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RESUMO 

 

 

A hipertensão arterial têm sido considerada uma importante patologia para a saúde 

pública dada sua determinação na ocorrência de doenças cardiovasculares, notadamente, o 

infarto do miocárdio, a doença vascular cerebral e a insuficiência cardíaca congestiva. Vários 

fatores de risco relacionados com a hipertensão arterial já foram descritos, entretanto, em 

nosso Estado ainda é pouco conhecida a importância relativa de cada um deles. Esse estudo 

teve como objetivo verificar a prevalência e a importância relativa de alguns fatores de risco 

clássicos da hipertensão arterial numa população adulta, de baixa renda, do Conjunto 

habitacional Metropolitano, Caucaia-CE na região metropolitana de Fortaleza, bem como 

medir a associação entre trabalho doméstico e hipertensão em mulheres.  Foi realizado um 

inquérito casa a casa, em 760 domicílios de uma área contínua do bairro, quando então foram 

entrevistados,  feito exame antropométrico e aferida a pressão arterial, de 1.248 indivíduos de 

ambos os sexos, a partir de 30 anos de idade. Foi observada, uma prevalência de hipertensão 

arterial de 23,96% (VI JNC) e 9,85% (OMS). A prevalência de sobrepeso foi de 35,76% e de 

obesidade foi de 15,18%. As mulheres apresentaram um crescimento significativo da 

prevalência do sobrepeso e obesidade com o aumento da idade, enquanto os homens não 

apresentaram. Entre os indivíduos com sobrepeso e obesidade, a prevalência da 

hipertensão(VI JNC) foi 25,42% e 40,11% respectivamente. Não foi observada diferença 

significativa na prevalência da hipertensão entre os sexos. Uma maior renda familiar e maior 

número de anos na escola estavam associados significativamente a uma menor prevalência de 

hipertensão arterial.  Para medir a associação entre trabalho doméstico e hipertensão arterial 

em mulheres foi realizado um estudo caso controle, com 147 casos e 300 controles, na faixa 

etária de 30 a 55 anos de idade. Casos foram mulheres com PAD igual ou superior a  90 mm 

Hg e/ou PAS igual ou superior a 140 mm Hg.  Controles foram mulheres com PAD inferior a 

80 mm Hg e PAS inferior a 120 mmHg. O trabalho doméstico foi medido em tempo gasto em 

horas/dia com as atividades de lavar, passar, cozinhar e limpar, além de cuidados com 

crianças, idosos e doentes. Desse total, 99,0% (442) realizavam trabalho doméstico em casa e 

1,0% (5) disseram não fazer qualquer tipo de atividade doméstica em casa, 9,50% (42) 

exerciam trabalho doméstico fora de casa (emprego doméstico); 12,44% (55) exerciam 

trabalho não doméstico em casa (costurar, bordar, vender) e 13,57% (60) exerciam trabalho 

não doméstico fora de casa (comerciária, operária, balconista). Verificou-se associação 



significativa entre realizar trabalho doméstico fora de casa e hipertensão arterial (OR=2,17; 

IC 95%: 1,04 – 4,53) ajustada para as variáveis idade, IMC, renda e horas de trabalho 

doméstico em casa, que também apresentaram-se significativamente associadas à hipertensão. 

Os demais tipos de ocupação não  apresentaram associação significativa com a hipertensão, 

inclusive realizar trabalho doméstico em casa. Esses resultados apontam para a importância da 

obesidade na população adulta geral, enquanto fator passível de intervenção, bem como 

estudos prospectivos específicos sobre ocupação e hipertensão arterial em mulheres. 

 

Descritores: Hipertensão Arterial, fatores de risco, trabalho doméstico, estresse ocupacional, 

mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The High Blood Pressure has been considered to be one of the most important 

pathologies for the Public Health, due to its importance for the occurrence of the 

cardiovascular diseases, specially the heart attack, the vascular cerebral disease and the 

congestive cardiac insufficiency.  Many risk factors related to the High Blood Pressure have 

been described in the literature. However, in our State, relative importance of each one of 

them is still little known. The aim of the present study was to verify the prevalence and the 

relative importance of some classic risk factor for the High Blood Pressure in an adult 

population with low income, as well as to measure the association between domestic work 

and High Blood Pressure in women. The study area was “The Conjunto Habitacional 

Metropolitano”, a group of apartment blocks for low income people in the Municipality of 

Caucaia, Ceará State, Brazil. A survey was carried out,  in house by house basis, in 760 

households in a continuos area of the “Conjunto Habitacional Metropolitano”. A total of 

1,248 individuals of both sexes and thirty years old or older was enrolled in this survey. 

During the survey an interview was carried out, a anthopometric exam was conducted and the 

blood pressure of all individuals was measured.  It was observed a prevalence of arterial blood 

pressure of 23,96% (VI JNC) and 9,85% (WHO). The prevalence of overweight was 35,76% 

and the obesity was of 15,18%. Women presented an significant increase on the prevalence of 

overweight and obesity as the age goes on. On the other hand, men did not show this increase. 

Among the individuals with overweigth and obesity, the prevalence of high blood pressure 

(VI JNC) was 25,42% in women and 40,11% in men. it was not observed any significant 

difference of high blood pressure between the sexes. A higher society level and a longer 

school live were associated with a smaller prevalence of arterial high blood pressure.  To 

measure the association between the work done at home  and  high blood pressure in women, 

was executed a case-control study. It involved 147 cases and 300 controls. The average of  

age was of 30 to 55 years old. The cases were women whose PAD was equal or higher than 

90 mm Hg and/or PAS was equal or higher than 140 mm Hg. The controls were women with 

PAD lower than 80 mm Hg and PAS  lower than 120 mm Hg. The domestic work was 

measured in hours during the day. The activities studied were: wash, cook, clean, and care 

with children, oldies and people with disease. Form the total, 99,0% (442), did home work 

and 1% (5) said that they had no work at home, 9,50% (42) worked outside but still doing 

domestic work, 12,44% (55) do not practice domestic work at home. and 13,57% (60)  do not 

practice domestic work outside (sellers, secretaries). It was verified a significant association 



between doing domestic work out of the house and High Blood Pressure (OR=2,17; CI 95%: 

1,04 – 4,53) adjusted for the following variables: age, IMC, income and hours of domestic 

work at home. This variables have also shown to be significantly associated with High Blood 

Pressure. The other kinds of occupation did not show any significant association with High 

Blood Pressure, even domestic work at home.  This findings point out to the importance of the 

obesity in the overall adult population, while a possible factor of intervention, as well as the 

need of prospective studies specifically to verify the association between occupation and High 

Blood Pressure in women.  

