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1. Objetivos 
 

Hábitos e estilos de vida são fatores que 
interferem na gênese da hipertensão 

1
. Propôs-

se como objetivos desse estudo: avaliar a 
prevalência de hipertensão arterial aferida e 
referida em comunidades evangélicas 
Adventistas do Sétimo Dia da Zona Sul da 
Cidade de São Paulo e caracterizar os 
hipertensos em relação a dados biossociais e 
hábitos de vida.  

 
2. Metodologia 

 
Estudo transversal de campo, exploratório, 
descritivo e de abordagem quantitativa. Trata-
se de resultados parciais de um estudo cuja 
amostra foi calculada em 200 pessoas, 
considerando a prevalência de 20%. Os 
critérios de inclusão foram: idade ≥18 anos, ser 
batizado e frequente aos cultos religiosos da 
igreja, não gestante e saber ler e escrever. 
Foram realizadas três medidas consecutivas da 
pressão arterial, com intervalo de 1 a 2 minutos 
entre elas, com aparelho automático validado 
segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão

2
. Utilizou-se a escala de 

Religiosidade de Duke-DUREL, validada no 
Brasil, para avaliação da religiosidade. Ela é 
composta por cinco questões que perguntam a 
frequência com que a pessoa vai a uma igreja 
e o tempo que ela se dedica às atividades 
religiosas; se sente a presença de Deus em 
sua vida, se as crenças religiosas estão por 
trás de toda a sua maneira de viver e o esforço 
que é feito para viver a religião em todos os 
aspectos da vida. Os dados foram coletados 
em igrejas adventistas da região Sul da cidade 
de São Paulo. 

3. Resultados 
 

Foram estudadas 100 pessoas, com 
39,26±15,1 anos, 60% mulheres, 65% brancos, 
37% com ensino superior completo, 49% com 
renda familiar superior a 7 salários mínimos, 
índice de massa corporal 25,1±4,56 kg/m

2
, 

todos referiram não fumar ou ingerir bebida 

alcoólica e 51% praticavam atividade física pelo 
menos uma vez por semana. Um número muito 
baixo de participantes tem ou já teve diabetes, 
infarto ou derrame (5%, 3% e 1%, 
respectivamente), enquanto que o aumento do 
colesterol esteve presente em 22% dos 
entrevistados. No entanto, eles possuíam 
antecedentes familiares importantes, pois 69% 
referiram ter alguém na família com pressão 
alta. A pressão arterial foi 119,58±15,86/ 
70,74±9,71 mmHg. A prevalência de 
hipertensão referida foi 11% e a aferida foi 7%.  
Nos hipertensos, a maioria era mulher (63,6%), 
branca (81,8%), com 62,2±6,18 anos e 
descobriu que tinha hipertensão quando se 
sentiu mal (54,5%). A Escala de Religiosidade 
mostrou que 60% dos participantes, 
frequentavam a igreja mais que uma vez por 
semana; 86% dedicavam tempo para 
atividades religiosas individuais pelo menos 
uma vez por semana; 88% sentiam a presença 
do Espírito Santo em sua vida; 73% afirmaram 
que suas crenças religiosas estão por trás de 
sua maneira de viver; e 74% se esforçavam 
muito para viver a religião em todos os 
aspectos de sua vida. 
 

4. Conclusões 
 

O presente estudo mostrou que a prevalência 
de hipertensão arterial em comunidades 
adventistas foi menor quando comparada a 
outros estudos

2
 de populações urbanas 

específicas. Esse fato parece estar relacionado 
aos hábitos e estilos de vida dessas pessoas 
ligados à religiosidade, que são benéficos e 
atuam como fator de proteção para a 
hipertensão.  
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