 1997) o programa tem alcançado sucesso 

em seu objetivo de aumentar o conhecimento, prevenção, tratamento e 

controle da hipertensão arterial. De acordo com os dados das pesquisas nos 

últimos trinta anos, pode-se identificar uma tendência em direção ao 

crescimento do conhecimento, tratamento e controle da hipertensão na 

comunidade, independente do ponto de corte de definição para a doença. A 

porcentagem de americanos que está ciente de que tem hipertensão arterial 

passou de 51,0% no segundo National Health and Nutrition Examination 

Survey(ll NHANES 1976 -1980) para 73,0% no 111 NHANES (1988 -1991 

fase 1 ). Esses dados ajudam a entender por que houve uma redução na 

morbi-mortalidade atribuíveis a pressão alta e com reflexo na redução dos 

custos nacionais de cuidados com a saúde naquele país No entanto, esta 

tendência de crescimento nestas taxas não têm se mantido e são hoje um 

motivo de preocupação, pois as taxas de controle da Hipertensão Arterial 

não continuaram a melhorar na década de 90 (WHELTON, 1994; VI JOINT 

NATIONAL COMMITIEE, 1997) (Tabela 1). 
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Tabela 1- Taxas populacionais de conhecimento, tratamento e controle da 

pressão arteriaJ alta em adultos. Estados Unidos, 1976 - 94. 

Taxas 

específicas 

Conhecimento 

Tratamento 

Controle 

NHANES 11 

1976-80 

(%) 

51,0 

31 ,0 

10,0 

NHANES 111 

(fase 1) 

1988-91 

(%) 

73,0 

55,0 

29,0 

Fonte: VI JOINT NATIONAL COMMITTEE, 1997. 

NHANES 111 

(fase 2) 

1991 - 94 

(%) 

68,4 

53,6 

27,4 

Em estudos epidemiológicos realizados em todo o mundo, a taxa de 

conhecimento sobre a hipertensão arterial tem variado de 9, 7% em Israel a 

90,0% em Barbados, e aqueles que estão sob tratamento de 24,0% no Egito 

a 85,0% em Barbados; e destes os que conseguem o controle pressórico 

varia de 7,6% em Buenos Aires a 72,0% em Barbados (DE-LENA e col. , 

1995; IBRAHIM e col. , 1995; FREEMAN e col., 1996b; AMAND e col., 1996; 

PAVLIK e col., 1997; TORMO e col., 1997; VALLES e col. , 1997) (Tabela 

02). 
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Tabela 2- Taxas de prevalência, conhecimento, tratamento e controle da 

pressão arterial alta em adultos. 

12 

Populações Prevalência Conhecimento Tratamento Controle 

(%) (%) (%) (%) 

Profiss1ona1s de saude 97 , 73 2 , 19 7 , 28 o , 

Egito (LJ 26,3 37,5 23,9 8,0 

St Lúcia \-'J 18,3 74,0 59,0 35,0 

Barbados \-'I 21 ,5 90,0 85,0 72,0 

China 1
"

1 6,6 25,0 15,0 3,0 

Jordão (:>J 17,1 48,6 - 36,5 

Israel (OJ 26,7 9,7 - -
Afro-americanos uJ 45,0 73,0 64,0 28,0 

Espanha 1
"'

1 - 80,8 61 ,5 33,7 

Buenos Aires 1
"

1 39,8 47,0 34,0 7,6 

FONTES: (1) VALLES col. , 1997; (2) IBRAHIM e col. , 1995; (3) FREEMAN e col., 

1996b; (4) TAO-S e col. , 1995; (5) JADDOU e col. , 1996; (6) AMAND e col. 1996; 

(7) PAVLIK e col., 1997; (8) TORMO e col. , 1997; (9) DE-LENA e col., 1995. 

Quando se procura identificar e tratar o indivíduo hipertenso o objetivo 

final é reduzir o risco de doença cardiovascular e as taxas de morbidade e 

mortalidade associadas. Os dados apresentados ajudam a confirmar que 

não basta o primeiro passo do diagnóstico, mas nenhum impacto será 

notado sobre as condições de saúde de uma população, no que se refere às 

doenças cardiovasculares, caso não seja alcançado maior sucesso no 

controle sobre a morbidade hipertensão arterial. 

A maior dificuldade em se alcançar maiores taxas de diagnóstico e de 

controle sobre a hipertensão advém da própria característica do agravo, que 

por apresentar uma sintomatologia pobre ou mesmo ausente, não leva à 

procura pela assistência. 



13 

1.5 - O Estudo da Hipertensão Arterial como Morbidade Referida 

Estudos epidemiológicos, que fazem uso de dados de mortalidade, 

são extremamente úteis para identificar a situação de saúde de uma 

população, principalmente quando os riscos de mortalidade são elevados. 

No entanto quando se percebe a redução desses riscos e se pretende 

conhecer as tendências ao declínio destas taxas, o que tem ocorrido por 

exemplo com as doenças cardiovasculares no ocidente, é mais pertinente 

julgar a situação de saúde em função da morbidade. O conhecimento sobre 

as taxas de morbidade de uma população é fundamental para que os 

serviços possam traçar suas metas e fazer o planejamento de cobertura 

populacional, dando início ao processo de demanda de atenção (MEDINA e 

col., 1987). 

Situações de saúde de uma população têm sido descritas com base 

nas consultas realizadas, possíveis hospitalizações e, mesmo, dados de 

mortalidade. Essa descrição fica restrita a uma fração da morbidade total, 

pois a totalidade do conhecimento de uma doença só seria possível através 

de exames médicos e diagnósticos da população. No entanto isso tem sido 

impraticável devido aos elevados custos financeiros e dificuldades 

operacionais. 

Na América Latina os registros ou notificações de casos pelos 

serviços de saúde nem sempre são completos e adequados, do ponto de 

vista de qualidade e da quantidade, pois os recursos limitados determinam 

que somente uma fração da incidência da enfermidade aguda e da 

prevalência de enfermidades crônicas seja assistida por profissionais de 

saúde e tenha portanto consulta registrada. Além disso as informações 

obtidas diretamente dos serviços de saúde são referentes à demanda, e 

não ao total da comunidade e podem, portanto, levar a quadros de 

morbidade populacional distorcidos. Para LEBRÃO e col., ( 1991) o 

desenvolvimento das estatísticas de morbidade tem sido muito lento e isso 

pode ser explicado em parte pelas dificuldades próprias do sistema de coleta 
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dos dados e também pela falta de padronização destas estatísticas e das 

diferentes definições dos casos de doença. 

Diante do prejuízo social produzido pelas enfermidades e do alto 

custo da assistência, as informações exatas que as estatísticas de 

morbidade podem oferecer tornam-se de extrema utilidade no planejamento 

das medidas de prevenção. Uma alternativa que vem sendo cada vez mais 

usada para este fim são os inquéritos populacionais. Trata-se do método 

mais apropriado em tais situações, pois proporcionam informações sobre 

áreas habitualmente pouco conhecidas no processo de produção de uma 

determinada enfermidade e da atenção médica. Eles oferecem uma valiosa 

informação a respeito da dimensão da percepção que a população tem da 

existência de enfermidades e sua relação com a utilização de serviços de 

saúde. Através de tais inquéritos é possível conhecer as características da 

morbidade, os motivos pelos quais uma pessoa consulta ou deixa de fazê-lo, 

os sistemas de serviços oficiais e tradicionais empregados, o nível de 

satisfação com a assistência, a freqüência da auto - medicação e os custos 

em geral (MECHANIC, 1976; MEDINA e col., 1987; MEDICI, 1990). 

A forma do levantamento dos dados de morbidade em inquéritos 

populacionais pode ser definida de forma distinta. Existe a "morbidade 

medicamente definida" que é aquela definida pelos profissionais e a 

"morbidade referida" pelo próprio sujeito acometido. São formas de medidas 

diferentes e que apresentam dificuldades específicas na coleta dos dados 

(LEBRÃO, 1997). 

No caso da morbidade identificada a partir de um diagnóstico 

profissional, a maior dificuldade nos estudos epidemiológicos é justamente a 

aferição dentro dos conceitos padronizados. Inquéritos epidemiológicos que 

se utilizam de coleta de dados como medidas de pressão arterial, dosagem 

sérica de colesterol, dosagem de eliminação de sódio, são altamente 

dispendiosos e muitas vezes inviabilizam os estudos. Deve-se lembrar, 

também que qualquer dado mensurável estará sempre sofrendo influências 

de variados fatores que podem interferir nos resultados. Esses fatores 

podem estar presentes no equipamento (necessidade de calibração), no 
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observador com sua subjetividade e no próprio indivíduo alvo destas 

medidas (variabilidade interna). 

No caso dos dados coletados a partir da morbidade referida pelo 

próprio sujeito a principal dificuldade é que somente serão levadas em conta 

aquelas doenças percebidas por esse sujeito. E assim, indivíduos 

assintomáticos poderiam, em um inquérito de auto-percepção, deixar de 

registrar doenças como anemia e hipertensão arterial, por exemplo, ou 

referirem doenças que não estão presentes. No entanto, a preferência pelo 

uso de dados assim referidos é justamente porque são eles que expressam 

demanda aos serviços de saúde, pois são as doenças percebidas pelos 

sujeitos que os motivam a procurar assistência (LEBRÃO, 1997). 

Outra dificuldade encontrada em estudos que fazem uso de dados 

referidos é a definição da morbidade. Devem ser construídos conceitos que 

estejam ao alcance do conhecimento da enfermidade por parte da 

população. Este conhecimento é variável, pois as populações têm uma 

construção própria e culturalmente aprendida. O problema é justamente 

conseguir definir a enfermidade de forma tal que possa ser entendida pelo 

sujeito alvo da percepção (CARVALHEIRO e col. ,1982; KROEGER, 1986; 

MEDINA e col., 1987; BOWLIN e col., 1993). 

Algumas vantagens de estudos com dados referidos incluem: a 

relativa rapidez e facilidade na coleta dos dados, baixos custos (se 

comparado com inquéritos que utilizam exames), a possibilidade de uso de 

leigos como entrevistadores e de medidas de percepção da saúde na 

comunidade (KROEGER, 1983). 

O uso de dados referidos pela população tem a vantagem de permitir 

um melhor conhecimento de como os fenômenos mórbidos e o desempenho 

dos serviços de saúde são vistos e, desta forma, valorizar a visão que a 

comunidade tem sobre o sistema de saúde e o processo saúde-doença. 

A percepção toma aspectos diferentes conforme a própria situação de 

desigualdade das condições sociais, econômicas e de reprodução da força 

de trabalho. A forma como são ofertados os serviços de saúde em cada 
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classe social ou região parece contribuir para o aprofundamento destas 

diferenças na percepção das enfermidades (OLIVEIRA e SIMOES, 1984). 

Um dos objetivos da maioria dos estudos aplicados tem sido avaliar 

as condições de saúde da população, tentando descobrir o componente 

submerso do processo saúde-doença - "a morbidade percebida ou sentida", 

ou ainda a "demanda reprimida", sem acesso aos serviços e analisar, 

também, a determinação social deste processo, subsidiando o planejamento 

de cuidados à saúde, em diferentes níveis geográficos ou administrativos. 

Busca-se, também, avaliar a presença de doenças específicas, contribuir 

para as pesquisas no campo das doenças crônicas ou grupos específicos de 

doenças e avaliar o uso de diferentes tipos de serviços de saúde 

(KROEGER, 1983; LEBRÃO e col., 1991). 

Os inquéritos domiciliares sobre morbidade referida pela população e 

sobre os serviços têm tido um uso sistemático desde os anos 20 

(SYNDENTRICKER 1925). São vários os estudos que têm se valido dessa 

forma de coleta de dados com múltiplos objetivos. Os exemplos mais 

completos são o National Health lnterview Survey, e o National Health and 

Nutritíonal Examinatíon Survey (NHANES) que começaram nos Estados 

Unidos a partir da década de 60, e que constam de levantamentos nacionais 

contínuos por amostra. São colhidos dados através da aferição com 

aparelhos e também dados referidos pela população. Dentre os estudos 

internacionais o mais abrangente é o "lntemational Collaborative Study on 

Health Care" que foi realizado em 12 regiões de sete países (KOHN e 

WHITE, 1976; ROBERTS e ROWLAND, 1981; KROEGER 1983; LEBRÃO, 

1997). 

No Brasil, o exemplo mais abrangente é a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD), implantada em 1967. A PNAD, a partir de 

1981, adotou um suplemento especial objetivando a obtenção de 

informações sobre as condições de saúde da população brasileira e de 

acesso aos serviços de saúde. A partir deste ano cada volume suplementar, 

em cada ano, atende determinada área. (Fundação IBGE 1981, 1990). 



17 

A maioria dos estudos realizados no Brasil foi com o objetivo de 

proceder o levantamento de condições de saúde de populações de 

determinadas regiões. Foi realizado por CARVALHEIRO e col. (1982) o 

"Levantamento de condições de saúde por entrevistas domiciliárias", em 

Ribeirão Preto . Em 1984 foi feita "Análise das condições de saúde e de vida 

da população urbana de Botucatu - SP" (CARANDINA e col., 1986; 

LEBRÃO e col., 1991 ). CARVALHO e cols., realizaram estudo no Estado 

da Bahia, em 1982 - 86, utilizando instrumento de coleta de dados 

semelhante ao da PNAD- 1981 (CARVALHO e col., 1988). Em ltapecirica 

da Serra- SP, nos anos de 1989- 90 foram colhidos dados para estudo da 

"Morbidade referida e utilização de serviços de saúde em localidades 

urbanas brasileiras" (CÉSAR e col., 1996). Nestes estudos foram analisados 

dados de morbidade referida e não se utilizou de qualquer aferição ou 

método para diagnóstico. 

No caso específico da hipertensão arterial, tem sido uma prática 

comum nos estudos internacionais, a coleta dos dados aferidos para a 

análise da tendência do agravo, da distribuição e prevalência e também para 

conhecer a porcentagem da população com hipertensão que tem 

conhecimento do diagnóstico, que esteja em tratamento, e que tenha 

alcançado o controle pressórico (conhecimento, tratamento e controle). 

Trata-se de um método que tem sido incorporado aos estudos brasileiros 

mais recentemente (BURT e col., 1995a; 1995b; VARGAS e col., 1997). 

O National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), nos 

Estados Unidos, tem sido o responsável pela vigilância sobre a hipertensão 

e faz isto baseando-se no cálculo da prevalência através da medida da 

pressão arterial. Devido ao alto custo e complexidade destes inquéritos, eles 

têm sido feitos com intervalos de, aproximadamente, 1 O anos. Entre eles, 

anualmente, são feitos levantamentos com o uso de dados referidos, como 

fonte alternativa de dados. Para usar os dados referidos com confiança é 

necessário conhecer sua validade, isto é, quanto reflete o diagnóstico da 

doença. A partir do NHANES 111 (1988 -1991) alguns estudos têm sido feitos 

para conhecer a validade do uso de dados referidos, especialmente no caso 
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da hipertensão arterial. O NHANES 111 incluiu entrevistas domiciliares, exame 

físico e análise de laboratório em uma amostra com adultos maiores de 25 

anos. Na entrevista foram considerados os dados de pressão arterial, uso de 

drogas antihipertensivas e características sócio-demográficas. Os 

participantes respondiam a pergunta: "Alguma vez um médico ou outro 

profissional de saúde lhe disse que tem hipertensão arterial, também 

chamada de pressão alta ?"Aqueles que afirmavam serem hipertensos eram 

então questionados sobre o uso de medicamentos e sobre o tratamento não 

farmacológico (dieta hipossódica, exercício físico, restrição do álcool). A 

pressão arterial foi medida aproximadamente seis vezes em cada 

participante e entrevistadores e médicos seguiam um protocolo padrão para 

obter as medidas. VARGAS e col. (1997) consideraram a validade dos 

dados comparando o diagnóstico prévio referido de hipertensão, contra o 

diagnóstico de hipertensão construído pela medida da pressão arterial e 

relato de uso de drogas hipotensoras ou uso de outras formas de controle. A 

sensibilidade, neste estudo foi de 75,0% e correspondeu ao conhecimento 

sobre a doença. Os resultados possibilitaram concluir que os dados de 

hipertensão arterial colhidos em entrevistas individuais podem ser 

apropriados como indicadores da prevalência da doença. Os autores 

concluíram que o dado referido da hipertensão pode ser usado para avaliar a 

tendência do agravo e como indicador da prevalência na ausência de 

medidas da pressão (VARGAS e col., 1997). 

BOWLI N e co I. ( 1993) também estudaram a validade de dados de 

morbidade referida. Eles utilizaram dados colhidos pelo Behavioral Risk 

Factors Surveillance System (BRFSS) do Centers for Disease Control dos 

Estados Unidos (CDC) através de inquéritos por telefone e exames físicos e 

laboratoriais. A maioria dos participantes foi examinada um mês após a 

entrevista ter sido realizada. A pergunta feita pelo telefone sobre a 

hipertensão arterial foi a mesma usada pelo NHANES 111. E a pressão arterial 

foi registrada após duas ou três medidas usando um Random-Zero 

Esfigmomanômetro. A sensibilidade encontrada neste estudo foi de 40,0% 

para os homens e 46,0% para as mulheres. A prevalência com os dados 
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referidos foi de 21 ,O e 22,0% para homens e mulheres e a prevalência "real" 

era de 37,0% e 36,0% respectivamente. Os autores concluem que inquéritos 

com dados referidos podem ser usados para estimar os valores de 

prevalência e que outros estudos devem ser feitos que possibilitem a 

validação de dados através da comparação com medidas objetivas. 

No Brasil, em estudo realizado no município de Botucatu -SP (1983 -

1984), utilizando-se de informações sobre morbidade referida, a hipertensão 

arterial representou 5,3% do total de queixas referidas. Nessa mesma 

população foi realizado estudo posterior com medidas de pressão arterial e a 

prevalência foi de 12,3% na faixa etária acima de 16 anos. Esses dados 

permitem inferir que mais de 50% dos hipertensos estavam sem diagnóstico 

(HABERMANN, 199?; LEBRÃO e col., 1991). 

Em estudo realizado por CHOR (1997), foi aferida a pressão arterial 

em 319 funcionários de um banco estatal, e a prevalência de hipertensão 

encontrada foi de 20,4%. As estimativas de sensibilidade da pergunta em 

relação à medida variou segundo a idade da população (os mais velhos 

parecem conhecer melhor sobre seus níveis pressóricos), critérios de 

classificação adotados e também do tipo de coleta dos dados. A 

sensibilidade encontrada aproximou-se de resultados de outros estudos com 

métodos semelhantes (BOWLIN e col., 1993; VARGAS e col., 1997). 

Um dos problemas na coleta de dados referidos sobre hipertensão é 

justamente o conceito admitido sobre esta enfermidade. Entre os próprios 

profissionais tem variado muito os critérios utilizados para se determinar a 

presença ou não de valores pressóricos altos. Níveis tensionais altos, mas 

próximos dos limites de normalidade, podem produzir confusão, pois a 

doença pode estar sendo diagnosticada por alguns, em consideração a 

diferenças mínimas acima do limite superior de normalidade e, refutada por 

outros, com base nos mesmos argumentos. Outra questão a ser 

considerada quanto aos critérios é a diferença entre o que é utilizado pelo 

clínico e o que se utiliza em pesquisa epidemiológica. Sabe-se que o 

diagnóstico clínico é baseado em diversas medidas da pressão, de 

preferência em diferentes ocasiões, enquanto em situações de coleta de 
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dados as medidas são feitas no mesmo dia. Por isso deve-se ter muito 

cuidado ao comparar dados para não colocar como semelhantes coisas 

distintas, pois em uma situação o objetivo é o diagnóstico individual e na 

outra a classificação populacional (CHOR, 1997). 

A classificação da população segundo o nível pressórico não é uma 

tarefa de fácil execução, pois está associada à medida da pressão arterial, a 

qual depende de treinamento para padronização e, mesmo assim, não está 

isenta de erros. A medida de pressão utilizada é, na verdade, a situação 

possível, onde segundo CARVALHEIRO e cal. (1982) o "investigador 

substitui o que ele gostaria de medir pelo que ele pode medir'', pois a 

pressão arterial verdadeira, aquela obtida pela medida direta intra-arterial, 

está inviabilizada em estudos populacionais. Alguns obstáculos precisam ser 

superados na coleta de dados em tais estudos, como por exemplo: a 

necessidade de equipamentos calibrados, equipamentos conferidos 

sistematicamente, pessoal com treinamento específico e manuseio e 

transporte adequado desse equipamento (CARVALHEIRO e cal., 1982). 

É evidente que somente a medida da pressão arterial pode servir 

como instrumento para coleta de dados dos valores pressóricos, em estudos 

de prevalência populacional desta morbidade. A possibilidade de inquéritos 

com dados de morbidade referida, em se tratando da Hipertensão Arterial, 

apresenta-se como uma alternativa para o conhecimento do nível de 

diagnóstico na região. Este conhecimento reflete o uso dos serviços de 

saúde e a assistência que tem sido ofertada, consequentemente traduzido 

na cobertura da extensão da morbidade. 

O que pode ser observado nos estudos já realizados com a presença 

da medida da pressão arterial, é que muitas vezes o valor pressórico ocupa 

espaço central nas análises e outras variáveis sobre o uso dos serviços de 

saúde e mesmo sobre a percepção da população sobre a doença deixam de 

ser exploradas. 

Estudar a hipertensão arterial como morbidade referida, sem a 

exigência da medida da pressão, pode facilitar o acesso a novos ângulos de 

conhecimento sobre esta doença. 
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Como já foi demonstrado, o uso de dados referidos está sendo cada 

vez mais utilizado em diversos estudos sem prejuízo na qualidade 

metodológica ou dos resultados. O fato de ser a hipertensão um agravo 

mensurável com instrumento específico e que pode ser interpretada dentro 

de uma escala numérica não deve obrigar o investigador a se limitar aos 

números no seu conhecimento. Existem situações, como das doenças 

sexualmente transmissíveis, hanseníase e AIDS, em que não há uma 

medida numérica específica e nem por isso os estudos sobre estas doenças 

são inviabilizados. Estudar o perfil epidemiológico e o padrão do uso dos 

serviços de saúde pela população hipertensa, sob o ângulo de sua própria 

percepção da doença, pode ser uma nova possibilidade para conhecer mais 

sobre as desigualdades na assistência e nas suas necessidades. 

Um banco de dados assim gerado pode servir como nova fonte de 

informações para o planejamento de ações de saúde voltadas para grupos 

definidos e de acordo com as necessidades apresentadas. O que, em última 

análise, poderia significar redução de custos nos serviços de saúde e 

incremento nos benefícios ofertados (CESAR e TANAKA, 1996; BORREL, 

1997). 

1.6 - A Percepção da origem da Doença 

"A doença é o lado sombrio da vida, uma espécie de cidadania 

mais onerosa. Todas as pessoas vivas têm dupla cidadania, 

uma no reino da saúde e outra no reino da doença. Embora 

todos prefiramos usar somente o bom passaporte, mais cedo 

ou mais tarde cada um de nós será obrigado, pelo menos por 

um curto período, a identificar-se como cidadão do outro país." 

(SONTAG, 1984, p.?). 
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Estar doente é um dos aspectos da vida, é um fenômeno vital e 

representa uma das maneiras pela qual os corpos organizados se 

manifestam. A enfermidade é proveniente do indivíduo, e de imediato não 

revela seu vínculo com o social. Ela deve ser entendida como um fenômeno 

social que faz parte do modo de organização da vida cotidiana e da história 

pessoal de cada um. Trata-se de um fenômeno que não é apenas físico, 

mas possui uma dimensão psicológica "que passa pelo vivenciar e pela 

emoção de cada indivíduo". A natureza social da doença se verifica na 

especificidade do processo de adoecer e morrer dos diferentes grupos 

humanos, isto é, na análise das condições coletivas de vida. Existe uma 

historicidade nas doenças, ligada a todos os acontecimentos do ser humano 

(BERLINGUER, 1988; VAITSMAN, 1992; MONEGO, 1995). 

( .... ) "o social, o cultural e o econômico são a fonte de origem 

das cadeias de causalidade que conduzem à saúde ou à 

doença através de uma contradição dialética, porque são os 

mesmos fatores os que ao final atuam para produzir uma ou 

outra" (BREIHL, 1991, p.18 ). 

Existem diferenças profundas, entre indivíduos e entre povos no modo 

de reagir às doenças. As representações das doenças estão relacionadas às 

categorias sócio- culturais. A saúde e a doença são distribuídas de maneira 

desigual entre os indivíduos, classes e povos. Segundo MINAYO (1988) as 

concepções de saúde-doença são construídas em referência ao lugar e à 

posição de classe e no conjunto das experiências dadas por um modo de 

vida particular. Cada sociedade faz uma representação própria da doença 

em cada tempo. 

A doença se manifesta e é percebida individualmente. Geralmente a 

percepção individual sobre a doença está associada aos usos e 

representações sociais que a pessoa faz de seu corpo. A experiência da 

doença é o que há de mais individual no ser humano e ao mesmo tempo o 

que é mais repleto de social. As interpretações engendradas do meio social 
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e cultural ultrapassam as razões do corpo individual. (MINAYO, 1988; 

BERLIINGUER, 1988; OLIVEIRA, 1998). 

A forma como uma população percebe a doença pode ser o 

determinante do seu comportamento de cuidado com a saúde, assim como 

do conceito de causalidade construído social e culturalmente. A forma como 

a doença é entendida vai permear a relação que se estabelece entre o 

indivíduo e os sistemas de saúde. Através de um processo de definição e 

interpretação o conceito de doença torna-se cristalizado e a partir daí são 

formulados os planos de ação. A construção social da concepção de doença 

tem um efeito importante na determinação por busca de assistência e sobre 

o tipo de profissional que será consultado. O modo como o indivíduo se 

percebe doente vai determinar diretamente o seu discurso e mesmo como 

ele entende que deva ser feita a assistência. Geralmente os 

comportamentos das pessoas devem ser considerados como uma função 

dos motivos, conhecimentos e crenças pessoais (MINAYO, 1988; 

KROEGER, 1986; MECHANIC, 1978; BLUMHAGEN, 1980; OLIVEIRA, 

1998). 

Um modelo de crenças e a forma de perceber o mundo são 

construções individuais, com influência das características da personalidade 

e do status social, e que vão estar na gênese da determinação dos 

comportamentos. Doenças que são ricas em sintomatologia fornecem 

material suficiente para que a pessoa se preocupe e se motive a buscar 

assistência e uma definição da morbidade identificada e sentida. Em 

situações onde os sinais e sintomas são obscuros ou até mesmo ausentes, 

esta motivação está ausente e muitas vezes sinais são "inventados" e 

sintomas podem ser criados como forma de justificar a doença. 

As percepções e atitudes em relação à doença variam muito. O que a 

população pensa a respeito das doenças não deve ser desvinculado da 

própria concepção que trazem sobre a saúde. O comportamento em saúde é 

determinado a partir da consideração que o indivíduo tem em relação à 

possibilidade de ter um problema de saúde e acreditar que poderá minimizar 

a ameaça com atitudes individuais. A crença individual sobre saúde, a 
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percepção e motivação que se tem sobre a realidade, tem valor primordial 

na determinação do comportamento. Além das crenças em saúde, as 

características de personalidade e o status social são importantes fatores 

que têm implicações na tomada de ação (REZENDE, 1989; LESCURA, 

1990). 

Quando estão presentes as motivações é esperado que haja como 

conseqüência um comportamento em saúde. Os sintomas de doenças, a 

ameaça à vida ou o medo de incapacitações podem funcionar como 

motivações. A motivação é pois uma condição necessária para a ação, como 

também vai determinar a forma de percepção do meio ambiente. Por outro 

lado o comportamento pode existir mesmo na ausência deste agente 

motivador, caso esteja presente a ação do trabalhador em saúde 

(LESCURA, 1990). 

O indivíduo, ao identificar a presença da doença, julga o seu estado 

por suas manifestações intrínsecas e seus efeitos e busca no profissional de 

saúde a legitimidade de sua situação através de uma definição. A busca por 

esta definição é precedida pela percepção do indivíduo da doença em seu 

corpo. A partir daí define comportamentos em relação a seu estado e define 

o poder estar doente, não só para si como para o outro e para a sociedade. 

Mais do que a opinião dos médicos, é a própria apreciação dos pacientes e 

das idéias dominantes do meio social que vão determinar o que chamar 

doença (CANGUILHEM, 1982; BERLINGUER, 1988). 

A doença, como um fato objetivo, está revestida de um juízo social 

pelas conseqüências que provoca na vida cotidiana. Estar doente ou estar 

bem de saúde são noções que transbordam de significações (econômicas, 

políticas, morais, religiosas, existenciais). O sentir-se doente e a 

identificação da doença são parte do processo de adoecer e estão 

envolvidos tanto com a dimensão individual quanto social . 

LAPLANTINE (1991) propõe a construção de modelos da doença e da 

cura identificados a partir da linguagem. Existe um número limitado de 

termos no processo de elaboração da interpretação da doença que vai 

possibilitar que o discurso seja usado para identificar estes modelos. A 
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percepção dita espontânea da doença - e que de fato é sempre aprendida -

é eminentemente seletiva. Toda elaboração, seja erudita ou popular, de uma 

representação é o resultado da escolha ao mesmo tempo cultural e 

individual, lógica e afetiva. Essa elaboração sofre influencia do pensamento 

científico, mas não se fundamenta nele. Portanto os modelos propostos por 

LAPLANTINE (1991) tem o objetivo de dar conta teoricamente dessa 

exploração empírica limitada, construídos a partir da percepção individual, 

mas inseridos historicamente e socialmente. Não existe a predominância de 

um modelo sobre o outro. O que se observa é que, historicamente, há 

variações entre aceitar um ou outro modelo conforme o conhecimento 

científico da época e mais ainda com relação à construção social de cada 

representação. Ressalte-se ainda que não há uma derivação histórica entre 

eles. As diversas representações são explicadas através da construção de 

dois modelos gerais, o modelo etiológico, relativo às origens e causas das 

doenças, e o modelo terapêutico relativo às formas elementares de cura. 

