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RESUMO 

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença não transmissível, 

caracterizado pela sustentação dos níveis pressóricos, constituindo um problema de 

saúde pública mundial de alta prevalência, atingindo 20 a 45% da população adulta, 

com baixas taxas de controle, resultando em altos índices de morbimortalidade. Estudos 

epidemiológicos apontam que a prevalência de hipertensão arterial é maior nos negros 

do que em brancos. Objetivos: Verificar em 2014 a prevalência de hipertensão arterial e 

complicações cardiovasculares em indivíduos da raça negra, que em 1983 tiveram seus 

níveis de pressão arterial obtidos com manguitos de largura correta à circunferência 

braquial e com o manguito padrão; Verificar se há diferenças na morbimortalidade por 

doenças cardiovasculares nos negros e pardos estudados e quais as causas mais 

comuns de óbitos; Verificar e discutir a presença de fatores de risco nos negros e 

pardos. Método: Estudo longitudinal com coorte de 999 sujeitos em 1983, desses 89 

eram pardos ou negros que foram entrevistados em 2014, diretamente ou via telefone e 

internet, para os que se localizavam no exterior.  As informações daqueles que haviam 

morrido foram dadas por familiares e funcionários das unidades onde atuavam esses 

trabalhadores, principalmente do Departamento de Pessoal. Foram localizados 67 

sujeitos (75,3% da população inicial), sendo 24 negros e 43 pardos. Entre os negros foi 

maior a frequência de homens e nos pardos, de mulheres.  Resultados: A prevalência 

de HAS atingiu 61,8% dos negros e 48,5% dos pardos. Considerando só os que 

permanecem vivos a prevalência é menor, sendo 56% nas mulheres e 29% nos 

homens. Como doenças associadas, observou-se prevalência de diabetes mellitus em 

31% dos homens negros 10% das mulheres. Nos pardos os índices foram de 30% nos 

dois sexos; As dislipidemias ocorreram em 20% nos homens negros e 16 % nos pardos. 

Nenhuma mulher negra informou ser dislipidêmica, sendo de 16% o índice referente às 

pardas; Mortes por complicações cardíacas decorrentes de ICC, IAM e o AVE atingiram 

alarmante proporção nos negros, 43,8% e 23,6 dos pardos. Um dos fatos mais 

importantes foi quanto a mortalidade que atingiu 62,5% nos negros contra 39,5 nos 

pardos. Conclusões: Os resultados após 31 anos permitiram alcançar os objetivos 

propostos, sobretudo aqueles concernentes à prevalência da HAS, óbitos e suas 

causas, assim como as diferenças entre esses dois grupos étnicos estudados. Acredita-

se que os resultados apresentados constituam uma soma de dados que sejam úteis 

para avaliação do impacto causado pela alta morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares com consequente prejuízo na qualidade de vida da população negra e 

parda com HAS. 

 

Descritores: Pressão arterial, negros, hipertensão arterial, manguito largura correta, 

manguito largura padrão, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio. 



 

 

Reference: Baldino A. Hypertension, cardiovascular complications and causes of 

death in black and brown people: cohort study from 1983 to 2014. [Dissertation]. 

Guarulhos (SP): Guarulhos University, 2014.  

ABSTRACT  

Introduction: Systemic Arterial Hypertension (HBP) is a non-communicable disease, 

characterized by the sustained pressure levels, constituting a worldwide public health 

problem with high prevalence, affecting 20-45% of the adult population, with low 

rates of control, resulting in high rates of mortality. Epidemiological studies indicate 

that the prevalence of hypertension is higher in blacks than in whites. Objectives: To 

assess in 2014 the prevalence of hypertension and cardiovascular complications in 

individuals of black race, which in 1983 had their blood pressure levels obtained with 

correct cuff width to arm circumference and the standard cuff; Check for differences 

in morbidity and mortality from cardiovascular disease in blacks and browns studied 

and what the most common causes of death; Check and discuss the presence of risk 

factors in blacks and browns. Methods: A longitudinal cohort study with 999 subjects 

in 1983, 89 of these were brown or blacks who were interviewed in 2014, directly or 

via telephone and internet, for those who were located abroad. The information of 

those who had died were given by families and staff of the units where these workers 

worked mainly in the Department of Personnel. 67 subjects (75.3% of the initial 

population) were located, 24 blacks and 43 mulattoes. Among blacks was more often 

men and browns of women. Results: The prevalence of hypertension reached 

61.8% of blacks and 48.5% of mixed race. Considering only those who remain alive 

prevalence is lower, being 56% in women and 29% men. As associated diseases, 

observed prevalence of diabetes mellitus in 31% of black men 10% women. In 

browns indices were 30% in both sexes; Lipid disorders occurred in 20% in black 

men and 16% in brown. No black woman reported being dyslipidemic, 16% being the 

index for brown; Deaths from heart complications from ICC, AMI and stroke reached 

alarming proportions in blacks, 43.8 and 23.6% of mixed race. One of the most 

important facts as was the mortality which reached 62.5% in blacks versus 39.5 in 

brown. Conclusions: The results after 31 years allowed to achieve the proposed 

objectives, especially those concerning the prevalence of hypertension, deaths and 

their causes, as well as the differences between these two ethnic groups studied. It is 

believed that these results constitute a sum of data that are useful for evaluating the 

impact of the high morbidity and mortality from cardiovascular diseases with 

consequent loss of quality of life of the black and mulatto population with 

hypertension.  

 

Keywords: Blood pressure, blacks, hypertension, correct cuff width, standard cuff 

width, stroke, myocardial infarction. 



Referencia: Baldino A. Hipertensión, complicaciones cardiovasculares y las causas 

de muerte en personas de raza negra y marrón: estudio de cohorte 1983-2014. 

[Tesis]. Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos, 2014.  

RESUMEN  

Introducción: hipertensión arterial sistémica (HTA) es una enfermedad no 

contagiosa, que se caracteriza por los niveles de presión sostenida, lo que 

constituye un problema de salud pública mundial con una elevada prevalencia, que 

afecta a un 20-45% de la población adulta, con bajas tasas de control, lo que resulta 

en altas tasas de mortalidad. Los estudios epidemiológicos indican que la 

prevalencia de hipertensión es mayor en los negros que en los blancos. Objetivos: 

Evaluar en 2014 la prevalencia de la hipertensión y complicaciones cardiovasculares 

en los individuos de raza negro, que en 1983 tenían sus niveles de presión arterial 

obtenidos con un ancho brazalete adecuado a la circunferencia del brazo y el 

manguito estándar; Compruebe si hay diferencias en la morbilidad y mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares en los negros y marrones estudiadas y cuáles son 

las causas más comunes de muerte; Compruebe y discutir la presencia de factores 

de riesgo en los negros y marrones. Métodos: Estudio de cohorte longitudinal con 

999 sujetos en 1983, 89 de estos eran marrones o negros que fueron entrevistados 

en 2014, directamente oa través de teléfono e internet, para los que estaban en el 

extranjero. La información de los que habían muerto fueron dadas por las familias y 

el personal de las unidades en las que estos trabajadores trabajaban principalmente 

en el Departamento de Personal. 67 sujetos (75,3% de la población inicial) se 

localizaron, 24 negros y 43 mulatos. Entre los negros era más a menudo hombres y 

marrones de las mujeres. Resultados: La prevalencia de la hipertensión alcanzaron 

el 61,8% de los negros y el 48,5% de raza mixta. Considerando sólo los que 

permanecen vivos prevalencia es más baja, con un 56% en mujeres y 29% hombres. 

Como enfermedades asociadas, se observa la prevalencia de la diabetes mellitus en 

el 31% de los hombres negros de 10% de mujeres. En marrones índices fueron del 

30% en ambos sexos; Los trastornos lipídicos se produjeron en el 20% en los 

hombres negros y el 16% en marrón. Ninguna mujer negro reportaron estar 

dislipémicos, el 16% es el índice de color marrón; Las muertes por complicaciones 

del corazón de ICC, IAM y accidente cerebrovascular alcanzaron proporciones 

alarmantes en los negros, el 43,8 y el 23,6% de raza mixta. Uno de los hechos más 

importantes como fue la mortalidad que alcanzó el 62,5% en los negros frente a 39,5 

en marrón. Conclusiones: Los resultados después de 31 años permitidos para 

alcanzar los objetivos propuestos, sobre todo los relativos a la prevalencia de la 

hipertensión, las defunciones y sus causas, así como las diferencias entre estos dos 

grupos étnicos estudiados. Se cree que estos resultados constituyen una suma de 

datos que son útiles para evaluar el impacto de la alta morbilidad y mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, con la consiguiente pérdida de calidad de vida de la 

población negro y mulato con hipertensión.  

Palabras clave: la presión arterial, los negros, hipertensión, ancho brazalete 

correcto, ancho manguito estándar, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é uma 

propriedade instrumental animada (...)  

Se cada instrumento pudesse executar por si próprio a vontade ou o 

pensamento do dono (...), se (por exemplo) o arco pudesse tirar sozinho da 

cítara os sons desejados, os arquitetos não teriam necessidade de operários, 

nem os senhores teriam necessidade de escravos. 

Todos aqueles que nada têm de melhor para nos oferecer que o uso do 

seu corpo e do que seus membros são condenados pela natureza à 

escravidão. É melhor para eles servir que serem abandonados a si próprios. 

Numa palavra, é naturalmente escravo quem tem tão pouca alma e tão 

poucos méis que deve resolver-se a depender de outrem (...) Útil ao próprio 

escravo, a escravidão é justa.” 

 

Aristóteles

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Contextualização do tema 

 

Este trabalho é parte de um longo estudo longitudinal iniciado em 1983, 

com 999 pessoas atuantes na Universidade de São Paulo (USP)1, 

desenvolvido com o objetivo de testar a influência da largura do manguito na 

medida da pressão arterial (PA). Foi utilizado o clássico referencial teórico o 

Guidelines da American Heart Association (AHA)2 para as dimensões do 

manguito da braçadeira do esfigmomanômetro, o qual enfatizava que para 

evitar hiper ou hipoestimação dos níveis da pressão, a largura do manguito 

precisa corresponder à 40% da medida da circunferência braquial. Quando a 

largura do manguito é menor que 0,40, pode ocorrer hipoestimação nos valores 

de PA registrados e quando é maior a hiperestimação. Assim, quanto mais 

grosso o braço maior a hiperestimação dos verdadeiros níveis de pressão, 

podendo ocorrer o falso diagnóstico da Hipertensão Arterial (HA) e, quanto 

menor, mais tardio será o diagnóstico. Além do prejuízo no tratamento, e não 

utilização dos fármacos daqueles já tardiamente diagnosticados, se inclui 

ainda, o fato de o braço permanecer fino após muitos anos até a velhice. 

Enfatiza-se que a largura do manguito padrão é de 12 cm, ideal para 

circunferência braquial = 30 cm.  

Para a melhor compreensão do leitor sobre a inserção dos sujeitos do 

estudo na grande coorte formada a partir de 1983, esclarece-se que a amostra 

representativa da população da USP foi formada por 499 homens 500 

mulheres. Quanto à categoria profissional havia 300 docentes, 299 alunos e 

400 funcionários. Eles foram divididos em substratos por idade, constituindo 10 

faixas etárias de 10 a 59 anos, 50 homens e 50 mulheres em cada faixa de 5 

anos, portanto substratos correspondentes aos lustros1.  

Os resultados revelaram hipoestimação dos valores da PA, porque a 

maioria dos sujeitos tinha a circunferência braquial menor que 30 cm, 

chegando a atingir 19 cm em uma funcionária negra muito magra. Ela já 
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apresentava níveis altíssimos de PA com o manguito de largura correta (MLC) 

em 1983, porém muito mais baixos nos registros com o MLP. Iniciou-se então o 

acompanhamento dos sujeitos com maior risco, ou seja, aqueles que tiveram 

níveis elevados de PA com o manguito de largura correta (MLC), porém após 

um minuto apresentaram níveis normais com o manguito de largura padrão 

(MLP), registrados com o mesmo manômetro. 

Alguns anos após, em 1989, foram levantadas as primeiras hipóteses sobre o 

prejuízo no diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial (HA), com base no 

acompanhamento de 11 sujeitos durante 5 anos, que tiveram complicações 

cardiovasculares3. O estudo foi destacado como sendo o mais polêmico no 

Congresso Europeu de Hipertensão4. realizado em Milão em 1989, pois até 

então somente a hiperestimação era conhecida entre clínicos e pesquisadores 

da época. Porém a amostra era pequena e a pesquisadora responsável foi 

desafiada a demonstrar o fenômeno em outros sujeitos. Contudo, 

possivelmente a dificuldade em tratar pessoas magras talvez tenha sido o fato 

que resultou no destaque do estudo durante as comemorações de “Um século 

de Hipertensão”5 e em 2005 ter sido inserido nas referências do Guidelines da 

AHA para medida da pressão. Subsidiou, também, o Guidelines da European 

Society of Hypertension (ESH), que introduziu um manguito menor para 

pessoas pequenas, em suas diretrizes6. Tais fatos resultaram no início de 

estudos de extratos populacionais associados a condições especiais 

(gestantes)7, idade8 sexo9 e etnias10. 

