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A hipertensão arterial é quantitativamente o principal factor de risco 

cardiovascular. As doenças cardiovasculares são a mais frequente causa de morte 

mesmo nos países em desenvolvimento. O objecto principal desta tese foi a 

prevalência, conhecimento, tratamento e controlo da hipertensão arterial. Para tal, 

propusemo-nos obter estimativas globais, analisar as diferenças entre sexo e nível de 

desenvolvimento dos países, e estimar a sua proporção e determinantes, utilizando 

uma amostra comunitária Portuguesa.  

 

Efectuámos uma revisão sistemática na Medline (prevalence AND awareness 

AND treatment AND control AND (hypertension OR high blood pressure)) com o 

objectivo de identificar estudos de base populational desde o ano de 2001. As 

estimativas portuguesas e os seus determinantes foram obtidas utilizando um estudo 

transversal comunitário em que avaliámos 2310 participantes com idade ≥18 anos, 

seleccionados aleatoriamente da população da cidade do Porto, entre 1999 e 2003.  

 

Foram identificados 248 artigos na revisão sistemática, dos quais 204 foram 

excluídos por não preencherem os critérios de inclusão. Os restantes artigos 

apresentavam dados de 35 países. A prevalência de hipertensão variou entre 28% nas 

mulheres residentes nos países em desenvolvimentos e 41% nos homens dos países 

desenvolvidos. O conhecimento e tratamento da hipertensão foram 1,7 vezes 

superiores nos homens dos países em desenvolvimento, comparando com as 

mulheres dos países desenvolvidos. A proporção de controlados, entre todos os 

hipertensos, duplicou de 7% nos homens dos países em desenvolvimento para 14% 

nas mulheres dos países desenvolvidos.  

Na amostra portuguesa, a prevalência (intervalo de confiança a 95%) de 

hipertensão foi 42,7% (40,0-45,3) nas mulheres e 46,7% (43,0-50,3) nos homens. Em 

707 mulheres e 477 homens hipertensos, a prevalência de conhecimento, tratamento 

farmacológico e controlo da hipertensão foi, respectivamente, 58,9% (54,2-61,7), 

51,2% (47,4-55,0) e 11,8% (9,3-14,2) nas mulheres e 46,7% (43,0-50,3), 41,3% (36,6-

46,0), 34,6% (30,1-39,1) e 7,9% (5,3-10,5) nos homens. Na análise multivariada, o 

conhecimento estava associado positivamente à idade em ambos os sexos, à diabetes 

nas mulheres e ao índice de massa corporal (IMC) nos homens. Nas mulheres, a 

utilização de serviços privados como principal fornecedor de cuidados de saúde estava 

associado a menor probabilidade estar consciente da sua hipertensão. Os homens 

solteiros, viúvos ou divorciados tinham menor probabilidade de conhecer a sua 

hipertensão, em comparação com os casados/união de facto. O tratamento estava 
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positivamente associado à idade e diabetes e inversamente à actividade física em 

ambos os sexos. O IMC estava positivamente associado ao tratamento apenas nos 

homens. A ingestão de etanol estava associada a menor probabilidade de controlo da 

hipertensão em ambos os sexos. Nos homens, o controlo da hipertensão foi 

observado mais frequentemente nos diabéticos e diminuía com o IMC.  