Os Modelos Etiológicos foram organizados em pares opostos assim 

identificados: Ontológico e Funcional, Exógeno e Endógeno, Aditivo e 

Subtrativo, Benéfico e Maléfico. 

Modelo Ontológico: neste modelo prevalece a idéia que existe um ser da 

doença. A doença tem sempre uma causa precisa, o ser da doença está 

presente em alguma parte do corpo, provocando lesões e se traduzindo em 

sintomas. A primeira expressão científica desse modelo surge em uma das 

correntes da medicina hipocrática e irá afirmar-se na exploração da 

anatomia, culminando com as descobertas da microbiologia de Pasteur. O 

discurso da doença é o discurso sobre o corpo ou parte dele. Esse modelo 

oferece duas vantagens: a) as doenças são isoláveis: a causa é identificada 

como uma lesão provocada por um agente material em órgão ou tecido 

específico; b) as representações localizadoras tranqüilizam, pois retiram do 

indivíduo a culpa por estar doente. "É tranqüilizante saber que as doenças 

são realidades que, finalmente, têm pouco a ver com a pessoa do doente" 

(LAPLANTINE 1991, p. 52). A doença é representada como anônimo, como 
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"não - eu". A origem da doença está fora do indivíduo, ele não carrega a 

culpa do adoecer. Mesmo hoje, até doenças discutidas dentro de outro 

modelo ( endógeno ), têm recebido atenção diferente, evidenciando uma 

persistência de um modo de pensar ontológico. A depressão, por exemplo, 

tem sido apresentada pelas associações psiquiátricas americanas como 

uma doença igual a qualquer outra, cuja cura só depende de mecanismos 

biológicos calibrados e reposições de substâncias. O paciente não deve 

vasculhar em seu íntimo as causas dessa depressão. Ele não tem nenhuma 

responsabilidade por isso. A responsabilidade é do sistema biológico. Isto 

reforça uma certa irresponsabilidade sobre os próprios conflitos. 

Modelo Funcional (ou Relaciona!): o normal e o patológico passam a ser 

pensados em termos de equilíbrio e desequilíbrio, e a do~nça é considerada 

como um desarranjo, por excesso ou por falta. Ocorre uma ruptura com o 

modelo anterior que é de uma medicina dos agentes patogênicos para uma 

medicina de reações patológicas. Deve-se admitir que cada elemento e 

cada fenômeno natural, como cada condição da existência do homem pode 

igualmente transformar-se em fonte de doença. A doença é pois uma 

alteração da própria vida. E o elemento que pode ser a fonte da saúde pode 

também causar o mal. A vida tem aptidão de funcionar normalmente e 

também de se degenerar na doença e, ainda mais, de tender em direção a 

morte. A morbidez não é mais considerada como um ser independente do 

organismo, mas trata-se de um processo de reação. A doença se apresenta 

então como a "função fisiológica desviada" . Ela é a própria reação do 

organismo e que vai ser julgado, durante um certo tempo, como responsável 

pela maior parte, para não dizer totalidade, dos problemas patológicos. Ao 

passar de uma interpretação ontológica para o modelo relaciona! observa-se 

uma completa mudança de perspectiva e surge uma percepção não apenas 

anatômica, mas também fisiológica da doença. Não são mais partes isoladas 

do corpo que estão doentes, mas a pessoa do doente como um todo está 

envolvida (BERLINGUER 1988; LAPLANTINE 1991 ). 

Mo<;lelo Exógeno: a doença aqui é vista como o resultado de uma 

intervenção exterior de elementos estranhos, que a partir de fora vem se 
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abater sobre o indivíduo. Esta exterioridade pode ser identificada: a) na 

vontade má de um "poder antropomorfizado" que pode ser o diabo, o 

feiticeiro ou mesmo Deus; b) ou pode ser representada por agentes nocivos 

resultado das relações do ser humano com o meio físico como as influências 

mórbida dos planetas; influência geográfica, climática, meteorológica, 

condições ecológicas e sociais da existência; ou ainda a relação do ser 

humano com o meio químico e bioquímica: alimentos, odores, intoxicações. 

Pasteur, até 1875, apresentava um primeiro esquema onde a relação de 

causa e efeito era exclusiva do micróbio sobre o organismo. Existia uma 

primazia da etiologia exógena de natureza microbiana. A pesquisa etiológica 

pasteuriana dificilmente pode ser dissociada da noção de entidade mórbida 

independente. A causalidade totalmente exógena pode ser associada a 

representação ontológica. Existe uma imputação etiológica a partir da 

cultura, que atribui a origem de um número muito grande de doenças, tanto 

ao meio social quanto ao modo de vida, como: a poluição, o ruído, as más 

condições de moradia, o desemprego, problemas familiares; o sedentarismo, 

responsável pela obesidade e pelos riscos de problemas cardiovasculares, o 

trabalho; o acidente propriamente dito, exógenos; a alimentação, 

particularmente as "conservas"; o tabaco e o álcool. O alimento tem sido 

apontado como um adversário constante. Algumas vezes ele é reconhecido 

como fraco demais ou forte demais, outras vezes é visto como mal 

equilibrado, não natural, e aparece agindo como uma causa extrínseca 

sobre o organismo. Desta forma pode-se identificar e isolar os verdadeiros 

culpados da doença fora do indivíduo e o inimigo tem nome (HERZLICH 

1968; LAPLANTINE 1991). 

Modelo Endógeno: a doença é vista como uma conseqüência de 

desequilíbrio do interior do indivíduo e seu exterior e não mais uma entidade 

estranha. Ela parte do próprio interior do sujeito, sua origem está no próprio 

ser humano, que é o gerador do que lhe acontece. Esta compreensão se 

exprime nas noções de temperamento, tipo de caráter, de constituição, de 

disposição e predisposição, de natureza, de organismo, de hereditariedade. 

Existem algumas doenças para as quais uma etiologia endógena parece se 
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impor como evidência: doenças da nutrição, desarranjos do metabolismo, as 

alergias, desequilíbrios hormonais como o diabetes, distúrbios funcionais 

como a hipertensão essencial, câncer e doença mental. Há duas variantes 

neste modelo: a variante somática, mais precisamente genética, que atribui 

a etiologia aos ascendentes e a doença a um exterior temporal com relação 

ao sujeito, negligenciando a personalidade no que ela tem de singular e 

responsabilizando o destino e a fatalidade; e a psicológica que dá maior 

ênfase ao doente do que a doença e que tem forte relação com a 

personalidade (a história do sujeito), orientado-se a partir da liberdade e da 

culpabilidade. Uma doença pode ter sua origem no exterior do doente e no 

entanto ter sido provocada por ele que seria responsável em evitar aquele 

agravo. 

Modelo Aditivo: a doença é determinada pela presença de algo e não pela 

sua ausência. Trata-se de um modelo que guarda estreita relação com as 

formas ontológica e exógena. As expressões usadas ajudam a atestar a 

adição, o acréscimo indesejável: tenho gripe, estou com AIDS, estou com 

dor de cabeça. Existe uma estreita ligação entre a natureza da imputação 

etiológica e as condições sociais e econômicas de existência em diferentes 

épocas na mesma sociedade. No século anterior as patologias geralmente 

eram devidas à falta, à carência, à ausência. Em nossa época vivemos a 

patologia do excesso. 

Modelo Subtrativo: neste modelo a doença é uma ausência com uma pré

compreeensão negativa. Ela é o resultado de alguma coisa a menos que 

precisa ser restituída e que requer terapia aditiva. Os exemplos desta 

representação podem ser dados com a úlcera e o desmaio. 

Modelo Maléfico: a doença é nociva, perniciosa, indesejável e 

completamente privadora E como um mal ela deve ser evitada e combatida. 

Trata-se de um desvio biológico e social. O doente torna-se aos olhos dos 

outros e aos seus próprios olhos como um ser sem valor social. Esta 

representação é presente de modo muito forte na cultura ocidental que 
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"ensina a viver a doença como um não-sentido radical que nada revela e 

que nada pode justificar" (LAPLANTINE 1991, p.1 03). 

Modelo Benéfico: a doença é vista positivamente como uma tentativa para 

restaurar o equilíbrio perturbado. Ela tem um sentido, seus sintomas são 

mensagens a serem ouvidas e entendidas. a doença é vista positivamente 

como uma tentativa para restaurar o equilíbrio perturbado, permitindo um 

reconhecimento social que antes fazia falta ao indivíduo. O papel que o 

doente representa na sociedade produz um sentimento de prazer, de 

gratificação. A afirmação de que a doença tem um sentido positivo, uma 

função insubstituível e que tem um valor em si mesma, remete-nos a uma 

interpretação totalizante produto de um pensamento religioso. "A doença que 

fere a carne, cura a alma" (BERLINGUER 1988). A legislação social é um 

exemplo de como a doença (prejuízo ou privilégio) pode produzir benefícios 

econômicos ou trabalhistas, que são assegurados aos operários atingidos 

por acidente ou doenças profissionais (LAPLANTINE, 1991 ). 

Para BERLINGUER (1988) existem alguns significados básicos que a 

sociedade dá à doença: ela pode ser vista como sofrimento, anormalidade, 

perigo, sinal e mesmo como forma de alcançar estima. Portanto, a doença é 

um elemento de influência na vida individual e na sociedade, provocando 

conseqüências e atitudes. 
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No Quadro 1 apresenta-se uma, sinopse dos modelos etiológicos 

propostos por LAPLANTINE (1991). 

Quadro 1 
Síntese dos modelos etiológicos segundo seus pares. 

MODELO ONTOLÓGICO MODELO FUNCIONAL 

Polo orgânico Polo temporal 

Expressão científica = anatomia baseada Expressão científica = fisiologia baseada no 

no estudo das lesões; geografia médica do modelo clínico apoiado na observação dos 

corpo sintomas. 

MODELO EXÓGENO MODELO ENDÓGENO 

A doença é o resultado de uma intervenção A doença parte do próprio interior do sujeito. 

exterior. O doente é responsável pela gênese de seu 

O indivíduo não pode ser responsabilizado. estado mórbido. 

A causalidade totalmente exógena pode A variante somática deste modelo pode ser 

ser associada a representação ontológica. associada a representação funcional. 

MODELO ADITIVO MODELO SUBTRATIVO 

A doença é determinada pela presença de A doença é uma ausência. 

algo . 

MODELO MALÉFICO MODELO BENÉFICO 

A doença é nociva, perniciosa, indesejável A doença é vista positivamente como uma 

e privadora. tentativa para restaurar o equilíbrio 

perturbado. 

Em estudo realizado por BLUMHAGEN (1980) sobre as causas da 

hipertensão arterial tentou-se identificar qual a percepção popular sobre esta 

doença e como as pessoas agiam em decorrência de seus sistemas de 

crenças. As respostas produziram categorias que foram agrupadas em duas 

causas principais: a psicossocial e a física. 

Causa Psicossocial: o estado identificado com esta causa foi 

chamado pelos indivíduos de Hyper- Tension, diferenciando da Pressão Alta 

por ser um estado caracterizado por nervosismo, ansiedade, tensão, 

exaustão e/ou excitação e que pode ser responsável pela elevação da 

pressão arterial. Dentro das causas psicossociais surgiram distintas 
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categorias que podem ser associadas ao par de modelo exógeno-endógeno 

conforme suas identificações: 

a) Estresse Crônico externo: os estressares se originam fora dos 

indivíduos e foram divididos em três grupos; aqueles que são episódios 

agudos mas momentâneos; aqueles identificados no ambiente do trabalho 

(desemprego, ocupação estressante, work too hard) e o terceiro grupo é 

formado pelo estresse normal, mas acumulado, como falta de lazer, vida 

estressante, preocupação, ansiedade. Pode-se associar com facilidade 

estes resultados e o Modelo Exógeno proposto por LAPLANTINE (1991 ). 

b) Estresse Crônico Interno: nesta categoria as causas são vistas como 

problemas psiquiátricos ou resultado da convivência com problemas 

familiares por longo tempo. Trata-se de uma característica do indivíduo 

que não é vista por ele como herança familiar. Aqui pode-se associar o 

Modelo Endógeno. 

c) Estresse agudo: aqui a causa é vista como qualquer situação que esteja 

afetando temporariamente o indivíduo, como ficar zangado com alguém, 

ser parado pela polícia etc. As pessoas acreditam que algumas são mais 

propensas a se tornarem hipertensas em tais situações do que outras. A 

responsabilidade individual estaria associada aos agentes externos na 

causalidade da doença. A permanência dessas situações poderia resultar 

então na alteração do estado físico e mudar para estresse crônico 

externo. 

Causa Física: aqui são agrupados uma variedade de fatores 

associados ao biológico que podem provocar alterações fisiológicas. Estes 

podem estar relacionadas com mecanismos hereditários, alimentação (sal, 

gorduras, comida em excesso), tabagismo, alcoolismo. A causa da doença, 

no caso especificamente a Hipertensão Arterial, surge como algo externo ao 

indivíduo. No entanto, esta exterioridade não é mencionada aqui como 

pretexto para eximir de culpa, pois, a responsabilidade por permitir o agravo 

ao corpo é também do indivíduo e da coletividade. 

Os estudos apresentados mostram, sob perspectivas diferentes, que 

a construção de concepções sobre a doença são feitas a partir de pontos 
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diversos mas que apresentam cruzamentos na historicidade dos fatos e da 

linguagem (HERZLICH, 1968; BLAUMHAGEN, 1980; BERLINGUER, 1988; 

LAPLANTINE, 1991 ). 

Esses modelos podem ser reconhecidos a partir de investigações que 

têm utilizado diferentes métodos teóricos. A construção das representações 

sobre as doenças vai sofrer determinações da época, do local, do 

desenvolvimento da ciência e também da própria doença em questão. Um 

método que vem sendo utilizando em anos recentes foi o desenvolvido por 

KLEINMAN (1980), que busca descrever as doenças, a partir da crença 

individual. Trata-se do Modelo Explanatório de Doenças ("Explanatory 

Models of 11/ness"). Sua construção consta de questões a serem respondidas 

pelos indivíduos: 

a) O que causou esta doença ? 

b) Por que ela começou exatamente nesse tempo particular ? 

c) Por que eu? Por que comigo? 

d) Em que resultará esta doença ? 

e) O que pode ser feito sobre isso ? 

Este método tem sua origem em três fontes principais: 

a) idiossincrática: é derivado das próprias experiências e 

observações pessoais, portanto vai variar individualmente. 

b) popular ou senso comum empírico: quando uma doença 

acontece ela ocorre não só para o indivíduo doente mas também 

para o meio social que o envolve. Portanto, essa experiência vivida 

coletivamente produz representações sobre as doenças que vão 

sendo historicamente construídas na medida em que se 

manifestam e interferem com a vida individual e coletiva dos povos. 

E senso comum que todos os excessos, sejam de alimentação, 

trabalho, emoções, são prejudiciais à saúde e sobrepõe a idéia de 

que a saúde esteja associada a manutenção do equilíbrio e 

interrupção destes excessos (NGOKWEY, 1988). 
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c) profissional: a fonte é alguém que tenha conhecimento científico 

sobre a doença. 

E haveria ainda outra fonte para o conhecimento popular sobre 

causas de doenças, as crenças e práticas religiosas (NGOKWEY, 1988). 

Pensar sobre a causalidade da hipertensão arterial e os possíveis 

modelos que podem ser construídos ao redor deste agravo, reconduz para a 

questão primária sobre como este agravo é visto pela população e se é 

identificada como doença entre o meio não científico. 

A identificação da percepção de causalidade da hipertensão arterial 

entre a população vai estar contaminada pelos conceitos já existentes e pelo 

conceito de doença construído socialmente. A hipertensão só veio a se 

tornar um mal conhecido a partir do desenvolvimento tecnológico que 

possibilitou a aferição de medidas através das quais a doença pode ser 

traduzida dentro de determinados padrões. O que lhe confere a identidade, 

não são os sinais ou sintomas, ou qualquer característica identificada 

popularmente, mas o saber científico. Para a população os órgãos sadios 

são silenciosos, portanto a fonte do conhecimento profissional torna-se única 

para que os indivíduos construam suas percepções e possam explanar 

sobre suas condições de hipertensos. 

A população procura os serviços de saúde quando é motivada por 

algum fator desencadeante de mal estar, de "não se sentir bem", e que 

costuma ser o reconhecimento de sintomas por parte dos indivíduos. Com 

relação à hipertensão arterial, a demanda não é formada por pessoas que 

suspeitam da morbidade, pois geralmente o diagnóstico é feito de forma 

inesperada, ao se buscar solução para outras queixas aparentes. 

A falta de conhecimento sobre a doença, sua origem, causas, 

conseqüências e controle, têm sido responsabilizados pela baixa adesão dos 

hipertensos ao tratamento e, pelo baixo sucesso da terapêutica, com 

impactos insignificante sobre a população. Aqueles que abandonam o 

tratamento parecem conhecer menos sobre a hipertensão (CADLWELL e 

col., 1970; BLACKELL, 1973; DEGOULET e col., 1983; CURB e col., 1985; 

MION Jr., 1987; ZWEIFLER e KAUNISTO, 1989; JARDIM e col., 1992a). 
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Este é o grande desafio dos serviços que atendem aos hipertensos: 

promover a remoção de todos os obstáculos que impeçam a melhor adesão 

do paciente. Segundo JARDIM (1998) o grau de conhecimento do indivíduo 

sobre o seu problema reflete em um comprometimento efetivo no auto 

cuidado e em maior chance de sucesso. 

É necessário então buscar entender a percepção que os indivíduos 

trazem sobre a doença e as formas como isso pode motivar suas ações e 

comportamentos. Estudos com esse objetivo têm sido raros e de difícil 

execução. O uso dos dados referidos no caso específico da hipertensão 

arterial lança luz sobre questões do comportamento dos indivíduos 

hipertensos, principalmente naquilo que se relaciona ao conhecimento sobre 

a doença, o tratamento e as ações tomadas para o seu controle. 

Estudar a prevalência referida de uma doença como a hipertensão, 

repleta de singularidades, é também conhecer como esta morbidade é 

percebida fora do âmbito técnico-profissional. Pois será justamente está 

forma como a doença é sentida que determinará as ações sobre seu 

controle e que devem também determinar as organizações dos serviços de 

saúde que assistem esta demanda. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral 

Estudar a prevalência da hipertensão arterial referida, a percepção 

sobre a origem da doença e as formas de controle exercidas sobre o agravo, 

em adultos maiores de 20 anos, residentes em área da região metropolitana 

de São Paulo. 

2.2 - Objetivos específicos: 

• conhecer a prevalência da hipertensão arterial referida segundo variáveis 

sócio-demográficas: idade, sexo, município de residência, escolaridade e 

condição de classe. 

• estudar a percepção que os indivíduos que referiram hipertensão arterial 

têm sobre a origem da doença, segundo as variáveis sócio-demográficas; 

• estudar o uso dos serviços de saúde e o uso de medicação hipotensora 

como formas de controle sobre a morbidade, segundo as variáveis sócio

demográficas; 

• analisar a associação entre a percepção sobre a origem da doença e as 

formas de controle. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 - Área de Estudo 

A região delimitada para este estudo compreende oito municípios da 

Grande São Paulo: <1~aboão da Serra, <2>Embú, (3>cotia, <4>vargem Grande 

Paulista, (5)1tapecirica da Serra, <6)Embu-Guaçu, (7) Juquitiba e <a> são 

Lourenço da Serra. Foram considerados seis municípios desta área, pois 

os dados de Vargem Grande Paulista e Cotia são apresentados juntos 

porque até o momento em que o inquérito foi aplicado eles possuíam um 

sistema de saúde em comum. São Lourenço da Serra na época da coleta 

ainda pertencia a ltapecirica. A região ocupa uma área de 1.491 Krn2
, sendo 

que os municípios menores são Vargem Grande Paulista (29Krn2
) e Taboão 

da Serra (20Krn2
). E os maiores são Juquitiba(550Krn2

) e Cotia (325Krn2
) 

(Figura 1 e Tabela 3). 

Figura 1 

Mapa da Região Metropolitana de São Paulo - SP. 
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Tabela 3- Distribuição dos municípios segundo área e população. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo - SP .1989 - 1990. 

Município área (Km2
) População (censo 91) 

Cotia 325 106822 

Embu 68 155851 

Embu-Guaçu 171 35873 

ltapecirica da Serra 136 85372 

Juquitiba 550 19866 

Taboão da Serra 20 159894 

S. Lourenço da Serra 192 7482 

Vargem Grande Paulista 29 15840 

Total 1491 587000 

Fonte: Fundação SEADE 1993. 

A população da área segundo o Censo Demográfico de 1991 , 

realizado pelo IBGE, era de 588.700 pessoas, sendo que cerca de 50% 

eram do sexo feminino e 55%, de 20 anos e mais (FUNDAÇÃO IBGE, 1994) 

(Figura 2). 



Figura 2 

PirAmide populacional da área do ERSA -12. Regilo 
idadl Sudoeste da Grande Slo Paulo, 1989-90. 
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Mudanças nos padrões de mortalidade, natalidade e migração de uma 

população podem ser refletidas na pirâmide populacional evidenciando a 

história passada naquela área. A região apresenta um desenho que se 

assemelha a forma piramidal tipo 2, com uma base mais larga e diminuindo 

conforme avançam as idades (LAURENTI e col., 1987). A razão de 

dependência1 é alta (61,42%), e observa-se também que 35,33% da 

população tem menos de 15 anos, e 4,38% tem mais de 60 anos. O que 

reflete uma população jovem com diminuição da mortalidade nessa faixa, 

diminuição da natalidade e também início de envelhecimento. A pirâmide da 

região estudada guarda o mesmo perfil da pirâmide desenhada para a 

população do Brasil. 

Os municípios de Cotia e Embu-Guaçu apresentam a população com 

melhor nível sócio-econômico, com melhores condições de moradia e têm 

densidade populacional média de 328,68 e 209,78hab/Km2 respectivamente. 

1Razão de dependência = fi0 de habitantes 0 !- 15 + n° de habitantes 65 e + X 100 
habitantes 15 1- 65 
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O crescimento em Cotia, deu-se às custas da instalação de moradias 

destinadas às populações de estratos sócio-econômicos mais elevados. 

Cotia apresentou a menor razão de dependência (55, 1 %). Neste 

município foi encontrada a maior proporção com nível superior de 

escolaridade (13,0%) e, também a maior proporção de famílias pertencentes 

à burguesia (2,6%). 

Taboão da Serra, Embú e ltapecirica da Serra são municípios que 

apresentam características comuns. Eles possuem áreas pequenas, que 

fazem limite com a capital, apresentam as maiores populações e são 

densamente povoados. Taboão da Serra com 7.994,70hab/Km2 e Embú 

com 2.291,43 hab/Km2
. Apresentaram nos últimos anos as maiores taxas de 

crescimento populacional às custas do crescente número de favelas, com 

condições precárias de moradia e saneamento. Geralmente a população 

destes municípios trabalha longe de suas residências, um padrão de 

emprego favorecido pela proximidade com São Paulo. Embú foi o município 

que apresentou a maior proporção de jovens, com 37,5% menores de 15 

anos (SUAREZ, 1996) (Tabela 3 e 4). 

Juquitiba, com a menor taxa de crescimento urbano, é um município 

situado mais distante da capital e relativamente isolado dos demais. Talvez 

por isso ainda guarde muitas características rurais, tendo a maior parte de 

sua população trabalhando no próprio município. É o município que 

apresentou a menor densidade demográfica com 36.12hab/Km2 e também a 

maior proporção de idosos (~ 65 anos) e uma alta razão de dependência 

(70,2%). Juquitiba foi o município com a maior proporção de analfabetos 

( 16, 1%) e a maior proporção de sub proletariado como condição de classe 

(13,3%) (FUNDAÇÃO SEADE, 1993; SUAREZ, 1996). 



Tabela 4- Número de habitantes por domicílio e densidade 

demográfica (hab/Km2
) por municípios. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo - SP .1980-1991 . 

Cotia 4,71 3,50 160,62 328,68 

Embu 4,61 3,86 1408,82 2291,43 

Embu-Guaçu 4,59 3,16 123,06 209,78 

I tapeei rica 4,59 3,59 184,38 283,09 

Juquitiba 4,40 2,47 22,71 36,12 

Taboão 4,51 3,82 4882,75 7994,70 

Fonte: Fundação SEADE, 1993. 
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Todos estes municípios apresentaram grande crescimento urbano na 

década de 80 (GATTÁS, 1996) (Tabela 5). 

Tabela 5- Distribuição dos municípios do ERSA -12, segundo taxa de 

crescimento urbano. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1980- 1991 . 

1. Taboão da Serra 

2. Embu 

3. ltapecirica da Serra (São 

Lourenço) 

4. Juquitiba 

5. Embu-Guaçu 

6. Cotia (Vargem Grande 

Paulista) 

100 

100 

91,4 

68,9 

94,7 

95,3 

Fontes: Fundação SEADE 1993; SUAREZ, 1996. 

4,58 

4,52 

3,97 

4,31 

4,97 

4,92 
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Alguns fatores são apontados para o aumento dessa taxa, sendo que 

apenas uma pequena parte pode ser atribuída ao crescimento vegetativo. 

Acredita-se que a urbanização desorganizada, resultado da expulsão de 

populações da área central do município de São Paulo para municípios 

periféricos seja o fator que melhor explique essa explosão. Esse movimento 

migratório tem provocado a instalação de favelas e domicílios precários, 

muitas vezes sem as devidas condições de saneamento (GATTÁS, 1996). 

Na época em que a coleta de dados foi feita a região contava com 

cinco hospitais, sendo que no Embú e em T aboão da Serra não havia 

nenhum. Cotia possuía, em 1989, cinco Centros de Saúde da rede estadual 

para seus 100.000 habitantes, enquanto Taboão da Serra contava com 

apenas dois para uma cobertura de 160 mil pessoas (Fundação SEADE, 

1993). 

3.2 - Fonte dos Dados 

Esse estudo utilizou parte dos dados primários obtidos por entrevistas 

domiciliares, realizadas através do inquérito populacional "MORBIDADE 

REFERIDA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ERSA-12 

1989/1990" (CESAR e col., 1996). 

Esse banco foi criado a partir de coleta de dados realizada em um 

período de doze meses, com 9.842 domicílios visitados, e 10.199 entrevistas 

realizadas, na região sudoeste da Área Metropolitana de São Paulo, que 

para fins administrativos era denominada de ESCRITÓRIO REGIONAL DE 

SAÚDE ITAPECERICA DA SERRA (ERSA- 12). 



42 

3.3 - População de Estudo 

Para efeito desse estudo foram considerados, no banco de dados 

criado a partir do Inquérito, todos os indivíduos de 20 anos e mais de idade, 

residentes na área especificada, e que referiram hipertensão arterial 

(pressão alta). Para isso foi usada a questão 66 ("O sr(a) tem algum desses 

problemas de saúde" - seguida de lista) e selecionados todos os 

questionários com resposta positiva para o primeiro item desta questão 

(pressão alta). 

3.4 -Amostragem 

O processo amostrai para o inquérito e criação do banco de dados 

primário utilizou a técnica de amostragem conhecida como "amostragem de 

área". Os indivíduos são selecionados a partir de seus domicílios de 

residência. 

Esse processo apresentou as seguintes fases 

1) seleção de amostra representativa da população residente em 

cada um dos municípios da região estudada. Cada município foi 

considerado como um conjunto de setores e sub-setores 

censitários e foram divididos, segundo a densidade de domicílios, 

em dois grupos chamados estratos. O estrato I ficou constituído 

por setores e sub-setores com grande quantidade de domicílios 

por Km2 e o estrato 11 pelos setores e sub-setores com baixa 

concentração de domicílios. 

2) após a estratificação foram sorteados 30 setores ou sub-setores 

em cada município, sendo que 70% estavam no estrato I. Em 

seguida foi realizada a atualização dos mapas e conferido o 

número de domicílio de cada um. No estrato I foi realizado uma 

segunda etapa de sorteio e selecionados 4 quarteirões do total do 

setor. Em seguida foram selecionados os domicílios dentro desses 
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quarteirões. No estrato li a segunda etapa do sorteio correspondeu 

à seleção direta dos domicílios. Dessa forma a amostra de 

domicílios ficou representativa do total de domicílios de cada 

município da área. 

3) foi realizada a definição dos grupos de idade e sexo para estudo, a 

fim de que ficassem garantidos números suficientes para as 

análises. Isso foi feito porque alguns grupos populacionais, como 

os menores de 1 ano e os de idade mais avançada, representam 

proporção muito pequena da população e são, ao mesmo tempo, 

aqueles que mais apresentam problemas de saúde e que buscam 

assistência nos serviços. Para garantir a participação desses 

grupos foi entrevistado em cada domicílio sorteado número igual 

de indivíduos de cada domínio. Foi definido como 200 o número 

de indivíduos a serem entrevistados em cada domínio. Os 

domínios considerados foram: menores de 1 anos; 1 a 6 anos; 7 a 

19 anos; 20 a 49 anos masculinos; 20 a 49 anos femininos; 50 

anos e mais masculinos e 50 anos e mais femininos. Para 

alcançar uma taxa de cobertura de 80% e considerando as 

possibilidades de perdas e recusas, foram sorteados em cada 

domínio, 250 indivíduos. O tamanho da amostra foi calculado 

utilizando-se a prevalência correspondente à situação de 

variabilidade máxima (0,50) e admitindo como aceitável uma 

precisão onde o erro máximo de amostragem não ultrapassasse 

7%, em 95% das possíveis amostras. 