O estudo relacionado à idade acompanhou de 2007 a 2011 os 

acontecimentos que haviam ocorrido nos alunos adolescentes da USP que 

haviam entrado na amostra de 1983, com 40 a 44 anos em 2011. Os 

resultados evidenciaram problemas de hipertensão, complicações gestacionais 

com manifestação de eclampsia e pré-eclâmpsia, além de uma morte súbita de 

origem cardiovascular em sujeito de 25 anos8. O da etnia oriental também 

mostrou a consequência da medida imprecisa em gestante japonesa, com peso 

normal e braço fino, cuja vida esteve em alto risco devido descolamento 

prematuro da placenta10. Como pesquisadora da unidade de Química da USP 

essa participante entregou um depoimento para ser usado pela responsável 
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pelo estudo de coorte, o qual se encontra em sua Tese de Livre Docência11 e 

constitui o anexo 1. 

 

Aspectos étnicos no estudo de 1983  

Do ponto de vista do quesito cor, compuseram a amostra 818 sujeitos 

com a cor branca, 84 amarela e entre 98 da raça negra 56 tinham a cor parda e 

42 preta. Como a variável dependente era relacionada à obtenção de níveis 

precisos, registrados sem erros pela dimensão correta do manguito, é 

fundamental que se apresente os valores registrados pelo MLP e MLC, assim 

como as frequências para pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg, referência 

para diagnosticar HA em 1983. 

  

Quadro 1. 

  Brancos Amarelos Pretos Pardos 

MLP 
Sistólica 121,5 119,3 123,4 133,2 

Diastólica 79,8 80,8 80,3 86,9 

 

MLC 
Sistólica 110,2 104,4 113,5 123,0 

Diastólica 79,8 80,8 80,3 86,9 

  

 

Observa-se no quadro 1 que os níveis da PAS e PAD nos pretos e 

pardos são mais elevados que nos demais grupos. O grupo de cor amarela, 

com 86 sujeitos asiáticos sendo 78 nipônicos, apresenta a maior diferença 

entre o MLC e MLP, devido à grande hipoestimação dos níveis registrados pelo 

MLP em seus braços finos, o que resultou em estudo com os descendentes de 

japoneses. Entretanto, ao se observar os dados referentes aos pretos, verifica-

se que não houve diferenças entre os índices indicados para hipertensão nos 

dois registros, observação facilitada pela Figura 1. 
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FIGURA1: Fração da população estudada com PAD ≥ 90mmHg segundo a cor e em função do 

manguito usado. MLC: manguito de largura correta. MLP: manguito de largura padrão. São 

Paulo, 1985.  

 

Apesar de os pretos e pardos (negros/as) não levantarem a mesma 

preocupação quanto à falta de diagnóstico em consequência do efeito do 

manguito, já que muitos braços demandaram o MLP como correto, com 

representativo número de circunferências braquiais por volta de 30 cm (para 

qual a largura 12 cm é mais apropriada, portanto MLC), foi este o grupo que 

apresentou maior índice de Hipertensão Arterial, sendo que diversos sujeitos 

haviam sido diagnosticados já em 1983, fato que os diferia dos demais grupos 

étnicos1. 

 

 

Hipertensão arterial como fator de risco para doenças 

cardiovasculares. 

 

Medida da Pressão Arterial 

 

A PA é identificada pela sua medida, que pode ser direta na artéria, por 

meio da inserção de um cateter dentro do vaso sanguíneo, ou indireta, em 

locais de membros superiores (MMSS) ou inferiores (MMII), onde é possível 

sentir a artéria pulsátil. É um dos procedimentos mais executados pela maioria 

dos profissionais de saúde no mundo, sendo a etapa inicial da avaliação 
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clínica. Dada a importância desta variável na avaliação do estado 

hemodinâmico do ser humano, a precisão da medida da PA é um fator 

fundamental para o correto diagnóstico da hipertensão. A avaliação precisa 

desse parâmetro, entretanto, é ainda um imenso desafio a ser vencido na área 

da saúde12. Em que pese a PA ser um sinal vital, muitos profissionais são 

omissos, negligentes ou não têm a devida habilidade quanto à técnica de 

verificação da PA Contudo, epidemiologicamente, os erros de medida 

interferem nos índices de prevalência da Hipertensão Arterial, nos seus níveis 

de classificação e no perfil de morbimortalidade das doenças cardiovasculares. 

No ponto do cuidado, os erros de medida comprometem o diagnóstico e o 

tratamento do paciente.  

Diversas são as fontes de erros por medida, sendo divididas 

didaticamente:  

1- Erro do observador (pessoa que executa o procedimento de medida); 

2- Erro pelo instrumental utilizado: manômetros, manguitos e 

estetoscópios; 

3- Alterações na pressão por condições ambientais e locais onde se 

encontra a pessoa submetida à medida da PA, dando origem aos 

estudos da monitoração ambulatorial da PA (MAPA) e medida 

residencial (MRPA), comumente comparadas à pressão de 

consultório; 

4- Alterações por razões emocionais e aumento do alerta do indivíduo, 

gerando exacerbação nos níveis da PA na presença do médico, fenômeno 

denominado “White coat Hypertension” por aqueles que o observaram pela 

primeira vez13, conhecido no Brasil com “Hipertensão do Avental Branco”14.  

Para o diagnóstico, classificação e caracterização da HAS são 

considerados o limite dos níveis da PA, os quais são relacionados ao momento 

da medida, ao instrumento utilizado que pode permitir medidas isoladas, 

intermitentes ou contínuas e ao ambiente. Com isso, os valores de referência 

da PA são determinados e expostos na Tabela 1 que classifica os níveis 

pressóricos de indivíduos acima de 18 anos8. 
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O efeito da largura no manguito do esfigmomanômetro. 

O fenômeno foi observado pela primeira vez em 1901, quando Von 

Recklinghausen observou que o manguito introduzido por Riva-Rocci em 1986, 

apenas 4,5 cm de largura, causava leituras hiperestimadas da PA. Essas 

observações e a introdução do método auscultatório de medida da PA por 

Korotkoff em 190515 propiciaram à Erlanger16 e Janeway17 a realização de 

muitos estudos que, ajudaram a avançar o conhecimento da cardiologia, 

nefrologia e endocrinologia nas primeiras décadas do século XX. Após esse 

avanço os estudos de Korns 1916, Hamilton, Brewer, Brotman em 1934, 

tornando o manômetro hipodérmico de Frank e Wiggers18. 

Com maior frequência de respostas, como nos dias atuais; os realizados 

de 1936-1939 por Hamilton et al; Woodbury RA; Robinow M, Volpito, sobretudo 

sobre a influência da largura do manguito em crianças; e o de Wright, 

Schneider e Ungerleider, resultando em preocupações do Comitê de Pós 

Graduação  norteamericano e Sociedades britânicas  em 193918, que 

publicaram o primeiro guidelines sobre medida da pressão, o qual ainda não 

fazia referências ao manguito, que só foi incluído em 195119, cujas 

determinações guiaram o estudo de 1983 e permanecem até os dias atuais. A 

informação básica associada a este estudo é que a largura do manguito deve 

ser  20% maior do que o diâmetro do braço, o que corresponde à 0,40 da 
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circunferência braquial (40%). O comprimento deve atingir 80% no mínimo, 

preferivelmente 100%.  

 

 

Dados Epidemiológicos da Hipertensão  

A HAS é uma doença não transmissível, constituindo um problema de 

saúde pública mundial de alta prevalência, atingindo 20 a 45% da população 

adulta, com baixas taxas de controle, resultando em altos índices de 

morbimortalidade. 20, 8, 21. 

Estudos afirmam que há 600 milhões de hipertensos no mundo21. 

Calcula-se que essa doença causa a morte de 7,1 milhões de pessoas, 

equivalente a 13% do total de óbitos, sendo a maioria em países de baixo e 

médio desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 

69 anos8. No Brasil é estimado cerca de 17 milhões de pessoas com 

hipertensão, a maior parte em idade economicamente ativa, aumentando 

consideravelmente os custos sociais por invalidez e absenteísmo ao trabalho8, 

22,23. Considerando-se os valores de PA > 140/90 mmHg, alguns estudos 

encontraram prevalências com médias elevadas como o que constatou mais de 

50% em indivíduos entre 60 e 69 anos e 75% acima dos 70 anos24, 25, 28. 

Dados do Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares 

do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam que em dezembro de 2010, a HAS 

foi responsável pela ocupação de 7.316 leitos hospitalares distribuídos em todo 

o território nacional 24.  

Constitui também um grave problema de saúde pública nacional25. Sua 

prevalência no Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), 

chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e 75% em 

indivíduos com mais de 70 anos26. Estudos de grandes coortes evidenciam 

relações contínua, forte e graduada entre a pressão arterial (em particular a 

pressão sistólica) e a ocorrência subsequente de vários eventos 

ateroscleróticos27. 

Tal como acontece com diabetes, tabagismo e dislipidemia, a 

hipertensão é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, que 

são responsáveis por cerca de 30% das mortes no mundo todo28. Há 
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evidências de que o tratamento anti-hipertensivo diminui significativamente a 

morbidade e mortalidade cardiovascular17. 

Dados internacionais da hipertensão arterial revelam as estimativas mais 

recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam índices de 

prevalência de HA na população mundial entre 24,8% em mulheres e 29,2% 

em homens, chegando a atingir 50,3% de algumas populações africanas9. 

No Brasil, os dados da OMS demonstram que a população acometida 

pela Hipertensão Arterial Sistêmica está estimada, entre homens e mulheres, 

aproximadamente 30 milhões de indivíduos adultos. Como exemplo, em 2007 

foi registrado 1.157.509 internações por doenças cardiovasculares (DCV) no 

Sistema Único de Saúde. Em relação aos custos, em novembro de 2009 foram 

registradas 91.970 internações por DCV, resultando em um custo de 

R$165.461.644,33. No entanto, em nosso país, pode-se dizer que a 

prevalência da HA é relativamente desconhecida, uma vez que estudos se 

concentram nas regiões Sul e Sudeste29. 

 

Complicações cardiovasculares 

As DCV são as principais causas de morbimortalidade no mundo, tendo 

sido no Brasil a principal causa de morte na década de 2000 a 20098, 

representando 65% dos óbitos na população adulta em plena fase laboral (30 a 

69 anos) e 40% das aposentadorias precoces 24,30. 

Estudo brasileiro que mediu o impacto da morbidade e dos problemas de 

saúde que afetam a qualidade de vida das pessoas, demonstrou que nos 

grupos das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) destacaram-se as 

DCV com 24% e entre essas moléstias situam-se como principais causas de 

morte prematura as Doenças Cerebrovasculares (DCbV) e as Doenças 

Isquêmicas do Coração (DIC)31. 

A DCbV se instala quando há qualquer anormalidade do cérebro 

causada por um processo patológico envolvendo vasos sanguíneos, podendo 

ser caracterizada por oclusão trombótica ou embólica dos vasos e/ou ruptura 

dos mesmos. A trombose e a embolia causam lesão isquêmica ou infarto de 

regiões específicas do cérebro, dependendo do vaso afetado. A hemorragia 
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acompanha a ruptura dos vasos, levando a lesão tecidual direta, bem como à 

lesão isquêmica secundária32. 

A Doença Isquêmica do Coração (DIC) é uma designação genérica para 

um grupo de síndromes que resultam de isquemia miocárdica, onde ocorre 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no músculo cardíaco, 

resultante da redução de fluxo sanguíneo coronariano, razão por ser também, 

denominada Doença da Artéria Coronariana (DAC)32. 

As isquemias cerebrais e coronarianas são enfermidades manifestadas 

principalmente pela presença de aterosclerose, com formação das placas de 

ateroma nas artérias 33, 34, tendo a HAS como um dos principais fatores de risco 

para seu desenvolvimento, agravamento e complicações 32, 23. Teorias que 

justificam o desenvolvimento da placa de ateroma atribuem sua formação a 

uma resposta inflamatória crônica da parede arterial, iniciada por lesão do 

endotélio. A hipertensão danifica o revestimento das artérias e acelera o 

desenvolvimento de ateroma, ao promover inúmeras disfunções arteriais, o que 

representa um risco aumentado para as DCV fatais e não fatais 8, 35, 36. 

A taxa de Mortalidade para DIC nos Estados Unidos da América (EUA) 

está entre as mais altas do mundo e é cerca de cinco vezes mais alta que no 

Japão. No entanto, a cardiopatia isquêmica tem aumentado no Japão e agora é 

a segunda causa de morte. Além disso, os japoneses que migram para os EUA 

adotam os hábitos de vida e dieta alimentar daquele país, adquirindo a mesma 

predisposição para aterosclerose que a população nativa 32.  

A mortalidade por DCV aumenta progressivamente com elevação da PA 

acima de 115/75 mmHg de forma linear, contínua e independente 32, 20, 37. As 

DCV também são responsáveis pelos elevados índices de internações, 

ocasionando custos médicos e socioeconômicos altos 8, 32, 30. Dados do 

DATASUS apontam que em 2007 foram registradas 1.157.509 internações por 

DCV no SUS. Em novembro de 2009 ocorreram 91.970 internações por DCV, 

resultando em um custo de R$ 165.461.644, 33 24. 

O caráter “silencioso” da hipertensão em indivíduos que não têm a 

pressão medida no período que antecede as complicações cardiovasculares, 

ás vezes, durante anos, resulta na falta de diagnóstico precoce e no descaso 

do controle da doença e seu consequente avanço. Somado àqueles tratados 
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de forma inadequada ou irregular, esses indivíduos formam importante 

contingente de pacientes responsáveis pelo desencadeamento das DCV, 

favorecendo a alta prevalência do AVE, conhecido até recentemente como 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 20, 8, 38. Em estudo realizado em pacientes 

com AVE em um hospital público terciário em Fortaleza, a prevalência de HAS 

foi de 97% 39. 