 

Keywords: High Blood Pressure, Risk Factors, Domestic Work, Occupational Stress and 

Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da frequência das doenças cardiovasculares, em meados do século XX, fez 

com que vários países industrializados impulsionassem estudos epidemiológicos sobre as 

doenças cardiovasculares, tendo em vista que estas assumiram grande importância na 

estrutura de morbimortalidade dos países, representando a primeira causa de morte nos países 

desenvolvidos e em muitos países em desenvolvimento (Labarthe, 1998). 

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório, no ano de 1997, foram responsáveis 

por uma mortalidade proporcional de 32,3%, representando, também, a primeira causa de 

morte da população, em geral. Tem-se observado algumas variações importantes nas taxas de 

mortalidade para as diferentes regiões, ficando as regiões Sul e Sudeste com as taxas mais 

elevadas, 34,7% e 33,3% respectivamente; em terceiro lugar vem a região Nordeste, com 

29,9%, seguida das regiões Centro-Oeste e Norte, apresentando respectivamente, as taxas 

mais baixas, 28,9% e 24,1%. Em todas as regiões, as doenças do aparelho circulatório 

ocuparam, nas estatísticas, também a primeira causa de morte (Brasil, 1997).  

O Estado do Ceará apresentou em 1997, como primeira causa de morte proporcional 

por causas determinadas, as doenças do aparelho circulatório (26,3%). As doenças isquêmicas 

do coração concorreram com uma taxa de 18,1/100.000 e as doenças cerebrovasculares com 

32,4/100.000 (Brasil, 1997). No que diz respeito à internação hospitalar, as doenças do 

aparelho circulatório ocuparam a terceira causa, com 34.242 de casos. Cerca de 40% das 

mesmas, estão relacionadas com a insuficiência cardíaca, arritmias, transtornos de condução e 

outras formas de doenças cardíacas. Chama atenção a ocorrência de 7.194 casos de acidentes 

vasculares cerebrais – AVC (21,01%) e 5.759 casos de crise hipertensiva (16,82%). Quanto à 

internação por doença hipertensiva, 65,98% dos casos envolveram mulheres (Fonseca Neto, 

1999). 

A despeito dos inúmeros fatores de risco já descritos para as doenças cardiovasculares, 

como hábitos alimentares, obesidade, diabetes mellitus, hereditariedade, sedentarismo e 

tabagismo, a hipertensão arterial é considerada seu principal fator.  

Na coorte de Framingham, Kannel et al (1970), após 14 anos de seguimento, mediu a 

relação entre hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, infarto atero-trombótico do cérebro, 

claudicação intermitente e doenças isquêmicas do coração. Neste estudo, foram utilizados os 

critérios definidos pela OMS (hipertensos - pressão arterial  160/95 mmHg e normotensos – 



pressão arterial < 140/90 mmHg). Comparando hipertensos com normotensos, após esse 

seguimento de 14 anos, o risco relativo de desenvolver uma das complicações 

cardiovasculares anteriormente mencionadas, foi para insuficiência cardíaca, 4,3; para infarto 

atero-trombótico do cérebro 3,6; para claudicação intermitente 2,1; e para doenças isquêmicas 

do coração, 1,9. Embora este estudo não tenha sido muito rigoroso no controle de variáveis de 

confusão, seus resultados sugerem que a hipertensão é um importante determinante das mais 

freqüentes e graves causas de morbidade e mortalidade por doença cardiovascular. 

Murray e Lopez (1996), revisando a literatura para construir o “The Global Burden of 

Disease”, estimaram em 5,8% a fração atribuível da hipertensão, na população, para óbitos 

por doenças isquêmicas do coração e as doenças cardiovasculares. Portanto, 5,8% das mortes 

do mundo poderiam ser evitadas, caso a hipertensão fosse controlada. 

Nos Estados Unidos, cerca de 60 milhões de pessoas têm problemas cardiovasculares, 

o que representa um quarto de todos os americanos. Desses, a contribuição mais significativa 

é a hipertensão arterial que, sozinha, participa com 50 milhões de indivíduos (Labarthe, 

1998). 

Como pode ser observado, a hipertensão, por si só, representa um grave problema de 

saúde pública, tanto por ser o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, como 

também pelo elevado custo social que acarreta, devido a: internações, tratamentos, 

absenteísmo, aposentadoria por doença, anos de vida produtiva perdidos e diminuição da 

qualidade de vida. 

 

1.1 Prevalência da Hipertensão Arterial 

 

A OMS (Hypertension, 1996), estabeleceu os seguintes critérios para definição de 

normotensão e hipertensão arterial: 

1. Normotensão sistólica - PAS < 140 mmHg 

2. Normotensão diastólica - PAD < 90 mmHg 

3. Hipertensão sistólica (HS) - PAS >= 160 mmHg 

4. Hipertensão diastólica (HD) - PAD >= 95 mmHg 

5. Hipertensão sistodiastólica (HSD) - PAS >= 160 e PAD >= 95 mmHg. 



O Joint National Committee - JNC (1997), do National Institute of Health (NIH), dos 

Estados Unidos, adotou os seguintes critérios, para adultos com idade maior ou igual a 18 

anos: 

1. Normal - PAS < 130 mmHg e PAD < 85 mmHg 

2. Normal alta - 130<PAS<139  e  85<PAD<89 

3. Hipertensão: 

3.1 Estágio I -  140<PAS<159 ou 90<PAD<99 

3.2 Estágio II - 160<PAS<179 ou 100<PAD<109 

3.3 Estágio III - 180<pas<209 ou 110<PAD<119 

3.4 Estágio IV - PAS >=210 ou PAD >=120 

No Brasil, não se conhece a prevalência da hipertensão, ao nível nacional. Alguns 

estudos foram realizados em vários locais do território que, entretanto, não podem ser 

generalizados, tendo em vista que as metodologias desses estudos adotaram critérios 

diversificados, impossibilitando comparações e, conseqüentemente, generalizações. Lessa 

(1998), em revisão de 51 estudos brasileiros sobre a prevalência da hipertensão arterial, 

realizados entre 1970 e meados de 1993, observou uma ampla variação na prevalência da 

hipertensão intra e entre as regiões, como se descrimina: 7,2% a 40,3%, no Nordeste; 5,04% a 

37,9%, no Sudeste; 1,28% a 27,1% no Sul; e 6,3% a 16,75%, no Centro-Oeste. 

No Ceará, não são conhecidos os dados gerais de prevalência da hipertensão arterial. 

Todavia, alguns estudos em populações específicas já foram registrados. Rouquayrol e cols. 

