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RESUMO 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Em âmbito 

mundial, é considerado um problema de saúde pública, em decorrência das elevadas 

taxas de morbi-mortalidade. Objetivo: Identificar a prevalência e os fatores de risco 

associados à HAS na população brasileira, segundo dados do Vigitel 2019. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, elaborado com dados do VIGITEL, 

coletados mediante inquérito telefônico, realizado em 2019. Resultados: No ano de 

2019, foram realizadas 52.443 entrevistas. No conjunto das 27 cidades do Brasil, a 

frequência do diagnóstico médico de HAS foi maior entre as mulheres do que os 

homens, acima de 45 anos. Em ambos os sexos, a frequência do diagnóstico 

aumentou significativamente a partir dos 55 anos de idade. Conclusão: Os dados 

do presente estudo revelaram elevada prevalência do diagnóstico médico de HAS na 

população brasileira, principalmente acima de 55 anos de idade. Ademais, constatou-

se que apesar das mulheres apresentarem maior frequência do diagnóstico de HAS, 

os homens apresentam maiores fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento 

da doença. 

PALAVRAS- CHAVES: Doença Crônica; Hipertensão; Inquéritos Epidemiológicos; 
Fatores de Risco. 
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ABSTRACT 

Introduction: Systemic arterial hypertension is a multifactorial clinical condition 

characterized by high and sustained blood pressure levels. Globally, it is considered a 

public health problem due to the high morbidity and mortality rates. Objective: To 

identify the prevalence and risk factors associated with hypertension in the Brazilian 

population, according to Vigitel 2019. data. Methodology: This is a cross-sectional 

study, prepared with data from VIGITEL, collected by telephone survey, carried out in 

2019. Results: In 2019, 52.443 interviews were conducted. In the 27 cities in Brazil, 

the frequency of medical diagnosis of hypertension was higher among women than 

men, over 45 years. In both sexes, the frequency of diagnosis increased significantly 

from 55 years of age. Conclusion: The data from the present study revealed a high 

prevalence of medical diagnosis of hypertension in the Brazilian population, especially 

over 55 years of age. Moreover, it was found that although women have a higher 

frequency of the diagnosis of hypertension, men have higher modifiable risk factors for 

the development of the disease. 

KEYWORDS: Chronic disease; Hypertension; Epidemiological Surveys; Risk Factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Introducción: la hipertensión arterial sistémica es una condición clínica multifactorial 

caracterizada por niveles elevados y sostenidos de presión arterial. En todo el mundo, 

se considera un problema de salud pública, debido a las altas tasas de morbilidad y 

mortalidad. Objetivo: identificar la prevalencia y los factores de riesgo asociados con 

la HSA en la población brasileña, de acuerdo con los datos de Vigitel 2019. 

Metodología: Este es un estudio transversal, preparado con datos de VIGITEL, 

recopilado por encuesta telefónica, realizado en 2019. Resultados: en el año 2019, 

se realizaron 52.443 entrevistas. En el grupo de 27 ciudades de Brasil, la frecuencia 

del diagnóstico médico de HSA fue mayor en mujeres que en hombres, mayores de 

45 años. En ambos sexos, la frecuencia de diagnóstico aumentó significativamente 

después de los 55 años. Conclusión: Los datos del presente estudio revelaron una 

alta prevalencia de diagnóstico médico de HSA en la población brasileña, 

principalmente mayores de 55 años. Además, se encontró que aunque las mujeres 

tienen una mayor frecuencia de diagnóstico de HSA, los hombres tienen factores de 

riesgo modificables más altos para el desarrollo de la enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad crónica; Hipertensión; Encuestas de salud; 

Factores de riesgo  
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1 INTRODUÇÃO  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) compõem o conjunto de 

condições crônicas que em geral, estão relacionadas a causas múltiplas, de origem 

não infecciosa, caracterizadas por início gradual, de prognóstico usualmente 

incerto, com longa ou indefinida duração, que podem gerar deficiências e 

incapacidades funcionais (BRASIL, 2013).  

Anualmente as DCNT são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes 

no mundo, estimando-se 38 milhões de mortes anuais, constituindo um sério 

problema de saúde pública, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda. 

No Brasil, as DCNT também se constituem como um problema de saúde de grande 

magnitude e correspondem a 72% das causas de mortes (MALTA et al., 2017).  