Vale destacar que os estudos internacionais que apresentam alto índice 

de mortalidade por doenças não transmissíveis indicam que 47% resultam de 

etiologia cardiovascular. Apenas na África subsaariana e em alguns bolsões de 

pobreza na Ásia e na América do Sul, as doenças transmissíveis ainda figuram 

como principal causa de morte. Nas demais regiões do globo, incluindo as 

economias em desenvolvimento como a brasileira, expressam-se as 

enfermidades não transmissíveis no topo das estatísticas de letalidade a ponto 

de estimar, para o ano de 2020, o franco predomínio do AVE e da DCV sobre 

as demais causas de morte e incapacitação física 31. 

 

1.1 A hipertensão arterial na população negra. 

 

Negros e negras foram trazidos para o Brasil como escravos no período 

colonial e se tornaram uma parcela grande da população. No entanto, o 

crescimento da população negra foi relativamente pequeno em comparação 

com a entrada de escravos da África subsaariana. Somente a partir da 

implantação da Lei Eusébio de Queirós de 1850, que ocorreu depois do fim do 

tráfico, a qual exigia a melhoria no tratamento dos escravos, a população negra 

cresceu com maior expressão. 

A prevalência de hipertensão arterial é maior nas pessoas negras do que 

nas pessoas brancas 40, 41. Segundo dados da pesquisa intitulada “Estudo 

Corações do Brasil”, a porcentagem de sujeitos hipertensos (PA > 140/90 

mmHg) é maior na população negra (pretos & pardos? Ou só pretos?), 

abrangendo 34,8 % dos participantes da pesquisa42. Entre os Pardos/ Mulatos 

(as) a porcentagem é de 26,3%, Brancos 29,4 %, Indígenas 11,1 % e Amarelos 

10%. O Estudo demonstra ainda que homens e mulheres pretos apresentam 

taxas de HAS de duas a quatro vezes maiores que as encontradas em homens 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsaariana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_Eus%C3%A9bio_de_Queir%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/1850
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e mulheres brancos.  Vale ressaltar, contudo, que os dados apresentados no 

início desta introdução mostram índices diferentes desses, quando o erro por 

tamanho inadequado do manguito é eliminado e os baixos valores nos 

amarelos, devem ser questionados, já que os MLP devem ter hipoestimado os 

níveis hipertensivos. 

No censo do IBGE de 2010, 7,6% dos brasileiros identificaram sua cor a 

como preta, 43,1% como parda e 47,7% como branca. Estes dados, contudo, 

devem ser analisados com cautela, haja vista a histórica tendência ao 

branqueamento que se observa nas classificações raciais no país. Para efeitos 

estatísticos, o IBGE classifica como população negra a soma dos pretos e 

pardos, embora esta metodologia venha a ser questionada por alguns. No 

entanto, os miscigenados, população predominante em nosso país, podem 

diferir dos pretos quanto às características da hipertensão42. 

Estudos sobre a epidemiologia da hipertensão arterial essencial 

enfatizam a sua alta prevalência em negros/as americanos, sendo as taxas 

incluídas entre as mundialmente mais elevadas, atingindo até 71%, 

apresentando forte associação com dieta pobre em cálcio, alta ingestão de sal, 

obesidade, diabetes, estratos sociais mais baixos, baixa escolaridade e história 

familiar positiva para a doença 43, 44.  

Outra hipótese para que indivíduos da raça negra apresentem 

propensão para a HAS é baseada no metabolismo do sódio, o qual 

desempenha papel preponderante na regulação do volume sanguíneo e no 

equilíbrio tensional45. De acordo com esta hipótese, pessoas negras seriam 

mais propensas a sofrer de uma mutação genética que afetaria a sua 

natriurese. Esse distúrbio funcional, de acordo com a hipótese da escravidão, 

se daria por serem os negros/as oriundos de uma região quente, úmida e pobre 

em suprimentos de sal, que os tornaria incapazes de reter sódio, e pelo efeito 

de uma seleção dos sobreviventes à travessia do Atlântico. Segundo a tal 

hipótese, esses escravos estiveram sujeitos ao estresse e à privação de água e 

sal durante a viagem, e aqueles que sobreviveram apresentariam uma resposta 

adaptativa para retenção de sódio (e consequentemente de H2O). A exposição 

abrupta, no novo continente, a uma dieta de baixa qualidade e rica em sal teria 

um efeito negativo, tornando-os mais sensíveis ao sal e consequentemente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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mais suscetíveis à retenção de H2O (5 moléculas de água para cada de Na) e 

então à hipertensão45. 

A HA em nas pessoas negras é desenvolvida em idades mais precoces 

do que nos brancos, sendo as taxas de pressão arterial comumente mais 

elevadas – HA severa – estágio 3 (pressão arterial sistólica >180 e pressão 

arterial diastólica >110 mmHg). Tais diferenças raciais se evidenciam desde a 

infância, tornando-se significantes na adolescência. Em geral, ocorre nos 

homens antes dos 50 anos e nas mulheres antes da menopausa46. 

Quando se estuda os aspectos da história brasileira que podem ter 

contribuído para a HAS e os fatores de risco cardiovasculares, observamos que 

as condições de escravização negra e colonização mercantilista colocaram os 

africanos e seus descendentes brasileiros, frente a fatores de risco que não 

existiam em seu habitat natural, o que provavelmente facilitou a eclosão da 

doença hipertensiva. As situações de discriminação social são estudadas no 

Brasil por diversos cientistas da área social47 e na da enfermagem6.  

O modelo biopsicossocial tem como pressuposto central que situações 

de racismo atuariam como um estímulo ambiental percebido como estressante, 

desencadeando respostas exageradas de estresse psicológico e fisiológico que 

são influenciadas por fatores constitucionais, sócio-demográficos e 

comportamentais48. Os efeitos fisiológicos dos esforços e atitudes das pessoas 

negras ao lidar com as adversidades decorrentes das exposições a situações 

de discriminação ou desigualdade se caracterizam por uma resposta do tipo 

“lute ou fuja”, que é acompanhada de uma atividade aumentada do sistema 

nervoso simpático com alterações funcionais cardíacas, renais e do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, além de outros mecanismos humorais e 

disfunção endotelial 33.   

  

 

1.2 Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

 

A despeito dos sujeitos incluídos neste estudo terem recursos na própria 

USP para o atendimento de suas necessidades de saúde, alguns dados que 

serão discutidos conduzem à apresentação de conceitos no âmbito das 
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políticas públicas em atenção à população negra, nessa contextualização do 

tema. Ainda, em recente revisão de literatura sobre estudos da área da 

hipertensão desenvolvidos por enfermeiros/as, realizada no Laboratório de 

Hipertensão da Universidade Guarulhos49, foram constatados apenas dois 

estudos no tema, versus 37 realizados por enfermeiros norte-americanos. Esta 

lacuna conduz também à reflexão sobre a política de atenção à população 

negra, com base na política nacional vigente. 

A saúde da população negra tem sido objeto de políticas, 
pois possui características que conferem disparidades no que tange 
ás condições de saúde, seja sob o pondo de vista individual ou 
coletivo. A fim de promover a equidade no que diz respeito à 
efetivação do direito humano à saúde dessa população, o Conselho 
Nacional de Saúde aprovou no dia 10 de novembro de 2006, a Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).

50
 

Atualmente está em vigor o II Plano Operativo (2013-2015) 
da PNSIPN, o qual tem por objetivo estabelecer estratégias de 
aplicação desta política, a fim de que a população negra tenha acesso 
a ações e serviços de qualidade, de forma oportuna, contribuindo 
assim para a melhoria das condições de saúde, para a redução das 
iniquidades de raça, gênero, geracionais e classe, assim como e para 
a promoção da qualidade de vida de brasileiras e de brasileiros. Esse 
documento é resultante do diálogo entre as várias áreas de 
competência do Ministério da Saúde com os movimentos sociais por 
meio do Comitê Técnico de Saúde da População Negra e com a 
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, assumindo as 
manifestações do racismo - institucional, interpessoal e internalizado- 
e a necessidade de transversalizar categorias para construir ações 
efetivas e interseccionalidades de identidades que irão direcionar a 
construção de metas que alcancem o amplo contingente populacional 
de nossas ações. 

50 

Tendo em conta a proposta do Ministério Saúde de promover 
equidade em saúde, o II Plano Operativo da PNSIPN reforça de ações 
e políticas afirmativas assumidas pelo Governo Federal, conforme 
destaca o Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei 
12.288/2010. Deste modo, o governo brasileiro materializa dentro do 
campo da saúde as perspectivas das ações afirmativas, como todas e 
quaisquer políticas de inclusão diferenciada de pessoas e/ou grupos 
historicamente discriminados, entre os quais a população negra, além 
de outros grupos que vivem em condições de vulnerabilidade

50.
 

 

Justificativa  

  

Tendo em vista: a alta prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) na população negra, principal fator de risco cardiovascular para o 

Acidente Vascular Encefálico (AVE)5, Infarto agudo do Miocárdio e Insuficiência 

Cardíaca Congestiva (ICC) 5; o preocupante impacto socioeconômico causado 

pela alta morbimortalidade por doenças cardiovasculares com consequente 

prejuízo na qualidade de vida da população negra; a falta de dados brasileiros 

no tema49; e a oportunidade de se dispor de um banco sólido que deu origem 
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ao estudo de coorte em apreço, este trabalho foi desenvolvido para responder 

as questões de pesquisa: Como estariam os sujeitos pretos/as e pardos do 

estudo inicial da USP após 31 anos? Qual a incidência de Hipertensão Arterial 

(HA)? E de complicações cardiovasculares? Considerando que o estudo inicial 

incluiu pessoas ≥ 40 anos, quantos teriam morrido após 31 anos? De que 

causa?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

1- Verificar em 2014, a prevalência de hipertensão arterial e complicações 

cardiovasculares indivíduos da raça negra, que em 1983 tiveram seus 

níveis de pressão arterial obtidos com manguitos de largura correta à 

circunferência braquial e com o manguito padrão;  

 

2- Verificar se há diferenças na morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares nos pretos e pardos estudados e quais as causas mais 

comuns de óbitos; 

 

3- Verificar e discutir a presença de fatores de risco nos pretos e pardos. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 Desenho e local do estudo 

 

Estudo longitudinal com seguimento de coorte a partir de 1983, nos 

campi da Universidade de São Paulo, com delineamento quantitativo. Sujeitos 

de grande risco entraram na coorte no início do estudo, alguns foram 

acompanhados desde aquele ano até os dias atuais, ou até a época do óbito. 

Antes de se apresentar a população do estudo, algumas definições de 

termos devem ser consideradas. A dificuldade em classificar sujeitos em 

função da cor é enfrentada pelos autores e pesquisadores da área da saúde há 

décadas, devido muitas controvérsias entre autores e órgãos oficiais, gerando 

polêmicas ainda mais exacerbadas com a questão das cotas referentes ao 

ingresso na USP e decisões do Instituto Nacional e Geografia e Estatística 

(IBGE). A polêmica pode ser elucidada com a tentativa de respostas às 

questões objetivas, como a aqui apresentada, entre inúmeras referências no 

tema, desde as de alto teor caráter social, cultural e antropológico, como até 

condensação de matérias na mídia.  

 

Qual a diferença entre preto, pardo e negro? 

A classificação "pretos" feita pelo IBGE levantou polêmica sobre a forma 

correta de chamar esse grupo de pessoas. 