(1987), em um estudo sobre os fatores de risco na doença coronária, em estratos habitacionais 

de um bairro de Fortaleza, detectou uma prevalência de 8,1% para hipertensão sistólica 

(PAS160mmHg) e 7,8% para hipertensão diastólica (PAD95mmHg). Sabry (1998), 

descreveu a prevalência de hipertensão arterial de 25,6%, de acordo com critérios do JNC V 

de 1993 e de 17,4% pelos critérios da OMS de 1978, para os funcionários da Universidade 

Estadual do Ceará-UECE. 

 

1.2 Determinantes da Hipertensão Arterial 

 



A magnitude do problema da hipertensão arterial para a saúde pública, tem estimulado 

uma grande quantidade de pesquisas, na busca de conhecer as suas causas ou os seus fatores 

determinantes. 

Tradicionalmente, os determinantes da hipertensão arterial têm sido divididos em três 

categorias: fatores constitucionais ou genéticos, fatores ambientais e fatores culturais e 

psicossociais (Dressler, 1982).  

 

1.2.1 Fatores Constitucionais ou Genéticos 

 

 Idade 

 

Na maioria das populações já estudadas, ficou demonstrado que a pressão arterial 

aumenta de acordo com a idade, sendo que a pressão arterial sistólica aumenta continuamente, 

enquanto, a pressão arterial diastólica aumenta até a quinta década para os homens, e até a 

sexta década para as mulheres (Lolio, 1990a). Todavia, em pesquisas realizadas junto aos 

indígenas Yanomami, não se encontrou elevação da pressão arterial com a idade (Crews e 

Mancilha-Carvalho, 1993); o mesmo aconteceu também com os indígenas Kuna (Hollenberg 

et al. 1997). 

Lolio e Pereira (1993), citando alguns autores, colocam que, em pelo menos vinte 

populações primitivas de aborígenes dos diversos continentes, têm se verificado que não há 

elevação da pressão arterial com a idade; a ocorrência de tal fenômeno se dá quando essas 

populações passam por um processo de aculturação. 

No Brasil, alguns estudos em populações urbanas mostraram que a prevalência da 

hipertensão arterial aumenta com a idade (Santos et al., 1988; Lolio, 1990b; Ayres, 1991; 

Piccini & Victora, 1994). 

 

 Sexo 

 

Muitos estudos têm relatado taxas de prevalência de hipertensão arterial maiores para 

os homens, do que para as mulheres, até 45 anos, passando a ser mais prevalente nas 



mulheres, após essa idade. Essa relação ficou evidente no “The National Health and Nutrition 

Examination Survey I(NHANES I) Epidemiologic Follow-up Study (NHEFS) (Cornoni-

Huntley et al., 1989), sendo de se observar, no entanto, que as taxas de incidência de 

hipertensão arterial, específicas por sexo, durante o seguimento, não exibiram a mesma 

relação observada nas taxas de prevalência. Mesmo existindo divergências em alguns estudos, 

parece mais freqüente que a pressão arterial seja mais elevada entre as mulheres, do que entre 

os homens com idade acima de 40 anos, ocorrendo de forma contrária nas faixas etárias 

inferiores a 40 anos. Corroborando com esta assertiva, Santos e col. (1988), estudando a 

população urbana da cidade de Cáceres, observaram que esse “padrão” epidemiológico 

também estava presente em sua amostra. Nela, a freqüência de hipertensão arterial foi maior 

entre os homens, nas faixas etárias abaixo de 40 anos e, também maior, entre as mulheres, nas 

faixas etárias acima de 40 anos. Azeredo Costa (1983), concorda com esse padrão 

epidemiológico, referindo, no entanto, que a prevalência da hipertensão arterial é maior nas 

faixas etárias menores de 50 anos para os homens e, a partir daí, maior entre as mulheres. 

Costa et al., (1984), estudando a prevalência da hipertensão arterial na região urbana 

de Uberlândia-MG, observaram que não houve predomínio de hipertensão em nenhum dos 

sexos, seja globalmente, ou por faixa etária. Os dados de Piccini & Victora (1994), também 

não captaram diferenças significativas entre as prevalências de hipertensão arterial, segundo o 

sexo.  

 Raça 

 

Quanto à raça, inúmeros estudos realizados nos Estados Unidos têm demonstrado que 

tanto a prevalência da hipertensão, como a pressão diastólica e/ou sistólica média, é maior 

entre indivíduos de raça negra, que entre brancos. Anderson et al., (1988), em um artigo de 

revisão sobre hipertensão, em negros, levantaram quatro componentes referidos na literatura, 

que contribuem para as altas taxas de prevalência nesse grupo: biológicos, comportamentais 

ou psicológicos, nutricionais e sociais. Dos estudos revisados, todos eles encontraram 

associações significativas de alguns desses fatores com a hipertensão arterial, nos grupos de 

raça negra. 

Cornoni-Huntley et al., (1989), analisando os dados do NHEFS, relataram que as taxas 

de incidência para os negros, foram, pelo menos, duas vezes maiores que para os brancos, em 

quase todos os grupos, por sexo e por idade. Todavia, como naquele país o status sócio-



econômico (SES) dos dois grupos raciais é muito diferente, uma importante questão é separar 

o impacto que cada uma destas variáveis, SES e raça, tem sobre a pressão arterial. 

Keil et al., (1977), em um estudo realizado em Charleston, mediram o efeito da raça e 

classe social na pressão arterial de indivíduos do sexo masculino de pele escura. Observaram 

também que, quando controlado para status sócio-econômico, a raça não estava associada 

com a elevação da pressão arterial. 

Osei e Schuster (1996), examinando os efeitos da raça e etnia na sensibilidade a 

insulina, pressão arterial e frequência cardíaca, entre três populações étnicas diferentes, 

sugeriram a possibilidade de existência de contribuições genéticas da raça negra, na elevação 

da pressão arterial.  

No Brasil, a raça é de difícil classificação, dada a forte miscigenação presente em 

todas as regiões. Embora essa diversidade seja considerada, alguns estudos sobre hipertensão 

arterial enfocaram raça ou etnias, focalizando, principalmente, as raças branca, negra e mulata 

ou outras, não especificadas: Mancilha Carvalho et al., 1983; Azeredo Costa ,1983; Costa, et. 

al., 1984; Facci Júnior, et. al., 1986; Piccini & Victora, 1994; Fuchs e col., 1994. Com 

exceção do estudo de Fuchs e col. (1994), que não encontrou associação entre hipertensão 

arterial e raça, em razão da pouca presença de negros na amostra, todos os demais estudos 

demonstraram prevalências maiores de hipertensão arterial, entre os negros.  