Entre as principais DCNT, podem-se destacar o câncer, diabetes mellitus, as 

patologias respiratórias e cardiovasculares que constituem a grande maioria das 

DCNT, sendo a hipertensão arterial sistêmica (HAS) a mais prevalente (FILHA et al., 

2015; DRESCH et al., 2017).  

A HAS consiste numa condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial, sendo determinada quando os valores 

pressóricos da pressão arterial sistólica se encontram acima de 140 milímetros de 

mercúrio (mmHg) e diastólica acima de 90mmHg (FARIAIS et al., 2016).  

No tocante ao desencadeamento da HAS, múltiplos fatores estão 

relacionados, dentre eles, destacam-se os fatores não modificáveis, como idade, 

sexo, hereditariedade e os fatores modificáveis como sedentarismo, ingestão 

excessiva de álcool e hábitos alimentares inadequados (RADOVANOVIC et al., 

2014).   

 Em âmbito mundial, estima-se que 600 milhões de pessoas possuam o 

diagnóstico médico de HAS, sendo responsável por 13% dos óbitos (ZANGIROLANI 

et al., 2018; MALTA et al., 2018). No Brasil, dados epidemiológicos apontam que 25% 

da população com 18 anos ou mais possuem HAS e estimativas indicam que em 2025 

esse número irá aumentar em torno de 60%, atingindo uma prevalência de 40% da 

população brasileira (MOREIRA; MORAES; LUIZ, 2013; SILVA et al., 2016).  

Diante do exposto, a HAS é considerada um importante problema de saúde 

pública em âmbito mundial, em decorrência das elevadas taxas de 
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morbimortalidade, sendo responsáveis pela alta frequência de internações, com 

custos médicos e econômicos elevados (MALACHIAS et al., 2016; MOREIRA et al., 

2011). 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo identificar a prevalência e 

os fatores de risco associados à HAS na população brasileira, segundo dados do 

inquérito do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquéritos Telefônicos (VIGITEL) em 2019. 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, elaborado com dados do VIGITEL, 

coletados mediante inquérito telefônico, realizado em 2019, avaliando a população 

adulta (> 18 anos) que residiam em domicílios que possuíam ao menos, uma linha 

telefônica fixa, em cada uma das 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal. O VIGITEL 

é realizado anualmente e continuamente pelo Ministério da Saúde desde 2006, e 

utiliza amostras probabilísticas da população adulta através do cadastro das linhas 

telefônicas fixas residenciais das cidades.   

No VIGITEL de 2019, foram realizadas ligações para 197.600 linhas telefônicas 

distribuídas em 988 réplicas, identificando 75.789 linhas elegíveis. Ao final, foram 

completadas 52.443 entrevistas telefônicas. 

As questões abordadas na entrevista são organizadas em bloco: a) 

características demográficas e socioeconômicas dos indivíduos; b) características do 

padrão de alimentação e de atividade física associadas à ocorrência de DCNT; c) peso 

e altura referidos; d) frequência do consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas; e) 

autoavaliação do estado de saúde do entrevistado, referência a diagnóstico médico 

anterior de hipertensão arterial e diabetes e uso de medicamentos; f) realização de 

exames para detecção precoce de câncer em mulheres; g) posse de plano de saúde 

ou convênio médico; e h) questões relacionadas a situações no trânsito.  

No presente estudo, foi escolhido como desfecho analisado, a prevalência de 

hipertensão arterial auto referida segundo a resposta afirmativa à pergunta “Algum 

médico já lhe disse que o Sr (a) tem pressão alta?” 

Foram analisados os seguintes fatores de risco para a HAS: excesso de peso 

cujo IMC encontrava-se ≥ 25 kg/m²,  consumo de 20 ou mais cigarros por 



9 
 

dia,  consumo abusivo de bebidas alcoólicas (ingestão de quatro ou mais doses para 

mulheres, ou cinco ou mais doses para homens, em uma mesma ocasião dentro dos 

últimos 30 dias) e inatividade física. Além disso, foi identificada a prevalência de 

indivíduos que auto referiram o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e que 

realizavam o tratamento medicamentoso para a doença.  