 

 
A divulgação, por parte da Fundação Universitária para o 
Vestibular (Fuvest), de notícia sobre a ausência de 
pessoas pretas nos cursos mais concorridos da Universidade de 
São Paulo (USP) alimentou uma polêmica sobre a forma mais 
correta de se classificar a população pela cor ou raça. Com a 
bandeira do "politicamente correto" levantada, alguns defenderam 
que seria melhor utilizar os termos pretos ou 
afrodescendentes. Mas é errado chamar alguém de preto? 
O debate começou porque a Fuv est, responsável pela seleção 
dos alunos da USP, adotou o padrão de classificação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divide a 
população do País em cinco grupos: pretos, pardos, brancos, 
amarelos e indígenas. A alegação é histórica: o primeiro censo 
demográfico do Brasil foi feito em 1872 e perguntava aos 
brasileiros em qual dos quatro grupos eles se enquadravam: preto, 

http://noticias.terra.com.br/educacao/nos-5-cursos-mais-disputados-usp-teve-apenas-um-calouro-preto-em-2013,83c13f1eefa6e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/nos-5-cursos-mais-disputados-usp-teve-apenas-um-calouro-preto-em-2013,83c13f1eefa6e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/nos-5-cursos-mais-disputados-usp-teve-apenas-um-calouro-preto-em-2013,83c13f1eefa6e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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pardo, caboclo ou branco. Ao longo de mais de 140 anos, foram 
feitas algumas mudanças na nomenclatura, mas ainda não há 
consenso sobre a forma de classificar a população. 
José Luiz Petruccelli, que faz pesquisas sobre diversidade racial 
há mais de 20 anos no IBGE, reconhece que a classificação pode 
ser aprimorada, embora defenda que o modelo segue uma série 
histórica e mudanças poderiam prejudicar a comparação dos 
dados. "Esse é um tema muito polêmico. Alguns defendem que 
deveríamos usar a classificação negro, mas o negro é uma 
identidade social. Leva em conta uma visão política, a identidade 
de um povo muito mais do que a cor ", defende. O especialista diz 
não ser correto, para efeito de pesquisas, reunir pardos e pretos 
em um só grupo, de pretos. Segundo ele, a discriminação contra 
os pretos é muito maior do que a verificada entre as pessoas que 
se autodeclaram pardas, e essa diferença precisa estar presente 
nos levantamentos demográficos. "Existe diferença no 
comportamento social entre pretos e pardos: quanto mais escuro, 
mais discriminado", afirma.  Já a União de Pretos pela Igualdade 
(Unegro), organização de movimentos sociais criada na Bahia 
e presente em 24 Estados, defende que o mais adequado é usar o 
termo negro, embora aceite as regras do IBGE. "Como não existe 
um critério científico para essa classificação, acordou-se em usar a 
nomenclatura do IBGE para pesquisas, que seria o mais próximo 
do viável", disse Alexandre Braga, diretor de comunicação da 
entidade. Apesar de concordar que quanto mais escura a cor  , 
maior a discriminação, a Unegro acredita que o IBGE possa vir a 
usar apenas a classificação negro no futuro. "As pessoas se 
identificam mais como negras do que pretas ou pardas", afirma 
Alexandre. Preto e pardo Nas pesquisas do Censo feitas pelo 
IBGE, é apresentada uma relação com as cinco nomenclaturas 
utilizadas e as pessoas precisam indicar a qual cor pertencem. 
Segundo Petruccelli, cada pessoa tem liberdade para dizer a sua 
classificação. Ele explica que pretos normalmente são as pessoas 
que se enxergam com a cor mais escura. Mas em relação aos 
pardos não há consenso. "Normalmente são as pessoas que se 
classificam como ‘morenas’ ou ‘mulatas’, mas isso depende na 
região", afirma. 
O pesquisador diz ainda que nas regiões Sul e Sudeste, a 
população que se declara parda normalmente é de origem 
africana. Porém, no Norte, muitos pardos são, na verdade, 
descendentes de indígenas. Ele ainda conta uma história curiosa 
sobre a situação no Distrito Federal. "A população local, por mais 
branca que seja a sua pele, se classifica como parda porque vê os 
brancos como os funcionários públicos que vieram de fora". 
De acordo com o pesquisador do IBGE, a presença de pretos é 
menor no Brasil, por isso existe a tendência em reunir pardos e 
pretos em um grupo de pretos. Ele diz que apenas para as 
pesquisas o termo não se aplica, mas que na convivência social é 
válido agrupar as duas nomenclaturas. Para o representante da 
Unegro, ocorre também a resistência em assumir a cor preta e 
muitos preferem ser incluídos na lista dos pardos - que seria uma 
forma intermediária. "A identidade do negro é muito maior, por isso 
defendemos a utilização desse termo", afirma. E o 
afrodescendente? De acordo com o diretor da Unegro, o termo 
afrodescendente - ou afrobrasileiro - está em desuso. "Acredito 
que hoje seja muito mais adequado chamar alguém de negro do 
que de afrodescendente. Essa é muito mais uma nomenclatura 
política, de ação dos movimentos sociais na luta contra 
discriminação do que para designar a cor", explica

50
. 

 

 Neste estudo, classificou-se como “negro” a pessoa de cor preta e 

pardo” quando a cor  não é tão escura. Entretanto, “populações negras” é 
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usada no texto não como classificação metodológica, mas para fazer 

referências aos dois grupos, ou pardos.  Talvez esta estratégia seja pela 

insegurança de usar o termo preto, associado nos primeiros estudos com raça, 

termo este também polêmico em relação à etnia. 

 

3.2 População e amostra  

 

De 96 participantes registrados como pretos ou pardos em 1983, as 

fichas clínicas de 89 deles estavam à disposição com os dados iniciais. 

Puderam ser localizados 67 sujeitos (75,3% da população inicial), diretamente 

ou por meio de familiares, colegas, e funcionários do departamento de pessoal 

das unidades da universidade onde trabalharam, além de contato por internet. 

Quanto ao gênero 46 eram homens 43 mulheres e com respeito à categoria 

apenas um participante era docente (1/300) e 2 eram estudantes de pós 

graduação (2/299) em 1983. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 

 - Todos os participantes que pudessem ser localizados em 2014 e 

concordassem com a atual fase do estudo, já que muitos já haviam sido 

entrevistados até 2003, enquanto outros só foram localizados em 2014.  

- Todos os sujeitos que faleceram, mas que seus familiares ou 

companheiros da USP, na impossibilidade de atingir a família, pudessem 

informar a causa do óbito. 

3.2.2. Critérios de exclusão 

- Os participantes do estudo inicial que se aposentaram e não permitiram 

a divulgação de seus telefones.  

 

3.3 Recrutamento e localização dos sujeitos 

Inicialmente foram atualizadas as informações de 1983, com consulta a 

operadora de telefonia fixa e a internet. Com respeito aos contatos no local de 

trabalho, foram realizadas diligências aos respectivos locais a fim de se obter a 

localização ou dados de contato que puderam ser fornecidos pelo 
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Departamento de Pessoal, quando autorizados pelo Diretor da Unidade e na 

ausência de proibição manifestada pelo funcionário nos registros na instituição 

ou da companhia telefônica. Muitas vezes o Departamento de Pessoal já não 

tinha mais os registros porque o regime de trabalho era CLT, só possuía dos 

autárquicos. Nesses casos se procurava o funcionário mais antigo do 

departamento onde o sujeito atuara, o qual na maioria das vezes sabia informar 

ou indicar a pessoa mais próxima da instituição que era amiga do servidor, o 

que se constituiu no mais importante recurso para localizar os mais idosos. 

 

 3.3.1 Instrumentos de coleta 

- Ficha clínica utilizada em 1983 (Apêndice A): dados de interesse ao 

estudo de 1983. 

- Ficha clínica utilizada em 2014 (Apêndice B): instrumento contendo 

informações necessárias ao alcance dos objetivos propostos. As variáveis 

foram abordadas em categorias, tendo sido as características sócio-

demográficas copiadas e atualizadas em relação a 1983, sendo a entrevista 

mais direcionada para a obtenção das informações referentes aos fatores de 

risco para hipertensão e complicações cardiovasculares, como pode ser 

observado no instrumento apenso: dados para cálculo do IMC, atividades 

físicas/sedentarismo, diabetes, fumo, álcool, teor de sal na dieta, dislipidemias 

e sono. 

 Dispositivos de comunicação: telefone e internet; 

 Técnica de Entrevista: foram observados os princípios a serem 

respeitados na área de comunicação interpessoal, com ênfase 

nos conceitos de Denzin e Lincoln53, e de educação à saúde54. 

 

Além desses instrumentos foi utilizada a tabela da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC-quadro2)55 
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Quadro 2: Classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC) 

 

IMC Classificação (kg/m2) 

Baixo peso < 18,4 

Peso normal 18,5 – 24,9 

Sopreso 25,0 – 29,9 

Obesidade Grau 1 30,0 – 34,9 

Obesidade Grau 2 35,0 – 39,9 

Obesidade Grau 3 ≥ 40 

Fonte: OMS 

 

3.3.2 Procedimento de coleta dos dados 

 

Os dados foram colhidos pela responsável do estudo em 1983, por razão 

de confiança dos participantes, já quase todos idosos, diversos entrevistados 

anteriormente. Esta etapa foi totalmente acompanhada pelo autor deste 

trabalho, mestrando em formação. O uso dos dados das fichas de 1983 

facilitou a realização da entrevista com alguns participantes que não se 

lembravam do estudo inicial, idosos com mais de 70 ou 80 anos, às vezes 

desconfiados no início da comunicação. Após a apresentação do pesquisador e 

explicação sobre a importância da colaboração do sujeito para o estudo, a 

maioria sentia-se à vontade para dar anuência, falar de seus problemas de 

saúde e fornecer todos os dados de interesse. O fator mais favorável para 

descontração foi revelar, logo no início da entrevista, a idade, peso e setor 

onde a pessoa atuava.  
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3.4 Aspectos éticos e administrativos 

 

O estudo foi autorizado pela comissão científica e de ética do Instituto de 

Ciências Biomédicas (ICB), assim como todos os estudos relacionados ao 

seguimento da coorte que não apresentem mudanças nas variáveis do projeto 

inicial, necessária à comprovação das hipóteses relacionadas à medida da 

pressão. Ressalta-se que como o estudo foi iniciado antes da existência do 

CONEP e resolução 96, em 2010, a Comissão de Ética do ICB reuniu-se para 

discutir a questão e as decisões estão contidas no material anexado (Anexo 2).  

 

Com respeito aos aspectos administrativos, uma vez autorizado o 

trânsito pelas unidades, o acesso aos departamentos foi bastante facilitado 

pelo uso do crachá da USP, com a identificação do pesquisador como 

professor. Chamou atenção o grande número de funcionários novos nas 

portarias e vigilantes, que não conheciam a pesquisadora, fato contraposto 

pelo efusivo apoio dos funcionários e docentes que conheciam o estudo ou 

dele haviam participado, retornando informações por telefone. 

 

3.4.1. Análise dos dados 

Os dados foram armazenados e analisados utilizando o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) versão 13.0, estabelecendo-se as 

análises descritivas e inferenciais pertinentes ao estudo, com auxílio 

profissional. 

Na análise descritiva serão apresentadas as frequências absoluta, 

relativa e média. Para análise inferencial optou-se em utilizar o Qui-quadrado 

para as variáveis categóricas e para as contínuas o Teste Exato de Fisher e o 

Teste t de Student, considerando um intervalo de confiança de 95%. Os 

resultados estão apresentados sob a forma tabelas simples. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os dados obtidos nas entrevistas revelaram índices preocupantes de 

mortalidade, importantes diferenças entre os pretos e pardos em algumas 

variáveis e ausência de diferenças significantes em outras. Considerando a 

necessidade de analisar os dados em cada uma das categorias de cor, se 

optou pela apresentação de elevado número de tabelas. Posteriormente os 

dados serão revistos visando possibilidade de agrupá-los, podendo ser 

apresentados também em gráficos. Considerando que apenas um sujeito da 

categoria docente participou do estudo em 2014, os dados serão apresentados 

e discutidos com a denominação “funcionários”. Dois estudantes de pós-

graduação ainda não foram localizados. 

 

4.1. Caracterização geral dos estudos 

O uso das fichas de 1983 permitiu a utilização dos dados adquiridos 

anteriormente e a realização da entrevista em 2014 com 67 fichas participantes 

onde alguns não se lembravam do estudo. Distribuídos em tabelas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Tabela 2. Amostra total por gênero, segundo a cor da pele. Guarulhos, 2014. 

Variável   Cor  

Sexo (N= 67) Preto  Pardo 

Masculino 

Frequência 13 22 

Percentual 54,20% 51,20% 

Feminino 

Frequência 11 21 

Percentual 45,80% 48,80% 

Total 

Frequência 24 43 

Percentual 100,0% 100,0% 

 

Nota-se que os gêneros são equânimes percentualmente, mesmo 

quando separados pela cor (são do mesmo grupo étnico!)   

 

Tabela 3. Amostra viva entrevistada por gênero, segundo a cor da pele. 

Guarulhos, 2014. 

Variável 
  

Cor Total 

Entrevistados 
(N=35) 

 
Negro Pardo 

 

Homem 

Frequência 7 11 18 

Percentual 70,0% 44,0% 51,4 

Mulher 

Frequência 3 14 17 

Percentual 30,0% 66,0% 48,6 

         

Total 

Frequência 10 25 35 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 
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Os pardos somam a maioria dos entrevistados, sendo nos pretos a 

maior frequência de homens e nos pardos de mulheres. 

 

Tabela 4. Comparação dos Índices de Massa Corpórea (IMC) de 1983 com os 

obtidos atualmente, Guarulhos, 2014. 

 1983 2014 

Variável Frequência Percentual Frequência Percentual 

IMC  (N=67)    

Magro: < 18.5 7 10,40%   

Normal:18.5  

a 24.99 
42 62,70% 16 23,90% 

Sobrepeso: 25  

a 29.99 
9 13,40% 12 17,90% 

Obeso: ≥ 30 9 13,40% 6 9,0% 

Faltando   33* ** 49,30% 

Total 67 100% 67 100% 

 

* Não foram obtidas as medidas de 32 indivíduos que são óbitos. ** Não foi possível se obter a medida de 1 indivíduo 

pois essa entrevista não foi realizada pessoalmente e o participante não soube informar os valores exatos. 

Observa-se que os participantes magros não aparecem nos dados 

atuais e o percentual de eutróficos é reduzido consideravelmente. Na 

comparação há variação positiva quanto ao aumento de peso dos indivíduos 

com sobrepeso e negativo em relação aos obesos. Tal dado pode-se explicar 

pelo ganho de peso durante a vida ou hipoestimação da PA nos magros 

levando-os a um diagnóstico tardio e consequente possibilidade de aumento 

mortalidade. 
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Tabela 5. Índices de Massa Corpórea (IMC) obtidos em 1983 relacionados a 

cor da pele, Guarulhos, 2014. 