 

 Excesso de Peso 

 

Ford e Cooper (1991), estudando os dados do “The National Health and Nutrition 

Examination Survey Epidemiologic Follow-Up Study”, realizado entre 1971-1984, nos 

Estados Unidos, que incluiu mais de 7000 participantes, com idade entre 25 e 74 anos, 

observaram que os fatores mais fortemente associados às mudanças da pressão arterial, entre 

homens e mulheres, negros e brancos, foi o índice de massa corporal e a baixa educação.  

Huang, et al. (1998), investigaram o índice de massa corporal (IMC), bem como as 

mudanças de peso, a longo e médio prazos, em relação ao subseqüente risco de desenvolver 

hipertensão arterial em 82.473 enfermeiras americanas, que são acompanhadas em um estudo 

prospectivo desde 1976 e que não tinham sido diagnosticadas com hipertensão arterial, no 

exame inicial da coorte. Depois de ajustado para múltiplas variáveis, o IMC das mulheres, na 



faixa etária de 18 anos até a média idade, estava associado com a ocorrência de hipertensão 

arterial. A perda de peso, a longo prazo, após 18 anos de idade, estava relacionada com uma 

diminuição significante do risco de hipertensão, enquanto o ganho de peso aumentou, 

drasticamente, o risco de hipertensão. De acordo com esses achados, o risco atribuível para 

hipertensão, em mulheres, com ganho de peso a longo prazo, depois dos 18 anos de idade, foi 

de 48% (IC, 45% - 50%), comparado com mulheres que tiveram seus pesos estabilizados. 

Para um ganho de peso, a médio prazo, durante a média idade, o risco atribuível foi de 21% 

(IC, 19% - 22%). Outros estudos também encontraram fortes associações entre o índice de 

massa corporal e o aumento da pressão arterial (Dyer, et al., 1982; Salmond et al.,1985; 

Friedman, et al., 1988; Ford e Cooper, 1991; He, et al.,1994; Ascherio, et al., 1996).  

No Brasil, Piccini & Victora (1994), estudando a prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica e seus fatores de risco, em Pelotas-RS, detectaram que a obesidade estava presente 

em 33% de sua amostra, sendo que, entre os obesos, a prevalência da hipertensão arterial 

sistêmica foi de 33%, enquanto a razão de prevalência, em relação aos indivíduos de peso 

normal, foi de 2,52. Outros estudos nacionais também apresentaram altas prevalências de 

obesidade entre os hipertensos, (Ayres, 1991; Fuchs e col., 1994 Cavalcante, et al., 1995). 

Os fatores constitucionais ou genéticos, em geral, tão amplamente estudados na 

literatura dos fatores de risco para hipertensão arterial, hoje são, praticamente, 

inquestionáveis, com exceção da raça, quanto à sua relação determinante para o aumento da 

pressão arterial. 

 

1.2.2 Fatores Ambientais 

 

São considerados fatores ambientais aqueles que estão mais relacionados às condições 

sócio-econômicas e ao estilo de vida do indivíduo. São eles: 

 

 Consumo de Álcool 

 

Consideráveis estudos têm sugerido uma relação significativa entre ingestão de álcool 

e aumento da pressão arterial. Entretanto, esses estudos não apresentam consenso no tocante 

ao volume de álcool ingerido, nem em relação à idade. 



Gordon e Kannel (1983), demonstraram, a partir do estudo de Framingham, que a 

pressão arterial, entre as pessoas que não ingeriam bebidas alcoólicas, era mais elevada do 

que entre aquelas pessoas que tinham um “leve” hábito de ingerir bebidas alcóolicas (light 

drinkers
1
), se bem que, entre as pessoas que “bebem”, a pressão arterial é tanto mais alta 

quanto maior for o consumo de bebidas alcoólicas, demonstrando uma consistente relação 

dose-resposta. A relação entre alta ingestão de álcool e aumento da pressão arterial, parece ser 

clara; todavia, quanto aos bebedores ocasionais ou moderados, ainda existem algumas 

controvérsias. 

Weissfeld et al (1988), procurando contribuir com essa discussão, desenvolveu um 

estudo, onde examinou a associação entre pressão arterial e baixos níveis de ingestão de 

álcool, demonstrando que a ingestão de álcool estava associada com a elevação da pressão 

arterial, tanto sistólica quanto diastólica e elevadas prevalências de hipertensão arterial, 

somente em indivíduos que ingeriam mais de um “drink” por dia. Essa associação se 

apresentou ainda mais elevada em mulheres e jovens. Outros estudos, no entanto, 

demonstraram que a associação entre ingestão de álcool e pressão arterial, é mais fraca em 

adultos jovens, do que em pessoas de média idade e mais velhas. Fortmann (1983), encontrou 

as associações mais fortes entre consumo de álcool e pressão arterial, entre homens e 

mulheres na faixa etária de 50 a 74 anos, e associações mais fracas entre homens e mulheres, 

na faixa de 20 a 34 anos. 

Dyer et al., (1990), examinando a associação de consumo de álcool em adultos jovens, 

concluíram que há um aumento progressivo da pressão arterial combinado com um aumento 

do consumo de álcool, em adultos jovens e, que a associação entre consumo de álcool e 

pressão arterial é mais fraca entre os adultos jovens, do que entre os de meia-idade e os mais 

velhos. Marmot et al., (1994), examinando os dados do INTERSALT (International 

Multicentre Epidemiological Study) observaram que houve uma significante e independente 

relação entre alto consumo de álcool ( 300 ml/semana, ou, 3 a 4 drinks/dia) e pressão 

arterial, para homens e mulheres, jovens e adultos. 

 

 Fatores Nutricionais  

 

                                                 
 
1
 Os “light drinkers” foram considerados aqueles que bebiam menos de 20 oz/mês. 1 ounce corresponde a 

28,35g. 



A relação entre a excreção urinaria de sódio e o aumento da pressão arterial, foi 

avaliada em um estudo transversal multicêntrico, envolvendo 10.070 indivíduos, distribuídos 

em 52 diferentes países (Intersalt, 1998). Dentro de cada país, foi observada uma correlação 

positiva entre a excreção de sódio e a elevação da pressão arterial, independente do sexo e da 

idade e, pelo menos em parte, também independente da ingestão de álcool e do índice de 

massa corporal. Paralelamente, comparando-se os níveis de excreção urinária de sódio, 

ocorrentes nos diversos países, com os níveis de pressão arterial, também foi demonstrada 

uma correlação positiva entre a excreção de sódio e o aumento da pressão arterial que 

acontece com o passar da idade. Por outro lado, dentro de cada país, a excreção de potássio 

era inversamente relacionada com a pressão arterial, após ajuste para a excreção de sódio, 

índice de massa corporal e ingestão de álcool. Por último, no que diz respeito à relação entre a 

razão sódio:potássio e a elevação da pressão arterial, observou-se uma correlação semelhante 

àquela descrita para a sódio, com uma particularidade: aqui, a correlação foi mais significativa 

e consistente. 