Os dados selecionados do banco de dados do VIGITEL (2019), foram inseridos 

em planilha do programa Microsoft Excel® 2010. Utilizou-se estatística descritiva a 

partir da realização de frequência simples e seus respectivos percentuais (%), assim 

como os intervalos de confiança (IC95%). Os resultados, foram organizados e 

apresentados em tabelas, segundo sexo (masculino e feminino) e faixa etária (18 a 

24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos e 65 ou mais). 

Referente às considerações éticas, o VIGITEL foi aprovado pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa para Seres Humanos do Ministério da Saúde (CAAE: 

65610017.1.0000.0008). Durante as entrevistas telefônicas, o consentimento livre e 

esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal.  

3 RESULTADOS 

Dados de 52.443 adultos foram coletados pelo Vigitel em 2019, sendo 18.354 

homens e 34.089 mulheres. A prevalência do diagnóstico médico de hipertensão 

arterial em indivíduos com idade ≥ 18 anos, foi maior entre as mulheres (27,3%) que 

nos homens (21,2%) (Tabela 1). 

Ao observar o percentual de indivíduos que referiram tratamento 

medicamentoso para a HAS, verificou-se maior frequência entre as mulheres (86,2%) 

que em homens (78,5%) e em ambos os sexos, a frequência dessa condição foi maior 

com o aumento da idade (Tabela 1). 

Tabela 1.  Prevalência de brasileiros com diagnóstico médico de hipertensão arterial 

sistêmica e adesão ao tratamento medicamentoso para a doença, segundo sexo e 

faixa etária: Vigitel 2019. 

 18 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 

  % IC95% % IC 95% % IC95% 

Hipertensão arterial  

Total  4,1 (3,0 – 5,1) 9,8  (8,2 – 11,4) 17,0 (15,4 – 18,6)  
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Homens   3,4 (2,3 – 4,5) 9,4 (7,1 – 11,7) 16,2 (13,5 – 18,9)  

Mulheres  4,9 (2,9 – 6,9)  10,2 (8,0 – 12,3) 17,6 (15,7 – 19,6)  

Tratamento medicamentoso 

Total  35,2 (23,5 – 46,9) 57,0 (48,6– 65,5) 67,2 (62,1– 72,2) 

Homens  38,7 (23,5 – 53,9) 55,0 (42,3 – 67,8) 60,9 (51,8 – 70,0) 

Mulheres  32,2 (15,3 – 49,0) 58,8 (47,6 – 70,1) 71,8 (66,3 – 77,3) 

 Idade 45 a 54 anos  55 a 64 anos  65 e mais  

 %  IC95%  %   IC95%  %   IC95%  

Hipertensão arterial  

Total 31,6 (29,6 – 33,5) 45,2 (43,3 – 47,2) 59,3 (57,7 – 60,8) 

Homens 28,6 (25,4 – 31,8) 42,5 (39,2 – 45,8) 55,5 (52,7 – 58,4) 

Mulheres 33,9 (31,6 – 36,3) 47,2 (44,8 – 49,5) 61,6 (59,8– 63,3) 

Tratamento medicamentoso 

Total  84,7 (81,8 – 87,7) 91,4 (89,6– 93,2) 95,6 (94,8– 96,4) 

Homens  78,7 (72,7 – 84,6) 87,4 (83,8 – 90,9) 95,2 (93,5 – 96,8) 

Mulheres  88,8 (86,0 – 91,5) 94,0 (92,2– 95,7) 95,8 (95,0 – 96,7) 

IC95% – Intervalo de confiança 

Fonte: VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico, 2019.  

A prevalência dos fatores de risco associados ao desenvolvimento da HAS na 

população total e estratificada por sexo, entre 18 e 65 anos ou mais, estão 

apresentadas na tabela 2 e 3. 

Entre as 27 capitais, a prevalência de adultos fumantes foi de 9,8%, sendo 

ainda maior no sexo masculino (12,3%) que no sexo feminino (7,7%). No total da 

população, a predominância de fumantes se apresentou menor entre os adultos 

jovens (antes dos 25 anos de idade) e entre os idosos com 65 anos e mais (Tabela 2 

e 3). 

No que concerne à prevalência de excesso de peso, verificou-se que foi maior 

entre os homens (57,1%) do que entre as mulheres (53,9%). Entre homens, a 

frequência do excesso de peso aumentou com a idade até os 44 anos e de igual modo 

com as mulheres, a frequência aumentou com a idade até os 64 anos (Tabela 2 e 3). 