                 Preto(a)                 Pardo(a) 

Variáveis       (N=67) Frequência  Percentual Frequência  Percentual 

IMC em 
1983 

Magro:  
3 12,50% 4 9,30% 

< 18.5 

Normal: 
18.5  

11 45,80% 31 72,10% 

a 24.99 

Sobrepeso: 
25 a 29.99 

5 20,80% 4 9,30% 

Obeso: ≥ 

30 
5 20,80% 4 9,30% 

Total   24 100,00% 43 100,00% 
 

Verifica-se que na comparação que ambos os grupos estavam dentro da 

normalidade com maior prevalência de pardos, entretanto, nos pretos o 

percentual de indivíduos com sobrepeso e obesos é o dobro dos brancos ou 

dos pardos. 
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Tabela 6. Índices de Massa Corpórea obtidos em 1983 relacionados à 

mortalidade. Guarulhos, 2014. 

Variáveis  Óbitos  

IMC 1983 (N=67) Sim Não Total 

Magro: < 18.5 

Frequência 4 3 7 

Percentual 12,5% 8,6% 10,4% 

Normal: 18.5 a 24.99 

Frequência 17 25 42 

Percentual 53,1% 71,4% 62,7% 

Sobrepeso: 25 a 29.99 

Frequência 5 4 9 

Percentual 15,6% 11,4% 13,4% 

Obeso: ≥ 30 

Frequência 6 3 9 

Percentual 18,8% 8,6% 13,4% 

Total 

Frequência 32 35 67 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

     

 

Os dados da tabela 6 revelam que os pretos têm maior índice de 

sobrepeso e obesidade que os pardos. Curiosamente, as frequências indicam 

proporcionalidade de 2:1 no grupo dos obesos entre pretos e pardos.  
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Tabela 7. HAS em 1983, segundo a cor da pele. Guarulhos, 2014. 

 (N=67)   Preto Pardo 

Variável Frequência Percentual Frequência Percentual 

HAS 1983? 

Sim 9 37,5% 15 34,9% 

Não 15 62,5% 28 65,1% 

Total  24 100,0% 43 100,0% 

 

Observa-se que a prevalência de HAS é semelhante nos dois grupos. 

  
    

Tabela 8. Indivíduos com hipertensão arterial em 1983 relacionados à 

mortalidade. Guarulhos, 2014. 

     Óbitos     

Variáveis   (N=67) Sim Não Total P valor 

HAS 

1983? 

Sim 

Frequência 16 8 24  

Percentual 50,0% 22,9% 35,8%  

Não 

Frequência 16 27 43  

Percentual 50,0% 77,1% 64,2%  

Total 

 Frequência 32 35 67  

 Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 0,019 

       

Há significância estatística nos diagnosticados em 1983 (P=0,01). 

Demonstra-se a alta taxa de mortalidade entre os que eram hipertensos 

em 1983.  
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 Tabela 9. Uso de sal dieta alimentar em 1983, segundo a cor da pele. 

Guarulhos, 2014. 

 

Variável     Cor  

Sal na Dieta (N=67) Preto(a) Pardo 

Hipossódica 

Frequência 15 13 

Percentual 62,5% 30,2% 

Normossódica 

Frequência 8 28 

Percentual 33,3% 65,1% 

Hipersódica 

Frequência 1 2 

Percentual 4,2% 4,7% 

Total 

Frequência 24 43 

Percentual 100,0% 100,0% 

 

A quantidade de sal na dieta é similar em ambos os grupos, nas 

categorias hipossódica e hipersódica, enquanto que na categoria 

normossódica, os pardos são o dobro em comparação com os pretos.  
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Tabela 10. Quantidade de sal na dieta em 1983, relacionado à mortalidade. 

Guarulhos, 2014. 

     Óbitos   

Variável (N=67) Sim Não Total 

Sal na 

dieta 

Hipossódica 

Frequência 16 12 28 

Percentual 50,0% 34,3% 41,8% 

Normossódica 

Frequência 14 22 36 

Percentual 43,8% 62,9% 53,7% 

Hipersódica 

Frequência 2 1 3 

Percentual 6,3% 2,9% 4,5% 

Total 

  Frequência 32 35 67 

  Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Verifica-se maior prevalência de óbitos entre os indivíduos que referiram 

utilizar quantidade adequada de sal na dieta.
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Tabela 11. Frequência de atividade física semanal entre os entrevistados, 

segundo a cor. Guarulhos, 2014. 

      Cor   

Variável   (N=35) Negro Pardo Total 

 Sedentário 

Frequência 2 5 7 

Percentual 20% 20% 20% 

Atividade 

Física 

Semanal 

Parou 

Frequência 5 5 10 

Percentual 50% 20% 28,6% 

≥ 3X / 

semana 

Frequência 3 15 18 

Percentual 30% 60% 51,4% 

Total 

Frequência 10 25 35 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Verifica-se que mais da metade pratica atividade física regularmente e 

quase 30% deixou de praticar a algum tempo, como se demonstrou na 

discussão, por problemas de saúde como osteomusculares, por exemplo. 
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Tabela 12. Diabetes Mellitus (DM) entre os entrevistados por gênero, segundo 

a cor. Guarulhos, 2014. 

   Variáveis   Cor  Total 

   Homem (N= 35) Preto Pardo  

 

 

 

 

 

DM 

Sim 

Frequência 3 3 6 

Percentual 30% 30,0% 17,1% 

Não 

Frequência 4 8 12 

Percentual 40% 70,0% 34,3% 

Mulher  Preta   

Sim Frequência 1 3 4 

 Percentual 10% 30,0% 11,4% 

Não Frequência 2 11 13 

 Percentual 20% 70,0% 37,2% 

   

Total 

Frequência 10 25 35 

   Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Observa-se a prevalência de DM semelhante em todos os gêneros e 

grupos, excetuando-se as mulheres negras, talvez devido ao “N” reduzido 

deste grupo. 
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Tabela 13. Tabagistas, segundo a cor da pele. Guarulhos, 2014. 

   Variáveis   Cor  Total 

   Homem (N= 35) Negro Pardo  

 

 

 

 

 

Tabagismo 

Sim 

Frequência 2 3 5 

Percentual 20% 12% 14,3% 

Não 

Frequência 5 8 13 

Percentual 50% 32% 37,1% 

Mulher     

Sim Frequência 0 3 3 

 Percentual 0% 12% 8,6% 

Não Frequência 3 11 14 

 Percentual 30% 44% 40% 

   

Total 

Frequência 10 25 35 

   Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Entre os homens os tabagistas representam pouco mais de 14% com 

menor prevalência dos pretos e, entre as mulheres, somente as de cor parda 

são fumantes com taxa de quase 10%. 
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Tabela 13. Ingestão de bebida alcoólica por gênero, segundo a cor da pele. 

Guarulhos, 2014.  

   Variáveis   Cor  Total 

   Homem (N= 35) Preto Pardo  

 

 

 

 

 

Ingestão 

alcoólica 

Sim 

Frequência 1 1 2 

Percentual 10% 4% 5,7% 

Não 

Frequência 6 10 16 

Percentual 60% 40% 45,7% 

Mulher     

Sim Frequência 0 0 0 

 Percentual 0% 0% 0% 

Não Frequência 3 14 17 

 Percentual 30% 56% 48,6% 

   

Total 

Frequência 10 25 35 

   Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

A prevalência de alcoolismo é relativamente baixa nos dois grupos. 



50 

 

 

Tabela 15. Dislipidemias após 1983. Guarulhos, 2014. 

   Variáveis   Cor  Total 

   Homem (N= 35)  Preto Pardo  

 

 

 

 

 

Dislipidemias 

Sim 

Frequência 2 4 6 

Percentual 20% 16% 17,1% 

Não 

Frequência 5 7 12 

Percentual 50% 28% 34,3% 

Mulher     

Sim Frequência 0 4 4 

 Percentual 0% 16% 11,4% 

Não Frequência 3 10 13 

 Percentual 30% 40% 37,2% 

   

Total 

Frequência 10 25 35 

   Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Observa-se a presença de dislipidemias nos dois grupos de cores e em 

ambos os gêneros, exceto nas mulheres pretas, onde a maior frequência é 

masculina. 
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Tabela 16. Padrão de sono nos entrevistados por gênero, segundo a cor da 

pele. Guarulhos, 2014. 

   Variáveis   Cor  Total 

   Homem (N= 35)  Preto Pardo  

 

 

 

 

 

Qualidade do 

sono 

Boa 

Frequência 5 7 12 

Percentual 50% 28% 34,3% 

Ruim 

Frequência 2 4 6 

Percentual 20% 16% 17,1% 

Mulher     

Boa 

Frequência 2 9 11 

Percentual 20% 36% 31,5% 

Ruim 

Frequência 1 5 6 

Percentual 10% 20% 17,1% 

   

Total 

Frequência 10 25 35 

   Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  

 

 

Os pretos revelaram-se com melhor qualidade de sono que os pardos. 

Existindo semelhança entre os gêneros. 
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Tabela 17. Uso de medicamentos vasoativos 1983, segundo a cor da pele.  

Guarulhos, 2014. 

Variável  Cor   

Fazia uso de drogas 

vasoativas até 1983? 
(N= 67)  Preto Pardo Total 

Sim 

Frequência 6 3 9 

Percentual 28,6% 8,6% 16,1% 

Não 

Frequência 15 32 47 

Percentual 71,4% 91,4% 83,9% 

Total 

Frequência 21 35 67 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

     

Entre os pretos o uso de drogas vasoativas é de 3,5 vezes maiores que 

nos pardos. 
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Tabela 18. Óbitos, segundo a cor da pele. Guarulhos, 2014. 

Variável  Cor  
 

P valor 

Óbito 
(N= 67) 

 Preto Pardo Total  

Sim 

Frequência 15 17 32  

Percentual 62,5% 39,5% 47,8%  

Não 

Frequência 9 26 35  

Percentual 37,5% 60,5% 52,2%  

Total 

Frequência 24 43 67 
 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 0,060 

 

Verifica-se maior mortalidade entre os pretos, cerca de 1,5 vezes a mais 

do que nos pardos. 



54 

 

 

Tabela 19. Causa mortis, segundo a cor da pele. Guarulhos, 2014. 

Variável  Cor   

Causa 

mortis 
(N= 32)  Preto Pardo Total 

Alzheimer 

Frequência 1 2 3 

Percentual 6,7% 11,8% 9,4% 

AVE 

Frequência 5 2 7 

Percentual 33,3% 11,8% 21,9% 

CA 

Frequência 1 6 7 

Percentual 6,7% 35,3% 21,9% 

Cirrose 

Frequência 2 3 5 

Percentual 13,3% 17,6% 15,6% 

ICC 

Frequência 1 1 2 

Percentual 6,7% 5,9% 6,3% 

IAM 

Frequência 4 1 5 

Percentual 26,7% 5,9% 15,6% 

Infecção 

Frequência 1 1 2 

Percentual 6,7% 5,9% 6,3% 

Não 

informado 

Frequência 0 1 1 

Percentual 0,0% 5,9% 3,1% 

Total 

Frequência 15 17 32 

Percentual 100,0% 100,0% 100,0% 

Demonstra-se que as causas de óbitos mais frequentes foram as 

doenças cérebro-cardiovasculares, seguido por canceres e cirrose. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os dados que emergiram das entrevistas dos pretos e pardos 

estudados, os quais constituíram 75% dos 90 inicialmente inseridos no estudo 

em 1983, permitem o alcance dos objetivos propostos, sobretudo aqueles 

concernentes à prevalência da HA, óbitos e suas causas, assim como as 

diferenças entre essas duas categorias de cor. Em se tratando de estudo que 

focaliza a população negra, algumas variáveis demográficas serão abordadas 

nas associações com outras variáveis no decorrer dos achados, como a idade, 

fator de risco não modificado, o que limita a discuti-las separadamente no início 

desse capitulo, como na maioria dos estudos. Contudo, alguns comentários 

sobre gênero e categoria profissional são oportunos inicialmente. 

Gênero: esperava-se não encontrar diferenças significativas porque a 

participação de homens e mulheres foi idêntica no estudo inicial. Curiosamente 

foi também semelhante o número de sujeitos de cada sexo que não foram 

localizados ou contatados, 11 mulheres e 12 homens. Apenas dois homens 

foram desligados da universidade após poucos anos de atuação, só um por 

justa causa, e uma mulher. Nos dois sexos diversos aposentados 

encontravam-se viajando ou vivendo em outras cidades do interior ou litoral. 

Categoria profissional: o estudo de 1983 incluiu 400 funcionários, dos 

quais 96 estavam inclusos na população negra, já que na tese originada do 

estudo era esse o número de pretos e pardos, O estudo atual só incluiu as 

fichas clínicas disponíveis, que foram 90. Chama atenção que tal 

representatividade no número de funcionários estudados, 24% deles extrapola 

a participação negra em comunidades não universitárias, embora tal fração não 

pode ser encarada como mérito, se for considerada a população negra na 

cidade de São Paulo em dados mais recentes. 

