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Objetivos: Comparar a prevalência da 
hipertensão arterial em membros batizados da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de 
São Paulo e no interior paulista.  

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
de campo, exploratório, descritivo, comparativo, 
de abordagem quantitativa. Foram estudados 
264 Adventistas (100 de igrejas da zona sul da 
capital e 164 do interior das cidades de Itapeva 
e Itararé) com avaliação de dados 
biopsicosocioeconômicos, religiosidade e 
antropométricos. A pressão foi medida com 
aparelho automático validado. Foi adotado 
nível de significância de p<0,05. O estudo foi 
aprovado por Comitê de Ética.  

Resultados: A maioria dos participantes era do 
sexo feminino (60%), brancos (75%), casados 
(63%) e idade de 41,17±15,27 anos. A 
prevalência total de hipertensão foi 22,7%, 
sendo maior no interior do que na capital 
(27,4% vs 15%). Os hipertensos da capital 
estavam mais controlados do que os do interior 
(53,3% vs 35,6%). Os hipertensos da capital 
foram diferentes (p<0,05) em relação aos do 
interior, respectivamente, quanto a: renda 
individual (8,90±9,76 vs 1,85±2,06 salários 
mínimos) e renda familiar (9,60±9,93 vs 
3,37±2,27 salários mínimos); o participante era 
responsável pela renda familiar (60% vs 33,35); 
faltar à consulta médica por esquecimento 
(100% vs 20%); pressão diastólica 
(79,26±10,73 vs 86,07±10,66 mmHg); 
ocupação (46,6% tinham vínculo empregatício 
vs 33,3% eram “do lar”); saber que tratar 
pressão alta evita problemas renais (60% vs 
55,6%), evita derrame (97,8% vs 80%) e evita 
impotência sexual (26,7% vs 55,6%); e 
referência de diabetes (33,3% vs 11,1%) e de 
colesterol elevado (46,7% vs 48,9%). 

Conclusões: A prevalência de hipertensão nos 
Adventistas foi abaixo que a média dos estudos 
nacionais, sendo menor na capital do que no 
interior paulista, possivelmente em decorrência 
de melhores condições  socioeconômicas e 
hábitos de vida saudáveis. 

Estima-se que a prevalência de hipertensão 
arterial em nosso meio esteja em torno de 
30%

1
, dado que vem crescendo nas duas 

últimas décadas. O achado da prevalência do 
interior (27,2%) aproxima-se dos achados da 
literatura, porém, a prevalência da capital 
(15%) foi muito abaixo do esperado. Tal 
diferença pode ser justificada pelas 
características dos hipertensos da capital em 
relação aos do interior. Nos hipertensos da 
capital predominaram características que 
seriam dificultadoras para o aparecimento da 
hipertensão arterial

2
. Dentre elas destaca a 

melhor condição financeira representada por 
renda individual e familiar mais elevadas, que 
favorece condição de vida mais favorável, 
favorecimento de hábitos e estilos de vida mais 
saudáveis e acesso a serviços de saúde. 
Acrescenta-se ainda o fato dos hipertensos da 
capital possuírem mais vínculo empregatício, o 
que lhes pode garantir mais estabilidade 
financeira; além de maior conhecimento sobre 
as complicações da hipertensão. Salienta-se 
ainda, que os hipertensos da capital estavam 
com sua pressão mais controlada (PA<140/90 
mmHg), apesar do  esquecimento de 
comparecer às consultas.  
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