Tabela 2. Prevalência dos fatores de risco associados à hipertensão arterial sistêmica 

na população brasileira com 18 a 44 anos: Vigitel 2019. 

                      18 a 24 anos           25 a 34 anos    35 a 44 anos  

            %     IC 95%  %  IC 95%  %         IC 95%  
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Tabagismo 

Total  7,9 (6,2- 9,7)  9,2  (7,7- 10,8)  9,7 (8,3 – 11,1)  

Homens   9,9  (7,1-12,6)   12,6  (9,9 – 15,4)  13,0  (10,4– 15,5) 

Mulheres  5,5 (3,6 - 7,4)  5,9 (4,4 – 7,4) 7,1 (5,6 – 8,6) 

Excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²)   

Total   30,1  (27,7 – 32,4)  53,1  (50,6 – 55,6)  61,0  (58,9 – 63,0)  

Homens  31,1 (27,8 – 34,4)  56,9  (53,2 – 60,7)  67,7  (64,4 – 70,9)  

Mulheres   28,8  (25,5 – 32,0)  49,3  (46,1 – 52,5)   55,6   (53,1 – 58,2)  

Inatividade física 

Total   12,9  (11,2 – 14,5)   10,8  (9,3 – 12,3)  10,9 (9,4 – 12,3)  

Homens   10,4  (8,3 - 12,5) 11,0 (8,6 – 13,5)   13,4  (10,7 – 16,6)  

Mulheres  15,9 (13,4 – 18,4)  10,6 (8,8 – 12,4)  8,8  (7,4 – 10,2)  

Consumo de bebidas alcoólicas 

Total   25,8 (23,4 – 28,3)  26,3 (24,1– 28,5)   20,9  (19,2 – 22,6)  

Homens   28,1 (24,6 – 31,6) 32,7 (29,2 – 36,2)  28,9 (25,8 – 31,9)  

Mulheres  23,0 (19,6 – 26,5)  20,0 (17,3 – 22,6) 14,5 (12,6 – 16,3)  

IC95% – Intervalo de confiança 

Fonte: VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico, 2019.  

 

           Observou-se que a prevalência de indivíduos fisicamente inativos foi de 13,9%, 

com diferença mínima entre os sexos. Entre homens, a inatividade física esteve mais 

presente com o avançar da idade. Entre mulheres, o sedentarismo diminui até os 54 

anos e aumentou a partir dessa idade faixa etária (Tabela 2 e 3). 

Por fim, no que concerne ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas nos 

últimos 30 dias, observou-se que foi maior entre os homens (25,3%) do que as 

mulheres (13,3%). Entretanto, em ambos os sexos, a frequência dessa condição 

diminuiu com a idade (Tabela 2 e 3). 

Tabela 3. Prevalência dos fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica na 
população brasileira com 45 a 65 anos ou mais: Vigitel 2019. 

  45 a 54 anos                55 a 64 anos  65 e mais  

  %        IC 95%  %         IC 95%  %  IC 95%  

Tabagismo 

Total   10,9  (9,4 – 12,3) 13,6 (12,0 – 15,2)  7,8  (6,8 – 8,8) 

Homens  13,3 (10,6 –15,9)   13,6  (10,9 – 16,3)  11,2  (9,0 – 13,3) 

Mulheres  9,0 (7,4 – 10,5)  13,6  (11,7 – 15,5)  5,7  (4,8 – 6,7)  

Excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²) 
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Total  63,7  (61,7 – 65,7)  63,1  (61,1 – 65,0)  59,8  (58,3 – 61,3)  

Homens  65,0  (61,6 – 68,4)  63,4  (60,0 – 66,8)  60,6  (57,8 – 63,4)  

Mulheres  62,7  (60,3 – 65,0)  62,8  (60,6 – 65,0)  59,3  (57,5 – 61,0)  

Inatividade física 

Total   10,4  (9,1 – 11,7)  14,6  (13,2 – 15,9) 31,8 (30,3 – 33,2)  

Homens  12,9 (10,5 – 15,2)  13,6 (11,5 – 15,8) 30,9 (28,2 – 33,5) 

Mulheres   8,5  (7,2 – 9,8)   15,2  (13,5 – 17,0)  32,3 (30,7 – 34,0)  

Consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

Total  15,8 (14,3 – 17,2)  11,2   (10,0 – 12,4)  4,1 (3,5 – 4,7)  

Homens   22,8  (20,1 – 25,5)  17,4 (15,1 – 19,8)  7,4  (6,0 – 8,7)  

Mulheres  10,2 (8,7 – 11,7)  6,8  (5,6 – 8,0)   2,1  (1,6 – 2,6)  

IC95% – Intervalo de confiança 

Fonte: VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico, 2019.  