De acordo com o levantamento de 2010, São Paulo é a cidade com 
maior número de pretos e pardos em todo o país, com cerca de 4,2 
milhões, seguido do Rio de Janeiro (cerca de 3 milhões) e Salvador 
(cerca de 2,7 milhões). Se forem considerados apenas pretos, 
Salvador lidera o ranking com 743,7 mil, seguida de São Paulo (736 
mil) e do Rio (724 mil). No Norte e no Nordeste, respectivamente, 
97,1% e 96,1% dos municípios eram formados por maioria preta e 
parda. No Centro-Oeste, esse percentual chegava a 75,5%, no 
Sudeste, a 37,1% e, no Sul, a apenas 2,3%.
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Outro aspecto é que não houve qualquer preocupação em selecionar 

sujeitos por etnia em 1983, dependia do que o pesquisador encontrava no 

ambiente de trabalho nos departamentos e setores visitados. Sendo docente 

da USP há mais de 10 anos em 1983, a pesquisadora estava familiarizada em 

conviver com todas as etnias presentes na USP, onde a participação da raça 

negra e amarela é relevante. 

Quanto ao tipo de atividade encontraram-se sujeitos em setores de 

manutenção, auxiliares de escritório e chefes de seções. Muitos dos auxiliares 

de 1983 progrediram na carreira e hoje ocupam cargos administrativos que 

demandam preparo intelectual e responsabilidade. O que mais chamou a 

atenção foi o grande número de funcionários pretos ou pardos nos setores 

denominados DP (Departamento de Pessoal). Também se destacou o elevado 

número de funcionários que preferem continuar trabalhando, principalmente na 

Faculdade de Medicina da USP, porque “se sentem felizes”. Vale ressaltar, 

entretanto, que no início dos anos 80, a Universidade começava a ter em seus 

quadros serviços terceirizados, onde atuavam muito negros, ocorrendo 

rotatividade de funcionários, embora alguns tivessem permanecido anos na 

instituição. 

Considerando a questão do racismo e preconceito quanto à etnia negra 

e a indiscutível associação entre discriminação, estresse e risco cardiovascular, 

alguns estudos ou dados oficiais são oportunos a essa discussão. 

Em recente estudo de tese de doutorado orientada pelo reconhecido 

professor Kabengele Munanga, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) da USP, o autor comparou duas gerações de executivos 

negros, uma da década de 1970 e outra dos anos 2000. Verificou que 

enquanto a primeira geração desses profissionais se fez por meio de 

conquistas individualizadas, a segunda é fruto de atuações coletivas e políticas 

sociais de inclusão. Seu estudo “Executivos negros: racismo e diversidade no 

mundo empresarial – Uma abordagem socioantropológica “, conquistou o 

prêmio Tese Destaque USP de 2013, na área de Ciências Humanas, tendo 

sido realizado para responder as seguintes perguntas:  
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a) Que mudanças aconteceram na construção das trajetórias 

profissionais de executivo negros em São Paulo entre o final dos anos 1970 e o 

início do século XXI? 

b) De que forma essas mudanças se relacionam com as transformações 

que se produziram no contexto social, sobretudo no que se refere à questão 

racial, na sociedade brasileira e, portanto, também em São Paulo, no mesmo 

período? 

c) Essas transformações favorecem ou inibem o processo de construção 

de si mesmos como sujeitos entre os executivos negros? 

 

A primeira geração constou de dez executivos negros, seis homens e 

quatro mulheres, em grandes transnacionais. As entrevistas individuais 

procuravam os relatos pessoais sobre a construção de suas carreiras. O 

antropólogo procurou abordar de que formas a cor da pele dessas pessoas 

puderam ter influenciado ou não a ascensão profissional. “Ouvi histórias de 

vida. Percebi que essas pessoas se blindaram para não perceber que sofriam 

racismo”, diz o antropólogo. “Não houve um processo de embranquecimento 

social, apenas em suas ascensões nas carreiras, essas pessoas procuraram 

evitar conflito”. Na segunda escolheu outra abordagem, porque os participantes 

ainda não eram executivos. Nessa fase da pesquisa o antropólogo 

acompanhou por um ano e meio, em uma das empresas escolhidas, um grupo 

de funcionários negros, que se articulava em reuniões periódicas para discutir 

justamente racismo empresarial e questões relacionadas. As reuniões, 

estimuladas pelo próprio empregador, demonstram que o cenário atual para 

inclusão de negros em cargos executivos é mais coletivista e organizado55. 

Atualmente, há leis que criminalizam o racismo, além da preocupação 

das empresas em se mostrar includentes e socialmente adequadas. Por isso, 

adotam programas de trainee, por exemplo, específicos para negros com 

qualificação58. 

 

Fatores de risco modificáveis para HA 

Índice de Massa Corpórea (IMC) e obesidade 
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O uso de balanças antropométricas poderia ter sido uma decisão correta 

em 1983, conferindo maior fidedignidade nas informações sobre o peso e altura 

para cálculo do IMC. A locomoção da pesquisadora por dois campi e 10 

unidades da USP para conseguir completar os substratos da amostra, nas 

diferentes faixas etárias, porém, resultou na indagação aos participantes 

desses parâmetros na época em que não havia tantos “dados referidos” na 

literatura, como se encontra hoje nas duas principais revistas da área da saúde 

pública, “Revista de Saúde Pública” (SP) e “Cadernos de Saúde Pública” (RJ), 

o que mereceria consistentes discussões referentes a algumas variáveis. A 

decisão de repetir o “peso referido” no presente estudo poderia deixar dúvidas 

em relação à precisão de alguns resultados e ser considerada uma limitação 

por profissionais das áreas de nutrição e endocrinologia, limitação essa 

reconhecida pelos autores. Curiosamente, enquanto em 1983 muitos sujeitos 

desconheciam seu peso e o informavam posteriormente, via telefone, 

atualmente todos pareciam seguros desta informação.  

O IMC é fator indispensável para avaliação de obesidade, que associada 

à HAS constitui relevante fator de risco para a doença cardiovascular18. Esta 

associação preocupa porque os pretos, que apresentaram o dobro do valor das 

frequências dos pardos para sobrepeso e obesidade, são também mais 

susceptíveis para apresentar níveis hipertensivos muito elevados, associando 

assim mais fatores de risco para complicações cardiovasculares.  

O aumento no índice ponderal de 1983 a 2014 era esperado após 31 

anos, tendo em vista o aumento da idade e as consequências da vida mais 

sedentária quanto à locomoção e trabalho. Alguns funcionários adquiriram 

carro ou outros passaram a pegar carona com colegas. O número de 

trabalhadores com atividades em escritórios, observado nas visitas às unidades 

ao longo do estudo longitudinal, corresponde a quase totalidade da amostra, 

sobretudo as mulheres. Mesmo os técnicos de laboratório têm a maioria de 

suas atividades exigindo baixo consumo calórico.  

O cálculo do IMC em 1983 e 2014 foi o mesmo, porém a classificação 

antiga com base no cálculo proposto por Quetelet (IMC=Peso / altura2)1, tem 

sido discutida e sofrido alterações. Optou-se por repetir a mesma referência 

usada em 1983 por questões metodológicas, mas isto pode indicar uma 
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limitação deste estudo à luz dos especialistas das áreas de nutrição e 

endocrinologia. Os limites atuais para o peso normal, para pessoas com estado 

nutricional eutrófico, acima de 60 anos, são: IMC < 22 kg/ m = Baixo peso; IMC 

> 22 e < 27 kg/ m =  Eutrófico;  IMC> 27 kg/ m = Sobrepeso59. 

“Esses dados da Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN: 

Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de 

saúde” levam a reclassificar sujeitos como eutróficos, diminuindo o índice de 

sobrepeso porque valores entre 25 e 26,99 passaram a ser considerados como 

peso normal.  

Outra decisão foi não utilizar a classificação da OMS nas categorias 

sobrepeso e obesidade, com diversos graus de classificação, porque a amostra 

era pequena. Somente um sujeito pardo apresentou IMC correspondente à 

obesidade mórbida.   

Apesar do aumento observado, os índices estão abaixo dos referidos na 

população brasileira. Levantamento do Ministério da Saúde sobre risco 

cardiovascular60 revela que 51% da população brasileira encontram-se acima 

do peso. Em 2006 o percentual era de 43%, sendo os homens maioria, 54%. 

Nas mulheres o índice chega a 48%, abaixo das negras norte-americanas. 

Publicação da Agence France-Presse de 4/9/2014 informa que estudo 

realizado pela Fundação Robert Wood Johnson e pela Fundação para a saúde 

dos Estados Unidos, alerta para obesidade “inaceitavelmente alta” no país, 

devido hábitos alimentares inadequados (fast food) e sedentarismo. O 

problema é particularmente grave entre os pobres e na comunidade afro-

americana, indica o documento "Estado da Obesidade", apontando as 

preocupantes disparidades. Segundo o relatório, pelo menos uma pessoa em 

cada cinco (20%) é obesa em todos os estados americanos em contraposição 

há 30 anos, quando em nenhum estado estava acima de 15%. No caso dos 

pobres, diz a matéria, a obesidade não faz distinção: 33% dos adultos que 

ganham menos de US$ 15 mil ao ano. 

Diversos estudos, incluindo meta-análises, vêm demonstrando que a 

redução do peso interfere na Pressão arterial, cujos níveis diminuem com o 

emagrecimento39. Contudo, nesses estudos não vem sendo controlada a 

redução da circunferência braquial e nem sido utilizados os respectivos 
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manguitos corretos para a avaliação da pressão arterial, o que pode introduzir 

viés nos resultados. O presente estudo utilizou o MLC na fase inicial, mas não 

avaliou a PA por não ser de interesse ao alcance dos objetivos, pela dificuldade 

na obtenção de dados porque muitos foram entrevistados à distância. 

Entretanto, teria sido um meio de atestar a fidedignidade das informações dos 

que referiram não ser hipertensos. Outra limitação diz respeito à falta de 

medida da circunferência abdominal, também por questões logísticas, para o 

seguimento dos que ainda estão vivos. 

 

Aumento de peso e dimensões do manguito 

 

 A maior preocupação durante o estudo de coorte tem sido a associação 

do IMC, circunferência braquial e a possibilidade de hipoestimação da PA nas 

pessoas magras ou com peso normal e/ou com circunferência braquial menor 

que 29 cm. O aumento de peso ao longo da vida difere entre as pessoas, não 

significando necessariamente que a circunferência atinja valores maiores que 

30 cm. A literatura da área da hipertensão só discute as associações entre 

pressão arterial, fatores de risco e complicações em obesos, com exceção dos 

estudos de enfermeiros brasileiros. Nesse sentido a comparação de dados 

obtidos fica limitada. Entretanto, a hipoestimação nos registros de pressão 

começa a chamar atenção, tendo sido incluído um manguito para pessoas 

pequenas no último Guidelines da Sociedade Europeia de Hipertensão 11. 

Estudando a incidência de complicações da hipertensão em função do 

sexo e tamanho de manguitos, Arcuri et al constataram proporção inversa entre 

os sexos em função do manguito. Para as mulheres os valores eram maiores 

quanto mais fino era o braço (manguito largura 8 cm: 0,39 vs 0,0; p=0,004), 

opostamente aos homens, constatando-se maiores valores em seus índices 

(manguito largura 11 cm: 0,11 vs 0,23; p=0,02)i. Os achados deste e dos 

demais estudos reforçam cada vez mais as hipóteses levantadas sobre o 

prejuízo no diagnóstico da HA em jovens5, gestantes3 e adultos6. 

A prática de atividade física e padrões culturais de beleza têm levado 

muitas mulheres a perderem peso e medidas corporais, fatos nunca discutidos 

nas associações com a CB e medida da PA, apenas a obesidade preocupa. 
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Em muitos casos mulheres hipertensas continuam sendo expostas à medida 

imprecisa devido ao tamanho de seus braços, com consequente prejuízo no 

diagnóstico precoce e tratamento da hipertensão e resultante aumento do risco 

cardiovascular. Esse quadro tem sido observado ao longo dos 30 anos de 

investigação, pois complicações cardiovasculares e gestacionais resultaram 

precocemente no levantamento das hipóteses já referidas após cinco anos de 

estudo, com constatação de deslocamento prematuro da placenta, infarto, 

entre outras, e sintomas de cefaleia occipital e epistaxes44, 1989. O participante 

do estudo que morreu mais precocemente foi o mais magro de todos, sexo 

feminino, o que se encontra discutido junto aos óbitos. 

Com respeito aos índices de sobrepeso e obesidade vale considerar 

que, muitos funcionários tentaram compensar as atividades sedentárias 

impostas pelo uso do computador no período de trabalho por atividades físicas, 

como pode ser constatado nas fichas clínicas de cada um. Consequentemente, 

alguns participantes exibem braços delgados, apesar da idade, principalmente 

mulheres. 

 

Atividades Físicas/Sedentarismo 

A análise dos dados diretamente das fichas revela avanço no 

comportamento dos participantes quanto à conscientização da necessidade de 

atividade física aeróbica, com inexpressivas frequências em 1983. Dos 37 

recém-entrevistados, dezoito praticam algum tipo de atividade aeróbica, 

destacando-se caminhadas diárias ou no mínimo três vezes na semana; 

natação; hidroginástica; andar muito e participação em atividades físicas 

programadas do Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP). Somando-

se a essas pessoas mais dez que informaram ter parado por problemas 

osteomusculares; diverticulite grave; debilidade física e mudança no cotidiano, 

atinge-se 75% da amostra. Nove participantes declararam-se sedentários. 