4) outra fase do processo foi a ponderação e ajuste. Em razão da 

forma de seleção da amostra tomou-se necessário realizar a 

ponderação dos dados para permitir a análise. Foram 

consideradas as frações amostrais específicas, na população total 

de cada município. Foi feito também o ajuste levando-se em conta 

as informações do Censo do IBGE - 1991. Foi estimada a 

população total de cada município para 1 º-de janeiro de 1990, a 

partir da população censitária de 1980 e 1991. Dividiu-se a 
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população de cada domínio, estimada para 1º-de janeiro de 1990, 

pelo número de indivíduos, do mesmo domínio, na população 

amostrai, obtendo assim o peso específico para cada domínio. O 

cálculo foi feito para todos os domínios em cada município, 

expandindo a população amostrai conforme os pesos específicos 

encontrados. 

O desenho da amostra com maiores detalhes já foi objeto de 

publicações anteriores (CESAR e col., 1996; CESAR e TANAKA, 1996; 

GATTÁS, 1996). 

3.5- Coleta de Dados 

O questionário para coleta dos dados para o banco pnmano foi 

organizado em 14 blocos (anexo 1 ) e os temas abordados foram: morbidade 

referida para os 15 dias anteriores à entrevista; referência de doença crônica 

ou de deficiência física; teste de CAGE - indicativo de alcoolismo; consumo 

de medicamentos nos três dias anteriores à entrevista; utilização de serviços 

de saúde e de seguro-saúde; uso de serviços odontológicos; uso de serviços 

materno-infantis (pré-natal, parto e puericultura); imunizações; conhecimento 

sobre saúde - doença e opinião sobre os serviços utilizados; condição sócio

econômica dos indivíduos entrevistados maiores de 14 anos; condição 

sócio-econômica dos chefes de família; caracterização da habitação e 

consumo de bens duráveis. 

Neste estudo foi identificado, a partir da questão 66, todos de, no 

mínimo 20 anos, que assinalaram a presença de pressão alta como 

morbidade referida. A partir desta identificação foram analisadas as 

respostas de todas as questões do Bloco 7, que está relacionado com 

Doenças Crônicas. Desta forma foi possível conhecer a distribuição 

epidemiológica da hipertensão arterial referida segundo variáveis 

demográficas e sociais, conhecer a percepção sobre a origem da morbidade 
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e o uso dos serviços de saúde e de medicamentos hipotensores, como 

formas de controle. 

3.6 - Definição das Variáveis 

3.6.1 - Variáveis Sócio-Demográficas: 

Para o estudo da prevalência da hipertensão arterial referida foram 

consideradas as variáveis idade, sexo, município de residência, escolaridade 

e condição de classe social . 

A idade foi registrada em anos e o município de residência foi 

considerado segundo a informação do entrevistado. 

A escolaridade foi analisada pela freqüência em anos no ensino 

formal, classificando-se como analfabetos aqueles que não freqüentaram 

escola e que não sabiam ler; em primeiro grau 1 o correspondente à fase 

chamada de primário; primeiro grau 2, correspondente ao ginásio; segundo 

grau e superior. 

A classe social foi definida, segundo Lenni (1957) citado por 

LOMBARDI ( 1988:1) em: 

"grandes grupos de homens que se diferenciam entre si pelo 

lugar que ocupam em um sistema de produção historicamente 

determinado, pelas relações em que se encontram com respeito aos 

meios de produção (. . .), pelo papel que desempenham na 

organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo e a 

proporção em que percebem a parte da riqueza social de que 

dispõem. As classes são grupos humanos, um dos quais pode 

apropriar-se do trabalho do outro, por ocupar postos diferentes em um 

regimen determinado de economia social. " 

Para análise da condição de classe foi utilizada a operacionalização 

do conceito de classe social na versão modificada da proposta de Bronfman 
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e Tuirán (LOMBARDI e col., 1988), onde considera-se a relação com os 

meios de produção para a classificação. A distinção entre classes levou em 

conta a inserção do indivíduo nos processos de produção, circulação e 

coadjuvantes. Desta forma foram classificados como pertencentes à: 

burguesia, nova pequena burguesia, pequena burguesia tradicional, 

proletariado típico, proletariado não típico e subproletariado, sendo que cada 

classe e frações de classe podem ser assim descritas: 

Burguesia: constituída por todos os proprietários dos meios de produção 

que empregam força de trabalho assalariada, exercendo uma função de 

exploração do tipo capitalista; 

Nova Pequena Burguesia: representada pelos agentes sociais que ocupam 

postos de mais alto nível técnico e de tomada de decisões, e aqueles que 

apesar de não ocuparem cargos de direção exercem funções que exigem 

formação profissional de nível universitário (diretores de empresas, gerentes, 

altos oficiais do exército e da polícia, quadros diretivos da burocracia, 

legisladores, engenheiros, cientistas, professores); 

Pequena Burguesia Tradicional: composta por agentes sociais que, sem 

formação universitária, têm meios de produção próprio e portanto a 

capacidade de reproduzir-se de maneira independente. (agentes da indústria 

artesanal, pequenos comerciantes) 

Proletariado: inclui os agentes sociais, sem formação de nível superior, que 

não dispõem dos meios de produção e de trabalho e vendem a sua força de 

trabalho, ficando sob a relação de exploração não exercendo eles mesmos, 

nem direta ou indiretamente, a função de exploração. E de acordo como este 

trabalho é realizado podem ainda ser distinguidos em dois subgrupos: 

• Proletariado Típico: trabalhadores que desempenham atividades 

diretamente vinculadas a produção e transporte de mercadorias 

(motoristas, pedreiros, operários); 

• Proletariado Não Típico: têm relação indireta com a produção 

(bancários, funcionários públicos) 

Subproletariado: inclui os agentes sociais que desempenham uma 

atividade predominantemente não assalariada, em geral instável, com a qual 
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obtém salários e/ou rendimentos inferiores ao custo mínimo da reprodução 

da força de trabalho. (vendedores ambulantes, serviços domésticos, 

engraxates). 

Nesta classificação os pensionistas, estudantes e donas de casas não 

são considerados, e deverão surgir no estudo como dados não classificados. 

3.6.2- Categorização para Estudo da Percepção sobre a Doença: 

Para o estudo da percepção quanto a origem da doença foi usada a 

questão 69 do questionário ("Por que sr(a) acha que esse problema 

apareceu ?'}. Para isso foram consideradas todas as respostas registradas 

para proceder a categorização. Como se tratava de uma questão aberta e 

que possibilitava respostas variadas, foi necessário organizar estas 

respostas mediante o agrupamento em categorias para fins de análise. 

1. Inicialmente foram escolhidos aleatoriamente 300 questionários do total, 

entre aqueles que referiram pressão alta e tinham idade mínima de 20 

anos. Foram listadas as respostas desta questão, exatamente na forma 

em que estavam registradas, de acordo com o número do questionário no 

município de residência. Na medida em que as respostas começaram a 

apresentar um padrão de repetição considerou-se ter atingido uma 

cobertura suficiente para a construção das categorias e foi suspensa a 

listagem (PATION, 1980). O número de questionários escolhidos 

inicialmente para a categorização obedeceu ao critério de repetição. 

2. Em seguida, esta listagem foi usada para criar categorias que 

apresentavam um padrão semelhante. Como por exemplo, respostas em 

branco, negativas, relacionadas a sintomas, à situação sócio-econômica, 

etc. 

3. As respostas foram classificadas segundo estas categorias e 

posteriormente os modelos etiológicos, propostos por LAPLANTINE 

(1991 ), foram usados para classificação destes grupos. 

4. A partir da criação destes grupos observou-se que era possível construir 

um quadro para que fossem apresentadas as categorias distribuídas 
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conforme cada grupo e segundo os modelos em que se enquadravam. 

Para cada categoria e subgrupo foi dado um código alfanumérico que 

identificava a resposta. Por exemplo: 

EXÓGENO = (A) CAUSAS SÓCIO-ECONÔMICAS = (A 1) condições 

ambientais /clima/poluição = respostas: 

• "foi para o litoral e a pressão aumentou" 

• "é o tempo de calor" 

• "é o clima daqui ... " 

ENDÓGENO = (C) CAUSAS PSICOSSOCIAIS = (C5) nervosismo; 

preocupação= respostas: 

• "devido problemas de fundo nervoso" 

• "passou muito nervoso com a família" 

• "passou muito nervoso e ainda passa" 

5. Em seguida, todas as respostas (n= 1681 ), além daquelas usadas 

inicialmente, foram transcritas em uma listagem em editor de texto, 

constando identificação do questionário, e a resposta na íntegra, 

conforme expressado pelo indivíduo. 

6. A partir desta listagem completa todas as respostas receberam então um 

código correspondente a categoria e subgrupo proposto. 

7. Depois de codificadas todas as respostas foi criado um novo campo, 

agregado ao banco de dados primário, para receber o código da 

categoria, criando-se assim a possibilidade da análise da percepção 

sobre a origem da hipertensão arterial. 

As categorias propostas, com seus subgrupos e códigos dentro de 

cada modelo, podem ser vistas no Quadro 2: 



Quadro2 

Categorização das respostas quanto à percepção da população sobre a 

origem da Hipertensão Arterial. 

ENO 

(E) OUTROS 

ECONÔMICA 

(B) S 

clima I poluição 

(a2) situação de trabalho 

(a3) situação de vida 

(b1) dietas 

COMPORTAMENTAIS E (b2) tabagismo 

DE HÁBITOS DE VIDA (b3) alcoolismo 

(C) PSICOSSOCIAIS 

(O) NATURAIS I 

BIOLÓGICAS 

(b4) sedentarismo 

(b5) medicamentos I 

acidentes 

(c1) doença na família 

(c2) morte na família 

( c3) separação 

(c4) relacionamento familiar 

(cS) nervosismo; 

preocupação 

(d1) idade 

( d2) hereditariedade 

(d3)outrasdoençasl 

sintomas 

( d4) gestação 

( d5) menopausa 

49 
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3.6.3 - Questões Usadas para Estudo do Controle da Doença: 

A análise sobre o controle da hipertensão arterial, entre aqueles que 

referiram a morbidade, foi feita utilizando-se das questões 68, 70, 71, 73, 7 4, 

76 e 77 do questionário. São questões sobre o uso dos serviços de saúde e 

de medicação específica: 

Questão 68- Foi algum médico quem disse que o sr. (a) tem essa doença? 

Esta questão objetivava reconhecer se o entrevistado tinha tomado 

conhecimento da pressão alta através de diagnóstico médico ou não. 

Questão 70 - O sr. Visita o médico ou o serviço de saúde periodicamente 

por causa deste problema ? 

A resposta a esta questão identifica os indivíduos que têm como hábito a 

busca por assistência ao problema específico da hipertensão arterial. 

Questão 71 -Por que o sr.(a) não vai periodicamente ? 

A justificativa para não buscar assistência para o problema de saúde 

diagnosticado pode servir para identificar os motivos que provocam a não 

adesão ao tratamento. 

Questão 73 - Alguma vez lhe foram receitados medicamentos de rotina para 

este problema ? 

Neste caso foi investigado junto ao entrevistado se ele tinha recebido receita 

de profissional médico e definido que medicamento de rotina era aquele que 

era receitado com uma certa regularidade e com especificidade para 

determinada doença. 

Questão 74- O sr. (a) tomou algum (s) medicamento (s) regularmente para 

este problema nos últimos 30 dias ? 

Para registrar a resposta a esta questão foram utilizadas as informações 

referentes à questão 73. 

Questão 76- Porque o sr. (a) não tomou? 
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Neste caso, dependendo do que o entrevistado respondeu pode existir mais 

de uma resposta. 

Questão 77- Como foi obtido este (s) medicamento? 

Esta questão buscava identificar a forma como a medicação hipotensora era 

obtida pelos indivíduos, isto é, se compravam ou se obtinham no serviço 

público onde buscavam assistência. 

3. 7 -Análise dos Dados 

O banco de dados utilizado, como fonte primária, foi codificado com 

utilização do pacote estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS) 

no Centro de Computação Eletrônica da USP (CCE). 

A análise específica desse trabalho foi feita utilizando-se do mesmo 

pacote, apresentando o cruzamento entre as variáveis, segundo seus 

valores absolutos na amostra e os cálculos de proporções e coeficientes na 

amostra ponderada (SPSS, 1993). Utilizou-se também do software Statistica 

(STASOFT, 1998) para o processamento dos dados e elaboração de 

gráficos. 

3. 7.1 - Análise da Prevalência da Hipertensão Arterial Referida 

Neste estudo utilizou-se banco de dados, como fonte secundária para 

análises de distribuições e proporções e cálculo da prevalência da 

hipertensão arterial segundo as variáveis especificadas. 

A análise da distribuição etária das populações dos municípios da 

região mostrou que há diferenças importantes que os caracterizam. Diante 

disso optou-se por trabalhar o coeficiente de prevalência da hipertensão 

arterial padronizado por idade, a fim de possibilitar a comparação das 

variáveis (LAURENTTI e col., 1985). 
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A primeira parte deste estudo apresenta a descrição do perfil 

epidemiológico da hipertensão arterial referida, utilizando-se o resultado do 

cálculo do coeficiente de prevalência e segundo as variáveis sexo, idade, 

município de residência, escolaridade e condição de classe social. Estas 

informações permitem conhecer como a morbidade está presente na região 

e sua importância como agravo coletivo. 

A prevalência da hipertensão foi calculada considerando no 

numerador o total de hipertensos nos diferentes grupos etários, diferentes 

municípios e níveis de escolaridade e no denominador o total da população 

no mesmo grupo. Desta forma procurou-se verificar se a prevalência 

apresentava uma distribuição uniforme nas diversas categorias de cada 

variável de interesse. Os coeficientes de prevalência foram padronizados 

segundo a idade, e analisados de acordo com a distribuição. 

Para o cálculo destes coeficientes foram utilizados os dados da 

amostra ponderada de forma que fosse mantida a referência populacional 

deste indicador. Os dados são apresentados em sua freqüência absoluta e 

os coeficientes sobre a amostra ponderada. Foram calculados os intervalos 

de confiança da distribuição da prevalência da Hipertensão Arterial referida 

para comparação. Outros testes estatísticos não foram realizados em razão 

do uso da amostra expandida. 

3.7.2- Análise do Modelo Etiológico da Hipertensão Arterial 

Nesta parte o foco do trabalho passou a ser somente o grupo formado 

pelos hipertensos. Foi feita a análise da percepção que esta população traz 

sobre a origem da doença. Para isto foi utilizada parte da idéia do que seria 

o Modelo Explanatório. Como se trata de um banco de dados construído à 

priori e que continha uma única questão de acesso à explanação individual 

sobre a doença, decidiu-se por usar este dado, pois a riqueza das demais 

informações poderiam sobrepor a limitação do questionário aplicado. Foi 

analisada na amostra esta percepção e como isto se dá segundo as 

variáveis do estudo. 
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A questão 69 foi categorizada e foram usadas as categorias para a 

classificação segundo os modelos etiológicos endógeno e exógeno no 

primeiro nível. As respostas têm características hierárquicas, e neste nível 

apresentar-se-ão sempre binárias. Neste nível os dados assim classificados, 

foram analisados segundo sua distribuição na população de hipertensos e as 

associações com as variáveis do estudo (Qui-quadrado- com correção de 

Yates). 

No segundo nível das categorias (causas) e o terceiro nível 

(respostas) foi realizada análise estatística descritiva a partir das tabelas e 

gráficos. Optou-se por não realizar testes neste nível pois há um número 

muito grande de caselas vazias, o que poderia prejudicar a validade dos 

resultados. 

3.7.3 - Análise sobre o uso dos serviços de saúde e uso de 

medicamentos como formas de controle sobre a hipertensão arterial 

A terceira parte apresenta uma análise da forma como a população 

faz o controle sobre a doença. 

Esta forma de controle foi considerada de acordo com a rotina de 

busca por assistência e o uso de medicamento específico. Estas categorias 

foram descritas segundo as variáveis do estudo. 

Ainda neste nível foram realizados testes Qui-quadrado de 

independência para verificar se existia relação entre as variáveis do controle 

e as variáveis independentes (sexo, idade etc) As justificativas das respostas 

(segundo e/ou terceiro nível das variáveis) foram objeto de análise descritiva 

com relação às variáveis independentes. 

Com estas três partes da análise pretendeu-se traçar o perfil dos 

hipertensos de acordo com sua distribuição epidemiológica, sua percepção 

da doença e a forma como fazem o controle sobre a morbidade. Foram 

análises realizadas separadamente. 

A última parte do estudo apresenta a análise conjunta desses perfis. 
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3. 7.4 - Regressão Logística Múltipla 

Para verificar o efeito conjunto das variáveis do estudo e das formas 

de percepção sobre as formas de controle apresentadas utilizou-se a análise 

de regressão logística múltipla. 

Os modelos construídos procuraram descrever o efeito conjunto das 

variáveis independentes (sexo, idade, condição de classe social, 

escolaridade e modo de percepção) sobre as variáveis dependentes (uso 

dos serviços de saúde e uso de medicação). Foram incluídas somente as 

variáveis independentes que apresentaram alguma importância na 

determinação das variáveis respostas e estudado o poder real de cada uma. 

Para a análise multivariada foram utilizadas somente as variáveis que 

mostraram significância (p <0,05) na descrição dos dados (modelos de 

percepção, sexo, faixa etária, escolaridade, condição de classe social). 

Os modelos foram construídos separadamente para análise sobre o 

uso dos serviços de saúde e o uso de medicamentos pelos indivíduos 

hipertensos. Cada modelo apresentou a relação das variáveis com os modos 

de percepção e o controle sobre a morbidade (PREGIBON 1981; HANLEY 

1983). 

Os modelos construídos refletem a probabilidade do indivíduos 

hipertenso utilizar os serviços de saúde ou fazer uso de medicamento 

hipotensor, quando são ajustadas as outras características. Uma razão de 

chances maior do que um significa que a presença da característica é risco 

para a variável dependente (BERQUÓ e col., 1981 ). 
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4 RESULTADOS 

4.1 - Descriçlo da Amostra 

Os procedimentos utilizados para a seleção da amostra (descritos nos 

Métodos) exigem o ajuste dos dados antes que se proceda a análise. A 

amostra ponderada representa no seu conjunto, a população do estudo. 

A amostra total obtida foi de 10.199 indivíduos entrevistados, 6355 

(54,0%) tinham idade igual ou superior a 20 anos, sendo 3043 (49,4%) do 

sexo masculino e 3312 (50,6%) do sexo feminino. A média da idade foi de 

37,41 anos (mínimo de 20 e máximo de 98 anos; desvio padrão= 13,48). 

Foram descartados 3844 observações provenientes de indivíduos com idade 

inferior a 20 anos (Tabela 6). 

Tabela 6- Distribuição da população e 20 anos) segundo sexo. 

Região Sudoeste da Grande São Paulo, 1989 -1990. 

Amostra Amostra Expandida 

sexo rf1 % média dp nº % Média dp 

Masculino 3043 47,9 46,3 16,3 147406 49,4 37,4 13,3 

Feminino 3312 52,1 45,5 16,6 150978 50,6 37,4 13,6 

Total 6355 100.0 45,9 16,5 .298384 100,0 37,4 13,5 

Na população total de entrevistados (n=1 0199), o número de pessoas 

que referiram ter pressão alta foi de 1708 (16,7%) sendo que, destes, 27 

tinham idade inferior a 20 anos (0,8% de prevalência nessa faixa etária). 

Entre os indivíduos de idade mínima de 20 anos, 1681 (26,4%) 

referiram ter hipertensão arterial. Este grupo de hipertensos era composto 

por 678 (40,3%) homens e 1003 (59,7%) mulheres. A maioria desses 

indivíduos tinha idade mínima de 50 anos. As idades média, mediana e o 

desvio padrão foram respectivamente iguais a 55,6anos, 56 anos e 12,7 

anos no sexo masculino e 55,2 anos, 56 anos e 13,9 anos para as mulheres 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição da população hipertensa ~20 anos), segundo sexo e 

respectivas idades médias e desvio padrAo. Regilo Sudoeste da Grande 

SAo Paulo, 1989-1990. 

Amostra Amostra Expandida 

sexo n2 " Média Desvio n2 " Média Desvio 

Idade Padrão Idade Padrio 

(em anos) (em anos) (em anos) (em anos) 

Masculino 678 40,3 55,6 12,7 21918 40,8 47,3 13,5 

Feminino 1003 59,7 55,2 13,9 31797 59,2 46,7 15,0 

TOTAL 1681 100,0 55,4 13,5 53716 100,0 47,0 14,4 

Com relação à escolaridade, a maioria dos indivíduos hipertensos 

tinha a primeira fase do primeiro grau (58,8%) ou eram analfabetos (16,5%). 

E aqueles com menor escolaridade eram os que pertenciam às faixas etárias 

mais velhas . 

A maior parte dos indivíduos estava na situação de classe do 

Proletariado Não Típico (34,5%) e 703 (41 ,8%) indivíduos não foram 

classificados em nenhuma condição, pois eram estudantes ou donas de 

casa. A operacionalização do conceito de classe proposto exclui das 

condições de classe todos os que não estao inseridos no sistema de 

produção. Neste estudo os estudantes e donas de casa, foram mantidos 

para análise, considerados nao classificados, por terem representado uma 

grande proporção na amostra. 

4.2 -A Prevalência da Hipertensao Arterial Referida 

Dentre as doenças atmicas referidas no inquérito, a pressão alta foi a 

segunda mais citada (8,8%), perdendo somente para doença dos nervos 

(9,3%) (CESAR, 1992). 

Do total de 1681 hipertensos com idade mínima de 20 anos, a grande 

maioria (93,4%) informou ter tido diagnóstico médico. 
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4.2.1 - A Prevalência da Hipertenslo Arterial e suas Associaç6es com 

as Variéveis 

O município que apresentou a maior prevalência foi Embú com 

20,9%. E as menores prevalências foram encontradas em ltapecirica da 

Serra (15,8%) e Cotia (16,2%). Nos demais municlpios os coeficientes 

encontrados apresentam-se semelhantes (Tabelas 8 e 9). Estes coeficientes 

de prevalência foram padronizados segundo sexo e idade, portanto a 

distribuição apresentada é independente da composição etária das 

populações. 

Tabela 8- Distribuiçlo dos coeficientes de prevalência da hipertensio 

arterial referida segundo o município de residência. Região Sudoeste 

da Grande São Paulo, 1989-1990. 

Municípios (1) (2) (3) 

Tabolo da Serra 220 na 15372 

Embu 364 1089 15057 

ltapecerica da Serra 241 1054 7223 

Embu-Guaçu 310 1135 3500 

Juquitiba 257 1190 1972 

Cotia 289 1109 10574 

Total 1681 8355 53898 
. 

(1) numero absoluto de hipertensos na amostra nio ponderada 

(2) populaçlo total na amostra nio ponderada 

(3) número de hipertensos na amostra ponderada 

(4) populaçlo total na amostra ponderada 

(5) prevalência (%) na amostra ponderada padronizada por idade 

(4) (5) 

% 

84542 18,5 

76780 20,9 

46381 15,8 

18105 184 • 
9957 17 9 , 

62540 16,2 

298305 18,0 
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Tabela 9 -Intervalos com 95% de Confiança dos coeficientes de prevalência 

(%)da hipertensão arterial referida e20 anos) segundo o município de 

residência. Região Sudoeste da Grande São Paulo, 1989-1990. 

Municípios 

Taboão da Serra 

Embu 

ltapecerica da Serra 

Embu-Guaçu 

Juquitiba 

Cotia 

Total 

Intervalo de confiança 

Prevalência Limite inferior Limite superior 

% % % 

18,5 17,9 19,1 

20,9 20,3 21,5 

15,8 15,0 16,6 

18,4 17,1 19,7 

17,9 16,2 19,6 

16,2 15,5 16,9 

18,0 17,7 18,3 

A hipertensão segundo o sexo apresentou maior prevalência entre as 

mulheres (20,8%) do que entre os homens (15,1%). 

A prevalência da hipertensão arterial apresentou um crescimento 

diretamente proporcional com a idade, alcançando o maior índice na faixa de 

60 a 69 anos (50,2%). A partir dos 50 anos a porcentagem de hipertensos na 

população total sempre esteve acima de 30% (Tabela 10). 
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Tabela 1 O - Distribuição do número de casos e coeficientes de prevalência 

de hipertensão arterial referida na população segundo faixa etária. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo - SP, 1989 - 1990. 

Faixa etária Frequência Prevalência (%) 

( 1) (2) 

201-29 82 6,8 

301-39 156 13,1 

401-49 204 23,5 

501-59 564 36,6 

601-69 452 50,2 

70+ 223 44,1 

Total 1681 18,0 
, 

(1) numero absoluto na amostra não ponderada 

(2) coeficiente de prevalência na amostra ponderada 

A prevalência da hipertensão arterial sofre influências do nível de 

escolaridade (Figura 3). A prevalência padronizada foi maior nas faixas com 

menos anos de estudo formal. Entre os analfabetos foi de 19,8% e entre 

aqueles com curso primário (I grau 1 ) foi de 19, 7%, padronizados segundo 

faixa etária. Conforme aumenta o nível de escolaridade a prevalência 

diminui. 

Figura 3 

Coeficiente de prevalência (%) da hipertensão arterial referida 

segundo nível de escolaridade. Região Sudoeste da Grande São Paulo -

SP, 1989-90. 

%20 

15 I .--
10 1 I I I 
5 _I _I _I _I 
o 

analf. I grau 1 I grau 2 11 grau superior 

nível de escolaridade 
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Em relação à condição de classe as maiores prevalências foram 

encontradas entre a burguesia (20, 1%) e o proletariado típico ( 19,3% ). Os 

grupos diferem pouco com relação a prevalência da hipertensão referida e 

condição de classe (Tabela 11 ). 

Tabela 11 -Número e coeficiente de prevalência(%) de Hipertensão 

Arterial na população segundo condição de classe. Região Sudoeste da 

Grande São PauJo - SP, 1989 - 1990. 

Condição de classe Total 

(1) (2) 

% 

Subproletariado 196 17,9 

Proletariado Típico 262 19,3 

Proletariado Não Típico 334 18,4 

Nova Pequena Burguesia 30 13,6 

Pequena Burguesia Tradicional 151 14,3 

Burguesia 5 20,1 

Não classificados 703 

Total 1681 18,0 

(1 absolutos de hipertensos na amostra ponderada 

(2) Coeficiente de prevalência (%) na amostra ponderada e padronizada segundo 

faixa etária 

A maior prevalência da hipertensão arterial referida foi encontrada no 

município de Embú (20,9%). 

Observou-se, através dos coeficientes padronizados, prevalências 

mais altas entre os indivíduos com menor nível de escolaridade e mais 

velhos. 

A distribuição segundo a condição de classe social apresentou uma 

taxa de 20,1% para a Burguesia e 13,6% para a Nova Pequena Burguesia. A 

operacionalização do conceito de condição de classe utilizado não atendeu a 

necessidade da análise de distribuição dos dados. 
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4.3 - Os Modelos Etiológicos e suas Associações com as Variáveis 

Conforme já descrito, foi utilizada uma questão aberta ("Porque o 

sr.(a) acha que tem essa doença ?") na tentativa de apreender qual a 

percepção que os indivíduos hipertensos apresentavam sobre a origem da 

enfermidade. As respostas foram categorizadas conforme já explicado no 

capítulo de Material e Métodos e a análise foi realizada através da 

classificação das respostas segundo as categorias propostas e as variáveis 

do banco de dados. 

Assim, no primeiro nível analisou-se os modelos etiológicos, no 

segundo nível as causas identificadas e no terceiro as respostas que 

compunham os grupos de causas (categorias). Os testes estatísticos 

somente foram aplicados até o nível (2) das categorias. As respostas (nível 

3) são analisadas qualitativamente. 

A partir da distribuição das categorias foram identificados os modelos 

etiológicos endógeno e exógeno (Tabela 12 e 13). Foi possível classificar 

981 respostas dos indivíduos hipertensos segundo os modelos. A diferença 

de 700, em relação ao total da amostra (n=1681 ), foi atribuída a falta de 

respostas possíveis de serem classificadas (brancos, negativos, associações 

e outros). 



Tabela 12 - Número e porcentagem de hipertensos referidos segundo as 

categorias de percepção sobre a origem da Hipertensão Arterial. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo, 1989 - 1990. 

Código Categorias 

A Condições ambientais e causas sócio-econômicas 

B Hábitos de vida e comportamentos 

c Causas internas psicossociais 

o Causas internas biológicas, naturais 

E Outros 

F Associações 

NS não respondeu 

total 
, -(1) Numeros absolutos na amostra nao ponderada 

(2) Percentuais na amostra ponderada 

Total 

(1) (2) % 
107 5,4 

128 8,0 

326 19,6 

420 25,8 

88 5,0 

103 6,5 

509 29,7 

1681 100,0 
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Tabela 13- Número e porcentagem de hipertensos referidos segundo os 

modelos etiológicos. Região Sudoeste da Grande São Paulo, 1989 - 1990. 