Em uma coorte com enfermeiras americanas, acompanhadas no período de 1984 a 

1988, alguns fatores nutricionais como cálcio, magnésio, potássio e fibras, não estavam 

associados, significativamente, com o risco de hipertensão arterial, mesmo ajustados para 

idade, índice de massa corporal, álcool e calorias (Ascherio et al., 1996). 

 

 Tabagismo 

 

Em relação ao uso do fumo, não há consenso quanto à sua associação direta com a 

hipertensão arterial; entretanto, a nicotina pode aumentar a pressão arterial, de forma aguda 

(JNC, 1997). Em alguns estudos epidemiológicos, os fumantes têm apresentado níveis de 

pressão arterial mais baixos que os não fumantes (Gyntelberg & Meyer, 1974) e os ex-

fumantes tendem a ter níveis de pressão arterial mais elevados que os fumantes (Gordon et al., 

1975). Em três importantes estudos epidemiológicos prospectivos, desenvolvidos nos Estados 

Unidos, Seltzer, 1974; Gordon et al., 1975 e Greene et al., 1977, que examinaram a 

associação entre hábito de fumar e pressão arterial, encontraram que, em indivíduos que 

pararam de fumar durante o seguimento, houve um aumento da pressão arterial sistólica 

superior à dos indivíduos fumantes (Seltzer, 1974; Gordon et al., 1975), não tendo sido 

encontrada nenhuma diferença nos níveis da pressão arterial entre os indivíduos que pararam 



de fumar e os fumantes (Greene et al., 1977). Apesar dos estudos não conseguirem apresentar 

evidências de que o hábito de fumar se constitui um fator de risco para a hipertensão arterial, 

muitos estudos têm demonstrado sua importância como fator de risco para infarto do 

miocárdio e doença coronária (Wilhelmsen, 1988). 

 Uso de Contraceptivo Oral 

 

O uso de contraceptivos orais tem sido relatado como importante no aumento do risco 

de hipertensão arterial. Entretanto, quando há a cessação do uso, a pressão arterial volta ao 

normal. No estudo de coorte que acompanha 119.963 enfermeiras nos Estados Unidos, foi 

observado que, dentre as hipertensas, 53.4% tinham usado contraceptivos no passado; 2.5%, 

estavam usando no momento e 43.8%, nunca tinham usado (Fiebach et al., 1989). 

Hall (1990), apresenta os dados de uma coorte que acompanhou 186 mulheres que 

usaram estrogenos em contraceptivos orais. Dessas mulheres, 164 tiveram aumento da pressão 

sistólica e 150 da pressão diastólica. A hipertensão é freqüentemente diminuída, ou até se 

estabiliza a pressão normal, quando cessa o uso do contraceptivo. 

 

 Fatores Sócio-Econômicos  

 

Alguns fatores sócio-econômicos apresentam-se fortemente associados às doenças 

cardiovasculares, em geral, como é o caso de: renda, educação, ocupação, mudanças do 

ambiente social (migração) e classe social. Todavia, um conceito mais avançado sobre as 

causas fundamentais das doenças, coloca as condições sócio-econômicas como afetando a 

saúde, em geral, transcendendo os limites específicos dos fatores de risco (Labarthe, 1998). 

 

 Renda e Educação 

 

Alguns estudos demonstram a relação inversa entre renda/educação e a elevação da 

pressão arterial, ou seja, populações com baixa renda e baixa educação apresentam elevados 

níveis de pressão arterial (Azeredo Costa, 1983; Cavalcante e col., 1995;  Fuchs e col., 1994; 

Klein e col., 1985a;  Lolio, 1993; Piccini e col., 1994). 



Quanto à classe social, existem alguns questionamentos, haja vista essa definição ser 

feita de maneira indireta, através da renda individual ou familiar, ocupação e nível de 

escolaridade. Nesse sentido, a classe social se apresenta como uma agregação de fatores 

determinados pela estratificação econômica.  

De acordo com Labarthe (1998), os estudos da Inglaterra e País de Gales têm 

apresentado a classe social, como sendo determinada pela ocupação. 

 

 Ocupação 

 

A ocupação tem sido um foco constante de estudo, na relação com a hipertensão 

arterial, em diferentes perspectivas. Tal acontece tanto no que diz respeito à sua importância, 

na definição da classe social, através do status sócio-econômico (SES), como da própria 

natureza desta, ou seja, a qualificação que ela exige e a carga de trabalho atribuída a esta 

associação. Schnall et al., (1990), na relação que fazem entre aspectos variados do trabalho e a 

ocorrência de doenças cardiovasculares consideraram os aspectos psicológicos como alguns 

dos principaís estressores ambientais. Nesse sentido, vários estudos foram realizados, 

buscando investigar os efeitos sobre a saúde, resultantes da pressão das demandas do trabalho, 

combinadas com o grau de controle sobre o mesmo, tendo esses estudos encontrado 

associações positivas entre a pressão do trabalho e o desenvolvimento de doenças, incluindo 

as cardiovasculares (Karasek et al., 1981; Schnall, et al., 1990). 

No Brasil, a relação entre o trabalho e a hipertensão arterial, tem sido pouco estudada. 

Cordeiro et al., (1993), em um artigo de revisão sobre ocupação e hipertensão, relaciona 

apenas nove trabalhos, produzidos entre os anos de 1967 a 1986, ressaltando que em todos 

eles, existe uma demonstração clara de que “há uma relação entre ocupação e pressão arterial” 

(Cordeiro et al., 1993). 

 

 

 

 Migração 

 



Dentre os fatores ambientais sociais, a migração  tem sido tema de muitos estudos, nos 

seus reflexos sobre a saúde, principalmente no que se refere às doenças crônico-

degenerativas, como a hipertensão arterial.  

Inúmeros estudos no mundo têm procurado investigar os efeitos da migração na 

elevação dos  níveis de pressão sangüínea (Nadim et al., 1978; Joseph et al., 1983; Salmond et 

al., 1985; Poulter et al., 1984 e 1985; He et al., 1991; Grossman e Rosenthal, 1993; Modesti et 

al., 1995; Singh e Kaur, 1998), tendo a maioria destes estudos mostrado que a migração está 

associada com o aumento da pressão arterial. 

No Brasil, os principaís estudos que  foram desenvolvidos buscando a associação entre 

migração e hipertensão arterial foram os de Porto Alegre-RS, realizados por Leal e col. 

(1985), bem assim o de Volta Redonda, procedidos por Klein et al., (1985a). 