O papel do sedentarismo é drástico para aumentar os níveis de 

obesidade por razões de equilíbrio calórico. A constatação que o exercício 

físico garanta o aumento da frequência cardíaca, realizando no mínimo três 

vezes na semana, cada uma no período mínimo de 30 minutos, diminui a 

frequência cardíaca e reduz os níveis da PA18. 
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Estudando as características definidoras para o diagnóstico de 

enfermagem “Estilo de Vida Sedentário”, de acordo com a taxonomia NANDA, 

Guedes verificou entre 310 pacientes ambulatoriais de Fortaleza em 2008, que 

85,2% demonstram falta de condicionamento físico, verbalizam preferência por 

atividades com pouco exercício físico e falta de treino para fazer exercícios. A 

mesma autora revisou e validou tal diagnóstico de enfermagem com a 

participação de 48 enfermeiras especialistas em terminologia, enfatizando a 

importância. 

 

Uso do sal na dieta 

Os achados sobre o teor de sal nos alimentos indicam que este não 

constitui fator de risco preocupante, apenas um sujeito declarou fazer uso 

abusivo do sal. Cerca de dois terços dos pretos e um terço dos pardos 

informaram dieta hipossódica, todos em tratamento da HA. As respostas à 

questão referentes ao sal foram dadas com convicção, sobretudo pelas 

mulheres. Os dados obtidos diferem daqueles verificados em estudo recente na 

Universidade Guarulhos, com amostra de pescadores. Embora quase todos 

tenham se declarado brancos, é conhecido que muitos são caiçaras 

considerados miscigenados61. O alto consumo de sal entre eles, chegando a 

uma colher de sopa por dia para 40% e mais de uma colher para outros 40, 

constitui fator agravante do risco cardiovascular e complicações renais. Apesar 

de outras vantagens no estilo de vida desses trabalhadores62, a HA atinge mais 

de 40 % dele, a doença renal, um dois tiveram AVE.  

O conhecido estudo DASH demonstrou que certos padrões dietéticos 

(especificamente uma dieta rica em frutas, verduras e grãos, incluindo 

derivados desnatados do leite, peixe, legumes, aves e carnes magras, com 

conteúdo reduzido de doces e bebidas ricas em açúcar) podem interferir 

favoravelmente na pressão arterial em adultos, assim como no controle de 

outros fatores de risco cardiovascular, perfil lipídico e os componentes da 

síndrome metabólica63. 

Também a dieta do Mediterrâneo, com alto consumo de frutas e 

hortaliças, revelou ser inversamente proporcional aos níveis de PA, mesmo 

com alto percentual de gordura (azeitonas e oleaginosas como castanhas). 
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Vale destacar que apesar das políticas de saúde para a diminuição do sal nos 

alimentos, a relação entre PA e a quantidade de sódio ingerido é heterogênea, 

fenômeno conhecido como sensibilidade ao sal. 

 

 

Tabagismo 

Embora o percentual para esta categoria alcance quase todos os óbitos 

na tabela, foi verificado, na análise individual das fichas clínicas, redução no 

tabagismo em ambos os grupos, constatando-se três sujeitos que informando 

fumar um maço/dia, dois homens e uma mulher; três meio maço/dia, duas 

mulheres; um maço semanal, um homem e uma mulher e um homem 6 

cigarros/dia. Diversos participantes incluídos na frequência fumaram durante 

muitos anos, mas decidiram parar no início do diagnóstico ou após alguns anos 

de moléstia hipertensiva.  

Em estudos desenvolvidos por John Vane sobre a prostaglandina, que 

lhe conferiram o prêmio Nobel, foi verificado que a nicotina ocupa, nas 

coronárias, o sítio receptor onde é liberada a prostaciclina, substância 

vasodilatadora e antiagregadora de plaquetas. Trata-se de competição em 

nível de receptor na parede do vaso coronariano e não uma ação 

vasoconstritora direta, pois a ação da nicotina é diferente nos diversos 

territórios corporais, nem sempre sendo vasoconstritora. Portanto o ato de 

fumar impede a liberação de determinada substância que ajuda a prevenir 

eventos coronarianos e infarto59. Esta é uma explicação que os enfermeiros 

deveriam usar nos programas educativos, transformando uma explicação 

científica, que poucos cardiologistas, médicos e enfermeiros conhecem, em 

matéria que propicia reflexão ao viciado no tabaco. 

Em estudo realizado com imigrantes japoneses e seus descendentes em 

São Paulo, analisando a manifestação clínica da doença coronariana e seus 

fatores de risco, o tabagismo determinou, em média, 2,25 vezes maior 

probabilidade de ocorrência de evento coronariano precoce49. Infelizmente, a 

busca de estudos semelhantes em negros foi frustrante. A análise da literatura 

de enfermagem, como já destacado, onde Cruz é exceção, revela pouco 
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interesse por negros, assim a da literatura médica revela pioneirismo da Bahia 

em pesquisar essa etnia. 

 

 

 

Dislipidemias 

Prevalência da Hipertensão Arterial nos grupos. 

Os resultados estão em consonância com o que é enfatizado na 

literatura10, tendo se encontrado preocupante prevalência da HA nos pardos e 

pretos, esses novamente atingindo maiores índices, como nas variáveis já 

discutidas. É preciso considerar que a idade é outro fator de risco não 

modificável, independentemente da etnia. Foi visto na amostra que dezenove 

dos trinta e sete vivos entrevistados não possuem mais de 60 anos, sendo a 

idade mínima cinquenta e um anos. Um deles teve AVE e associa outros 

fatores de risco como diabetes, sedentarismo e outros. Dez pessoas deles 

fazem tratamento para a HA, porém a maioria são mulheres que aderem ao 

tratamento não medicamentoso, coadjuvante ao medicamentoso. Pararam de 

fumar, são mais cuidadosas com a dieta e atividades aeróbicas. Oito na 

referida faixa de idade referem pressão normal. Os oito que se encontram entre 

66 e 74 anos, dois pretos, são todos hipertensos em tratamento. Os demais 

têm mais de 75 anos, idade máxima 86 anos, sexo feminino, parda, não pratica 

esportes, mas refere andar muito. Neste grupo de dez sujeitos com idade 

avançada é interessante observar que apenas metade refere ser portador da 

moléstia hipertensiva. Mas, a análise das fichas revela que quatro deles 

praticaram atividade física programada durante décadas e são pessoas 

tranquilas. 

Os dados referentes às idades dos pretos e pardos são mais elevados 

dos que os verificados no estudo dos japoneses da USP, com coorte de 28 

anos. Apesar de a idade máxima ter atingido valor semelhante à desse estudo 

o percentual de idosos acima de 50 anos era menor, assim como a prevalência 

de HA, embora também elevada10. A comparação dos índices fica prejudicada 
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pela diferença na amostra em relação à idade, diversos japoneses estavam na 

faixa de 40 a 49 anos e até menos desses valores.  

 

Contraceptivos  

Uma das limitações deste estudo é não ter indagado presença de 

reposição hormonal ou quantos anos teria tomado contraceptivos, 

considerando que o consumo destes é também fator de risco para o 

desenvolvimento da hipertensão. Também a reposição hormonal, cujo 

consumo mundial diminuiu após ter sido constatada a associação entre 

contraceptivos e câncer, não foi devidamente investigada entre as mulheres 

hipertensas. A Sociedade Brasileira de Hipertensão enfatiza: “... A mulher 

apresenta algumas peculiaridades no desenvolvimento de HAS que a 

diferenciam do homem. Durante o período fértil, ela é menos hipertensa que o 

homem, possivelmente devido aos elevados níveis de estrógeno ou pela menor 

viscosidade e menor volume sanguíneo associado às perdas menstruais 

mensais. Neste período, o uso de contraceptivos orais, contendo estrógenos 

artificiais, pode comprometer desenvolvimento de HAS” 29. 

Na literatura das áreas de hipertensão e ginecologia encontram-se 

diversos artigos que fazem distinção entre a associação de contraceptivos orais 

e hipertensão, e a reposição hormonal na menopausa e hipertensão. Durante 

cerca de três décadas foram constatadas muitas controvérsias referentes às 

vantagens e/ou desvantagens da reposição hormonal em mulheres no 

climatério. Após reconhecíveis esforços dos especialistas na área, em 2008 foi 

oferecido à comunidade científica e clínica a I Diretriz Brasileira sobre 

Prevenção de Doenças Cardiovasculares em Mulheres Climatéricas e a 

Influência da Terapia de Reposição Hormonal da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia e da Associação Brasileira do Climatério. Vale considerar que, 

vieses podem ter ocorrido nos estudos sobre o efeito da menopausa sobre a 

pressão arterial, gerando controvérsias, pois ambas sofrem efeitos de diversos 

fatores, como a influência do manguito na medida da pressão, tabagismo, IMC, 

alimentação, estilo de vida e outros fatores socioeconômicos. 

Hereditariedade 



66 

 

 

Ao se indagar a história familiar para HA e complicações 

cardiovasculares diversos sujeitos não souberam informar com segurança, 

alguns por terem ficado órfãos muito cedo. Contudo, mais da metade da 

amostra referiu: HA, morte por infarto, derrame, ataque cardíaco e problemas 

do coração. Um participante pardo possui pais saudáveis, ambos com cerca de 

100 anos. 

Uma das contribuições iniciais mais expressivas associando 

hereditariedade e pressão arterial foi oferecida por Ayman, na década de trinta, 

que demonstrou em grupos populacionais de 14 a 39 anos, tomando como 

referência os indivíduos que apresentavam níveis de pressão acima de 140x80 

mmHg, que em metade dos casos os pais eram hipertensos, em um terço só o 

pai ou a mãe e em um quinto nem o pai nem a mãe eram hipertensos64. 

Dada a relevância do fator genético no desenvolvimento da hipertensão 

arterial, com base nos resultados de estudo de coorte de oito anos, o estudo 

enfatizou a importância da monitorização da pressão arterial e a prática de 

atividade física nos indivíduos com antecedentes familiares para hipertensão 

arterial, no sentido de minimizar seu desenvolvimento e suas complicações65. 

 

Dislipidemias 

Além de a dislipidemia ter sido referida durante a entrevista, sua 

constatação foi reafirmada na informação sobre o uso de medicamentos 

hipolipomiantes. Constatou-se que dos participantes entrevistados, quatro 

pretos (três homens) e treze pardos (sete homens) encontram-se em 

tratamento para diminuir os níveis lipídicos. Essas frequências, atingindo 53% 

dos entrevistados, são maiores que os 37% constatados na população geral 

pelo VIGITEL de 201266. Diversos pretos ou pardos informaram encontrar-se 

em tratamento para hipercolesterolemia e dois para hipertrigliceridemia, mas 

esta variável pode não ter sido bem avaliada porque nem todos os sujeitos 

tinham segurança para responder e/ou não lembravam o nome dos 

medicamentos prescritos.  

 

 

Diabetes 
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A maior suscetibilidade da raça negra para desenvolver Diabetes 

Mellitus (DM) é fator de preocupação, pois sua associação com a doença 

hipertensiva fortalece a degeneração vascular e renal. Foi verificado que três 

homens pretos e três pardos são diabéticos. Nas mulheres as frequências 

absolutas são uma negra e três pardas, totalizando quase 28% dos vivos, 

frequência próxima àquela informada pelo DATASUS (no sudeste), para faixas 

etárias entre 45 e 64 anos, que resultam em média de 26,6%. Dados do 

VIGITEL de 2012 refere prevalência de 14,2% na população geral e próximo a 

22,5 quando >65 anos.  Esses índices são significantemente maiores daqueles 

referidos em conhecido estudo de prevalência DM, tolerância à glicose 

diminuída (TGD), hipertensão arterial (HA) e outros fatores de risco para a 

doença cardiovascular, realizado em 1997 pela Secretaria Municipal da Saúde, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP) e Liga de Diabetes, onde a 

hipertensão arterial atingiu 40,5% e o diabetes mellitus 12,1%67. 

Como enfatizado neste estudo, os pesquisadores baianos da área 

médica foram pioneiros nos estudos em populações negras. Dados de um de 

seus estudos revelam que em Salvador, capital da Bahia, predomina a mistura 

do branco com o negro, sendo a população composta 17% de brancos, 22% de 

pretos e 60% de mulatos (indivíduos com traços fenotípicos derivados da 

miscigenação entre pretos e brancos). Enfatizam que a predisposição para 

distúrbios metabólicos nesta população seria herdada do oeste africano, 

especialmente dos bantus e sudaneses. Outros fatores, como o grau e tipo de 

obesidade, a atividade física e o nível socioeconômico também têm importância 

como fatores de risco para desenvolvimento de diabetes mellitus (DM). 

Considerando a dificuldade em se identificar estudos com a população negra 

durante exaustivas buscas na literatura, apresenta-se nesta discussão a 

própria tabela utilizada pelos autores do estudo, já que o diabetes é o segundo 

fator de risco para morte cardíaca e AVE em negros68. 
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Prevalência da Hipertensão Arterial nos grupos 

 

Os achados, revelando dois terços dos pretos e pardos acometidos pela 

HA, estão em consonância com a alta prevalência da HA nesse grupo étnico, 

conforme expresso na introdução deste estudo. A prevalência da moléstia 

hipertensiva na população geral, com base no inquérito do VIGITEL, é de 61% 

em pessoas acima de 65 anos66. A busca de dados epidemiológicos revela 

preocupante falta de estudos que mostrem as diferenças entre pretos e pardos, 

assim como, entre os gêneros, é o que limita a discussão dos achados.  Os 

resultados estão em consonância com o que é enfatizado na literatura10, tendo 

se encontrado preocupante prevalência da HA nos pardos e pretos, esses 

novamente atingindo maiores índices, como nas variáveis já discutidas.       