Modelos Categorias Total 
nº % 

EXóGENO 
Condições ambientais/causas sócio-econômicas 

Hábitos de vida e comportamentos 
235 24,0 

ENDÓGENO 
Causas internas psicossociais 

Causas internas biológicas, naturais 
746 76,0 

total 981 100,0 

Desta forma a distribuição apresenta-se conforme a figura 4. 
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Figura 4 

Distribuição da porcentagem de hipertensos referidos segundo os modelos 

etiológicos relacionados à hipertensão arterial. Região Sudoeste da Grande 

São Paulo- SP, 1989-90. 

Exógeno 
24,0% 

(n= 981) 

Endógeno 
76,0% 
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A análise da percepção sobre a origem da doença, segundo o modelo 

etiológico identificado, mostrou que não há diferenças estatisticamente 

significante associada ao município de residência do indivíduo (Figura 5) 

(Qui-quadrado= 4,72356; p = 0,45054). 

Figura 5 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo os 

municípios de residência e os modelos etiológicos sobre hipertensão arterial. 

Região Sudoeste da Grande São Paulo - SP , 1989 - 90. 

(n = 981) 

Taboão Embú ltapecirica E-Guaçu Juquitiba Cotia 

municípios 

• Endógeno 

DExógeno 
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Com relação ao sexo, houve associação estatisticamente significante. 

Homens e mulheres percebem de modo diferente a origem da doença. As 

mulheres tendem a citar menos causas exógenas que os homens (Figura 6) 

(Qui-quadrado= 87,65585; p < 0,00001 ). 

Figura 6 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo sexo e os 

modelos etiológicos sobre a hipertensão arterial. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo - SP , 1989 - 90. 

(n=981) 

Feminino Masculino 
DExógeno 

sexo 
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A idade não esteve associada estatisticamente com a percepção 

sobre a origem da doença (Figura 7) (Qui-quadrado= 2,92500; p= 0,71155). 

Figura 7 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo a idade e os 

modelos etiológicos sobre a hipertensão arterial. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo - SP , 1989 - 90. 

(n = 981) 

20a29 3:Ja:E 40a49 50a59 60aEB 70e + DExógeno 

idade- anos 
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O nível de escolaridade não mostrou associação com os modelos 

etiológicos de percepção (Qui-quadrado = 4,30434; p= 0,50648) (Figura 8) . 

Figura 8 

Distribuição do número de hipertenso referidos segundo nível de 

escolaridade e os modelos etiológicos sobre a hipertensão arterial. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo- SP , 1989-90. 

(n= 981) 

- ·--~------

analfab. I grau 1 I grau 2 li grau 

nível de escolaridade 

superior perdas • Endógeno 

D Exógeno 
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A condição de classe estava associada com a percepção. Assim, as 

categorias como proletariado típico e não típico tiveram comportamento 

semelhante, com respostas voltadas para o modelo endógeno. (Qui

quadrado= 78,29969; p< 0,00001) (Figura 9). 

Figura 9 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo a condição 

de classe e os modelos etiológicos sobre a hipertensão arterial. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n= 981) 

SP PT PNT NPB PBT 

condição de classe 

Legenda: 

SP = Subproletariado 

PT = Proletariado Típico 

PNT =Proletariado Não Típico 

NPB = Nova Pequena Burguesia 

PBT = Pequena Burguesia Tradicional 

B = Burguesia 

NC = não classificados 

B NC 
• Endógeno 
D Exógeno 

As variáveis que contribuíram para diferenciar o modelo de percepção 

foram o sexo e a condição de classe. As mulheres percebem a origem da 

doença a partir de um modelo etiológico endógeno. A associação com as 

condições de classe mostraram o Proletariado (motoristas, pedreiros, 

bancários, funcionários públicos), voltados para este modelo. 
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4.3.1 - As Categorias e Respostas da Percepção e suas 

Associações com o sexo e idade 

Ao serem consideradas as categorias (segundo nível) de cada modelo 

etiológico pode-se observar que a distribuição entre os sexos apresenta 

diferenças importantes, principalmente no que se refere ao modelo exógeno 

- condições ambientais, causas sócio-econômicas e hábitos de vida e 

comportamentos (A e B) (Qui-quadrado = 98,37902; p< 0,00001) (Figura 1 0). 

Figura 10 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

categorias dos modelos etiológicos e o sexo. Região Sudoeste da Grande 

São Paulo- SP, 1989 -90. 

(n= 1681) 

------

A B 

Legenda 

c 

categorias 

o 

A = condições ambientais e causas sócio-econômicas 

8 = Hábitos de vida e comportamentos 

C = causas internas psicossociais 

D = causas internas biológicas, naturais 

perdas 

Perdas= outros, respostas em branco, negativas, associações 

• Masculino 
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As causas externas - condições ambientais e causas sócio

econômicas (A) são utilizadas como justificativas por 54,2% dos homens e 

45,8% das mulheres, e as causas relacionadas a situações comportamentais 

e de hábitos de vida (B) são citadas por 73,4% dos homens. 

Ressalta-se que a análise do terceiro nível (respostas) é qualitativa e 

os dados apresentados têm função descritiva. 

As respostas dos homens estiveram relacionadas à situações de 

trabalho e hábitos de vida (Figura 11) como: 

"eu trabalho durante a noite e quase não durmo direito" 

Figura 11 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria A - condições ambientais e causas sócio-econômicas 

e o sexo. Região Sudoeste da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

A1 

Legenda: 

(n = 107) 

A:2 

Respostas 

A 1 = condições ambientais I clima I poluição 

A2 = situação de trabalho 

A3 = situação de vida 

A3 

O Feminino 

• Masculino 
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A análise das respostas na categoria (B) Situações 

comportamentais e de hábitos de vida, mostrou que os homens tendem a 

relacionar mais a causa da hipertensão com o alcoolismo, sedentarismo e 

tabagismo (Figura 12).: 

"quando bebe bebida alcoólica" 

"excesso de café e cigarro" 

Enquanto as mulheres associaram mais as respostas ao uso de 

outros medicamentos e ocorrência de acidentes (Figura 12): 

"depois que foi operada" 

"por causa do remédio para úlcera" 

Figura 12 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria B - situações comportamentais e de hábitos de vida 

e o sexo. Região Sudoeste da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

B1 

Legenda: 

81 =dietas 

82 = tabagismo 

83 = alcoolismo 

B4 = sedentarismo 

B2 

(n = 128) 

B3 

respostas 

B5 = medicamentos I acidentes 

84 B5 
O Feminino 

• Masculino 
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A análise da respostas na categoria (C) - causas psicossociais 

segundo o sexo, mostrou que as mulheres predominaram em todas as 

respostas desta categoria. As causas endógenas - causas internas 

psicossociais (C), foram citadas por 70,9% das mulheres. (Figura 13): 

"nervoso com a família" 

"por causa de motivos emocionais" 

"num ano só perdi minha mãe e meu marido" 

Figura 13 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as respostas da 

categoria C - causas psicossociais e o sexo. Região Sudoeste da Grande 

São Paulo- SP, 1989 - 90. 

(n = 326) 

.-;·-·-·--··-· ····-·-·· ·····---- ---·----··-------··--····--- ---

C1 C2 

Legenda: 

C1 =doenças na família 

C2 = morte na família 

C3 = separação (divórcio) 

C3 
respostas 

C4 = relacionamento familiar 

CS - nervosismo I preocupação 

C4 C5 

O Feminino 

• Masculino 
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A análise das subcategorias da percepção (O)- Causas Naturais, 

mostrou que as mulheres predominaram (68,3%) em todas as respostas 

(Figura 14): 

• "acredito que foi por causa do emocional, com a separação do 

marido" 

• "é por causa da menopausa" 

• "após a gravidez de meu filho" 

Figura 14 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria O - causas naturais e o sexo. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989- 90. 

(n = 420) 

01 

Legenda: 

01 =idade 

02 = hereditariedade 

02 03 

Respostas 

03 = outras doenças/ sintomas 

04 = Gestação 

05 = Menopausa 

t;:::L..Ji•!ÇiL....J•~-'oFeminino 
04 05 • Masculino 
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Houve associação entre as faixas etárias e as categorias (Qui

quadrado= 35,33832; p = 0,01837). 

As perdas (respostas em branco, negativas, associações) 

apresentaram as maiores proposições em todas as faixas etárias, sendo 

maior entre aqueles da faixa de 50 a 59 anos. E na categoria A - causas 

externas - sócio-econômicas, a faixa etária mais presente foi de 60 a 69 

anos (Figura 15). 

Figura 15 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

categorias e faixas etárias. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo - SP, 1989- 90. 

A B 

Legenda 

(n = 1681) 

c 
categorias 

D 

A = condições ambientais e causas sócio-econômicas 

B = Hábitos de vida e comportamentos 

C = causas internas psicossociais 

D = causas internas biológicas, naturais 

perdas 

Perdas = outros, respostas em branco, negativas, associações 

D20a29 

D~a39 

• 40a49 

050a59 

• ooa69 
D70e+ 
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A análise descritiva da figura 16 mostra que os mais jovens tendem a 

citar condições ambientais como causa da hipertensão. Já as pessoas mais 

velhas (acima de 50 anos) citaram mais situações de trabalho: 

"acho que é o clima daqui; morava em São Paulo e não tinha 

problema" 

"desde quando trabalhava; acho que era o serviçon 

Figura 16 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria A - condições ambientais e causas sócio-econômicas 

e faixa etária. Região Sudoeste da Grande São Paulo - SP, 1989 - 90. 

(n = 107) 

r------- ... ---o------

---- - - - ----1 

A1 

Legenda= 

A2 
respostas 

A 1 = condições ambientais I clima I poluição 

A2 = situação de trabalho 

A3 = situação de vida econômica 

A3 

1 D20a29 
i D3Ja9 

• 40a49 

D50a59 

• ooa69 
D70a + 
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As respostas que relacionaram a origem da doença com dietas foram, 

em sua maioria de indivíduos a partir de 50 anos. E as respostas 

relacionadas ao alcoolismo foram mais presentes entre indivíduos nas faixas 

de 50 a 59 e 30 a 39 anos. (Figura 17): 

"pelo sal, comia muito puxado no sal" 

"problema de cerveja, bebia muito" 

Figura 17 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria 8 - situações comportamentais e de hábitos de vida 

e faixa etária. Região Sudoeste da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n = 128) 

81 

Legenda: 

81 =dietas 

82 

82 = Tabagismo 

83 = Alcoolismo 

84 = Sedentarismo 

B3 
respostas 

84 

85 = outros medicamentos I acidentes/ tratamentos 

B5 

D20a29 

030a39 

40a49 

0 50 a 59 

• ooa69 
07a + 
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Na categoria C- causas psicossociais, predominaram repostas que 

relacionavam a origem da doença com preocupação e nervosismo (CS), em 

todas as faixas etárias. E aqueles que lembraram de mortes na família como 

causa para doença pertenciam a faixas etárias acima de 50 anos (Figura 

18): 

"por causa do falecimento de minha mãe há 9 anos" 

"muito nervoso que a gente passa" 

Figura 18 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria C - causas psicossociais e faixa etária. Região 

Sudoeste da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

C1 C2 

Legenda: 

C 1 = doença na família 

C2 = morte na família 

C3 = Separação 

(n = 326) 

C3 

respostas 

C4 = Relacionamento familiar problemático 

CS = Nervosismo, preocupação 

C4 C5 

0 20a29 

0 3Ja39 

• 40a49 

D 50a59 

• ooa69 
07a+ 
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As respostas que associaram a origem da Hipertensão Arterial com a 

idade foram mais presentes em indivíduos nas faixas etárias mais velhas 

((60 a 69 anos). E também são eles que mais associaram com outras 

doenças e sintomas. A hereditariedade foi mais lembrada por indivíduos na 

faixa de 50 a 59 anos. A gestação foi apresentada como resposta por 

indivíduos na faixa de 30 a 40 anos. (Figura 19): 

"é coisa de velho" 

"na gravidez do primeiro filho" 

"é problema de família" 

Figura 19 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo as 

respostas da categoria D - causas naturais e faixa etária. Região Sudoeste 

da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n = 420) 

D1 

Legenda: 

01 =idade 

D2 

02 = hereditariedade 

D3 

respostas 

03 = outras doenças/ sintomas 

04 = Gestação 

05 = Menopausa 

D4 D5 

020a29 

03Ja39 

40a49 

050a59 

• ooaee 
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4.4 - As Formas de Controle da Hipertensão Arterial 

As formas de controle sobre a doença foram analisadas segundo o 

uso dos serviços e uso de medicação específica. Estas questões foram 

analisadas segundo suas distribuições em cada variável do estudo. 

4.4.1 - O Uso dos Serviços de Saúde 

A maioria dos indivíduos hipertensos relataram não visitar o médico 

rotineiramente (63,8% ). 

Os indivíduos residentes em Embu foram aqueles que buscam menos 

assistência para o problema da hipertensão arterial (Tabela 14). Não houve 

associação significativa entre município de residência e o uso dos serviços 

(Qui-quadrado= 7,3755; p = 0,19418). 

Ta bela 14- Distribuição do número e porcentagens dos hipertensos 

referidos que usam os serviços de saúde. Região Sudoeste da 

Grande São -Paulo - SP, 1989- 90. 

Uso dos serviços de saúde 

MUNICÍPIO SIM NÃO Total 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

ltapecirica da Serra 82 3,75 160 9,76 242 13,51 

Embú 144 10,68 219 17,37 363 28,05 

Taboão da Serra 99 12,33 118 16,37 217 28,70 

Juquitiba 102 1,38 155 2,31 257 3,69 

Embu-Guaçu 125 2,27 184 4,24 309 6,51 

Cotia 107 5,81 181 13,73 288 19,55 

Perdas 5 - - - 5 -
Total 664 100,0 1017 100,0 1681 100,0 

, 
(1) Nu meros absolutos na amostra 

(2) Porcentagem na amostra ponderada 
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Com relação ao sexo e o uso dos serviços foi identificado que as 

mulheres procuram mais assistência para o problema da hipertensão arterial 

do que os homens (Qui-quadrado= 18,36260; p = 0,00002) (Figura 20). 

Figura 20 

Distribuição dos número de hipertensos referidos segundo o uso dos 

serviços de saúde e sexo. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n = 1681) 

sim não 

uso dos serviços 

O Feminino 

• Masculino 
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Com relação a idade, são os mais novos os que menos procuram 

assistência de rotina. Os mais velhos (acima de 50 anos) procuram mais 

pela assistência (Qui-quadrado= 54,96627; p < 0,00001) (Figura 21 ). 

Figura 21 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso dos 

serviços e faixa etária. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989- 90. 

(n = 1681) 

sim não 

uso dos serviços 

D20a29 
D3Ja39 

40a49 

D50a59 

• ooa69 
D70a+ 

Não houve associação entre o uso dos serviços de saúde e o nível de 

escolaridade (Qui-quadrado = 9,86962; p = 0,07901 ). 



82 

Segundo a condição de classe, o grupo que menos procura 

assistência pertence ao proletariado não típico. A condição de classe 

apresentou associação significativa com o uso dos serviços (Qui-quadrado= 

20,00792; p= 0,00276) (Figura 22). 

Figura 22 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso dos 

serviços e a condição de classe. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo - SP, 1989- 90. 

(n=1681) 

sim 
uso dos serviços 

Legenda: 

SP = Subproletariado 

PT = Proletariado Típico 

PNT = Proletariado Não Típico 

NPB = Nova Pequena Burguesia 

PBT = Pequena Burguesia Tradicional 

B = Burguesia 

NC = não classificados 

não 

DSP 

DPT 

. PNT 

DNPB 

DPBT 

B 

DNC 
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Dentre as justificativas para não procurar assistência a maioria 

respondeu que não julgava necessário ("não acha preciso" = 45,2%) (Tabela 

15). 

Tabela 15 - Distribuição da freqüência e porcentagem dos 

hipertensos referidos segundo as respostas justificando a falta da procura 

por assistência. Região Sudoeste da Grande São Paulo - SP, 1989 - 90. 

Respostas 

NS-NR 

É caro 

É muito longe 

Acha que não resolve 

Não tem tempo 

Outros 

Não gosta de ir ao médico 

Não acha preciso 

Total 

(1) freqüência na amostra absoluta 

(2) porcentagem na amostra absoluta 

(3) porcentagem na amostra ponderada 

nº 

(1) 

28 

29 

38 

57 

121 

137 

144 

468 

1022 

% % 

(2) (3) 

2,7 3,4 

2,8 3,0 

3,7 2,9 

5,6 5,4 

11 ,8 14,1 

13,4 13,4 

14,1 12,5 

45,8 45,2 

100,0 100,0 
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O fato de "não achar preciso" buscar assistência foi significativamente 

mais presente entre as mulheres (Qui-quadrado=14,84462; p = 0,03804) 

(Tabela 16) . 

Tabela 16- Distribuição da freqüência e porcentagem de hipertensos 

referidos segundo as justificativas da falta de procura por assistência e o 

sexo. Região Sudoeste da Grande .São Paulo - SP, 1989 - 90. 

Respostas Masculino Feminino Total 

nº- % nº- % nº- % 

NS-NR 16 3,5 12 2,1 28 2,7 

E caro 19 4,2 10 1,8 29 2,8 

E muito longe 10 2,2 28 4,9 38 3,7 

Acha que não resolve 21 4,6 36 6,3 57 5,6 

Não tem tempo 55 12,1 66 11 ,6 121 11,8 

Outros 55 12,1 82 14,5 137 13,4 

Não gosta de ir 62 13,6 82 14,5 144 14,1 

Não acha preciso 217 47,7 251 44,3 468 45,8 

Total 455 100,0 567 100,0 1022 100,0 

4.4.2 - O Uso de Medicamentos Específicos 

Outra questão usada para análise do controle que é exercido sobre a 

morbidade foi sobre o uso de medicação específica. Do total de indivíduos 

hipertensos 44,0% não faziam uso da medicação rotineiramente (ter feito 

uso nos últimos 30 dias). 

O município onde menos se usava medicamentos hipotensores foi 

Taboão da Serra (14,6%), onde praticamente metade da população de 

hipertensos não estava tomando medicamentos. Os hipertensos do 

município de Juquitiba tomam medicamento em percentual superior aos 

hipertensos dos demais municípios. (Qui-quadrado = 23,75476; p = 

0,00024). 
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As mulheres (70,0%) apresentaram mais o hábito do uso de 

medicamento do que os homens (Qui-quadrado= 16,22521; p = 0,00006) 

(Figura 23). 

Figura 23 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso de 

medicamentos específicos e sexo. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n = 1269) 

-- ---- -·-----------------.· 

sim não 
uso de medicamentos 

O Feminino 

• Masculino 
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A faixa etária identificada que menos faz uso do medicamento está 

entre 30 e 50 anos (23,0%). São os mais jovens os que menos usam 

medicamento e quanto mais velho mais presente o hábito do uso dos 

medicamentos (Qui-quadrado =62,52342; p = 0,0001) (Figura 24). 

Figura 24 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso de 

medicamentos específicos e faixa etária. Região Sudoeste da Grande São 

Paulo- SP, 1989-90 

(n=1269) 

sim 
uso de medicamentos 

não 

D20a29 

030a39 

40a49 

050a59 

• ooa69 
D70a + 
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Os que mais usavam medicamentos tinham o nível de escolaridade 

de primeiro grau 1. No entanto não é significativa a associação entre 

escolaridade e uso de hipotensores (Qui-quadrado = 3,31704; p = 0,65123). 

A condição de classe que menos toma medicamentos pertence ao 

Proletariado Não Típico, Subproletariado e proletariado típico (Qui-quadrado 

= 21,16798; p = 0,00171) (Figuras 25). 

Figura 25 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso de 

medicamentos específicos e a condição de classe. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n = 1269) 

sim 

uso de medicamentos 

Legenda: 

SP = Subproletariado 

PT = Proletariado Típico 

PNT = Proletariado Não Típico 

NPB = Nova Pequena Burguesia 

PBT = Pequena Burguesia Tradicional 

B = Burguesia 

NC = não classificados 

--l 

l 

não 

• sP 
ClPT 

ClPNT 

NPB 

CPBT 

OB 

ClNC 
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O não uso de medicamentos para o controle da hipertensão foi 

justificado pela maioria (57,2%) pela ausência de sintomas da doença 

(Tabela 17). 

Tabela 17- Distribuição dos indivíduos hipertensos que não fazem uso de 

medicamento segundo a justificativa. Região Sudoeste da Grande São Paulo 

- SP, 1989-90 

Respostas 

NSNR 

Teve complicações 

O remédio não estava fazendo efeito 

O médico suspendeu 

Os remédios era caros 

Resolveu não tomar 

Outros 

Não teve sintomas 

Total 

(1) freqüência na amostra absoluta 

(2) porcentagem na amostra absoluta 

(3) porcentagem na amostra ponderada 

nº 

(1) 

7 

11 

14 

17 

36 

48 

55 

251 

439 

% % 

(2) (3) 

1,6 1,2 

2,5 4,1 

3,2 3,0 

3,9 2,8 

8,2 6,3 

10,9 12,7 

12,5 11 ,7 

57,2 58,0 

100,0 100,0 
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Os homens usaram mais a justificativa da falta de sintomas para não 

tomar a medicação (63,6%) (Qui-quadrado= 15,50467; p = 0,03005) (Tabela 

18). 

Ta bela 18 - Distribuição das justificativas do não uso de medicação 

específica segundo o sexo. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

Respostas Masculino Feminino Total 

nQ_ % nQ_ % nQ. % 

NS/NR 5 2,1 2 0,8 7 1,6 

Teve complicações o o 11 4,6 11 2,5 

Não estava fazendo efeito 5 2,5 9 3,8 14 3,2 

O médico suspendeu 8 4,0 9 3,8 17 3,9 

Os remédios eram caros 16 8,1 20 8,3 36 8,2 

Resolveu não tomar 18 9,1 20 12,5 48 10,9 

Outros 21 10,6 34 14,2 55 12,5 

Não teve sintomas 126 63,6 125 52,1 251 57,2 

Total 199 100,0 230 100,1 439 100,0 
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4.4.3 - O Uso dos Serviços de Saúde Associado ao Uso de 

Medicamentos Específicos 

Quando foram observadas as respostas relativas a procura por 

assistência e o uso de medicamentos pode-se identificar que há a 

dependência entre a visita ao serviço de saúde e o uso de hipotensores. Os 

indivíduos que visitam o médico usam medicamentos com mais freqüência 

(Qui-quadrado= 163,21046; p <0,00001) (Figura 26). 

Figura 26 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo o uso dos 

serviços de saúde e uso de medicamentos específicos. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

(n= 1269) 

sim 

uso dos serviços de saúde 

não 

Medicação sim 

O Medicação não 
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4.5 - A Influência do Modelo Etiológico nas Formas de Controle sobre a 

Morbidade. 

4.5.1 - O Modelo Etiológico e o Uso dos Serviços de Saúde: 

A análise dos modelos etiológicos construídos a partir da percepção 

individual dos hipertensos sobre a origem da doença, mostrou que há 

evidências de que esta percepção possa influenciar a procura ou não por 

assistência. Pode-se dizer que aqueles que apresentaram a percepção 

dentro de um modelo endógeno são os que mais procuram por assistência 

médica (Qui-quadrado= 15,58465; p = 0,00041) (Figura 27). 

Figura 27 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo os modelos 

etiológicos e a procura por assistência. Região Sudoeste da Grande São 

Paulo - SP, 1989 - 90. 

(n = 981) 

r---------· ·----·----· 

sim não 

uso dos serviços 

•Endógeno 

D Exógeno 

O modelo de percepção exógeno apresenta indivíduos que procuram 

menos os serviços de saúde. E a justificativa mais presente entre eles é por 

achar que esta assistência não é necessária. 

A tabela 19 apresenta a distribuição das variáveis e suas associações 

com o uso dos serviços. 
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Com relação ao uso dos serviços de saúde pode-se observar que, 

com exceção do nível de escolaridade, as demais variáveis mostraram 

associação com o uso de medicamentos específicos (Tabela 19). 

Tabela 19 - Distribuição das variáveis segundo o uso dos serviços de saúde 

em hipertensos (~ 20 anos). Região sudoeste da 

Grande São Paulo - SP, 1989 - 1990. 
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4.5.2 - O Modelo Etiológico e o Uso de Medicamentos Específicos 

O modelo etiológico não apresentou associação significativa com a 

ingestão de medicamento (Qui-quadrado = 2,21204; p = 0,33087) (Figura 

28) 

Figura 28 

Distribuição do número de hipertensos referidos segundo os modelos 

etiológicos e o uso de medicamentos específicos. Região Sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989- 90 . 

..;r -~---· -~---- ---- -----------, 

sim não 

uso de medicação 

(n=748) 

• Endógeno 

D Exógeno 

A tabela 20 apresenta a distribuição das variáveis e suas associações 

com o uso de medicamentos específicos. 

Com relação ao uso de medicação hipotensora pode-se observar que, 

com exceção do nível de escolaridade e os modelos etiológicos, as demais 

variáveis mostraram associação (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Distribuição das variáveis segundo o uso de medicação 

por hipertensos (~ 20 anos). Região sudoeste da 

Grande São Paulo- SP, 1989-1990. 
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Para verificar o efeito conjunto das variáveis do estudo e das formas 

de percepção construíram-se dois modelos de regressão logística. No 

primeiro Tabela 21) a variável dependente foi o uso ou não dos serviços de 

saúde e no segundo (Tabela 22) foi utilizado o uso ou nAo de medicamentos 

específicos como variável dependente. 

Tabela 21 - Análise multivariada do uso dos serviços de saúde segundo as 

variáveis do estudo. Região sudoeste da Grande 

São Paulo- SP, 1989- 1990. 

1,1529 0,5499 

A análise dos fatores independentes, associados à busca de 

assistência mostrou que os modelos de percepção influenciam no uso de 
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serviços, sendo que entre aqueles com a percepção sobre a origem da 

doença dentro de um modelo endógeno, há 1 ,5 vezes mais chances de 

busca por assistência quando comparado com o modelo exógeno. 

O gênero também mostrou forte influencia na busca por assistência 

médica. As mulheres têm 1 ,5 vezes mais chance de uso dos serviços 

quando comparadas com os homens. 

A variável idade também influencia na busca por serviço. Entre os 

mais jovens a busca por esta assistência é menor. Enquanto entre os 

indivíduos de 60 a 69 anos a chance de uso do serviço é de 6,5 vezes em 

relação aos menores de 30 anos; entre os indivíduos de 30 a 39 anos esta 

chance é de 2 vezes. 

A escolaridade mostrou forte influencia sobre o uso dos serviços. 

Entre indivíduos com menor nível de escolaridade a busca por assistência é 

menor. Indivíduos com nível superior têm a chance de 8,6 vezes maior de 

usar os serviços de saúde quando comparados com os não classificados. 

Não foi evidenciada influência da condição de classe social sobre o 

uso dos serviços. 



Tabela 22 - Análise multivariada do uso de medicamentos segundo as 

variáveis do estudo. Região sudoeste da Grande 

São Paulo- SP, 1989- 1990. 
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O controle sobre a morbidade feito através do uso de medicamentos 

mostrou sofrer influências do gênero e faixa etária. O modelo de percepção, 

o nível de escolaridade e a condição de classe não mostraram influência 

significativa. O modelo de percepção não foi fator de risco significativo 

(Tabela 22). 

Em relaçAo ao gênero, as mulheres apresentaram 1, 7 vezes mais 

chances do uso da medicação específica quando comparadas com os 

homens. 

Observou-se que quanto mais velho o indivíduo hipertenso maior a 

sua chance de estar usando medicação, sendo que entre aqueles com mais 

de 70 anos esta chance é de 10,8 vezes maior em relação aos indivíduos de 

20a29anos. 
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Quadro 3 - Resumo dos resultados encontrados. Região Sudoeste 

da Grande São Paulo- SP, 1989-90. 

I- A prevalência da Hipertensão Arterial referida = 18,0% 

As maiores prevalência foram encontradas: 

• Município de Embú = 20,9% 

• Mulheres = 20,8% 

• Faixa etária 60 a 69 anos = 50,2% 

• Analfabetos = 19,8% 

• Burguesia = 20,1% 

11 - A percepção da origem da morbidade - MODELOS 

Prevaleceu o modelo endógeno = 76,0% 

O modelo endógeno é mais citado pelas mulheres 

111 - A percepção da origem da morbidade - CATEGORIAS 

Os homens citam mais: 

• causas sócio-econômicas = situações de trabalho 

• hábitos e comportamentos = alcoolismo; sedentarismo; tabagismo 

As mulheres citam mais: 

• condições ambientais I situações de vida 

• causas psicossociais = nervosismo I preocupações 

• causas naturais = hereditariedade; outras doenças 

IV - O uso dos serviços de saúde 

A maioria dos hipertensos não usam o serviços de saúde (63,8%) 

A principal justificativa foi : "não acham preciso" (45,8%) e foi dada pelas mulheres 

As mulheres procuram mais os serviços de saúde 

V - O uso de medicamentos específicos 

Dos hipertensos diagnosticados e, com medicação prescrita, 44,0% referiram o uso 

As mulheres usam mais medicamentos específicos 

A falta de sintomas (57,2%) foi a principal justificativa para não usar a medicação e foi 

dada pelos homens 

VI - A percepção e as formas de controle 

Quem procura pela assistência usa mais medicação 

O modelo de percepção sobre a origem da morbidade esteve associado com o uso dos 

serviços de saúde, mas não mostrou associação com o uso dos medicamentos 

específicos. 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 - A Prevalência da Hipertensão Arterial Referida 

Dentre as doenças crônicas referidas no inquérito, a pressão alta foi a 

segunda maior proporção (8,8%) sendo que a grande maioria destes 

indivíduos (93,4%) informava ter diagnóstico médico (CESAR, 1992). 