Leal, em 1978, analisou a migração entre cidades, de cidades para a área rural, de uma 

área rural para outra e da área rural para diferentes tipos de cidades do Estado do Rio Grande 

do Sul. Na oportunidade, valeu-se de uma amostra estratificada, em que o Estado foi dividido 

em quatro estratos: Porto Alegre, Cinturão Metropolitano, Interior Urbano e Interior Rural. Os 

níveis de pressão sangüínea mais baixos, foram encontrados entre o estrato Interior Rural e os 

mais altos no Cinturão Metropolitano. A média da pressão arterial diastólica, foi semelhante 

em cada estrato, para migrantes e não migrantes. Os migrantes que residiam em Porto Alegre 

e no Cinturão Metropolitano, tiveram mais altas médias de pressão sangüínea que os não 

migrantes do Interior Rural. Por outro lado, pessoas que migraram dentro do estrato rural (de 

uma área rural para outra) tinham baixos níveis de pressão sangüínea, não diferindo dos não 

migrantes. Migrantes do Interior Rural, residindo em áreas urbanas, tiveram níveis de pressão 

sangüínea que aumentaram com o tempo, desde a migração.  

Para Leal (1985), o fenômeno da migração possibilita mudanças socioculturais, 

provocando estímulos ambientais novos, que determinam reações de estresse freqüentes. 

Estas, por sua vez, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças adaptativas, dentre 

elas a hipertensão arterial. Desse modo, os migrantes estariam particularmente predispostos à 

hipertensão arterial. 

1.2.3 Fatores Psicossociais  

 

Cada vez mais, os fatores psicossociais e culturais têm ocupado um importante papel 

nos modelos explicativos do processo saúde/doença. 



Na hipertensão arterial, essa discussão também tem sido destacada, uma vez que 

somente os fatores constitucionais e ambientais não são suficientes para explicar sua etiologia. 

O papel dos fatores culturais, está implícito em vários aspectos já descritos 

anteriormente. São exemplos disso, o consumo de álcool, os padrões de alimentação, a prática 

de atividades físicas, determinados pelo estilo de vida que, por sua vez, sofre uma forte 

influência dos fatores sócio-econômicos.  

Nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente, em 1932, os estudos de 

Cannon,  sobre as emoções e as mudanças do corpo, deram novas evidências da relação entre 

os processos nervosos e a saúde. O conceito introduzido por Selye, em 1936, sobre a reação 

do organismo com seu meio ambiente, denominada de estresse, foi crucial para descrever o 

mecanismo pelo qual os fatores psicossociais podem desencadear um processo de doença 

(Dressler, 1982). 

 

 Estresse 

 

Para o organismo humano, o estresse pode ser considerado um perigo que ameaça o 

bem-estar ou a sobrevivência (Masci, 1988). Dessa forma, Lipp (1984, 1996), define estresse 

como “uma reação psicológica, com componentes emocionais, físicos, mentais e químicos, a 

determinados estímulos que irritam, amedrontam, excitam e/ou confundem a pessoa”. Assim, 

o estresse pode ser desencadeado por um evento positivo ou negativo para a vida do homem 

(eventos estressores). 

Três grandes abordagens tentam dimensionar os riscos do estresse no processo 

saúde/doença: a tradição ambiental, a psicológica e a biológica (Cohen, et al., 1995). 

O primeiro enfoque privilegia o meio-ambiente, como fonte de eventos ou 

experiências que são normalmente associadas com demandas substanciais de adaptação do 

homem. Essa perspectiva evidencia o papel que os eventos estressores da vida tem no 

adoecimento do ser humano. Cohen et al., (1995), ressalta, entretanto, que embora os fatores 

estressantes da vida tenham sido primeiramente estudados como risco para doenças, há uma 

tendência crescente de que os eventos estressantes podem resultar em respostas positivas para 

o indivíduo, uma vez que este, em confronto com situações adversas, tende a repensar seus 

objetivos de vida, aumentando, assim, sua capacidade de enfrentamento e autoconfiança. 



A perspectiva biológica do estresse, enfoca que há uma ativação do sistema 

fisiológico, responsável, diretamente, pelas demandas físicas e psicológicas, quando o 

indivíduo se submete a situações estressantes. A ativação prolongada ou repetida desses 

sistemas, coloca o indivíduo em risco de desenvolver desordens físicas e psiquiátricas.  

Finalmente, a perspectiva psicológica do estresse enfatiza, as avaliações subjetivas do 

indivíduo, sua capacidade de lidar com demandas resultantes de eventos ou experiências 

específicas. Essa perspectiva considera que o indivíduo sofre as conseqüências dos eventos 

estressantes, somente se este consegue percebê-los como tais, ou seja, para que o indivíduo 

sofra de estresse, é necessário que ele perceba que a situação que ele está enfrentando é uma 

situação estressante. Dessa forma, o estresse percebido depende da capacidade que o 

indivíduo tem de interpretar sua relação com seu meio ambiente.  

Sob a perspectiva psicológica do estresse, algumas abordagens teóricas têm sido 

vastamente discutidas e demonstradas, através de pesquisas empíricas, para explicar, as 

experiências estressantes recorrentes às quais os indivíduos hipertensos estão mais 

freqüentemente expostos, que os normotensos. 

 

 Falta de Suporte 

 

Essa primeira abordagem teórica, tem sido vinculada com as experiências de estresse 

crônico, sendo chamada de “falta de suporte social”. Como pressuposto, há o fato de que o 

indivíduo que não tem um retorno sócio-emocional de suas ações, ou que é marginalizado das 

atividades sociais de seu meio, tem sua capacidade de autocontrole prejudicada, ficando, 

assim, mais exposto aos efeitos danosos das experiências estressantes (Alvarez, 1996). 

Veiel e Baumann (1992), salientam que o conceito de suporte social, nas décadas de 

setenta e oitenta, tiveram númerosas definições, que abrangiam desde os aspectos cognitivos, 

como o conhecimento que o indivíduo tinha de sua posição no meio-ambiente social imediato 

(Cobb, 1976), aspectos afetivos, como o estado emocional (Kaplan, Cassel e Gore, 1977), 

aspectos comportamentais, como as interações pessoais e os aspectos estruturais, como a 

presença de um tipo particular de relacionamento social (Cohen e Syme, 1985; Pearlin, 1985). 

Esta variedade de proposições reflete a dificuldade em formular uma definição de suporte 

social, capaz de abranger todos, ou a maioria dos usos do termo.  