  

4 DISCUSSÃO  

 De acordo com os resultados do VIGITEL (2019), foi possível identificar que a 

prevalência do diagnóstico médico de HAS, foi maior entre as mulheres com idade 

acima de 45 anos. Dados semelhantes foram encontrados no estudo conduzido por 

Andrade et al. (2015), no qual, procurou descrever a prevalência de HAS autorreferida 

na população adulta brasileira, constatando que foi maior no sexo feminino, 

mostrando-se também crescente com o aumento da idade.  

  Para Malta et al. (2018) a maior frequência de HAS nas mulheres pode estar 

relacionada à maior procura aos serviços e maior oportunidade de diagnósticos 

médicos.  Entretanto, na visão de Sparapagni, Ramos e Taliari (2019) a maior 

prevalência da HAS entre mulheres a partir dos 45 anos, pode ser decorrente às 

alterações próprias do climatério e pós-menopausa, que estão associadas às 

reduções do hormônio peptídio natriurético atrial e elevação da rigidez arterial, 

conferindo consequentemente, o aumento da pressão arterial e do risco de 

desenvolvimento de aterosclerose e outras doenças cardiovasculares.  

 Cabe ressaltar que os dados do VIGITEL (2019) evidenciaram que, em ambos 

os sexos, o diagnóstico médico de HAS aumentou com a idade. Segundo Lobo et al. 

(2017) o aumento da prevalência de HAS pode ser atribuído ao crescimento da 

população mundial, ao envelhecimento populacional, além da exposição aos 
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comportamentos de risco como maus hábitos alimentares, consumo de álcool e 

tabaco e exposição crônica ao estresse. 

 No que diz respeito ao tratamento medicamentoso para HAS, observou-se 

maior prevalência entre as mulheres. Em relação a este achado, Costa-Júnior, Couto 

e Maia (2016) sugerem que a maior adesão ao tratamento farmacológico pelas 

mulheres, é consequente ao maior autocuidado, principalmente em algumas fases 

com alterações fisiológicas e hormonais importantes, assim como a maior busca pelos 

serviços de saúde, facilitando o diagnóstico, assim como adesão aos tratamentos 

sugeridos mediante instalação de alguma patologia.  

 No tocante aos fatores de risco associados ao desenvolvimento da HAS, foi 

possível identificar, neste estudo, importantes diferenças na prevalência entre os 

sexos e as diferentes faixas etárias. No que tange ao tabagismo, observou-se que os 

homens na faixa etária entre 35 a 64 anos possuem uma maior frequência ao consumo 

de cigarros por dia, em comparação as mulheres. Entretanto, os achados evidenciam 

uma diminuição na prevalência do tabagismo na população jovem e entre os idosos.  

 Esses achados corroboram o estudo conduzido por Malta et al. (2017), no qual 

realizaram uma regressão linear para analisar a tendência do tabagismo no Brasil, 

segundo dados do VIGITEL entre o período de 2006 à 2014, evidenciando  uma 

redução relativa do consumo do tabaco, na maioria das faixas etárias, variando de 

15,6% em 2006 para 10,8% em 2014. 

Silva, Valente e Malta (2011) explicam que o Brasil, assim como outros países 

do mundo, estão passando por um importante declínio no tabagismo, nas últimas 

décadas, devido a uma série de ações educativas e de promoção à saúde, veiculadas 

pelas mídias nacionais, articuladas pelo Ministério da Saúde, objetivando a prevenção 

do tabagismo, cessar o ato de fumar e proteger a população da exposição à fumaça 

ambiental do tabaco.  