O número de hipertensos com informação de diagnóstico médico 

indica que o dado referido pode ser um indicador do uso dos serviços de 

saúde da região. Por se tratar de doença pobre em sintomatologia e lenta 

em seu curso natural o seu diagnóstico na maioria das vezes é feito ao 

acaso. Geralmente as pessoas não procuram o serviço de saúde 

diretamente para este diagnóstico. Esta não é uma morbidade que pudesse 

ser referida pela população baseada unicamente em seu conhecimento 

popular. Como acontece, por exemplo, com as chamadas "doenças dos 

nervos", quando muitas pessoas fazem referência a sofrer de um mal que 

elas pensam existir, mas que não tiveram qualquer avaliação profissional 

para seu diagnóstico. As associações feitas pelo leigo, entre sintomas e a 

presença de pressão alta, surgem mais como expressão de "estados 

emocionais" e não propriamente à morbidade hipertensão arterial. Pode-se 

sustentar com tais números que a prevalência calculada para a região com 

dados referidos é reflete a cobertura dos serviços de saúde para esta 

morbidade. 

A prevalência da hipertensão referida, para os maiores de 20 anos, 

calculada a partir da amostra expandida foi de 18,0%. É conveniente 

ressaltar que se trata de um estudo que considerou a presença de 

morbidade referida pela população e que, ao se analisar a presença da 

hipertensão arterial, não pode ser deixado de lado características próprias 

da doença. O seu diagnóstico é pouco procurado pela população. Sabe-se 

que dentre as pessoas hipertensas, de um terço a 50,0% desconhece sua 

condição. Deve-se sublinhar que uma prevalência referida de 18,0% está 
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subestimando a taxa real, que poderia ser muito maior caso fossem 

utilizados dados de medida da pressão arterial (HYPERTENSION 

DETECTION ANO FOLLOW-UP PROGRAM COOPERATIVE GROUP, 

1977; WHEL TON, 1994; KANNEL, 1996; INTERAMERICAN 

ASSOCIATION SOCIATY OF HYPERTENSION, 1996). 

Em estudo semelhante, utilizando-se de informações sobre morbidade 

referida, realizado no município de Botucatu -SP, a hipertensão arterial 

apresentou um coeficiente de 4,9%. Nessa mesma população foi realizado 

estudo posterior, com medidas da pressão arterial e o coeficiente de 

prevalência foi de 12,3% na faixa etária acima de 16 anos. Portanto, na 

mesma população, quando os dados referidos foram avaliados pela medida 

da pressão arterial, a prevalência foi mais do que o dobro. Isto confirma a 

preposição de que os dados referidos subestimam os valores reais da 

prevalência (LEBRÃO 1991; HABERMAN 199?). 

Em outro estudo realizado em New York, onde foram feitas 

entrevistas por telefone com 911 indivíduos, com idade entre 20 e 69 anos, 

com posterior consulta médica, foi encontrado que a prevalência da 

hipertensão arterial, calculada a partir do dado referido, era de 21 ,O e 22,0% 

para homens e mulheres e a prevalência real era de 37, O e 36, O% 

respectivamente, evidenciando uma baixa sensibilidade e que quase a 

metade dos indivíduos hipertensos desconheciam sua condição. Estes 

dados mostram, mais uma vez, que a prevalência referida é inferior à 

prevalência real (medida da pressão arterial) e que esta diferença retrata a 

dificuldade do diagnóstico da doença e a baixa cobertura dos serviços de 

saúde para as doenças crônicas, mesmo em países desenvolvidos 

(BOWLIN e cal., 1993). 

Desta forma, a prevalência estimada com o uso de dados referidos 

tem uma representatividade inferior ao dado real, e deve ser vista com 

cuidado, pois identifica somente aqueles que já alcançaram o diagnóstico. 

Assim este coeficiente estaria representando uma taxa de conhecimento 

(taxa de detecção de casos) sobre a morbidade e não a prevalência 
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calculada a partir de medidas indiretas da pressão arterial em momentos 

pontuais. 

Estudos epidemiológicos realizados no Brasil mostraram prevalências 

variadas segundo a metodologia e grupos analisados (Quadro 5). No Rio 

Grande do Sul, em uma população maior de 18 anos, e com obtenção dos 

dados no domicílio com questionários e aferição da pressão arterial, a 

prevalência encontrada foi de 12,68%, segundo o critério da Organização 

Mundial da Saúde (OMS 160 x 95mmHg) e subindo para 29,8% quando se 

considerava o critério e 140 x 90mmHg (FUCHS e col., 1994). Já no 

município de Volta Redonda - RJ, onde foram analisados 650 pessoas com 

idade entre 20 e 7 4 anos, usando questionários e a aferição da pressão 

arterial, a prevalência foi de 1 O, 1%, segundo o critério da OMS (KLEIN e 

col., 1985). Em Araraquara - SP (1987), a prevalência, entre 1.199 

indivíduos de 15 a 7 4 anos, foi de 28,3% segundo os critérios da OMS e 

representou a maior taxa entre os estudos nacionais (LÓLIO, 1990a). Em 

trabalho realizado no interior do Brasil, Firminópolis - GO, incluindo no 

cálculo do coeficiente os casos que estavam com valores pressóricos sob 

controle, foi encontrada prevalência de 24,1% na população maior de 18 

anos, segundo os critérios de 140 x 90mmHg (MOURA e col., 1995). 

Um sumário de alguns estudos realizados no Brasil, com diferentes 

metodologias e variadas prevalências pode ser visto na tabela 23. 
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Tabela 23- Prevalências (%)da hipertensão em alguns estudos. 

Brasil-1999. 

Referência Local Prevalência 11
' Idade 

% anos 

AYRES, 1991. Piracicaba - SP 32,7 >= 15 

BASTOS e col., 1993. Botucatú - SP 7,05 4 a 14 

BLOCH e col., 1994. Ilha do Governador- RJ 24,9 >=20 

CARNEIRO e JARDIM , 1993. Tribo Xavante - MT 0,0 >= 18 

CARVALHO e col., 1983. Rio de Janeiro - RJ 16,1 20a 70 

COSTA e col., 1984 Uberlândia - MG 13,2 18 a 80 

DUNCAN e col., 1993. Porto Alegre - RS 15,0 15 a 64 

FUCHS e col., 1994. Porto Alegre - RS 29,8 >= 18 

HABERMANN, 199?. • Botucatu - SP 12,3 >= 16 

JARDIM e col., 1992. Kalunga-GO 6,3 16 a 101 

KLEIN, 1985. Volta Redonda - RJ 20,2 20a74 

KLEIN e col ., 1995. Ilha do Governador- RJ 24,9 ? 

LEBRAO e col., 1991. * Botucatú - SP 5,3 >= 16 

LESSA, 1987. • Salvador - BA • 17,0 35a66 

LOLIO, 1990a. Araraquara - SP 28,3 15 a 74 

MOURA e col., 1995. Firminópolis- GO 24,1 >=20 

PICCINI e VICTORA, 1994. Pelotas- RS 18,3- H 20a69 

21,2- M 

RACHID e col., 1996. Rio de Janeiro - RJ 12,5 3 a 14 

REGO e col., 1990. São Paulo - SP 22,3 ? 

RIBEIRO e col., 1981. São Paulo - SP 18,1- H 15 a 65 

6,6- M 

SI MONA TIO e col., 1991. São Paulo - SP 6,9 6 a 18 

SIQUEIRA-BATISTA e col.,1994. Bangu- RJ 25,2 ? 

SOUZA e col. 1988. Rio de Janeiro - RJ 24,6 ? 

• Morbidade Referida 

Chamada (1): Os valores de corte da pressão arterial diastólica para diagnóstico, variaram 

entre 90 e 95mmHg nestes estudos. 

Fonte: referências em ordem alfabética. 

1 Comunicação pessoal feita a autora do trabalho com permissão para publicação. 
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Nos Estados Unidos da América do Norte, durante a década de 70 a 

prevalência da hipertensão arterial (> 160 x 95mmHg) permaneceu estável 

próxima dos valores de 18,0%. Entre 1976 e 1991 houve uma redução 

substancial. Dois terços da população hipertensa encontrada durante o 

NHANES 111 (1988- 1991) era conhecedora de seu diagnóstico. Na Europa, 

Ásia e América a prevalência oscila: Grécia, 12,0%; Países Baixos, 33,0%; 

América do Norte, 20,0%; Norte do Japão, 39,0%; Colômbia, 9,2%. Na Índia 

as taxas de prevalência tem variado de 11,0% a 14,1 %, sendo que o 

problema é maior na zona urbana (SUAREZ, 1985; BURT e col., 1995; 

GUPTA e col.,1996). 

Existem comunidades tribais, como nas Ilhas FIJI, San Blas, Ilhas 

Cook, índios lanomamis, índios Cunas (Colômbia) e outras, onde a 

prevalência da hipertensão é muito baixa ou mesmo inexistente. Entre índios 

da tribo Xavante do Estado do Mato Grosso e população Yanomami do norte 

do Brasil não foi encontrado nenhum indivíduo hipertenso (MADDOCKS, 

1961; PAGE, 1976; SUAREZ, 1985; BLOCH e col., 1993; CARNEIRO e 

JARDIM, 1993). 

Esta prevalência entre os povos é determinada por diversos fatores, 

tais como nível sócio econômico, escolaridade, idade e proporções entre os 

sexos. A presença de uma morbidade deve ser considerada tanto no grupo 

populacional, com suas características sociais e demográficas, quanto nos 

espaços por eles ocupados (JUNQUEIRA, 1998). A área estudada 

apresentou diferenças nesta distribuição. ltapecirica da Serra e Cotia foram 

os municípios que apresentaram as menores prevalências. E o maior 

coeficiente de prevalência foi encontrado no município de Embú. Algumas 

características destes municípios podem justificar parte da distribuição 

destes coeficientes. Por exemplo, Cotia é um município considerado mais 

desenvolvido, onde foi encontrada maior proporção de indivíduos com nível 

de escolaridade superior e também onde mais se identificou a condição de 

classe social associada com a Burguesia, menor razão de dependência e 

melhores condições de moradia. A idéia de que as doenças 

cardiovasculares estejam mais presentes entre as classes mais 



104 

desenvolvidas socialmente não pode ser sustentada com os dados 

encontrados. 

A distribuição das doenças tem sido a expressão da realidade 

determinada socialmente. Para JUNQUEIRA (1998:15) "é o espaço 

geográfico onde se dão as relações, mas que também é construído 

socialmente." A alta prevalência da hipertensão arterial nestas populações 

só confirma esta assertiva (CARVALHO e col., 1983; POSSAS, 1989; 

REGO e col., 1990; BORREL, 1997; MACKENBACH e col., 1997). 

A prevalência distribuída segundo o sexo e faixa etária dos indivíduos 

também mostrou diferenças. A construção das taxas com os dados de 

morbidade referida é influenciada pela própria estrutura etária da população 

e pelas proporções entre os sexos. No caso de doenças crônicas, como a 

hipertensão arterial, se as populações são mais velhas vão apresentar taxas 

de morbidade mais elevadas. O mesmo pode acontecer se são usados 

dados de populações com baixa razão de masculinidade, uma vez que entre 

as mulheres as taxas de morbidade referida apresentam-se mais elevadas, 

talvez pelo uso dos serviços de saúde reprodutiva, ou até mesmo pela 

capacidade de percepção delas sobre as morbidades (CARVALHO e 

col.,1988; MEDICI, 1990; LEBRÃO, 1991). 

A prevalência da hipertensão arterial apresentou um crescimento 

diretamente proporcional com a idade. Os dados encontrados referentes a 

hipertensão segundo faixa etária são consistentes com a literatura. 

A correlação entre idade e pressão arterial já tem sido 

consistentemente documentada em estudos realizados em diferentes 

países, com culturas diversas e diferentes estágios de desenvolvimento 

econômico. Estudos transversais realizados na Itália (1976), no Japão 

(1980), Austrália (1980) e nos USA (1976- 1980) comprovam a elevação da 

pressão arterial, na medida em que são acrescidos anos de vida na 

população. Dentre os fatores que influenciam a pressão arterial a idade 

parece ser o que produz maior impacto. De acordo com os critérios do V 

Relatório do JOINT a prevalência na população geral varia de 4,0% 

naqueles com idade de 18 a 30 anos para 65,0% naqueles com idade maior 
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ou igual a 80 anos (PAGE, 1976; DRIZD e col., 1986; V JNC, 1993; 

WHELTON, 1994; HOFFMEISTER e col., 1994). 

Contrastando com isso, em populações isoladas há pouca evidência 

da mudança da pressão arterial com alterações na idade. O que vem indicar 

que mudanças relacionadas com a idade não são imposições fisiológicas. 

Tem sido observado que quando uma sociedade passa por processos de 

aculturação surge uma predisposição em aumentar a pressão arterial com a 

idade, principalmente quando são adotados estilo de vida ocidental. Quando 

são comparadas populações com pressão arterial baixa e de origem 

semelhante, que têm assimilado a cultura ocidental, a pressão arterial 

mostra elevação com a idade entre os grupos aculturados. E juntamente 

com as alterações na pressão, surgem também mudanças biológicas como 

alterações nos lipídios séricos. Isso parece encaminhar para uma resposta 

relativa ao meio ambiente e não especificamente a influências genéticas 

(LOWENSTEIN, 1961 ;PAGE, 1976; JARDIM e col., 1992; WHELTON, 1994). 

Com relação às diferenças na distribuição desta morbidade segundo o 

gênero, alguns estudos tem evidenciado que em faixas etárias mais jovens 

há pouca diferença, mas já na adolescência os homens tendem a apresentar 

níveis médios mais elevados. 

Neste estudo as mulheres apresentaram maior prevalência da 

hipertensão arterial em todas as faixas etárias. Sabe-se que entre o sexo 

feminino a prevalência tende a crescer após os 50 anos ou após a fase da 

menopausa. Até a entrada no climatério as mulheres apresentam menor 

prevalência devido à proteção hormonal, devendo ultrapassar o sexo 

masculino a partir dos 50 - 60 anos. Em faixas etárias mais jovens era 

esperado que a prevalência fosse maior entre os homens. O fato da 

prevalência entre as mulheres ter se apresentado sempre superior a 

masculina, em praticamente todas as faixas etárias deste estudo, sugere 

que pode ser devido o uso dos dados referidos, pois sabe-se que na 

população feminina há uma percepção maior sobre morbidade e também 

sobre usos de serviços de saúde. Além disso deve-se considerar que 

habitualmente as mulheres apresentam mais queixas do que os homens e 
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tendem a se preocupar mais em cumprir com o tratamento (COSTA, 1983; 

MEDICI, 1990; LÓLIO, 1990b; MOURA e coJ., 1995; GJNTER, 1995). 

Considera-se também que, entre os homens, é menor o contato com 

os serviços de saúde, principalmente no setor público. Este setor atende 

mais a demanda da população idosa, mulheres e crianças, e fica para os 

convênios - empresa o atendimento da população economicamente ativa. E, 

geralmente o horário de atendimento dos serviços de saúde privilegiam o 

sexo feminino e aqueles sem vínculo formal no mercado de trabalho. 

Convém lembrar, também, que os serviços médicos de empresa nem 

sempre podem diagnosticar livremente os casos de hipertensão arterial, até 

mesmo a pedido dos próprios usuários que temem por sua situação de 

trabalho. Isto poderia justificar a baixa detecção de casos de hipertensão 

arterial entre os homens (HYPERTENSION DETECTION ANO FOLLOW-UP 

PROGRAM COOPERATIVE GROUP, 1977; LEBRÃO, 1991; HANSSON e 

ZANCHETTI ,1995; CESAR e TANAKA, 1996). 

Com relação à escolaridade a prevalência foi maior nas faixas com 

menos anos de estudo formal. Alguns estudos têm comprovado uma 

relação inversa da prevalência da hipertensão arterial com a escolaridade 

formal, com menores cifras tensionais nos maiores níveis de instrução. Essa 

variável não deve ser analisada desconsiderando a idade, situação de 

classe social, situação de moradia e estresse psicossocial (COSTA, 1983; 

ROBERTS e ROWLANDR, 1981; DRIZD e col., 1986; LÓLIO, 1990a). 

Em estudo apresentado por LÓLIO e col. (1993}, em Araraquara- SP, 

a prevalência ajustada (29,8%) foi maior no grupo dos analfabetos ou com 

menos de 4 anos completos de escolaridade. E no Rio Grande do Sul, em 

1978 a prevalência bruta entre os analfabetos também foi maior, com taxa 

igual a 22,4% entre a população de 20 a 74 anos (COSTA 1983, Lólio, 

1990b). 

Com relação a condição de classe deve-se considerar que o 

envolvimento da situação de trabalho e a etiologia da hipertensão arterial 

ainda é muito discutido e não elucidado. Os fatores ambientais tem sido 

investigados na gênese desta doença e a ocupação representa um desses. 
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Foram encontradas maiores prevalências entre trabalhadores não 

especializados e com menores salários (RIBEIRO, 1983; CARVALHO e col., 

1983; KLEIN e col., 1986; CORDEIRO, 1993). 

COSTA (1983) utilizando classificação do setor de atividade 

econômica do indivíduo encontrou prevalência de 2 a 3 vezes maior nos 

trabalhadores dos setores econômicos terciário e secundário do que entre os 

proprietários. Outros estudos apresentaram resultados semelhantes 

(GEIGER e SCOTCH, 1963; ANTONOVSCKY, 1968; RIBEIRO e col., 1981; 

CARVALHO e col., 1983; LÓLIO e col., 1993). 

A condição de classe social isoladamente não se apresenta como um 

bom indicador para análise da distribuição da hipertensão arterial. Neste 

estudo a operacionalização utilizada não foi suficientemente adequada para 

possibilitar a análise da influência da condição de classe sobre esta 

morbidade. Deve-se ressaltar que se trata de uma variável de difícil 

construção e que está associada a outros fatores de mensuração complexa, 

como nível de estresse, condições de vida e ambiente de trabalho. A 

hipertensão arterial apresenta-se como uma morbidade associada com 

todos estes fatores com diferentes pesos e importâncias. 

Na população deste estudo, o coeficiente de prevalência da 

hipertensão arterial referida esteve dentro dos limites esperados de uma 

prevalência real e representou a detecção de casos pelos serviços de saúde. 

Foi maior entre as mulheres, em idades mais avançadas e com baixos 

níveis de escolaridade. 

5.2 - Os Modelos Etiológicos 

Dentro dos modelos etiológicos já apresentados no início deste 

trabalho, observou-se que os indivíduos hipertensos na área estudada 

apresentaram uma nítida tendência para o modelo etiológico endógeno. 

Esta forma de perceber a origem da doença coloca o problema no 

interior do indivíduo e assim passa a ser uma propriedade e alguma coisa 
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que não é mais desconhecida. O indivíduo não é apenas o participante de 

sua doença , mas cria ele próprio a gênese de sua morbidade e é pois, o 

responsável por seu próprio estado. Esta "representação do movimento 

causal da doença como centrífugo e não mais centrípeto" assume formas 

diversas (LAPLANTINE, 1991 ). 

No modelo endógeno ressurge o pensamento hipocrático de que a 

doença é resultado de um desequilíbrio interno ou ainda, na interpretação 

de Aristóteles, que considera a patologia surgindo da própria natureza 

(physis) do indivíduo que a produz. Distúrbios funcionais como a diabetes, 

hipertensão arterial, bronquite asmática etc., parecem impor como evidência 

esta etiologia endógena (NGOKWEY, 1988; LAPLANTINE, 1991 ). 

Estudo realizado por BRIGAGÃO (1994) sobre artrite reumatóide, 

mostrou não haver diferença significativa na explanação dos indivíduos entre 

as teorias endógenas e exógenas de causação daquela doença. Já no 

estudo de HERZLICH (1968) e HERZLICH e col., (1988) as explicações 

exógenas, chamadas de modo de vida, foram mais importantes na 

determinação das doenças. A gênese, tanto da saúde quanto da doença, 

está associada ao modo de vida e, portanto, às noções de indivíduo e 

sociedade. Deve ser ressaltado que as formas de abordagem nestes 

estudos não são semelhantes e suas comparações devem ser feitas com 

cuidado. 

Logo, no caso específico da hipertensão arterial, o modelo surge de 

forma singular, com predomínio da relação com o modelo etiológico 

endógeno. Embora a cultura ocidental tenha uma opção pela exterioridade 

das causas e as condições sociais não devam ser esquecidas, a pressão 

alta apresentou-se como resultado de conflitos internos na visão popular. 

A distribuição dos modelos segundo o gênero mostrou diferenças 

importantes na forma como a doença é percebida em sua origem. O modelo 

endógeno foi predominante entre os indivíduos do sexo feminino. 

Homens e mulheres conceitualizam e expressam seus problemas de 

formas diferentes como produto da variabilidade social em que vivem. As 

maiores diferenças encontradas entre os sexos em alguns inquéritos estão 
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na área de expressão de "subjective distress" e reações psicológicas. Assim 

como comportamentos de agressividade, violência, tabagismo, alcoolismo e 

abuso de drogas são mais comuns entre os homens e menos medidos. Isto 

parece sugerir que os homens são mais inibidos para relatar certos tipos de 

coisas que envolvam sentimentos (a razão de estar nervoso, ou culpar o 

nervosismo por alguma coisa) É interessante analisar tais diferenças pois 

podem ser guias na análise do uso de serviços e mesmo no planejamento 

de suas atividades. Em geral a procura pelos serviços de saúde é maior 

entre as mulheres (MECHANIC, 1976; MEDICI, 1990). 

É largamente reconhecido que a definição de doença é arbitrária e 

baseada numa construção social e cultural. As mulheres parecem perceber 

mais os sintomas do que os homens porque elas tem mais interesse na 

saúde e mais conhecimento sobre o tema; ou, mesmo que elas não 

percebam mais sintomas do que os homens, elas sempre estão mais 

dispostas a relatar o que sentem. Isto é consistente com os padrões de 

socialização, os quais permitem as mulheres reclamarem mais e parecerem 

menos estóicas do que os homens (MECHANIC, 1976; HUNT, 1989). 

Outra teoria para explicar esta diferença é o argumento de que a 

percepção depende em parte do que a pessoa faz. Circunstâncias externas 

e comportamentos ajudam as pessoas a interpretarem seus sentimentos 

internos. As mulheres, por exemplo, por causa de seus papel social, podem 

ser capazes de aceitarem a doença e acomodarem-se a ela com menos 

custo social que o homem. Assim, as mulheres estão mais prontas a 

responderem sobre as doenças identificando origens endógenas, que 

podem ser reconhecidas em seu universo e que não necessariamente esteja 

associada com limitações de atividades (MECHANIC, 1976). 

"Outra interpretação da diferença que ocorre entre homens e 

mulheres inclui a variedade de exposição aos fatores de risco e 

estresse social associado com o papel do homem e da mulher na 

sociedade moderna "(MECHANIC, 1976:210). 
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Mesmo que seja difícil sustentar o argumento que as mulheres sejam 

mais doentes do que os homens, ou tenham mais hipertensão do que eles; o 

estudo da percepção sobre a origem desta doença mostra que, entre as 

mulheres, há mais facilidade, em expressar causas mais subjetivas e que 

expressem sentimentos e que, por isso, para elas a origem do mal está no 

seu próprio interior . 

A variável sexo foi a que mais participou na diferenciação da 

distribuição dos modelos etiológicos. E estas diferenças foram identificadas 

em todos os níveis da categorização. 

A categoria (A) causas externas (sócio-econômicas) apresentou 

diferença na distribuição entre os sexos. Os homens, em faixas etárias entre 

50 a 69 anos, associaram mais as respostas sobre a origem da hipertensão 

com as (A2) situações de trabalho: 

"devido a trabalhar demais, era motorista de ônibus" 

"trabalhou muito em fábrica de carvão e era muito abafado e mexeu 

com a pressão" 

"não sei, acho que foi depois que eu comecei a trabalhar" 

"a gente que é pedreiro trabalha muito e carrega peso" 

"trabalhei muito em lavoura, tomava orvalho, chuva ... " 

"porque trabalhava na roça, tomava água fria com o corpo quente" 

"devido ao serviço. Acho que o pó do metal (sou polidor) me 

prejudicou" 

O trabalho, como determinante de produção de bens materiais, ao 

mesmo tempo que representa o instrumento para a sobrevivência e para a 

conquista de melhores condições de vida, é também o responsável pela 

produção da doença. 

A explanação popular sobre a causa das doenças, associando-as às 

condições de vida e trabalho, apresenta o biológico subordinado ao sócio

econômico. A hipertensão arterial tem sido estudada em suas correlações 

com as atividades econômicas e de condições de vida e existe, no senso 

comum, o conhecimento que o status social e a organização da sociedade 
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tem conexões com a doença. "Há muita doença porque há muita pobreza" 

(RIBEIRO e col., 1981; EQUIPE DA DIOCESE DE GOIÁS, 1984; 

NGOKWEY, 1988; POSSAS, 1989; CORDEIRO, 1993). 

O predomínio de respostas masculinas associadas às causas sócio

econômicas, principalmente às situações de trabalho, em uma amostra que 

apresentou maior prevalência da hipertensão arterial entre as mulheres, 

pode estar refletindo a organização social da região. Onde as relações de 

produção e a responsabilidade pela sobrevivência recaem sobre o homem e 

este tem sua vida centrada em atividades fora do núcleo familiar. 

BRIGAGÃO ( 1994) encontrou resultados semelhantes ao estudar as 

representações sociais sobre a origem da artrite reumatóide. E também 

foram semelhantes os resultados da pesquisa no Vale do São Patrício - GO 

(1984), onde a falta de condições de trabalho foi identificada como causa da 

maioria das doenças. 

Para MONEGO (1995) as mulheres mostram um raciocínio que 

estabelece ligação entre a saúde, bem estar e trabalho, sendo que este 

último é entendido como a forma de produção típica de cada integrante do 

grupo familiar - brincar, estudar, trabalhar. E será de acordo como o uso 

funcional do corpo que as doenças serão percebidas e classificadas 

diferentemente entre homens e mulheres, pois é o corpo que remete à 

atividades próprias das funções biológicas e sociais dos sexos (BOL TANSKI, 

1989). 

Já os indivíduos do sexo feminino e em faixas etárias mais jovens 

mostraram tendência a argumentar, neste nível, que a causa da hipertensão 

seria associada às (A 1 ) condições ambientais: 

"acho que é o clima daqui" 

"porque no calor o sangue se agita; então é o clima daqui" 

"muita friagem" 

"por causa do clima de São Paulo" 

Há uma relação do meio ambiente, dos fenômenos da natureza com a 

explicação para a origem da hipertensão arterial. Como se a doença 
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estivesse associada ao ciclo da vida e por isso, pudesse ser considerada 

como algo normal ou esperado. 

As causas relacionadas com situações comportamentais e de hábitos 

de vida (8) tiveram predominância do sexo masculino. 

Nas respostas que relacionaram situações de comportamentos e 

hábitos de vida, é importante que se ressalte que os "excessos" é que são 

vistos como possíveis causas para doenças: 

"acho que é por causa do abuso da alimentação" 

"comia muito e fora de hora e tomava cervejinha e comia muito" 

"usava muito sal na comida" 

É interessante observar que o alcoolismo foi mais lembrado pelos 

homens na faixa de 30 a 40 anos como possível causa de morbidade. 

Sugere que culturalmente o hábito da ingesta alcoólica ainda é mais aceito 

entre o sexo masculino, daí sua facilidade em citá-lo como possível causa da 

doença. A forma como era manifestado no discurso reflete a idéia de 

masculinidade: 

"porque eu bebo" 

"por causa da bebida mesmo" 

"uma vez bebi meio litro de uísque e a pressão subiu" 

Já as mulheres, neste nível das respostas, associaram ao uso de 

(85) outros medicamentos, ocorrência de acidentes e outros tratamentos: 

"porque eu tomava anticoncepcional" 

"acha que após a operação do útero há 15 anos" 

"porque eu caí da bicicleta" 

"toma muito remédio: doril, melhora/. .. " 

" foi devido ao atropelamento que sofreu há 5 anos" 

"depois que eu fiz laqueadura" 

Existe no conhecimento popular a percepção que uma intervenção 

que pode ser terapêutica para determinada doença pode também ser a 
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causa de outros males. E o caso específico do uso dos anticoncepcionais 

que é visto como um fator de desordem no organismo. 

Nas categorias (C) Causas Psicossociais e (O) Causas Naturais, que 

compõem o modelo etiológico endógeno, houve um predomínio do sexo 

feminino em ambas as categorias. 

A associação do (CS) nervosismo com a origem da hipertensão foi 

mais comum entre mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos: 

"devido problemas de fundo nervoso" 

"passou muito nervoso com a família" 

"por causa do sistema nervoso" 

"passou muito nervoso com problemas na infância" 

"ficou muito nervosa depois que perdeu o marido" 

É curiosa a importância atribuída ao fator emocional. Deve-se ressaltar 

que os "sentimentos" associados como causa da hipertensão arterial, na 

verdade estão representando as interações sociais dos indivíduos. São vários 

os sentimentos expressos como causadores das mais diversas doenças. 

NGOKWEY (1988) detectou em estudo realizado na Bahia que, a raiva e 

sentimentos de hostilidade, ansiedade e preocupação são possíveis causas das 

mais variadas doenças, alcançando desde doença popular caracterizada por 

"nervoso", como doenças do coração e derrames (acidente vascular cerebral). 

As mulheres relatam muito mais sintomas subjetivos que os homens, 

particularmente aqueles sintomas que podem ser indicativo tanto de doença 

física ou angústia psicológica (MECHANIC, 1978; NGOKWEY, 1988). 