A importância do suporte social e sua influência na saúde geral do indivíduo, teve uma 

gama diversificada de estudos. Uma contribuição relevante foi a de Berkman & Syme (1979), 

que avaliaram, durante nove anos, a relação entre as redes sociais e mortalidade do Condado 

de Alameda-Califórnia, a partir dos dados de 6.928 adultos. Os achados desse estudo, 

mostraram que a mortalidade foi maior entre as pessoas com falta de suporte social, do que 

entre aquelas que tinham redes sociais maiores. Outra contribuição importante foi a de  

Broadhead et al., (1983), que publicou um artigo em que eram discutidas as evidências 

epidemiológicas da relação entre suporte social e saúde, concluindo que o suporte social é 

muito mais que uma simples exposição ao meio-ambiente. Na verdade, pode ser estudado 

como um moderador ou amortecedor dos efeitos maléficos do estresse, na vida do indivíduo, 

bem como um determinante direto da saúde ou da doença. Outros estudos também 

enfatizaram a importância do suporte social e a saúde, de maneira geral (LaRocco et al. 1980; 

Leavy, 1983; Krause, 1986; Romero Castellanos et al., 1989; Castro et al., 1997). 

Quanto à influência do suporte social e o aumento da pressão arterial sangüínea, uma 

das contribuições mais importantes foi a de  Strogatz e James (1986) que examinaram essa 

associação em uma população de adultos residentes em Edgecombe, Carolina do Norte, 

verificando dois tipos de suporte: instrumental e emocional. Esse estudo encontrou que a 

população de raça negra tinha menos suporte emocional e instrumental que os brancos, e que 

o suporte emocional não estava associado com a prevalência de hipertensão arterial. 

Entretanto, o suporte instrumental estava independentemente e significativamente associado 

com a hipertensão entre os negros mais pobres. 

Dressler (1991), estudou o papel do suporte social, como moderador de estressores 

sociais, no aumento da pressão arterial, em uma comunidade Afro-Americana no sul dos 

Estados Unidos. Seus resultados apresentaram evidências consistentes de que o suporte social 

atua como um moderador do estresse, não somente para os estressores sociais, mas também 

para os estressores culturais, aos quais as comunidades negras estão submetidas. 

 

 Dificuldade de Autocontrole  

 

Nessa abordagem, tem sido focalizado o ambiente de trabalho, ou o papel da 

ocupação, como um importante foco de estresse psicossocial, desencadeador de doenças, em 



geral, e das cardiovasculares, especialmente. Sobre a dificuldade de autocontrole do 

indivíduo, para lidar com situações estressantes, duas concepções foram desenvolvidas: 

a) A tensão do trabalho ou „job strain‟- é um modelo desenvolvido por Karasek 

(1979), que combina duas dimensões psicossociais da vida no trabalho: as 

demandas (job demands) e o controle sobre elas, ou da latitude de decisão (job 

decision latitude). 

A partir desse modelo, Karasek (1979; 1981) desenvolveu um importante instrumento 

para medir o estresse ocupacional, denominado de “Job Content Questionnaire”. O modelo de 

Karasek pressupõe que o estresse ocupacional, ou a tensão no trabalho, tem origem em 

trabalhos caracterizados por altas demandas psicológicas, combinadas com baixo poder de 

decisão. Dessa maneira, a tensão ocupacional está associada, provavelmente, ao 

desenvolvimento dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, tais como a 

hipertensão arterial. 

Entre os anos de 1981 e 1993, cerca de 27 estudos foram publicados, dos quais a 

maioria encontrou uma significante relação positiva entre tensão ocupacional e doenças 

cardiovasculares, ou tensão ocupacional e fatores de risco para doenças cardiovasculares, ao 

exemplo da hipertensão. De acordo com os resultados desses trabalhos, a tensão no trabalho 

age, em parte, como causa de doenças cardiovasculares, através do mecanismo de elevação da 

pressão sangüínea (Schnall, et al., 1994). 

b) Desequilíbrio entre esforço-recompensa no trabalho – Nesse modelo, são 

combinadas as informações sobre o contexto estressante em que o indivíduo está 

submetido e o seu comportamento em enfrentá-lo, ou seja, a forma como o 

indivíduo lida com ele. 

O modelo, em referência, está sendo, recentemente, desenvolvido por Siegrist, e tem 

como pressuposto que uma interação negativa, entre alto esforço e baixa recompensa, obtidos 

no ambiente do trabalho, prejudica o autocontrole do indivíduo, dando início a um processo 

contínuo de ativação do sistema nervoso autônomo. Vale salientar que, o alto esforço não é 

somente um reflexo de demandas externas ao indivíduo, mas é influenciado pela forma como 

o próprio indivíduo percebe e lida com os desafios (Siegrist, 1995).  

De acordo com Siegrist (1995), o modelo do „desequilíbrio esforço-recompensa‟ 

sustenta que a desigualdade, entre um alto esforço no trabalho e uma baixa recompensa, é 

crucial na explicação dos riscos cardiovasculares. As formas de recompensa, são de três níveis 



remuneração, prestígio e controle do status (status control), referindo-se este último, à 

ascensão e estabilidade funcional. Diante de uma ameaça de perda do controle do status, em 

decorrência de perda ou instabilidade no emprego, forçadas por mudanças no trabalho, 

descensão funcional, falta de promoção e má remuneração, há um efeito adverso na 

autoestima e autoeficácia do indivíduo, fazendo com que o mesmo tenha que lidar com uma 

situação crítica. Tais situações são preditoras para riscos de doenças coronarianas. 

Dito modelo foi testado em alguns estudos epidemiológicos e mostrou associações 

positivas em predizer doenças isquêmicas fatais e não fatais, como também a prevalência de 

alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares, tais como hipertensão arterial, aumento 

dos lipídios aterogênicos e do fibrinogênio. Em um estudo de coorte recente, com cerca de 

170 homens gerentes intermediários, foi encontrado que a co-manifestação do alto esforço, 

em termos de freqüentes episódios de desemprego e do baixo controle do status, em termos de 

mudanças forçadas de atividades, foi mais prevalente entre gerentes hipertensos. O odds ratio 

de ser hipertenso, foi de 3.29, para aqueles que tiveram mudanças forçadas de atividades, 

depois de ajustadas, estatisticamente, para confundidores como idade, IMC, tabagismo e 

exercício físico (Siegrist, 1995). 

 

 Incongruência do Estilo de Vida 

 

O conceito da „incongruência do estilo de vida‟, desenvolvido por Dressler (1990), 

tem como enfoque os conceitos de classe social, desenvolvido por Max Weber, em 1946, em 

que o modelo de classe social é multidimensional, distinguindo-se entre produção e consumo 

individual; o mesmo se aplica ao „estilo de vida‟, desenvolvido por Veblen, em 1918. O estilo 

de vida se refere à posse de bens materiais e à adoção de comportamentos que simbolizam, ou 

projetam a pretensão de prestígio que o indivíduo tem no mundo social. 