É preciso considerar que metade dos participantes é idosa, com mais de 

60 anos, sendo que o mais novo tem 51 anos. A idade é fator de risco 

cardiovascular não modificável, independentemente da etnia. Foi visto na 

amostra que dezenove dos trinta e sete vivos entrevistados não possuem mais 

de 60 anos, sendo a idade mínima cinquenta e um anos. Um deles teve AVE e 

associa outros fatores de risco como diabetes, sedentarismo e outros. Dez 

sujeitos com menos de 61 anos fazem tratamento para a HA, a maioria são 

mulheres que aderem também ao tratamento não medicamentoso, coadjuvante 

ao medicamentoso. Pararam de fumar, são mais cuidadosas com a dieta e 

atividades aeróbicas. Oito deles, ainda nessa faixa etária, referiram pressão 

normal. Os oito que se encontram entre 66 e 74 anos, dois pretos, são todos 

hipertensos em tratamento. Os demais têm mais de 75 anos, idade máxima 86 
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anos, de sexo feminino, pele parda, não praticam esportes, mas referem andar 

muito. Neste grupo de dez sujeitos com idade avançada é interessante 

observar que apenas metade refere ser portador da moléstia hipertensiva. A 

análise das fichas revela que quatro deles praticaram atividade física 

programada durante décadas e são pessoas tranquilas.  

Os dados referentes às idades dos pretos e pardos hipertensos 

apresentam frequências maiores daqueles verificados nos japoneses da USP, 

com coorte de 28 anos. Apesar de, a idade máxima ter atingido valor 

semelhante à desse estudo, 85 anos, o percentual de idosos acima de 50 anos 

era menor, assim como a prevalência de HA, embora também elevada 42% de 

70 nipônicos49. A comparação dos índices fica prejudicada pela diferença na 

amostra em relação à idade, diversos japoneses estavam na faixa de 40 a 49 

anos e até valores menores. 

Vale enfatizar que a associação entre a elevação da PAS e AVE 

resultaram na tentativa de mudanças no conceito de PA normal, com 

diminuição dos valores, propostos pelo comitê norte-americano da Liga 

Nacional em Prevenção, Detecção, Avaliação e Tratamento da Pressão Arterial 

Alta, em 2003. Este assunto tornou-se polêmico entre as sociedades de 

hipertensão norte-americanas e europeia, sobre níveis de pressão para ser 

iniciado o tratamento, variando entre 120 e 140/150, sendo mais um mais um 

aspecto que pode prejudicar a avaliação da pressão do negro, que além da sua 

maior vulnerabilidade para fatores de risco cardiovascular e medidas 

imprecisas, está também sujeito ao diagnóstico tardio. Outra polêmica que vem 

gerando estudos e discussões nos anos recentes é sobre a associação entre a 

pressão diferencial (pressão de pulso), com outras variáveis de caráter fisio-

patológico. Lessa et al estudaram a pressão de pulso associada ao risco 

cardiovascular em negros,  verificando em diferentes faixas etárias as 

vantagens desse parâmetro nas avaliação mais precisa de variáveis 

associadas ao risco69.  Outra associação em estudo realizado no Brasil entre a 

pressão de pulso e a largura do manguito, quando foi observadas diferenças 

significativas (p<0.001) entre a pressão diferencial do MLC e MLP70. 

 

Óbitos 



70 

 

 

 

Os dados de 2014 corroboram os conceitos apresentados na introdução 

deste estudo, revelando a preocupante prevalência de óbitos na amostra 

populacional acompanhada. O achado mais relevante foi referente aos índices 

de mortalidade nos pretos e pardos, 62,5% versus 39,5, respectivamente. 

Mortes cardíacas decorrentes de ICC, infarto e AVE atingiram alarmante 

proporção nos pretos, em contraposição com a maior incidência de problemas 

e mortes oncológicas nos pardos. Outra causa foi decorrente do abuso do 

álcool, além do “Alzheimer referido”.  

 

Álcool e óbitos por cirrose 

Neste estudo foram constatadas baixas frequências referentes ao 

consumo de álcool, independentemente do sexo. Esta é a “variável referida” 

mais difícil de ser analisada, pois chegamos a entrevistar um sujeito que se 

encontrava em plena atividade profissional, período da manhã, exalando cheiro 

de álcool, o qual informou só beber “às vezes”.  Este comportamento difere dos 

pescadores estudados no estudo da UnG60, onde dos 34 pescadores que 

referiram fazer uso de bebida alcoólica, 48,6% fazem uso de mais de uma 

garrafa de cerveja (650 ml), 34,3% até duas latas (700 ml), 28,6% de uísque, 

vodca ou aguardente (1 dose de 50 ml) e vinho (1 taça de 150 ml). A diferença 

de comportamento talvez seja devido ao aspecto cultural da vida do pescador, 

seu isolamento no mar, onde beber é comum, hábito discutido na literatura.  

Mas, os índices dos pescadores são ainda bem menores daqueles encontrados 

em diversos grupos de pescadores europeus60. 

Em revisão e meta-análise sistemática incluindo 84 estudos que reviram 

a relação entre o consumo de álcool e o risco cardiovascular, pesquisadores 

canadenses e americanos verificaram os efeitos nocivos do álcool, e até 

benéficos, como apresentado ao final da citação:  

"Os riscos agrupados relativos e ajustados para os 

consumidores de álcool em relação aos não consumidores, em 

modelos de efeitos aleatórios para os resultados de interesse, foram 

de 0,75 para a mortalidade por doença cardiovascular (21 estudos), 

0,71 para a doença cardíaca coronariana incidental (29 estudos), 0,75 

para a mortalidade por doença cardíaca coronariana (31 estudos), 

para o derrame incidental (17 estudos), e 1,06 para a mortalidade por 
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derrame (10 estudos). A análise da resposta de doses revelou que o 

risco mais baixo de mortalidade por doença cardíaca coronariana 

ocorreu de 1 a 2 bebidas por dia, mas para a mortalidade por derrame 

ocorreu com somente 1 bebida por dia. A análise secundária de 

mortalidade por todas as causas mostrou um risco menor para os 

consumidores em comparação com os não consumidores (risco 

relativo 0,87), resultando na conclusão que o consumo leve a 

moderado de álcool é associado com um risco menor de múltiplos 

efeitos cardiovasculares” 

Óbitos por câncer  

Um dado que chama atenção é a diferença da incidência do câncer em 

pretos e pardos, tendo sido observado nesses quase todos os casos de óbitos 

por moléstia oncológica. O único óbito em pretos foi em mulher na faixa etária 

de 60 a 70 anos (sem precisão sobre sua idade), cujos níveis de HA em 1983 

eram 170/120 mmHg, sendo tratado com medicamento chamado Higroton na 

época.  

O IBGE informa que o câncer é a segunda maior causa de morte no 

Brasil, atingindo 15,6% entre todas as causas nos índices de mortalidade, dado 

bem diferente daqueles publicados pela OMS, cujos índices são ≥ 30%9. 

Na avaliação ou reavaliação da coorte de 492 sujeitos da população de 

1983, ocorrida em 2003, aos 20 anos do estudo longitudinal, os óbitos por 

causa oncológica atingiram mais 30% de 42 óbitos verificados. O dado mais 

interessante é que os sujeitos foram avaliados em dois grupos, de risco e 

controle, sendo que o de risco, cuja PA era subestimada pelo manguito padrão 

nas unidades, atingiram 75% dos óbitos, frequência absoluta = 3669. 

Ressalta-se que, a menor idade verificada em óbitos por CA foi a de um 

homem pardo que, faleceu por falência de órgãos múltiplos em fase final de 

câncer de laringe e esse participante não foi considerado na abordagem dos 

efeitos nocivos do álcool. Quanto ao gênero três das sete mortes foram de 

mulheres. 

 

Óbitos por AVE e Infarto 

Foi grande a expectativa em conhecer os índices de mortalidade por 

AVE e IAM, por cor. Verifica-se na tabela referente aos óbitos a elevada 

prevalência de óbitos em pretos, 33,3% nessa categoria, três vezes maior que 
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a dos pardos, 11, 8%. A análise do gênero resultou em outro achado relevante: 

seis óbitos por AVE em mulheres versus um em homem. Este também faleceu 

pouco antes de 55 anos, porém ainda existem dúvidas sobre a classificação da 

causa de morte, devido dados pregressos. Em 1999 desenvolveu hipertensão 

secundária após nefrite aguda. Entrevistado em 2001, informou ser submetido 

à diálise três vezes por semana; havia sido internado três vezes e sofrido três 

inícios de AVE. Em 2003 sofreu transplante renal, porém perdeu-se o contato 

com este participante. Em 2014, o departamento de pessoal da unidade da 

USP onde trabalhava informou sua morte.  

Referente ao IAM novamente a incidência foi maior nas mulheres, 

atingindo três de cinco óbitos, dois após longo período de ICC. Esta causa de 

óbito foi agregada à discussão do AVE, por razões fisiopatológicas. O coração 

é feito, fisiologicamente, para bombear o sangue contra uma PA nos vasos 

arteriais estimada em 120/80 mmHg.  Além da maior predisposição genética 

aos eventos em apreço, a dificuldade no controle da PA resulta em situação 

que, durante vários anos, o músculo cardíaco é submetido a esforças para os 

quais ele não foi fisiologicamente preparado.  Muitos anos do aparecimento da 

ICC essa condição anômala está ocorrendo, período chamado de “silencioso”, 

o que mereceria ser mais bem discutido por cardiologistas e nefrologistas.  A 

consequência é semelhante no IAM ou AVE, pois nem o coração e nem os 

vasos suportam níveis de PA muito elevados, o que culmina nas mortes 

referidas. 

 Encerrando esta discussão, apresenta-se o caso mais triste das mortes 

precoces deste estudo: 

MR- 34 anos; 1,68m; 44 kg. Fumo = 20 cigarros/dia.  Diferença na 

medida da PA com o MLC vs MLP : PAS= 20mmHg e PAD = 8mmHg. 

No início dos anos noventa começou a apresentar epistaxes, mas o 

diagnóstico ocorreu só em 1995 (devido a hipoestimação dos verdadeiros 

níveis da PA) durante internação, devido forte hemorragia nasal. Só nessa 

ocasião aumentaram a dose de Lasix, fármaco com o qual estava sendo 

tratada. Em 2003 trabalhava na biblioteca de uma das unidades da USP, 
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quando sentiu forte dor na nuca, que resultou na prescrição de analgésico no 

pronto socorro.  Contudo, tratava-se de um AVC e a participante negra morreu 

aos 54 anos, poucos dias após.  

O caso descrito resultou na busca de informações precisas sobre causa 

de óbitos em hospitais da USP, com solicitação em 2004, ainda não atendida! 

Nossos achados conduzem à profunda reflexão sobre a somatória de 

problemas aos quais pessoas da população negra estão submetidas, apenas 

por nascerem negras. Antes de falar nos problemas físicos, patológicos, 

socioeconômicos, culturais e na discriminação da raça negra, pergunta-se: Por 

que, entre 300 publicações sobre hipertensão na área da enfermagem, só três 

são referentes a estudos neste grupo étnico? Que fatos teriam levado Cruz a 

publicar o artigo: Que falta faz uma área técnica da população negra no 

Ministério da Saúde71? 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados de 31 anos de estudo de coorte em 2014, realizado no 

substrato racial de 24 pretos e 43 pardos (23 não foram localizados ou 

acessados), 17 mulheres e 15 homens da amostra populacional de 999 sujeitos 

da USP estudados em 1983, revelaram que: 

- A prevalência de Hipertensão arterial atingiu 61,8% dos pretos e 48,5% dos 

pardos de 67 sujeitos. Considerando só os que permanecem vivos a 

prevalência é menos, sendo 56% nas mulheres e 29% nos homens. Observou-

se prevalência de diabetes mellitus em 31% dos homens pretos e 10% nas 

mulheres. Nos pardos os índices foram de 30% nos dois sexos;  

- As dislipidemias ocorreram em 20% nos homens pretos e 16 % nos pardos. 

Nenhuma mulher negra informou ser dislipidêmica, sendo de 16% o índice 

referente às pardas;  
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- Na atividade física programada, observou-se 30% dos pretos informando 

diferentes atividades, enquanto 50% pararam por problemas ósteo-musculares, 

diverticulite, CA e idade avançada. Entre pardos esses índices foram de 60% e 

20% pararam. O número de participantes que praticam exercício é relevante 

nos dois sexos, sendo que a maioria que parou, exerceu a atividade durante 

muitos anos. 

Quanto aos óbitos a prevalência atingiu quase metade da amostra populacional 

(48%). O achado mais relevante foi referente aos índices de mortalidade nos 

pretos e pardos, 62,5% versus 39,5, respectivamente. Mortes cardíacas 

decorrentes de ICC, infarto e o AVE atingiram alarmante proporção nos pretos, 

43,8% e 23,6 dos pardos, em contraposição com a maior incidência de câncer 

nos pardos, 35%. As diferenças foram também observadas no gênero, onde o 

AVE acometeu predominante as mulheres, assim como a cirrose os homens, 

com preocupante (?).  “Alzheimer” foi referido” em três causas levando ao 

óbito. 
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ANEXO 1 
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