Entre as mulheres a preocupação e o estar nervosa, na maioria das 

vezes, surgiu seguido de alguma razão identificável dentro do núcleo familiar: 

morte em família e dificuldades no relacionamento familiar. Enquanto na fala dos 

homens a palavra nervosismo aparecia agrupando a razão de todos os 

problemas, sem a tentativa de relacionar às outras causas. 

O polo masculino da identificação do nervosismo surgiu no discurso ao 

falar sobre as dificuldades no trabalho. Existe uma via de perturbação masculina 

que é pública e externa e que se articula sobre o plano do trabalho. Enquanto a 
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via feminina é particular e interna e se articula no ambiente doméstico. O público 

e o particular são as vias de perturbação para cada um e daí as formas de 

expressão encontradas na percepção da origem da hipertensão arterial. 

(DUARTE, 1986) 

"O espaço onde se dão os mais fortes embates emocionais é o das inter

relações familiares, de vizinhança e às vezes do ambiente de trabalho" 

(MINAYO, 1988:371). 

Segundo FERREIRA (1991) este aspecto articula-se com a hipótese da 

existência de mecanismos inadequados para reprimir tendências agressivas e 

expressar emoções. Desta forma, esta ansiedade, agressividade e hostilidade 

estariam criando um núcleo de tensão responsável pelo desencadeamento e 

manutenção dos níveis elevados da pressão arterial. 

BLUMHAGEN (1980) ao estudar a forma com a hipertensão é percebida 

segundo o conhecimento popular encontrou duas causas principais: as 

psicossociais e as físicas- hereditárias. As causas psicossociais estariam 

provocando uma doença chamada de "Hyper-Tension" e as físicas seriam 

responsáveis pela elevação da pressão arterial. Dentre as primeiras causas o 

nervosismo aparece na forma de estresse externo crônico ou estresse agudo, 

mas de qualquer modo sendo o responsável pela doença. Este autor também 

identificou os problemas familiares e tensões no trabalho como causadores da 

hipertensão. 

As respostas obtidas nesta categoria conduzem para a idéia da 

criação do núcleo de tensão, pois poderiam justificar o seu agrupamento em 

"nervosismo/ preocupação". Ao analisar as expressões pode-se inferir que 

"morte na família, relações familiares difíceis, separação e doença na 

família", foram expressões usadas para apresentar o "nervosismo" criado por 

tais situações e que assim seria a causa da pressão alta. O "nervosismo" é 

apresentado como a causa instrumental. 

"O nervoso da vida" surge como uma doença em si mesma e 

geradora de outros males. Segundo MINAYO (1988) este discurso revela um 
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sentimento de opressão e de dificuldade de viver, e que muitas vezes se 

apresenta em forma de apatia. 

"As doenças não são explicadas, elas se mostram: são um 

desequilíbrio global que as pessoas no conseguem ou não sentem 

necessidade de verbalizar"(MINAYO, 1988:368). 

Na categoria (O) Causas Naturais, a associação da origem da 

hipertensão com (03) outras doenças e/ ou sintomas foi mais presente entre 

mulheres de 50 a 69 anos: 

"é por causa da coluna" 

"por causa de uma veia entupida do coração, foi o médico que falou" 

" devido a insuficiência da válvula mitral" 

"por ter tontura e diagnóstico de hemorróidas" 

"por causa da febre reumática que ela teve e deu esse problema" 

"sentia tonturas" 

"dores de cabeça e tonturas" 

"por causa que tem problemas nos rins" 

"me dá muita canseira e fadiga" 

O conhecimento leigo relaciona os fatores psicossociais e físicos, 

tanto como causas como resultados. Desta forma cria-se uma relação da 

hipertensão arterial com sintomas, embora não haja confirmação disso nas 

pesquisas clínicas que se utilizam das medidas da pressão arterial para 

comparar valores pressóricos com a presença de um quadro 

sintomatológico. Os sintomas devem ser considerados na forma que o leigo 

percebe a doença e não desvalorizados por não encontrarem respaldo no 

conhecimento da fisiopatoplogia da doença. No conhecimento popular existe 

uma associação de sintomas como dores de cabeça e tontura à presença 

da pressão alta e nesta forma de percepção as causas e resultados se 

misturam porque o conhecimento científico não é fator limitante na 

construção deste conhecimento. A percepção da doença tem uma 
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construção que é produto das relações sociais, culturais e da própria 

historicidade que cada morbidade carrega. 

Ao considerar a resposta dada imputando às outras doenças já 

presentes, a responsabilidade pela hipertensão arterial, o indivíduo mantém 

a relação de interioridade com o agravo, mas não se acha diretamente 

implicado em sua doença. 

Talvez, diante da possibilidade de conseguir ampliar a construção da 

explanação desses indivíduos sobre a origem de sua pressão alta, e fosse 

analisada a percepção sobre a origem destas "outras doenças" 

apresentadas como causas, fosse assim identificada uma relação endógena 

para estas doenças citadas. Ao imputar a causa da doença atual a outra pré 

- existente, o indivíduo está vendo o último agravo (a doença atual) como 

resultado de algo que ele já possuía, ou seja ele vê uma causa endógena 

para o mal presente, e ao mesmo tempo mantém a exterioridade (é outra 

doença) afastando as implicações pessoais. 

As condições de classe também mostraram associação com a forma 

de perceber a doença. Entre aqueles pertencentes à condição de classe do 

proletariado o modelo endógeno prevaleceu. E entre àqueles não inseridos 

no processo de produção (não classificados) predominou o modelo exógeno. 

Isso pode ser um reflexo do acesso as informações que tais indivíduos têm, 

e também em razão da forma de sua inserção ou não no processo de 

produção. 

Ressalta-se que a construção de concepções sobre saúde e doença é 

social e histórica e não deve ser olhada isolada deste seu contexto. Ela 

possui a marca da história e da condição da classe dos que a produzem. 

Segundo MINAYO (1988) tais concepções se constróem em referência ao 

"lugar e à posição de classe e no conjunto das experiências dadas por um 

modo de vida particular". A forma como os indivíduos hipertensos 

apresentam suas percepções sobre a origem da hipertensão arterial 

evidencia que estão repletos de uma cultura de classe, apoiada sobre suas 

próprias condições materiais de existência. 
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A concepção etiológica das doenças a partir da visão popular, nos 

grupos urbanos, sofre as influências dos conceitos médicos. No caso 

específico da hipertensão arterial, por se tratar de doença essencialmente 

com diagnóstico médico, a percepção popular sobre sua origem não deixa 

evidente que as influências profissionais modifiquem ou interfiram na 

concepção do modelo etiológico. Há uma resistência na apresentação deste 

sistema etiológico. E longe de ser uma imitação do discurso médico, a 

percepção popular é uma adaptação das alternativas que o indivíduo teve 

acesso. A fonte do conhecimento popular parte do senso comum, das 

práticas e crenças religiosas que se reorganiza no contato com a medicina 

oficial. 

"as idéias sobre saúde-doença fazem parte de esquemas de 

pensamento socialmente mais abrangentes sobre a dor, o sofrimento, 

a vida, a morte, o destino do ser humano, as relações dos homens 

entre si e com a natureza "(MINAYO, 1988:376). 

5.3 - As Formas de Controle sobre a Hipertensão Arterial 

As questões usadas para analisar como estava sendo feito o controle 

sobre a doença pelos indivíduos hipertensos, procuraram identificar o uso 

dos serviços de saúde e o uso da medicação específica. 

Mais da metade dos indivíduos hipertensos informaram não procurar 

os serviços de saúde como rotina para a assistência ao problema da 

pressão alta. E a metade afirmou não fazer uso da medicação hipotensora 

prescrita. 

Estes dados, assim como os dados de prevalência, servem para 

confirmar uma situação já descrita. Identifica-se aqui novamente a regra do 

"The rufe o f halves", ou seja, somente a metade dos indivíduos hipertensos 

de uma comunidade são diagnosticados e, destes, só a metade está sob 

tratamento (MARQUES-VIDAL e TUOMILETHO, 1997). Possivelmente se 

fosse aplicada a medida da pressão arterial nesta mesma população de 
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estudo, seria encontrado sob controle pressórico, somente a metade entre 

aqueles que fazem tratamento. 

Maior do que o problema de se conseguir o diagnóstico dos 

hipertensos em uma comunidade é o problema de se obter o acesso ao 

controle sobre esta morbidade. A falta de adesão ao tratamento tem sido 

objeto de estudo por vários autores que buscam identificar as razões 

individuais para o não comprometimento com o tratamento de doença tão 

séria e incapacitante. Os sistemas de crenças têm sido estudados, modelos 

comportamentais, técnicas de educação em saúde que auxiliem na melhoria 

do conhecimento sobre a doença (BRAITHWAITE e MORTON, 1981; 

LANDER e col., 1993; SANSON-FISCHER e CLOVER, 1995; LESSA e 

FONSECA, 1997; JARDIM, 1998). 

Dependendo da forma como o indivíduo percebe sua enfermidade ele 

ativará mecanismos para satisfazer as necessidades e fará isto em relação 

com seu poder de compra, sua cultura e sua personalidade (ARREDONDO 

e MELENDEZ, 1991 ). 

Características individuais devem merecer especial atenção no 

tratamento da hipertensão arterial e também para ajudarem a identificar as 

causas do insucesso terapêutico tantas vezes apresentado. 

5.3.1 - O Uso dos Serviços de Saúde como Forma de Controle sobre a 

Doença 

A variável município de residência não mostrou significância na 

associação com o uso dos serviços de saúde. A acessibilidade aos serviços 

não parece ser um fator de importância na análise de busca por assistência 

pelo hipertenso. Devem existir outros fatores que provocam ou impedem 

esta busca. KROEGER e col. (1988) encontraram uma correlação inversa 

entre a acessibilidade aos serviços e os seus usos, na medida em que 

aumentava a distância dos serviços, diminuía sua utilização. 

Neste estudo a principal justificativa para não procurar os serviços de 

saúde foi o fato de "não achar preciso". 
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Os indivíduos hipertensos que mais procuram pela assistência são as 

mulheres. Segundo MEDICI (1990) as mulheres parecem ter uma percepção 

mais acurada de sua condição de saúde e também desenvolvem maiores 

relações com os serviços de saúde em razão de seus atributos e funções 

reprodutivas. Deve ser lembrado neste ponto que são também as mulheres 

que apresentaram o modelo etiológico endógeno para a percepção sobre a 

origem da doença. Pode-se inferir de tais informações que, entre elas, o 

sentimento de interioridade, culpa e responsabilidade assume uma função 

motivadora na busca por assistência. 

Além disso a forma que as mulheres se encontram inseridas no 

mercado de trabalho não é muito rígida e permite maior flexibilidade de 

tempo para buscar assistência aos seus problemas de saúde. 

Outro dado curioso foi a identificação de que os mais novos não 

buscam assistência, mas na medida em que a idade vai avançando 

aumenta. As principais razões para os mais novos não buscarem assistência 

é porque não acham necessário ou não têm tempo. A própria concepção de 

estar doente e poder estar doente apresenta-se de forma diferente segundo 

a faixa etária. Existe entre os mais jovens o senso comum de que a 

juventude lhes confere poderes de invulnerabilidade. Aqui não se trata tanto 

da forma de perceber a doença e assumir responsabilidades individuais 

sobre o seu controle , mas a ausência do sentimento de necessidade de 

assistência ou ajuda (ANDERSEN e ADAY, 1978; ARREDONDO e 

MELENDEZ, 1991 ). 

Observou-se que o proletariado não típico é a condição de classe que 

menos busca assistência. Segundo MEDICI (1990), quanto maior o nível de 

renda familiar maior será a procura por assistência a saúde. O autor discute 

que pessoas que possuem maiores rendimentos, geralmente tem maior nível 

de escolaridade e isto influencia positivamente sobre a forma da percepção 

da doença, além de terem mais recursos para o acesso aos serviços. 

A escolaridade tem, pois, associação com a busca pela assistência. 

Indivíduos com melhores níveis de escolaridade usam mais os serviços de 

saúde. Isto é justamente por terem acesso facilitado e horários de trabalho 
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mais flexíveis. Ressalta-se que as maiores prevalências são encontradas 

entre os analfabetos. Desta forma, os grupos populacionais mais 

necessitados da assistência são os que estão mais distantes dela. 

A informação tem despertado a consciência da importância dos 

problemas de saúde e, desta forma, determinado a percepção da 

morbidade. É possível também que o aumento do número de casos crônicos 

de morbidades esteja associado ao agravamento dos problemas 

econômicos e mesmo emocionais e que fazem que as pessoas percebam e 

sintam de forma diferente os problemas de saúde (MEDINA e col., 1987). 

A questão do custo do acesso aos serviços de saúde foi 

principalmente relacionado pelos homens. Isto é coerente com o modelo 

etiológico que apresentaram, onde prevaleceu a percepção exógena e com 

evidências de mais respostas relacionando à situação de trabalho. Para os 

homens portanto, o custo de uma visita médica é motivo suficiente para não 

buscar assistência. 

Ressalta-se aqui o fato de que os indivíduos masculinos nesta 

população do estudo pertenciam a condição de classe de proletariado , o que 

os caracteriza como trabalhadores submetidos a uma situação de 

exploração e assalariados. Discute-se a possibilidade de que tais indivíduos, 

ao estarem inseridos nas relações de produção, também tivessem o acesso 

mais facilitado aos serviços de saúde, pois em muitos casos, as próprias 

empresas empregadoras cuidam em oferecer tais assistências. No entanto, 

MECHANIC (1976) encontrou que, mesmo os indivíduos inseridos no 

mercado de trabalho, quando mulheres, buscavam mais assistência do que 

os homens e que, portanto, a condição de trabalho não poderia ser usada 

como determinante para este comportamento (CORDEIRO, 1993). 

5.3.2 - O Uso de Medicamento Específico como Forma de Controle 

sobre a Doença 

Quase a metade dos indivíduos hipertensos da região do estudo 

informou não fazer uso de medicação específica para o controle da pressão 
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alta. A principal justificativa para não usar medicação foi a ausência de 

sintomas da doença. 

O município que apresentou a maior freqüência de uso de 

medicamentos foi Juquitiba e foi também onde houve a maior proporção de 

idosos. Para confirmar estas inferências observou-se que os mais jovens 

são também aqueles que menos usam medicamento. 

Os indivíduos nas condições de classe do subproletariado e 

proletariado também são os que menos usam hipotensores e alegam a falta 

de efeito e o custo da droga. 

As mulheres foram as que mais afirmaram fazer uso de medicação 

específica e, aparentemente, assumem mais o controle da hipertensão 

arterial. O não uso de medicamentos devido a presença de complicações foi 

referido exclusivamente por mulheres. MECHANIC (1976) encontrou 

resultados semelhantes em seu estudo, onde as mulheres usavam mais 

medicação do que os homens e principalmente drogas psicotrópicas. 

Quando relacionadas as duas ações de controle (visita ao médico e 

uso de drogas) observou-se que a ingestão do medicamento está associada 

ao uso dos serviços de saúde. Aqueles que tem como rotina a visita aos 

serviços de saúde para buscar assistência para o problema da pressão alta, 

também tem o hábito do uso das medicações. A procura pela assistência 

não é certificado de adesão ao tratamento, mas a forma como é ofertada faz 

a diferença no sucesso terapêutico. Serviços multiprofissionais apresentam 

índices de adesão mais altos e, consequentemente melhor controle sobre a 

morbidade (LEVINE e col. 1979;SOUSA e col., 1992; VI JOINT, 1997). 

Observou-se que, mesmo não buscando assistência, alguns 

indivíduos fazem uso regular da medicação. E isto aconteceu com maior 

predomínio entre aqueles com menor grau de escolaridade. Estes indivíduos 

tanto podem estar fazendo uso de medicação prescrita em dado momento 

de consulta médica, como podem ter assumido o tratamento por conta 

própria e estarem se auto medicando. O fato disto acontecer entre aqueles 

com menor escolaridade, remete a discussão sobre os principais elementos 

para se conseguir a melhor adesão ao tratamento. 
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A escolaridade não mostrou associação com o uso da medicação. As 

pessoas procuram os serviços de saúde, mas a adesão ao tratamento passa 

por mudanças comportamentais que envolvem ações educativas, em que o 

nível de instrução é peça chave para o seu desenvolvimento. O nível de 

escolaridade é fator fundamental para que as informações sobre a doença e 

seu tratamento sejam recebidas da forma correta e assim, funcionem como 

facilitadores para o sucesso terapêutico (JARDIM, 1998). 

O modelo etiológico predominante foi o endógeno e a partir da sua 

categoria (O) Causas Naturais, foram identificadas respostas que 

associavam a origem da hipertensão com outras doenças ou mesmo com 

sintomas . Se o indivíduo entende que sua doença está relacionada a 

determinados sinais, e em dado momento estes sinais não existem mais, ele 

não encontrará motivação e estímulo para qualquer ação sobre a morbidade. 

Daí a não adesão ao uso do medicamento. 

Na verdade, sua percepção é sobre algo que não existe de fato, a não 

ser quando sua presença é sentida. O fato de não acharem necessário a 

busca de assistência é coerente com a justificativa de não usarem 

medicamento por não sentirem a presença de sintomas. 

5.4 - Os Modelos Etiológicos e as Formas de Controle sobre a 

Hipertensão Arterial 

A utilização do modelo de regressão logística permitiu verificar o efeito 

conjunto das variáveis e dos modelos de percepção e formas de controle. 

Este efeito conjunto mostrou: 

• modo de perceber a morbidade influencia a busca por assistência, 

mas não o uso de medicamentos; 

• sexo, faixa etária e escolaridade também foram associadas ao uso 

dos serviços 

• o uso de medicamentos específicos esteve associado com o sexo 

e faixa etária. 
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A forma como a hipertensão é percebida pelos indivíduos influencia 

na freqüência da busca por assistência, mas não influencia o uso de 

medicamentos específicos. 

É interessante observar que o mode!o etiológico predominante 

( endógeno) contribui muito para explicar as ações de controle do indivíduos 

sobre a doença. O fato do hipertenso perceber a doença como algo 

intrínseco ao seu ser, faz dele responsável pela condução dos movimentos 

de controle. 

A identificação do modelo endógeno entre os indivíduos que mais 

procuram por assistência confere este caracter de relação entre a forma de 

perceber a morbidade e a forma de assumir seu controle. O indivíduo é 

motivado a buscar assistência não em razão da presença de sinais e 

sintomas - ausentes no caso da hipertensão arterial, mas muito mais pelo 

sentimento da necessidade individual de cuidado. Ele se vê como o 

responsável , direto ou não pela doença que lhe aflige. Poderia se dizer que 

existe mesmo um sentimento de culpa que estabelece o movimento do 

hipertenso na direção do tratamento. Afinal, ao sentir-se "nervoso" , ao ter se 

permitido acolher outras doenças, ao interiorizar os problemas da família e 

ao receber a doença como herança familiar o indivíduo se vê diante de um 

fato intransponível em que ele não pode culpar o outro ou modificar algo 

externo. Então conduz a si mesmo na busca das respostas. 

" ... a condição de saúde sentida ou percebida pela população de uma 

área e suas interações com a estrutura de serviços assistenciais 

oferecidos, é uma realidade complexa que deve ser analisada em 

função das características próprias da população que influenciam 

sobre a utilização dos serviços oferecidos, e da estrutura assistencial 

que condiciona a população na utilização dos mesmos, de certa forma 

regulando a demanda." (ARREDONDO e MELENDEZ, 1991: 48) 

O modo de perceber a doença mostrou influenciar sobre a busca de 

serviços, assim como o sexo, a idade e a condição de classe. 
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Já no caso do controle através do uso de medicação específica, o 

modo de perceber a doença e a escolaridade não apresentaram influência. 

Neste estudo o modelo exógeno não predominou. Identifica-se com 

isto que fatores externos, sejam sociais ou do ambiente, não foram 

considerados pelos indivíduos nas respostas sobre a origem da doença. Se 

tais fatores não são identificados como perturbadores, eles também não 

funcionam como motivadores para o tratamento. De que forma seria possível 

modificar o comportamento de tais indivíduos se, no seu modelo de crenças, 

isto não é necessário ? 

A experiência individual com a morbidade deve ser respeitada e 

utilizada como motivação na busca da melhor abordagem terapêutica. 

A questão da adesão ao tratamento extrapola a freqüência aos 

serviços de saúde. O fato do indivíduo hipertenso buscar assistência e não 

usar os medicamentos prescritos está refletindo justamente a forma de 

percepção que traz sobre a doença. Ao buscar assistência nos serviços de 

saúde o hipertenso pode estar transferindo a idéia da responsabilidade. E ao 

recusar o uso de medicamentos evidencia-se que a presença da morbidade 

não foi assumida em sua totalidade. 

Alcançar melhores níveis de controle sobre a hipertensão arterial é 

um problema que tem desafiado os profissionais de saúde. Entender melhor 

a forma como os indivíduos hipertensos vêem a doença pode ser útil no 

planejamento dos serviços de saúde e nos modelos de assistência, 

garantindo assim, maior sucesso. 

O tratamento da hipertensão arterial inclui mudanças de 

comportamento, hábitos de vida e incorporação de novas rotinas, como o 

uso de drogas hipotensoras. Estas drogas têm papel importante nesta 

terapêutica, mas sem as mudanças comportamentais sua influência fica 

quase nula. As ações educativas devem ser parte integrante no 

planejamento da assistência ofertada, pois será através destas atividades 

que se conseguirá melhores taxas de adesão. 
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6 CONCLUSÕES 

Concluímos que a prevalência encontrada reflete a taxa de detecção 

dos casos de hipertensão pelos serviços de saúde da região. Em relação a 

prevalência real trata-se de um dado subestimado, mas que pode ter sua 

utilidade no planejamento da assistência e na abordagem ao paciente 

hipertenso. 

Verificamos que a percepção que a população hipertensa tem sobre a 

origem desta morbidade foi predominantemente dentro do modelo etiológico 

endógeno. Pelo fato das mulheres perceberem a doença de forma diferente 

dos homens, a forma de abordagem para o tratamento da hipertensão não 

deve ser semelhante para ambos os sexos. A motivação para o tratamento 

entre as mulheres deve ser identificada dentro delas mesmas e trabalhando 

com a responsabilidade pessoal sobre a morbidade. Já entre os homens, as 

questões de comportamento, questões sócio econômicas e relações de 

trabalho deveriam ser melhor exploradas na abordagem terapêutica. Além 

disso, as mulheres tendem mais à subjetividade e isto deve ser lembrado 

pelos profissionais ao prescreverem e orientarem sobre o controle da 

doença. 

Há necessidade de ampliar o conhecimento sobre o uso dos serviços 

de saúde pela população portadora de morbidade crônica e do impacto 

desses serviços sobre as áreas onde estão situados e diretamente sobre 

morbidades específicas. Os resultados indicam que a estrutura dos serviços 

de saúde da região não correspondem às necessidades da população no 

que diz respeito ao diagnóstico e tratamento de doenças crônicas. O sexo, a 

condição de classe social e a idade foram variáveis associadas à busca pela 

assistência. 

Os serviços de saúde permanecem no modelo tradicional de 

atendimento de demanda, e os usuários adaptam suas necessidades às 

condições que lhe são oferecidas. No caso da hipertensão arterial, muitos 

não procuram assistência simplesmente por não julgarem necessário. Por 
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que enfrentar tantos obstáculos para uma consulta e para buscar uma ajuda 

que não é sentida como necessária ? 

Os dados sugerem que novos horários e maior flexibilidade na oferta 

dos serviços ajudariam alcançar melhor cobertura da assistência. Os 

serviços de saúde não deveriam insistir na oferta de assistência 

indiscriminada, sem atentar para necessidades e características individuais. 

Quanto à medicação específica para o tratamento da doença, 

verificamos que não é utilizada porque o indivíduo hipertenso não identifica 

sua necessidade. A ausência de sintomas é motivo para não usar o 

medicamento. Os profissionais que atuam na área devem conduzir suas 

orientações e prescrições sob a lembrança de que as ações educativas 

devem conseguir maior sucesso na terapêutica. 

O modo de perceber a doença atua como um estímulo para o uso dos 

serviços, mas não para o uso da medicação. Esta percepção popular deveria 

ser mais explorada pelos profissionais e incorporada a sua prática e 

aplicação terapêutica. O modelo etiológico encontrado no presente estudo 

sugere que deveria haver maior colaboração dos profissionais e serviços de 

saúde na direção de atender a necessidade sentida pela população. 

Permanecer com um discurso técnico sobre a gravidade da doença, o uso 

dos hipotensores, o estímulo as mudanças comportamentais, sem entender, 

ou pelo menos tentar, de que forma esta doença é vista pelo indivíduo, vai 

continuar representando grande dispêndio de energia com baixo retorno nos 

resultados. 

Outros estudos que façam uma abordagem sobre a construção de 

concepções sobre doenças, que não seja essencialmente técnica, deveriam 

ser estimulados, na busca pelo conhecimento mais amplo sobre as 

melhores formas de assistência. Tais estudos poderiam também influenciar 

o julgamento dos administradores em saúde pública a favor de cuidados de 

saúde que caminhem na direção da necessidade sentida pela população. 
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ANEXO 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EST. DA SAÚDE 

PROJ En'O MORBIDADE ., 

BLOCO 1 

RELAÇÃO DOS MORADORES DOS DOMIC1LIOS SORTEADOS 

Nome ào entrev~atador NO --------------------------------- ------------

RESULTADO DAS VISITAS 

1!! 2!! 3!! 

l. o o o Reahzaâa err. ---- I ---- I ----
2. o o o Recusa 

3. o o o Oomicillo de use ocas1onal 

4. o o o Domicilio vago 

5. o o o Dom1dllo fechado 

6. o o o Préd1o âe uso comerc~al 

7. o o o Não pertence à população em estudo 

8. o o o Outros. 
Espec1f~car _______________________ 

1. Tlpo de dom1cil1o: 

l. particular 

2. colet1vo 

2. Melhoramento públlco: 

l. calçamento na ru~ 

2. ilum1nação elétrlcõ 

OFlr On~c 

Osll"' Onão 

3. Número de famillas nc;, cor..Jcillo: 

________________ fa~illa(sl 

CONJUNTO A 

L...J.......J 
9 , o 

L....J , , 

L...J.......J 
, 2 , J 

1....-J 
1"' 



•· Quadro famil1ara ldentlflque vs moraàorea do domlcÍ1io por famil1a, em 

ae9uida arrole 01 membroa du cada familla da ae9u1nte maneiraa prime~ 

ro o chefe, depoia os homens aa11 velhos ae~uidoa doa 11•a11 novos, em 

ae9uida aa mu1herea na mesma ordem de idade. 

Aaainale com um circulo o n• correapondente a cada chefe de fa~i11a1 

1 óacie ou data 
N9 Noae Sexo dt- r. a se 1mento 

Ordem Nl ( Últli!O an1ve!. 
sauo) 

l 

2 ' 

3 

.; 

s 

6 

7 

8 

9 

lO 

ll 

12 

13 

14 

lS 

16 

l7 

18 

l9 

20 

*· VHH1QUE: 
SE 0!51 CHEFE!Sl 'Ol fAt:TLJA ESU!lOI 'OEVlPAAtH'H ASS1NALA'OO!SI. 

SE 0!51 EMPRfGAt>~!Sl ~rU!STJC~!SI f SEUS FAMltJA~ES EST~~ t>JSCRJMJ 
NAPOS ICON'01Çl0 NO '00~1CTL1rl . 

. APOS J'OENTJFJCAR rs ~~2APr>:E5 QUE 'O~Vf~lr S!~ E~T~lVISTAPCS. fOSSE~ 

VAR A FAJXA !TIRlA f SCXr r[~lr~s ~A [TJQUfTA .. NUU[~E-CS EY r~PE~ CR!S 
C'EI.'H PO~ fAMTLlA I.'A SlQUft;:";t f~! QUl ArH'fCfJ::A~! 1.:;' !'lUAPJ::'' 

~ 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
SECRETARIA DE EST. DA SAÚDE 

PROJETO MORBIDADE 

BLOCO 2 
FOLHA DE CONTROLE 

Municlpio ________________________________ N9 Ouest ___________________ _ 

H9 Domic. __________ Setor __________ ouarteirio _________ Estrato ________ _ 

au. _________________________________________________________________ _ 

-----------------------------------------N9 _______________ Apto ______ _ 

B&irro ___________________________________________ Tel. _______________ _ 

Nome do Entrev1stado _______________________________ N9 Ordem _________ _ 

&ex o Q M&sc. Q Fem. Data do Nascimento: _____ / ______ ; ___ _ 

Nome do Entrev1stador ________________________________ N9 _____________ _ 

REStn.'l'AJ)() DAS VISITAS 

1! 2! 3! 

1. 000 
2. 000 
3. 000 
4. 000 
s. 000 
6. 000 

Realizada em 

Recusa 

Ausente 

Mudou de endereçc 

Individuo falec1do. hosp1ta:1zado o~ 1mposs1~:l1ta· 
do de responder 
OUtros.Especiflcar ________________________________ _ 

oas·-----------------------------------------------------------------

--------------------------~~~--:.--!'".~----------------------------------

I uso EXCLUSIVO 1)A COOR1)ENAÇ~O I 
CODIFICAÇ10 _________________________________________________________ _ 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
·-----~--------------------------------------------------------------

REVIslo 
--------------------------------------------------------------

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

·----------------------------------------------------------------
--------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------~---------------------------------------------------------

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

4 

L...J 
12 

CONJUNTO B 

l 

I 
7 8 

I I 
13 

I 
11 18 

L-J 
20 

L-J 
21 

L-J 
22 

I 

I 

I I I I 
23 

LJ 
26 

L-...J 
27 

25 

L-L...J 
28 29 

L..J_J 
lO 31 

LJ 
32 

LJ 
33 

11 

I I 
16 



BLOCO 3 
MORBIDADE - PROBLEMAS NOS úLTIMOS 15 DIAS 

*1. PARA MAIORES OE 14 AN03 A HJ'FORMAÇ1.0 OEVER.I: SER OBT10A OC PROPRIC 

:NOlVfOUO. 