Pinto, Pichon-Rievere e Bardach (2015), ainda complementam que a adoção 

de ações e políticas públicas específicas em detrimento à luta contra o tabagismo, 

foram positivas, tendo em vista que o uso do tabaco é o principal fator de risco para o 

desencadeamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e cerebrovasculares. 

 Em relação ao excesso de peso, constatou-se que os homens apresentam 

maior prevalência, que as mulheres, em todas as faixas etárias.  Associado a isso 
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também foi observado o aumento da presença de excesso de peso nas mulheres a 

partir dos 25 anos de idade, corroborando o estudo de Coelho et al. (2009), que 

avaliaram o aumento do índice de massa corpórea em adultos após os 20 anos. 

Acerca destes resultados, Melo et al. (2018) e Souza et al. (2016) explicam que 

as mulheres ao decorrer do processo de envelhecimento, sofrem alterações no perfil 

metabólico que resultam em modificações na composição e distribuição do tecido 

adiposo, favorecendo consequentemente o aumento ponderal.  

Ademais, Neto et al. (2015) salientam que a prevalência do excesso de peso 

ocorre em detrimento à modernização e aos avanços tecnológicos, que contribuem 

para que os indivíduos se acomodem em certas situações, principalmente no que 

tange aos hábitos alimentares e estilo de vida de modo geral. Isto porque, atualmente 

tornou-se mais prático e cômodo consumir refeições rápidas e práticas, tipo fast-food, 

com alto valor calórico, ricos em gordura saturada, sódio e açucares quando 

comparado ao consumo dos produtos in natura e menos processados como verduras, 

legumes, frutas e tubérculos, tornando-se um desafio à manutenção do estado 

nutricional adequado e da saúde como um todo.  

Quanto ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, observou-se neste 

estudo que foi maior entre os homens, em todas as faixas etárias. Entretanto, foi 

identificado um padrão de menor frequência do consumo abusivo na medida no qual 

aumentava a idade convergindo com o estudo de Munhoz et al. (2017).  

Para Garcia e Freitas (2015) a diferença entre os sexos no consumo excessivo 

de álcool pode ser explicada pelo fato de que, os homens em comparação as 

mulheres, são menos abstêmios e consomem álcool com maior frequência e em maior 

quantidade. Não obstante, os autores ainda ressalvam que a diminuição do consumo 

com o aumento da idade é esperado, uma vez que os indivíduos com idade avançada 

recebem maior orientação médica e possuem maior consciência sobre a necessidade 

de cuidados com a saúde.  

 No que tange ao sedentarismo, observou-se que os homens possuem elevada 

frequência de inatividade física, em faixas etárias mais avançadas quando comparado 

às mulheres. Entretanto, ao observar mulheres e homens mais jovens, identifica-se 

que as mulheres tendem a ser mais sedentárias, corroborando com o estudo 

conduzido por Mielke et al. (2015) no qual identificou que os homens são mais 
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fisicamente ativos que as mulheres. Segundo DUCA et al. (2015) os homens podem 

ser mais fisicamente inativos, nos domínios referentes ao deslocamento e atividades 

realizadas em domicílio, principalmente com o avançar da idade.  Acrescenta-se que 

uma das principais barreiras à adesão à prática de atividade física, principalmente em 

mulheres, consistem na falta de recurso financeiro, sensação de cansaço devido aos 

trabalhos domésticos associados ao trabalho fora do domicílio, falta de companhia e 

dificuldade na manutenção das atividades físicas. (LAS CASAS et al., 2018). 

5 CONCLUSÃO  

 Os dados do presente estudo revelaram elevada prevalência de HAS auto 

referida na população brasileira, principalmente nos indivíduos acima de 55 anos de 

idade. Ademais, constatou-se que apesar das mulheres apresentarem maior 

frequência do diagnóstico de HAS, os homens apresentam maior exposição aos 

fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento da doença, devido a maior 

frequência no consumo de cigarros por dia, excesso de peso, consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas e inatividade física.  

 Dessa forma, ressalta-se a importância do conhecimento acerca dos principais 

fatores de risco para a HAS na população brasileira e suas particularidades, no intuito 

de se realizar estratégias de enfrentamento e subsidiar a elaboração de políticas 

públicas, objetivando a prevenção e controle desta patologia, que acaba assumindo 

um fator de risco importante para desenvolvimento de outras doenças. 
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