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Resumo:  A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator de risco para a 

mortalidade em todo o mundo, sendo então caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial com detecção muitas vezes tardia por apresentar 

uma evolução lenta e silenciosa. Objetivo: Descrever o perfil da prevalência da 

hipertensão arterial sistêmica nos pacientes do Núcleo Integrado de Reabilitação em 

São José do Rio Preto - SP/Brasil. Metodologia:  Foi realizado um estudo 

transversal, através de análise de prontuários do ano de 2013, traçando assim o 

perfil da prevalência da hipertensão arterial sistêmica por sexo, idade e distribuição 

demográfica. Resultados: A HAS teve uma prevalência maior em mulheres, com 

pico entre 55 – 59 anos (74,829/1000) e nos homens a prevalência foi maior na faixa 

etária de 60 – 64 anos (56,756/1000). Em relação à distribuição demográfica 

encontrou-se maior número de pessoas do Bairro Solo Sagrado, já quando analisou-

se pelos encaminhamentos a maioria dos pacientes vem do Ambulatório de 

Especialidades (ARE). 
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INTRODUÇÃO 

A HAS tem se mostrado um grande problema de saúde pública atingindo atualmente 

de 22 a 44% da população adulta no Brasil podendo aumentar a prevalência em até 

60% em 2025. 

Segundo dados do departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 

Saúde, no ano de 2012, existiam 28.341 pessoas cadastradas no sistema Hiperdia 

do Ministério da Saúde que sofrem de hipertensão arterial em São José do Rio 

Preto. 

São considerados fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica: idade, gênero,  

etnia, excesso de peso e obesidade, alto teor de ingestão de sal e de álcool, 

sedentarismo, fatores socioeconômicos, genética, entre outros fatores de risco 

cardiovascular. 

Como prevenção primária da HAS, pode ser citado as medidas não 

medicamentosas que mostram a importância de mudar o estilo de vida e adotar 

hábitos saudáveis, desde a infância e adolescência, respeitando as características 

regionais, culturais, sociais, e econômicas do indivíduo.  



E por fim, tem-se a implantação de medidas de prevenção que representa o maior 

desafio para os profissionais da área da saúde, sendo que a prevenção primária e a 

detecção precoce são as formas mais efetivas de evitar as doenças e devem ser 

metas prioritárias para esses profissionais. 

OBJETIVOS 

Descrever o perfil da prevalência de hipertensão arterial sistêmica nos pacientes do 

Núcleo Integrado de Reabilitação em São José do Rio Preto - SP/Brasil. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no Núcleo Integrado de Reabilitação em São José do Rio 

Preto, sendo elegíveis todos os pacientes adultos, identificados como hipertensos na 

triagem e que passaram por reabilitação no ano de 2013. É um estudo transversal 

onde foi feita análise de prontuários e depois traçado o perfil da prevalência da 

hipertensão arterial sistêmica pela idade, sexo e distribuição demográfica. 

DESENVOLVIMENTO 

Durante os meses de junho e julho de 2014 foi analisado 4560 prontuários no NIR, 

sendo esses avaliados um a um, e todos que eram hipertensos colheu-se os 

seguintes dados: sexo, idade, bairro e local de encaminhamento. Após o término da 

análise, foi avaliado os dados da amostra final. 

Estudos realizados no Brasil e em outros países mostram que a prevalência é maior 

em mulheres, sendo que a faixa etária nos homens é maior acima dos 60 anos em 

ambos estudos, porém nesse estudo a prevalência nas mulheres é maior na faixa 

etária entre 50 e 60 anos, o oposto mostrado em estudos fora do Brasil. Em relação 

à distribuição demográfica não foi encontrado dados que pudessem ser 

comparados. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A amostra conta com 70% do total de pacientes do ano de 2013, pois haviam 

prontuários sem triagem, ou seja, não tinha identificação se o paciente era 

hipertenso ou não. No total encontrou-se uma prevalência total de 358,394/1000, 

sendo que a prevalência em mulheres foi de 384,839/1000 e em homens foi de 

321,621/1000 mostrando que o número de mulheres hipertensas é maior que o 

número de homens. 

A prevalência de HAS por faixa etária da amostra estudada apresentou maior 

prevalência (74,829/1000) nas mulheres entre 55 – 59 anos e nos homens a 

prevalência foi maior (56,756/1000) entre 60 – 64 anos. 



A distribuição demográfica foi avaliada de duas formas: a primeira foi de acordo com 

a moradia e a segunda de onde o paciente foi encaminhado. Na análise da moradia, 

percebeu-se que o maior número de pessoas era do Bairro Solo Sagrado, já nos 

encaminhamentos a maioria dos pacientes vieram do Ambulatório de Especialidades 

(ARE). 
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