Z. PARA MENORES OE 14 ANOS A IN'FORMAÇ1.0 OEVER.I: SER 06TlCIA JUNTO 1. loi.I:E 

0!1 RESPONS.I:VEL. 

~ ~. O Srlal teve um ou ma~s problemas de saúde nos últ1mos l~ d1as? 

l. nio . 
2. 11m 

9. NS/NR 

2. Ouall1s) foi (ram)? 

A 
01a9DÓ11t1COS 

r 

E S1na1s 

c 

ç e/ou 

o 
J: 

Sintomas 

s 

Natureza da 

A 
leaio 

c 

1 

o Natureza do 

E 
ep1aód1o 

N 

T 

E 
Local 

s 

·-

l. 

2. 

3. 

4. 

~ . 

l. domicillo 4. rua 

2. trabalhando 5. escola 

3. rua, indo e v1ndc- 6. outros 
do trabalho 

... 
. t4C~eva e~a~amtn~t com~ a ptbboa ~eia~ou e quando houve~ ma~4 de um 

p~obtema anota~ 04 3 p~~me~~o4. 

3. E problemas de nervos o Sr(al teve? 

l. nio ... !veja ~n4t~uçõuJ 
2. sim. Especificar: _________________________________________ _ 

------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

IllntUÇOES: 

~- CASO O IN01V10UO N1.0 
DLTIMOS 15 OlAS,fNCERRE O 

(problema n9 5) 

TENHA APRESENTAOO NENHUM PROBLEMA OE SADOE ~CS 

BLOCO E PASSE PA~A O CONJUJ/10 O • 

. CASO O 1NOIV10UO TENHA APRESENTAOO ALGUM PROBLEMA OE SAOOE ~CS 0LT1 
MOS 15 OlAS, PASSE A REGlSTRX-LOS NO CONJUNTO C. 

L....! ._1 ___.1_...._ ..... _.1 
4 5 9 

10 13 

17 

J I I 

18 21 

I I I I 
22 25 

26 

30 

I I I I 
34 37 

I I I I 

38 41 

I I I I 
42 45 

I I I I 
46 49 

I 

50 53 

54 

I 
56 

I I 
ti 

L...J 
62 

63 

67 

7 1 



Município N9 Domic. --------------------------- --------
Entrevistado N9 Ordem ------------------------ ---------
BLOCO 3.01: 3.02: 3.03: 3.04: 3.05 
PROBLEMAS E PROCURAS 

Problema n9 ~ 

4. Quando começou este problema? 

---- I I 
dias meses anos 
9. NS/NR 

S. Por que o Sr(a) acha que este problema apareceu? 

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
9. NSINR 

* 6. Este problema de saúde limitou as suas atividades habituais? 

1. não ••• (p4~~t p4~a a qut~~4o '' 

2. sim, parcialmente 
3. sim, totalmente 
9. NS/NR 

7. Este·problema impediu o Sr(a) de ir à escola ou ao trabalho? 

o. nio se aplica 
l. nio 
2. sim 
9. NSINR 

8. O Sr(al procurou alquma ajuda ou conversou com alguém para resolver 
este problema de saúde nestes últimos lS dias? 

1. não •.• (p4Ut p4.t4 4 quu~4o H • bl.oe.o 3.11 a !. 7SJ 

2. Sim 

9. Quanto tempo demorou entre o Sr(a) perceber o problema e decidir pr2 
curar ajuda? 

--------------dias ou ______________ horas 

9. NS/NR 

10. Quem o Sr(a) procurou? (quando 6~ ~t6t~~ a ~t.tv4ço indagc.~ qual p~~ 

6i4~4onal. ttneionava ~neon~.ta~l. 

l. médico 
2. dentista 
3. enfermeiro 
4. psicólogo 

S. 
6. parente, am1qo, vizinho lpa;~;~e pa.\a a que;~.t.ic 31 - bloco 3.1 J 

farmacêutico l 
7. benzedor, curandeiro a 3 . 1 5 ) 
B. outros. Especificar: ____________________________________________ _ 

-----------------------------------------------------------------
l;~e óo~ p~o644~4onal de ~aúde 4494 com a qu~•~.io 11, ea<~o eon~~ã 

~o. 4ig4 44 4ft4~~uçÕ~4 da;~ 4Ltt~nat4V46 !5 a 71. 

CONJUNTO C 

, 3 

L.J_.J 
9 10 

11 

17 

I I 

L...J 
14 

L...J 
15 

L...J 
16 

13 

I J 
19 

I I I I 
20 22 

' -23 



... _. ODàe o Sr <") pr u,·ou essa aJuda? 

T1po de Serv~'o--------------------------------------------------
Ncee -------------------------------------------------------------
Endereço R------------------------------------------NQ __________ _ 

Bairro Kun1eip1o 
--------------------------- --------------

12 Como o Sr1a1 eheqou a ea.e aerv1ço? 

~auçio própria 
L&pé 
). l õr.i.bua 

4 . t de l Ôrúbu .. 

5. t.ax:. 

6. aaoulincu 

7. outros 

9. IIS/NR 

~ ll . O Sr la) to i a telld1do neaaa 1.nat1 tui.t;:io? 

1. nio . IP"·ut p4-UI a q~c.•~o J% • btoc.c 3. li 4 J. I S l 

2. aia 

3 . a a. - :<t 1Jltarnaç:io .. IP444t p~• 4 QUt4lÃo 34 · btoc.o J.fl 4 

.LfSI 

4. &1111/nio, .e foi enc&IIÚ.nhaôo ~·: Tipo de serv1ç:o _________________________________________________ _ 

Nome ____________________________________________________________ _ 

Endereço R·---------------------------------------·9-------------B&1rro _________________________ Mun1c1p1o _______________ _ 

at '04 '~~t~ado, p44at p4A4 a ll"t4~Ão 34 · btoc.o 3.fl • 
l.tS; at ~Ão c.o~~4~~t At4~t btoc.o. 

14. O que o Srla) achou do serviço? 
ILe44 •• at~t~~·~4v4a da qut4LÃo p4A4 o tAL~~V4&~4dc 

l. muito bom 

2. bom 

). LI• i• ou menos 

~. ruill 

9. NS/NR 

Por que?------------------------------------------------------------

-t5. O que o Sr lal acbou cSo atendi.lllento do p:r:of1aaional? 

ltc.iA ~ 4LL~4L4~44 da qut4~ÃD ~ o &A~~tv44~4dO) 

1.. IIIUJ. to bom 

2. bca 

l. ll&ia ou ..aoe 
4. n1ll 

9. 11S/D 

Par qll&? --------------------------------------·------------------------------------
16. o Sr (a) p49ou por •••• ateDdi..nt:.o? 

oio ••• (pa44t PA44 4 qu~o 111 

2. aim, parc1alaeote 

3. aim, 1Dteqralaeote ••• (4~94 PAA4 a qut4~Ão 17 t' pult a 111 

S. NS/HR ÍP44&t p4A4 4 qut4~Ão 19) 

17. Qa&Dto o Srlal paqou? 

RC%$ __ _ 

!i. IIS/mt 

1....-J :so 

28 

L-.L..-J , :sz 

L-.J ,. 

L..J ,. 

.. , 



~ 18. Por que o Sr(a) nao paqou ou paqou parc1almente? 

l. Seguro &aúde pr1vado 
2. Convin1o empresa 

3. S~d1cato, asaoc1ações de categor1as 

~. INAMPS, Prefeitura, Estado, Funrural 

5. outros. Especificar----------------------------------------------

9. NS/NR 

tpodt k4vt~ •4~4 de uma ~t4po4ta) 

19. tci receitado algum medicamento? 

1. não • (pa44t pa~a a qut4tão Z7 - btoeo 3.11 a 3. ISI 
2. ailll 

9. NS/NR • (pa44t pa~a 4 qut4tÃo %1 - btoeo 3. li a 3.151 

20. COmo foi obtiào eaae meàicamento? 

l. qratuito, no próprio serviço 
2. qratuito, em outra instituição •.. Municlpio __________________ _ 

3. comprou. NC$--------------------------
4. não obteve. Especificar o motivo:--------------------------------

5. outros. ·Especificar:---------------------------------------------
!1. NS/NR 
lpodt navt~ Ra~4 dt UR4 ~t4p04t4) 

BLOCO 3.11: 3.12: 3.13: 3.14: 3.15 
PROBLEMAS TRATAMENTO 

Problema n9 O 
21. Foi indicado alqum outro tipo de tratamento? 

l. ·não ..• (pcuu. pu.a 4 quutão 261 

2. sim. Especificar-------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
!1. NS/NR • • . I pau t p4~4 4 quutão %6 I 

22. Onde foi realizado eaae tratamento? 

l. no próprio serviço 
2. outro local. Especificar 

Tipo de Serviço--------------------------------------------------

Nome-------------------------------------------------------------
Endereço R. ________________________________________ N9 ___________ _ 

Bairro _______________________ Municip1o _________________ _ 

23. O Sr(a) pagou por esse tratamento recebido? 

l. não ••• (paue pa11.a quutão 25) 

2. sim, parcialmente 

3. sim, integralmente ... (4~94 p4~a a qu.utão 24 t pu..t.e a 251 

9. ~SINR ... (p444t pall.a a qu.t4tão 26) 

24. Quanto pagou por esse tratamento? 

NCZ$ --------------------
9. NS/NR 

45 

4t 

. ' 
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9 
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L...J 
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"';;. · Pc= que o 5r I li; nao paqou ou paqou parcJ.a.~rn.c: 

ae<1uro a&Üde privac1o 
2. convênio empreaa 
3. Sindic~tc, aaaoeiaçõea de eateqorill 
4. INAMPS, Prefeitura, Eat.&do, :runrural 
5. outros. Especificar _____________________________________________ _ 

9. NS/NR 

(pode havt~ M~~ de u.a ~e~po~~al 

26. Foi pedido algum exame? 

l. não . 
2. aiJD 

9. NS/NR .. (p44At p4~4 a que4~Âo 31) 

27. Pr~encha o quac1ro abaixo em correspondência com oa exames pedidos: 

... uaado 

DO pripr1o Jlaal1sado POaA elo aerv1qo, 
UAICU 

Mrv1~o? 4eacre,.ra ~IPO, IICIIICZ a 
l.a1a 2 .nio EIIDDZÇO. 

l. SANGlJI: 

2. n:u:s 

3. OJtDA 

4. ax 

S. ELETRQ 

CARDIQ 
CIW'IA 

t. 115/Hit 

21. o Ir(&) paqou por eaae(a) exame(a)7 

l. Dio ••• lpuu pau 4 qllUUo SDI 

2. ailll, parei&laente 

l. do u.A.l.liAJX) 

an:c::rr:u:a.Jt o MO!'IVO 

I 

I 

9. NS/Nit 

J.'ailll, inteqr&lmente ••• 14494 p4~ 4 qut4~4o t9 t plltt 4 JD) 

9. NS/NR ••• (p44H P~ 4 qllU.tio JJ) 

29. Quanto pa9Q\l? 

~-------------------------
9. 118/D 

I....-,; 

23 

L-.....1 
24 

L-.....1 
25 
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30. Por que o Sr(a) nio paqou ou paqou parcialmente? 

1. Sequro saúde privado 

2. Convênio empresa 

3. Sindicato, associações de cateqorias 
4. INAMPS, Prefeitura, Estado, Funrural 

S. outros. Especificar----------------------------------------------
9. NSINR 
tpodt havt~ ~ai~ dt uma ~t4P04~al 

31. Esse problema de saúde foi resolvido? 

1. sim. Quanto tempo ele durou? ______ dias } 
ou 

_____ horas 

2. está em tratamento . • •.•. 

ltnet~~t o btoeo t 
teia a chamada do 
6illat} 

3. sim, parcialmente 
4. nio, foi encaminhado para especialista 

S. não 

32. O Srla) procurou outro tipo de ajuda? 

lptgut ou~~o CONJUNTO C, 
p~ttneha a ~dtnt4&~eaçãõ, 
~Aieit peta qut~~ao 10 ~ 
~i11atando a at~t~lla~va ll 

l. nao 
2. sim lptgut ou~~o CONJUNTO C, p~ttneha a ,dtn~6ieação t '"'' 

e4t ptla qut4~ão 101 

33. como o Sr(a) resolveu este problema? 

l. continua com o problema 
·2·. cura espontãnea 

3. auto medicação 
4. tratamento caseiro 
5. outros. Especificar 

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

~. VOLTE PA~A O BLOCO l· QUEST~O ~ E l E VE~1F1QUE SE TOVOS OS P~~BLE 
~AS VE SAOVE ~EFE~1VOS FO~AM PESQUISAVOS, CASC TENHAM S1VO PASSE PA~A C 
CONJUNTO tl. 

BLOCO 3.21: 3.22: 3.23: 3.24: 3.25 
HOSPITALIZAÇAO NOS ÚLTIMOS 15 DIAS 

Problema n9 O 
* 34. Quantas noites o Sr(a) permaneceu internado? 

horas ou noites 
------------- -------------
9. NS/NR 

35. O que o Sr(a) achou do serviço? 

(!tia a4 aLtt~ll~iva4 da qut4~ào pa~a o tn~~tvi4~4dol 

1. muito bom 

2. bom 

3. mais ou menos 

4. ruim 
9. NS/NR 

Por que?-------------------------------------------------------------

72 

1 
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70 

1..-1 
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36. O que o Sr(a) achou do atendimento médico? 
llt~A a• al~t~n4~4U46 da qut4~4o pa~ c en~~eu46tadol 

l. muito bom 

2. bom 

3. mais ou menos 

4. ruim 
9. NSINR 

Por que?-------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
37. Como o Sr(a) cheqou a eaae serviço? 

l. condução própria 

2 • • pi 

3. l ónibua 

4. + de l õnibua 

S. tax1 
6. ambulância 
7. out.roa 
9. NS/NR 

38. C Sr(a) paqou por eaaa internação? 

l. não • • • I puu pau 4 quu.t4o 4 O) 

2. aim, parcialmente 
3. aim, inteqralmente .•. l•.i.g4 p4~4 4 quutão 39 t pult. a 40) 

9. NS/NR I pU H p411.4 4 quu.tio 41 ) 

39. Quanto o Sr(a) paqou por eaaa internação? 

Nczs ___________________________________ _ 

9. ,NS/NR 

40. Por que o Srlal nio paqou ou paqou parcialmente? 

1. Sequro saúde privado 
2. Convinio empreaa 
3. Sindicato, aaaociaçõea de cate~orias 
4. INAMPS, Prefeitura, Eatado, Funrural 

S. outros. Eapecificar----------------------------------------------
9. NS/NR 
(podt ft4Ut~ M4~6 dt UM4 ~t4p04.t4) 

41. Eata foi a única internação ocorrida noa últ1moa lS diaa por cauaa 

deste probleu? 

l. não 
2. aim • ltnct~~e o bloeol 

42. Onde foi a aequnda internação? 

Tipo de aerviço-----------------------------------------------------

Ncee=--------------------------------------------------------------
Endereço R----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Bairro _______________________________ Municlpio _____________________ _ 

*· VOLTE PAU O BLOCO 1,, QUEST'-0 !_ E ]_ E VE1<1F1QUE SE 10f10S OS i'~OSLE 
UAS OE SAOOE I<EFERTt'OS FORAU i'ESQU!SAOOS. 

L......J 
, 7 

L......J 
li 

zo 23 

L...J 
24 

I.......J 
2!1 

I.......J 
21 

L......l-..J 
27 21 

3 1 



Município ___________________________ NQ Domic. _______ _ 

Entrevistado ________________________ NQ Ordem ________ _ 

BLOCO 4 
OUTROS MOTIVOS PARA USO DE SERVIÇO NOS úLTIMOS 15 DIAS 

43. Nesses últimos 15 dias o!al Sr(a) procurou alqum serviço de saúde 
por motivos que não fosse doença? 

1. não • • . I uc.uu o bl.oc.o I 

2. s~. Quantas vezes? vezes 

44. Qual foi o motivo? 

1. atestado 
2. pré-natal 
3. puericultura 
4. check-up 
5. vacinação 
6. outros . . Especificar-----------------------------------------

45. Qual foi o serviço? 

Motivo n9 

Tipo de serviço-----------------------------------------------------
Nome 

----------------------------------------------------------------
Endereço R·------------------------------------------N9 ____________ _ 

Bairro ____________________________ Mun1cip1o _______________ _ 

Motivo n9 ___________ _ 

Tipo de serviço-----------------------------------------------------
Nome 

----------------------------------------------------------------Endereço R. __________________________________________ N9 ____________ _ 

Ba1rro ____________________________ Municipio _______________ _ 

St houve~ ma4• de um •t~v4ço, anota~ o WÇ c.o~~t4pOndentt ao mot~vo 

pa~a c.ada um. 

BLOCO 5 
CONSUMO DE MEDICAMENTOS NOS úLTIMOS 3 DIAS 

46. O Sr(a) consumiu algum medicamento nos últimos 3 dias? 

1. não . . . I r.nc.t~u o bl.oc.o I 
2. sl.m. Qual(is)? .. lp~eenc.ha o quaa~o •egu~nte. 

CONJUNTO D 

3 

L..-J.......... 
10 11 

L....L.....J 
12 1 3 

1....-J 
, 6 

L....L.....J 
17 18 

19 

25 

L......J 
22 

21 

27 



-- efit.A toma.ncc -- (JUI"" 1nélCO\J pea 
ele per 1ncil.caçio 

VEZ'? - PRIMEIRA 
c:;ue,. .. 

I I I.~ I I i I c I 
~a..-:. :.!aace " I I 11t 

o \)> 

~I 
u I I o ..,. 

C. i 
u&aé3 u " - u "' 

Medl.Ci.ll!'.C!". !..o 
-.-_:.a.: - u - I - u ~ I 

"' - "' c. I .., - "' nn~ Últl.mOS ., 
" 'tl " 

I 
"' " "' ., 

'"' "' .;, ... '"' "' 
~ 

o .. u E "' o .. u E .. 
::. u - ., I o c: ., L' - ., I o 0:: - ... E o ... z - ... e o ... z 

":> c ... "' "' ...... o "' ~ ... "' ...... 

'"' "' .. " " "' IIC '"' I 
"' 

., 
" " "' E 'tl .... " o z c E 'O .... ., o z 

- N ..... .. "' "' C> - N '"' .... "' "' 
! 

I 

I I 
! I ' 

I 
I 

I 
I I I I I 

I 
I 

I I 
I I 

BLOCO 6 
HOSPlTALlZAÇÁO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

47. C: .:·ia:!:-. '•-~-----'ll;:a.:;c: no::; últl.mos 12 meses? 

, c.-. .:.eçc... . ·-c:.! 'l ~ -~ b .[o c o b 3 • 2 7 ; 3 • 2 2 ; 3 . z 3 ; .3 • 2 4 ; 3 • z 5 l 

l. nao jr~c~~~c o b!oeol 

2. sim. Q•lar.t.:iS vezes? __________ vezes 

!'. ::s/:~;· ! ·.:.:~~~~ c bLoco l 

48. Quanto :;c.c .. ;o~ : ::i:: ia\ es::eve internado(a)? 

l. na l.•1terna:;:ao mais recente ________________ noites 

2. na ir.terr:~~J.o 

3. na it;:cer~acão 

4. i.Jil J.r~ t:.e::.·r,~;:ac 

5. {lã. ~ .. tL...::-.:. -: .. ~ 

,• 

9. NS/!i.!·. I : 
\ 

2\!"t-ce::-ior ----------------
a::::erior ----------------
.-u:::er1c::- ----------------
:::-!t~::-icr ----------------

49. Quando :o: é ~~~ê~~sç.:1c rna1s recente? 

Há / 

9. NS/NP 

noites 

noites 

noites 

noites 

_________ horas 

_________ horas 

_________ horas 

_________ horas 

_________ horas 

~...-......~ 

1 o 13 
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50. Qual é o nome e endereço do hospital? 

Nome----------------------------------------------------------------

Endereço R·-------------------------------------------N9 ___________ _ 
Bairro _____________________________ Munic!pio ______________ _ 

9. NS/NR 

51. Qual foi a causa da internação mais recente? 

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

52. o que o Sr(a) achou do serviço? 
lltia a4 altt~nativa4 da qut4tio pa~a o tnt~iV44tadol 

1. muito bom 
2. bom 

3. maia ou menos 

4. ruilll 
9. NS/NR 

Por que?------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
53. O que o Sr(a) achou do atendilllento médico? 

lltia a4 altt~nat4va4 da qut4tão pa~a o tnt~tV44tadcl 

1. muito bom 

2. bom 
3. mais ou menos 

4. ruilll 
9. NS/NR 

Por que?------------------------------------------------------------

54. Como o Sr(a) cheqou a esse serviço? 

1. condução própria 

2. a pé 
3. 1 ónibus 
4. + de 1 ônibus 

S. taxi 
6. ambulância 
7. outros 
9. NS/biR 

55. como o Sr(a) foi admitido(a) no hospital? 

por conta própria 

2. por encaminhamento. Especificar o serviço que encaminhou. 

Tipo de serviço--------------------------------------------------
Endereço R. ____________________________________ N9 _______________ _ 

Bairro _______________________ Munic!pio _________________ _ 

9. NS/NR 

56. Quanto tempo o Srtal demorou para conseguir a ~nternação? 

I I 
horas dias meses 

9. NS/NR 

:se 

L-l..-...J 
:so :s, 

1-....J 
47 

L-J 
48 

L-J 
49 
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57. O Sr(a) pagou por essa 1nternaçào? 

l. não ... lpa4.H pa'l.a a qut4.t.io 59) 

2. s~, parcialmente 

3. s1m, integralmente i4~ga pa~a a quc,tir 5! e cnccttc c blr 

co i 
9. NS/NR ... (p44H palia a QUt4.tàc 60 • b(,>u 

58. Quanto pagou por essa 1nternação? 

NCzS-----------------------------

9. NS/NR 

59. Por que o Sr(a) nao pagou ou pagou parc1almente? 

1. Seguro saúde privado 

2. Convênio empresa 

3. Sindicato, associações de categorias 

4. INAMPS, Prefeitura, Estado, Funrural 
S. outros. Espe:ificar ________________________ _ 

9. NS/NR 

BLOCO 7 
PROBLEMAS CRONICOS E DEFICitNCIA FlSICA 

60. O Sr(al tem algum destes problemas? 

ltt~a a4 altcJtnat~va4 da que4tãc pa11a o cnttrvc~Cadr 

1. cegueira 

2. dificuldade de enxergar 

3. surdez 

4. surdo-mudez 

5. paral1sla total ou parc1al de membros 

Especif1car-----------------------------------------------------

6. perda de membros ou parte deles 

Especificar-----------------------------------------------------

7. não 

9. NS/NR 

(pode havtll ma~4 de uma 1tt4po4ta! 

61. Com exceção dos referidos acima, o Sr(a) tem alguma outra 

cia fis1ca? 

J.. não ... lcuo na4 quc.4tÕc4 60 c 61 a IIC4pc>4ta 4CJa nãC', 

pa11a a que4tão 661 

deflclén 

2. sim. Especificar-------------------------------------------------

62. O Sr(a) usa algum tipo de aparelho corretivo por causa desse(s) pr~ 

blema(s). inclusive óculos? 

l. não 

2. slrn, óculos e/ou lentes de contato 

3. slm, outros. Especiflcar 
----------------------------------------

60 
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L-.J 
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63. c Sr{a) recebe alguma assistência espec!f~ca em decorrênc~a dessets) 
;::roblemalsl? 

l. sim 

2. nao prec~sa, nao acha necessário 
J. nao sabe quem procurar ou onde ir 
4. não tem recursos (convênios, dinheiro, etc ... ) (p444e pa~a 4 

5. ::1.ão tem tempo quu.tão 661 

6. não gosta de ir ao medico 

7. outros. Especif~ca=-----------------------------
lpodc have~ ~~~! ~c uma ~!4P04.tal 

64. Que t~po de assistência recebe? 

l. mêdica 
2. reabilitação 
J. habilitação profissional 

4. outros. Especificar----------------------------------------------

lpode nave~ ma~4 de uma ~e4p04.tal 

65. Qual o serviço? 

Tipo----------------------------------------------------------------
Nome 

----------------------------------------------------------------
Endereço R·--------------------------------------------NQ __________ _ 

Bairro ______________________________ Mun~cipio _____________ _ 

Tipo----------------------------------------------------------------

Nome-------·--------------------------------------------------------

Endereço R·-------------------------------------------NQ ___________ _ 
Bairro _____________________________ Municipio ______________ _ 

66. O Sr(al tem algum desses problemas de saúde? 
(le~a a4 al.te~na.t~va~ da que4.tão pa~ o en.t~ev~4t4dol 

1. pressão alta 

2. d~abetes 
J. ataque ou convulsão 

4. coração. Especificar---------------------------------------------

5. doença respiratória. Especificar---------------------------------

6. problemas dos nervos. Especificar--------------------------------

o. não 

67. o Sr(al tem algum outro problema de saúde além dos já citados? 

1. não 

2. sim. Especificar-------------------------------------------------

~· SE NA QUEST~O !! FOI REFERIDO ALGUM PR~BLEMA PASSE PARA O CONJUNTO f 
E RESPONDA UM CONJUI:TO PARA CAPA PROBLEMA. CASO TENHA RESPOI-IDIDC QUE N~O 

SIGA AS INSTRUÇOES ABA1XO: 

?ARA CRINÇAS MENORES DEl ANO, PASSE PAI<A C CONJUNTC 2· 

PU:A iND1V!DUOS PE 1 A l q A/.JCS. ?ASSE PARA ': CO/.JJUNTC §_. 

•. PARA INV1V1VUOS VE ZC ANOS OU IIAIS, PASSE PARA C COIJJUNTC F 
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Município ___________________________ NQ Domic. _______ _ 

Entrevistado ________________________ NQ Ordem ________ _ 

BLOCO 7.01: 7.02: 7.03: 7.04: 7.05: 7.06. 
DOENÇAS CRONICAS 

Problema n9 O 
68. Foi algum médico quem diaae que o Sr(al tem essa doença? 

l. não 
2. sim 

69. Por que o Sr(a) acha que esse problema apareceu? 

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

70. O Sr(al visita o cédico ou serviço de saúde periodicamente por causa 
deste problema? 

71. 

l. não 
2. não, só quando tem problema 
3. sim, de rotina . (pa.••e 

Por que não vai periodicamente? 

l. não acha preciso 
2. é muito lonqe 

3. não qosta de ir ao médico 
4. não tem tempo 
S. é caro 

6. acha que não resolve 

P4JI.4 a. quu.tão 711 

7. outros. Especificar----------------------------------------------
9. NS/NR 

{pode ha.veil. ma.i• de uma. il.~po•.ta.J 

72· Qual foi a última vez que o Sr(a) consultou um médico ou visitou um 
serviço de saúde por cauaa deate problema? 

l. Bi 
/ _____ ! ___ _ 

dias meaea anca 

2. nunca 
9. NS/NR 

•• (enee~e o b!oeo e teia. a. chamada. no 6ina.!J 

73. Alguma vez lhe foram receitados medicamentos de rotina para este pr~ 
blema? 

l. não ... (enceJtil.e o bloco e !~a. a. chamada. no 6ina.ll 
2. sim 

9. NS/NR 

74. o Sr(a) tomou algum(s) me~camento(sl regularmente para eaae probl! 
ma nos últímos 30 diaa? 

na o ipa..4e P4JI.4 4 que•~ào 761 

2. S.l.l: '"~94 P4JI.4 a. que•~ao 75 e puLE 4 ouL~~4o 76) 

13 
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75. OUallisl foilram) eaaelsl medicamenteis)? 

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

76. Por que o Sr(a) nao tomou? 

l. nio teve sintomas 
2. os remédios eram caros 
3. resolveu não tomar 
4. o remédio não estava fazendo efeito 
S. teve complicações 
6. o médico suspendeu 

7. outros. Especificar----------------------------------------------

9. NS/NR 

(podt h4vt~ •4i~ de um4 ~t~po~~41 . 

77, Como foi obtido esse medicamento? 

l. r;ratuito, no próprio serviço 
2. r;ratuito, em ~utra instituição 
3. comprou 
9. NS/NR 

ltnet~~e o blocr e leia a cham4da 
no 6in4ll 

• • • Município __________________ _ 

l} I. PARA CR1 ANÇAS MENORES DE 1 ANO, PASSE PARA C' CONJUNTC H. 

2. PARA 1NV1V1DUOS VE I A 19 ANOS, PASSE PARA C CONJUNTO Q. 

3. PUA 1N01V1DUOS DE ZO ANOS OU MA1S, PASSE PARA c' CONJUNT(I r. 

18 21 

22 2!1 
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Município N9 Dornic. --------------------------- --------
Entrevistado N9 Ordem 

BLOCO 8 
TESTE CAGE (SOMENTE PARA TNVTVTVUOS MAIORES DE zo ANOS) 

78, ~la bebida de aua preferincia? 

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

~ 79. Entre a• bebida• alcoólica•, qual prefere? 

l. Eapecificar _____________________________________________________ _ 

2. nunca bebeu bebida alcoólica I ltnct~~t 0 btocol 
3. bebia, maa não bebe há maia de l ano 
4. bebia, tendo parado de beber há menos de l ano 

80. De modo qeral as peaaoaa o incomodam porque criticam o seu modo de 
beber? 

l. nio 
2. aim 
9. NS/NR 

81. Al~ vez o Sr(a) aentiu que deveria diminuir a quantidade de beb! 
da ou parar de beber? 

l. nio 
2. •1m 

9. NS/NR 

82. O Sr(a) coatuma beber pela manhã para diminu~r o nervoaiamo ou reaaa 
ca? 

l. nio 
2. ailll 
9. NS/NR 

83. O Sr(a) fica chateado(&) ou ae •ente culpado(&) pela maneira que CO! 

tuma beber? 

l. nio 
2. aim 
9, NS/NR 

CONJUNTO F 
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Município ___________________________ N9 Domic. _______ _ 

Entrevistado N9 Ordem ------------------------ ---------

BLOCO 9 
ODONTOLOGIA (SOMENTE PARA MAIORES VE ANO i 

84. O Sr(a) consulto~ algum dent1sta nos últ1mos 12 meses? 

l. sim, quantas vezes? __________________________ vezes 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

nio, 
nao, 

nio, 

nio, 

nio, 

nio, 

nio teve problemas 
nio t1nha d1nhe1ro 
tem medo 

nio tem ma1s dentes 

a1nda é pequeno 

nio acha preciso 

( e, c c ., ·.;: , c- t "c ,. 

S. nio, outros. Especific~r--------------------------
9. NSINR 

85. Quando foi a última consulta? 

Ri ----· 
dias -••• 

9. NS/NR 

86. Qual foi o motivo da consulta? 

l. problemas com dentes, gengivas ou próteses 
2. exame odontológico periódico ou l1mpeza àcs dentes 
3. atestado odontológico para trabalho 

4. outros. Especificar----------------------------------------------
9. NSINR 

87. Onde o Sr(a) fez essa consulta? 

Tipo de Serviço-----------------------------------------------------
Nome _______________________________________________________________ _ 

Endereço R·---------------------------------------------N9 _________ _ 
Bairro ___________________________ Munic!p1o ________________ _ 

88. o Sr(a) pagou por esse tratamento? 

1. Dio •.• (pa.ue Jl4il.4 a. quu.t.ic 90 I 

2. sim, parcialmente 

3. sim, integralmente •.. (4.4.ga. pa.Jta. a. quu.t.ic !9 e tneVVLe c blDc.c} 

9. NS/NR •• , (p444C pa.JI.a. a. que4.t.io 91! 

89. Quanto pagou? 
NCzs _______________________ _ 

9. NSINR 

CONJUNTO G 
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90, Per que o Sr(a) não paqou ou paqou parc~lmente? 

1. Sequro aaúde privado 
2. ccmrinio empreaa 

.,J. Sindicatos, aaaociaçõea de cateqoriaa 
4. IHAMPS, Prefeitura, Eatado, Funrural 
S. Serviço odontolóqico eacolar 

6. outroa. Eapecificar _________________ ~---------------·-----------

9. HS/NR 

(pOd( k4V(~ ~4~A dt uma ~t4POAt4) 

~1. PARA CRIANÇAS MENORES DE l ANO, PASSE PARA O CONJUNTO~· 
%. PARA CRIANÇAS DE I A 4 ANOS, 71 MESES E zq DIAS, PASSE PARA C CON-

~l· 
3. PARA CRIANÇAS DE S A 6 ANOS VER!FJCAR O SEU NÇ DE ORDEM: SE FO~ 1 

PASSE PARA O CONJUNTO !; SE FOR DIFERENTE DE I ENCERRE O QUESTIONXRlC. 

...__, 
27 

...__, 
2 8 

4. PARA 1ND1VTDUOS MAIORES DE 7 ANOS, PASSE PARA O CONJUNTO J. ' '-----------"' 



Muni~ípio _______________ ~------~----NQ Domic. -------
Entrevi~tado ________________________ NQ Ordem ________ _ 

Nome da .Mãe 
--------------------~---------------------

BLOCO 10· 
MATERNO-INFANTIL !SOMENTE P.AiA CRIANÇAS MENORES VE 1 ANOI 

ttPARA SER RESPONVZVO SOMENTE PELA MÃE VA CRIANÇA 

Data do DUc:i.lleftto da lllie: 
! ____ ! ____ _ 

91. Até qua ono da escola a Sra. frequentou? 

0.1 nUDca trequaDtou e sabe ler e escrever 
O. 2 nunca frequentou e não sabe ler e esaever 

1.- pr1mir1o ou 19 grau -------------- ano/airie 
2.- q1nia1o ou 19 grau ------------- ano/sir1e 

3.- co1e9ial ou 29 qrau ------------- ano/série 
l.S curaaa técnicos de nlvel médio completo 
3.6 curaa1 técnicos de nlvel médio incompleto 
4.0 universidade completa 
4.1 universidade incOmpleta 

J} 92. A Su. fn Àl9WIIa consulta medica para acompanhar a qrav1dez do ---

----------------? 
1. hio. Por qu•'---------------------------------------------------

IP44A~ p4A4 4 qu~Atão 911 
2. ·~111 

93. Em que mÇs de gestação a Sra. fez a primeira consulta médica? 

-----------------------~~- •tAlA g~At4C~On4iAI 
9. NS/NR 

94. Ouantas consultas foram fe1t.ae? 

l. apttnas l 

2. de 2 a 4 consultas 

3. de s a 8 consultas 

4. ~ ou 1111111 consultas 

9. NS/NJ{ 

95. Onde a(51 conaulta(a) foi(ram) feita(a)? 

1. Tipo de Serviço----·----------------------~-----
~. Nome ___________________ ..._ ________________________ ~-----·----~----

3. tnderoço Jl, ---------------------------------N9 ------
B&1rro ___ _... ____________________ Munic!p1o ______________ _ 

l. Tipo de serviço __________________________ .._ ______________________ _ 

2. Nome-------------------------------------------------------------
N9 

------------------------ --------3. ·tnciereço R.-----

kirro ------------------Kunicipic -------------

9 

CONJUNTO H 

i I 
I• I 

! 

~ 
1!) 16 

1.-.J 
1 ., 

'---'---' 
20 21 

22 24 

'---'---' 
25 2ts 

27 29 



96. A Sr(a) pagou por essas consultas? 

na o 

B4m, parc4almente 

~· s~. integralmente 
9. NS/NR 

97. Por que a Sra. nao pa90u ou pagou parcialmente? 

l. Seguro saúde privado 
2. Convizúo empresa 
3. Sindicato, associações de categorias 
4. INAMPS, Prefeitura, Estado, Funrural 

5. outros. Especificar·---------------------------------------------
9. NS/HR 

(podt k4vt~ ·~ dt uma ~t•po6t4l 

98. Onde a criança nasceu? 

l. àomicllio •• (p4••t p4~4 4 qu&4t4o 1041 
2. hospital. Especifique: Nome ____________________________________________________________ _ 

Tipo de Serviço--------------------------------------------------

Endereço R·-------------------------------------------N9 ________ _ 
Ba1rro __________________________ Mun1cip1o ______________ _ 

3. outros. Especificar·--------------------------------------------~ 

99. Por que a Sra. procurou este hospital? 

--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------· 
--------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

100. Qual foi o tipo de parto? 

l. normal 
2. cesirea 
3. fórceps 
9. NS/NR 

101. A Sra. pagou por esse parto? 

l... DÃo (puu p~4 4 quu.t41i 1031 
2. sim, parcialmente 

3. sim, integralmente •• (4~94 p4~ 4 qut•.tio 1Q2 t pult 4 113) 
9. NS/HR ... (p444t p4~ 4 qut4.t4o 1041 

102. OUanto a Sra. pagou por esse parto? 

NCz$ 
-------------------------------

9. NS/NR 

103. ,por que o (a) Sr (a) não pagou ou pagou parcialmente? 

l. Seguro saÚde privado 
2. convênio empresa 

3. Sindicato, associações de categorias 
4. INAHPS, Prefeitura, Estado, f'unrural 
S. outros. Especificar ______________________________________________ _ 

9. NS,Ilm 

jpodt Á4Vt~ M444 dt U.4 4&4~Q4.t4) 

41 

L--...1 
J I 

L--...1 
40 

'--' 
45 

'--' 
46 

31 

44 



~ 104. A Sra. procurou alquma oriantaç•o em Serviço de Saúde para cuidar da 

crianya independentemente dela eatar doente? 

1. não procurou orientação. Por que?--------------------------------

ltnct~t c btcccl 

2. a~. Eapecifique: 

Tipo de Serviço----------------------------------------------------

Nome----------------------------------------------------------------
Endereço R·------------------------------------------N9 ____________ _ 

Bairro ________________________ Municlpio ___________________ _ 

Tipo de Serviço-----------------------------------------------------Nome _______________________________________________________________ _ 

Endereco R·------------------------------------------·--------------
Bairro ________________________ Huniclpio. __________________ _ 

9. NS/NR 

lOS •. Qual era a idade da criança quando a Sra. procurou essa orientação? 

meses dias 

9. NS/N:l 

106. A Sra. paqou por essas consultas? 

l.nio 
2. s~. parcialmente 
3. s~. 1nteqralmente 
9. NS/Nlt 

li tnct~~e o bloco I 

107. Por que a Sra. não pagou ou pagou parcialmente? 

l. Segu:o saúde privado 
2. Convênio empresa 

3. Sindicato, associações de categorias 
4. INAMPS, Prefeitura, Estado, Funrural 

S. outros. Es~cificar---------------------------------------------
9. NS/NR 
jpodt k4VL~ M44~ dt UM4 ~L~p0~~4) 

l}. PASSE PARA O COIIJUIITO 1. 

....__. 
47 

~ 
48 49 

!lO !12 

~ 
!13 !14 

5!1 

!18 

....__. 
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....__. 
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63 

!17 

60 



Município ___________________________ ~9 Dornic. _______ _ 

Entrevistado N9 Ordem ------------------------ ---------
BLOCO 11 
IMUNIZAÇÃO (SOMENTE PARA CRIANÇAS MENORES VE 5 ANOS) 

DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA---- ! ____ ! ____ _ 

-------------------------------------------------------------------------VACINAÇÂO DE ROTINA 

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

*PARA PREfi.ICHJMEIJTC VESTE TTEi~ SCLJCITE A CAI/ERIJETA 1/E •'ACJNAÇJ.C VA CRJANÇA 

~ lOB.Quais as vac~nas que o(a) recebeu? 

Cop~t no ((uad.~o aba~xo u vac~na~ anotada$ a Unta na cadeltneta de 

vac~naçãr ou pltoctda 4e9undo a4 ~n4tltu.ÇÕC$ d~ manu.a( pa~a a4 in~c: 

maçÕe4 vcltoa ... .l. 

V A C I N A ~ 

DOSES SABIN TRIPLlCE BCG SAR»>PC ::lU PU. 

mês ano dla mês .sno duo mês ano dla mês ano 

l9 reforço~ 

29 retorç 

ou~ras 

109. Onàe a criança foi vacinada? 

Tipo de Servi·;:o----------------------------------------------------
Name ______________________________________ códiqo __________________ _ 

Endereço R·--------------------------------------------------------Bairro __________________________ Municipio ________________ _ 

9. NS(NR 

Tipo de Serviço----------------------------------------------------
Nome ______________________________________ Código __________________ _ 

Endereyo R·--------------------------------------------------------
Ba~rrc __________________________ Mun~cip~c ________________ _ 

9. NS/NR 

9 

1 5 

2 l 

2 7 
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llO. Utilize o quadro &baixo quando a cr~ança t~ver ma~s de uma cadern! 
ta de vacinação. 

luidt •4nU4l ~o er..t~tu~~~a.do~J. 

V A C I N A S 

DOSES SJUIIN TRfPLICE: BCG SARAMPO OUPUI HMR 

dia MS ano du mês ano d1a mês ano d1a mês,ano du mês an0 

I I 

19 reforço 

29 reforç 

out.raa 

lll. Onde a criança foi vac~nada? 

Tipo de Serv1ço----------------------------------------------------

Nome---------------------------------------------------------------

Endereço R·--------------------------------------------------------Bairro ___________________________ Mun~clp1o _______________ _ 

9. NS/NR 

Anote a.qui o~ dadob ntct~~~~io~ a comptemen.taçir d~ quad~~ da Duc~tir 

lO& e 110. Siga pa!l.a. Ü4c, a.~ in~.t!l.uçÕt4 dC' manuaC de en.t~e.·-<.~.taC:r~. 

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
112. Informações obtidas de: 

l. caderneta de vacinação 

2. verbalmente (através da mãe ou responsável) 

3. caderneta de vacinação + informações verba~s da mae ou respons! 
vel 

CAMPANHAS 

113. C(al ___________________ recebeu vac~nas quando forarr 

as campanha~ de vac~nação das seguintes datas? 

~ um ~ na o I 
ano 

N9 dos não NSINR se 
CAMP aolica 

86 Ca.mpólio 
Ca.mpólio 

87 

I 1 SaraJDpo I 1 I 
I ! 

I se rl---:-::-::---~-1-o---------------~--------------~-------------------
~. VERlflCAR O NOUERO DE OR~EM DO ENTREV1STAVC: SE FC' 
CONJUNTO r:. CASO COWT!<I.RIO ENCERRE C I)UESTJOII}.>!::-

reall.zadas 

c 

43 

49 

-61 6 2 

63 

L..-.l 
67 

s a 6 9 

.,. ' 

48 

54 

60 



ANEXO DO ILOCO ll 

COPlFlCAÇlO PAS 

AP[lNETAS PC VAC1NAÇAC 3 3 

14 9 

20 , 5 20 

21 26 21 26 

27 32 32 

33 38 

39 39 

45 50 50 

51 

57 62 57 62 

63 68 63 68 

69 74 69 74 



Município ___________________________ N9 Dorn~c. _______ _ 

Entrevistado N9 Ordem ------------------------ --------- CONJUNTO J 

BLOCO 12 
CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA (PARA TOVOS OS INVIVTVUOS ACIMA VE 7 ANOS - EX 

CETO CHEFES VE FAMTLIAl 

ll4. Ad que ano da eacola o Sr(al freqOentou? 

O.l nunca freqOentou aa.be ler e escrever 
o.~ nUDC& freqOentou nÃo aabe ler e ••=rever 
l.- primir1o ou 19 qrau 

----------- aro~.>/air1e 

:i.- q1Dia1o ou 19 qrau 
-----------

ano/air1e 
3.- coleq1al ou 29 qrau 

----------- ano/airl.e 
3.5 curaoa ticn1coa de nivel mid1o completo 
3.6 curao• ~icn1coa de n!vel médio incompleto 
4.0 un1vara1daàe completa 
5.0 •· ·· ...... ra1daàe incompleta 

x> 115. '-:.;.r.lmeftte o Sr(a) exerce alquma atl.vidade (SeJa ela remunerada ou 
nio remunerada) de trabalho? 

l. a1.11l, em atividade P4il4 04 .uui.i.v-Úiu.o b de 7 a 14 
2. a1.11l, afastado por motivo de doença »104 , 4~a pctiiA a líUUW 116. 

3. a 1m, e tambim apoaentaào P4il4 04 IIIA.UIJI.U de I 4 CU! I)~ , pu 
te a quu.c.ic 11 6 e PIIU c paM: 

4. não. deaempreqado 4 JJ7 

5. Dio, apoaentaào 

'· Dio, dcma de casa 

l 7. Dio, a6 eatudante ( ute tii.Jt e o btoeol 

8. ftio, outro a 

~ SOUENTE PARA AS CRIANÇAS VE 7 A 14 ANOS 

116. Deacreva o local onde você trabalha e o que faz lá. (t1po de trab! 
lho deaenvolv1do, e o que produz ou vende a empreaal 

-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

(EneeJI.~e o bt~eol 

~ SOUENTE PARA UAlORES DE 14 ANOS 

ll7. Qual é/era o seu carço/ocupação ou função em seu trabalho pr1nc! 
c1pal? Descreva as tarefas mais freqUentes que desenvolve 
trabalho. 
(Ot•e~tvt~ detath~damtnte o que o ~nd4vZduo ~~:1 

em aeu 

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

------------------··------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
9 •. NS/NR 

1....-..J 
4 

3 

5 

~ 

9 lO 

lZ 

15 

1....-..J 
11 

e 



~ 118. No Peu :rabalho principal o Sr(a) é/era?(l~4a ab alt~~nat4vab da 
qu~4ti~ p! o ~nt~CV44tadci 

l. e~p~•9ado as~3lariado com carteira prof1ssional ass1nada 
2. up.:e9r>t.o. • "'-~ :lle.riado sem carteira prof1ss1.onal assinada 

3. empre9ado t~il~ar não remunerado 

4. e~nt~ própr~a ou autónomo com estabelecimento 

S. r:nr.ta própria ou autônomo sem estabelecimento 

6. ~~re~ador com até 4 funcionários fixos 

7. 1'·"' . ·; ·--: cc ... 5 ou 11uu.s funcionários fixos 

b. para t ~ünador rural que n.ii· se encaixe nas a1ternat1vas acima 

df".o;c·raver detalhadamente sua situação 

-------------··--------------------------------------------------
·-------------------··-------------------------------------

119. Des~reva qual é/era a atividade do est.belecimento, empresa. 

cio 'u inst1tuiçi~ em que trabalha/trabalhou. 
ne9§ 

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

---- .. ·-----------------------------------------------------------
9 J/NR 

120. ~que Municipio fica o lu9ar onde o Sr{a) trabalha/trabalhou? 

l. no próprio Munic!pio 

2. outro Munic!pio: 
Rua: N9 

---------------------------------------- ------------Bairro ______________________ Munic!p1o ____________________ _ 

9. NS/NR 

121. Quanto o Sr{a) ganhou com esse trabalho ou aposen~adcria no mês pa! 
sado? 

1. salário liquido. NCz$ 

9. NS/NR 

122. Além deste trabalho o Sr(a) tem algum outro t1po de trabalho remun! 

rado? (fixo ou eventual). 

l. Dio • . . I pu H pua 11 quu.tio J Z4 J 

2. s1JII 

9. NS/NR 

123. Quanto o Sr(a) 9anhou com este trabalho no mês passado? 

1. salário liquido. NCz$------------------------------

9. NS/NR 

124. o Sr(a) tem al9um outro rend1meneo além do{s) declarado{s) anter1o~ 

1118nte? 

l. Dio 

2. sim. Quanto? NCz$---------------------------

9. NS/NR .......................................................................... 
CONOiçAo OE CLASSE SOCIAL IPa~a U4o da co~6~c~t~ãoJ 

l.l . NPB 2.1 - NPB 3.: - NPB 

l.2 - PT 2.2 P'!' 
1.3 - SP 2. 3 SP 3. 5 - PB'!' 
1.4 - PNT 2.4 - PB'!' 3.6 - 3 

~ 

18 19 

1.----..J 
:!0 21 

23 

.____. 
22 

~--i.....-J 

26 29 

31 34 

36 39 

40 41 



Município ___________________________ N9 Domic. _______ _ 

Entrevistado ________________________ N9 Ordem ________ _ 

BLOCO 13 
CARACTERIZAÇÃO DA HABITAÇÃO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

· 12S. caracterização do domic!11o: 

l. casa 
2 • apart.amento 
3. barraco 
4. casa de cômodos (cabeça de porco/cortiço) 

S. outros. Especificar----------------------------------------------

126. A sua casa é: 

1. cedida 
2. aluqaàa 
3. própria quitada 
4. própria paqando 

S. outros. Especificar----------------------------------------------

9. NS/RR 

127. Quantas pessoas mcram nesta casa? 

------------ pessoas 
9. 'NS/RR 

128. Quantos cômodos tem em sua casa, tirando o banheiro? 

cômodos 

9. NS/NR 

129. Tipo de parede dominante 

l. tijolo 
2. llllldeira 
3. tábua 
4. bloco 
s. outros. Especificar----------------------------------------------
9. NS/RR 

130. Revesti.JIIento das paredes externas 

l. total 
2. parcial 
3. inexistente 
9. NS/RR 

131. Revesti.JIIento das paredes internas 

l. total 
2. parcial 
3. l.nexistente 
9. 1 NS/RR 

CONJUNTO K 
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132. TiN:· d<! -pliiO dominante 

l. terra catiàa 
2. tijolo ou c1mento 
3. ladrilho 
4. assoalho, taco, carpete 
S. outros. Especificar _____________________________________________ _ 

9. NS/Nlt 

133. Tipo de cobertura clrnrú.nante 

1. telha de cerâmica 
2. f1l:lra-ci.manto 

3. laje 
~. out:os. Especificar _____________________________________________ _ 

9. NS/NR 

!34. Tipo de forro dominante 

lJS. 

136. 

1. estuque ou laje 
2. lllilÓeira 
3. outros. Especificar _____________________________________________ _ 

4. inex~stente 
9. ·:• HR 

'"l.po de instalação 

l. inexistente 

sanitÁria 

2. externa e coletiva 

3. externa e unif&miliar 

4. interna e coletiva 

s. interna e un1fam111ar 

9. NS/NR 
(ppdt lt4Utll 11444 dt u11a. ~upo4t41 

Destino dos dejetos 

l. sistema público de esqoto 
2. esqoto a céu al:lerto 
3, fossa séptica a seca 

4. fossa neqra 

S. outros. Especificar·---------------------------------------------
9. NS/NR 
lpodt h4ut~ 11444 de. u11a. ~t4po4ta.l 

137. Al:lastacimento de água (liqação da iqua) 

l. rede pública interna 

2. reae púbU ca externa 
3. poço artesiano interno 
4. poço artesiano externo 

s. poço COliiWII l.nterno 

'· poço COliiWII externo 

9. NS/NR 
I podt ll4ut~ 114.4.\ dt uma. ~upo4ta.l 

138. Destino de lixo 

l. enterra 
2. joqa em terreno baldio 

3. queima 

4, coleta diÁria 
S. coleta em dias alternados 

6. coleta uma vez por semana 
7. coleta irregular 
S. outros. Especificar 

----------------------------------------------9. NS/NR 

~ 
20 

L-..J 
22 

L-..J 
23 

L-..J 
zs 
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139. O Sr(a) ~·~ à~r~~~n ~ asr.~~~r.nc~a méd~ca através de: 

l. Sec:-=-· :-"é~"' ::=i ·•.-de 

2. CO:'I"ôin' r- ... -:::::=•"• 
3. Sin~icatr-~ .. "••ociacões de categor~as 

'· IAMSPE 
S. INAMPS 
6. outros 
7. não t~m ~ireito 

9. NS/NR 
(poát ~4vt~ •444 át uma ~t4P04~41 

BLOCO 14 
CONDIÇAO SóCIO-ECONÔMICA {SOMENTE PARA os CHEFES VE FAMTLIAl 

):}PARA SER RES"ONVIVO SOMENTE PELO CHEFE VA F A!.l T LI A 

uo. Até que lU\"~ da eJleola o Srlal completou? 

0.1 nunca frr.~otnto'l sabe ler e escrever 
0.2 nuncll frtmCentou não sabe ler e escrever 
1.- pr1ai:.1o ou lQ grau 

----------
ano/série 

2.- qiniaio ou 19 grau 
---------- ano/série 

3.- cole~ial ou 29 qrau 
----------

ano/série 

3.5 curao a técnicos de nlvel médio completo 

3.6 cursos técnicos de nlvel médio incompleto 
,.o unive::-si!!ad-. COIIIÇileta 
,:1 universidade incomcleta 

141. AtualDente ~ Srlal exe~ce alguma at~vidade (Se)a ela remunerada ou 
nio remuner~da) de trabalho? 

l. silll, em atividade 

2. silll, afastado por I:IOtivo de doença 

3. silll, e ~~bim aposentado 

'· não, d~taftiDreqKo 

S. não, apcnentado 

6. não, dona de casa 

J 
7. não, só e"tuda.nte (pUH p4.\4 a qu.u .tã.o 1501 

8. nio, outros 

142. Qual é/era e seu cargo/ocupação ou função em seu trabalho principal? 

Descreva as tarefas mais frequentes que desenvolve em seu trabalho. 

---------------------------------------------------------·---------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

9. NS/NR 

!jlbiloteca/CIR 

..___. 
29 

..___. 
30 

32 33 

I........J 
1 2 

3 

13 15 



lt3. h<J •••1 trll!l&lho princip.lll o Sr(a) é/era? 

1. &mFr•q~dc assalariado com carteira profissional assinada 
2. emprcqado assalariado sem carteira profissional assinada 
3. ernore~ado familiar não remunerado 
4. conta própria ou autônomo com estabelecimento 
S. conta própria ou autônomo sem estabelecimento 
6. empre;~dor co~ até 4 funcionários fixos 
7. empre~aàor com 5 ou mais funcionários fixos 
8. para trabalhador rural que não se encaixe nas alternativas 

ma, descrever àetalhadamente sua situação. 

9. NS/NR 

144. Descreva qual é/ara a atividade do estabelecimento, empresa, 
cio on instituição em que trabalha/trabalhou. 

--· ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

145. Em que Municipio fica o lugar onde o Sr(a) trabalha/trabalhou? 

l. rao prêprio Munic!pio 
2. outro Munic!pio: 

~ N9 
------------------------------------------- ----------Bairro _____________________________ Munic!pio _____________ _ 

9. NS/NR 

(p4~ ob dtbtmp~tg4dob p4bbt p4~4 4 qutbtào 1491 

146. Quanto o Sr!a) ganhou com esse trabalho ou aposentadoria no mês pa! 

1. salário liquido. NCzS------------------------------
sado? 

9. NS/NR 

147. Além deste trabalho o Sr(a) tem alqum outro t1po de trabalho remun! 

rado? (fixo ou eventual) 

1. nio . . . I puu P4~4 4 quutão 1491 

2. sim 

9. NS/NR 

148. OUL~to o Srlal ganhou com este trabalho no mia passado? 

1. salário liquido. NCzs _____________________________ _ 

2. NS/NR 

149. o Sr(al tem algum outro rendimento além do(sl declaradolsl anterior 

mente? 

1. não 

2. sim. Quanto? NCzS----------------------------------
9. NS/NR 

~ 

~ 
16 17 

Zl 

........, 
20 

Zl 

24 27 

34 

........, 
28 

37 

'-------------------~ 



150. Quadro ôe composição e renôa familiar: 

(ÂA4Dlt todo• o• •o~ado~t• do dom~c.~t~o Qut po44uam ll.tnda) 

IIOHE RENDIMENTO TOTAl. 

Ch't 

RENDA FAMILIAR 

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

......................................................................... 
CODIFICAÇAo DE CLASSE SOCIAL (P1111.11 u4o da c.od.c.6.c.c.açà.ol 

l.l NPB 2.1 NPB 3.1 NPB 
1.2 P'l' 2.2 P'l' 

1.3 SP 2.3 SP 3.5 PBT 

l •• PNT 2.5 PBT 3.6 B 

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

151. QÚ&nto o Sr(a) qastou no último mês com energ1a elétrica: 

NC%$----------------------------
9. NS/NR 
o. não se aplica 

152. O Sr(a) tem algum tipo de plantação ou ôe cr1ação que contribu1 no: 

lSJ. 

1. orçamento familiar 

2. al1-ntação 

o Sr(a) possui? 
ILt~a a• alttll.nat~va• da 

3 tl. enceradeira 
2. refrigerador 

6 j•. televisor 
S. toca-discos 

9 t 7. aspirador de pó 

8. máquina de lavar 
lO. telefone 

O•i.m 
Qsim 

Qnão 

Q não 

quutã.o pa11.a o tntJt.tv.c.4.tado: 

roupa 

12 ll. veiculo auto-motor 
13. video-cassete 

lS 14. freezer 
16. ráôio 
99. NSINR 

I 

38 41 

L...-.1-....J 
42 4 3 

~ 
44 4 5 

'--' 
46 

'--' 
48 

'--' 
49 

l
. ~ 

54 !! 5 __ ) 



1s•. Onde o Sr(a) nasceu? 

1. no própr1o MU:1cip10 
2. ou~o Mun1cip10 ào Estado de são Paulo. Qual? ___________________ _ 
3. ou~o Estado do Pais. Qual? _____________________________________ _ 

Que M~11Cipio? __________________________________________________ _ 

4. ou~ Pais. Qual? _______________________________________________ _ 

9. NS/NR 

ZONA (I) urbana 0rural 

lSS. Hi quanto tempo o Sr(a) mora neste Hunicipio? 

Hi --- . 
dias 111eaes ano a 

9. NS/NR 

156. Considerando os últimos 10 anos, quais foram as cidades em que moro , 

••~• ~~spect1vos estados, zona e tempo de permanência em cada uma? 
· .'n..;.c.Ü pr.l.ll liL.t.U.aJ 

%0NA 

l.uroana 
CitW:lJ: ES"l'A.DO 2. rural 't"EMPO 

ASSOCIATIVISMO 

------------------------ ----------------------------------------------
~7. O Sr(al está associado cu filiado a alguma Associação, Sindicato ou 

Partido Politico? 

·!Ltia a~ a!tt~Aativ~ P~4 o t.At~r.vi~ta4ol 

1. não 
2. a~ e freqdenta as reuniões 

3. s~. e não freqdenta as reuniões 

9. NS/NR 

Especificar o(sl nomelsl da(s) Assoc1açiocõesl, Sindicato(sl ou Par 

tido(s) Polit1co(sl ao(sl qual(isl está associado ou filiado: 

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
9. NS/NR 

~a. o Sr(al costuma le: JOrnal? 

1.-não 
2 •. sim. EspeC:.!icar qual(1sl _________________________________ _ 

9. NS/HR 

56 58 

110 42 

115 47 

68 70 

71 73 

'----' 
75 
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