A incongruência do estilo de vida, está estreitamente relacionada com a adoção de 

padrões de estilo de vida de classe média alta, por pessoas dos estratos sócio-econômicos mais 

baixos, ou seja, membros de classes sociais mais baixas tentam adotar comportamentos e 

atitudes, como ir ao cinema, ter bens materiais, incompatíveis com sua condição financeira.  

Esse modelo está adequado para estudar as mudanças sociais e a pressão arterial, por 

duas razões: primeiro, como as mudanças da sociedade ocorrem dentro da esfera do mercado 

econômico, então é óbvio que os altos status sociais estão associados ao consumo de bens 



materiais e à adoção de comportamentos assemelhados aos dos países europeus e da classe 

média americana, segundo, a rapidez da expansão de economias em desenvolvimento, não 

consegue absorver toda a força do mercado de trabalho, mas propicia a obtenção de altos 

padrões ocupacionais e a ascensão hierárquica nessas ocupações. Isto, portanto, ter 

assegurado virtualmente que algumas pessoas poderiam adotar um alto status de estilo de 

vida, para satisfação de suas próprias autopercepções, como mobilidade social ascendente, na 

condição de modernidade, o que é, ao mesmo tempo, discrepante com sua atual classe 

ocupacional. Esta discrepância, primeiramente referida como „estresse do estilo de vida‟ e, 

mais recentemente, para um melhor termo, „incongruência do estilo de vida‟, está associada 

com altas taxas de pressão sangüínea em Santa Lúcia, Índia ocidental, México e sul do Brasil 

(Dressler, 1990). 

A incongruência do estilo de vida é independente da percepção que o indivíduo tem de 

sua privação econômica. A partir do momento em que o estilo de vida excede a condição do 

indivíduo de manutenção do mesmo, ele passa a sofrer emoções negativas de fracasso, de não 

ter um status social superior. Ambos os fatores constituintes da incongruência do estilo de 

vida (estilo de vida e condições econômicas), contêm influências dos aspectos culturais  do 

indivíduo. Nesse sentido, em uma recente revisão feita por Dressler, foi observado que esse 

modelo tem sido utilizado com sucesso, no entendimento dos efeitos do estresse do estilo de 

vida, em númerosos contextos culturais, em diferentes sociedades. 

Alguns estudos têm testado esse modelo em sociedades culturalmente distintas 

encontrando associação entre a incongruência do estilo de vida e o aumento da pressão 

arterial (Dressler, 1990; Chin-Hong et al., 1996; Bindon et al., 1997). 

Outras abordagens, como a seguir, se exemplifica, também tentam dimensionar os 

efeitos do estresse na pressão sangüínea, enfocando, principalmente, o comportamento 

individual: 

 

 John Henryism 

 

Uma predisposição comportamental, para lidar, ativamente, com estressores 

psicossociais do meio ambiente. O termo „John Henryism‟, foi utilizado primeiramente, por 

James et al., (1983), baseado em uma figura do folclore americano, de um negro-John Henry, 

que, no século XIX, lutou contra a máquina, na construção das estradas de ferro. Segundo a 



lenda, após a vitória, John Henry morreu de exaustão. James e colaboradores desenvolveram 

um instrumento, capaz de indicar o comportamento individual de pessoas que acreditam que 

podem superar os estressores, através de trabalho árduo e determinação. O principal objetivo 

desse instrumento é determinar se uma atividade esforçada de lidar com estressores, pode ser 

associada com elevadas taxas de pressão arterial. 

 

 Padrão de Comportamento Tipo A 

 

O conceito do padrão de comportamento Tipo A, apareceu em 1959, por Friedman e 

Rosenman, quando estes autores relataram ter identificado um tipo de comportamento que 

sugeria ser amplamente responsável pelo aumento da frequência das doenças coronarianas, 

em um grupo de homens estudados. As características desse tipo de comportamento seriam: 

(a) alta competitividade; (b) profundo desejo de reconhecimento e promoção; (c) 

concentração de muitas atividades com tempo limitado para execução; (d) falta de objetivos 

definidos; (e) propensão a acelerar as atividades físicas e mentais; e (f) estado permanente de 

alerta. Os outros padrões seriam os do tipo B ,oposto ao padrão A e o C, que diferia do B 

somente porque é acompanhado por uma ansiedade crônica (Labarthe, 1998). 

Considerando as diversas abordagens que buscaram avaliar os efeitos do estresse no 

indivíduo, percebemos que este é uma síntese de múltiplas determinações, tornando-o 

bastante complexo e de difícil mensuração. Mesmo assim, as abordagens descritas 

conseguiram identificar associações significativas do estresse com a ocorrência de doenças 

cardiovasculares e de alguns de seus fatores de risco, como a hipertensão arterial. 

 

1.3 Delimitação do Problema 

 

A maioria dos estudos sobre hipertensão arterial, enfatiza os aspectos relacionados aos 

fatores constitucionais ou genéticos e aos ambientais, como as características genéticas e 

familiares, hábitos e estilo de vida.  

O estudo dos fatores psicossociais, como descritos anteriormente, ficou muito restrito 

a características do comportamento individual, tais como ansiedade, angústia, agressividade, 

dentre outros. A partir do modelo de Karasek (1979), é que foram intensificados os estudos 



sobre o estresse ocupacional e o aumento da pressão arterial, enfatizando, sobretudo, a 

população trabalhadora masculina. 

Em relação ao trabalho feminino, os estudos centravam-se, principalmente, sobre seus 

efeitos para a saúde mental, dando ênfase à multiplicidade de papéis sociais que a mulher 

desempenha, seja como trabalhadora, como mãe e como esposa (Nathanson, 1980; Baruch e 

Barnett, 1986); grande parte deles, inclusive, procurava comparar donas de casa e esposas 

empregadas, concluindo que o trabalho profissional exercia um efeito benéfico sobre a saúde 

da mulher trabalhadora. 

Haw (1982), apresentou um artigo de revisão sobre mulheres, trabalho e estresse. 

Nessa revisão, ela refere que na literatura produzida, a única resposta fisiológica relacionada 

ao estresse, produzido pelo trabalho em mulheres, foi a pressão arterial. Apenas dois estudos, 

o de Framingham desenvolvido por Haynes e Feinleib, em 1980, e outro realizado entre 

mulheres negras e brancas que moravam em Detroit, desenvolvido por Hauenstein et al., em 

1977, relacionavam a associação entre emprego e níveis de pressão arterial. Em um estudo 

mais recente, Blumenthal et al., (1995), avaliou os efeitos da tensão do trabalho, status 

ocupacional e estado civil, na pressão arterial de homens e mulheres hipertensos, tanto em 

casa como no trabalho. De maneira geral, os níveis de pressão arterial foram mais altos no 

trabalho, do que em casa.  

Hibbard and Pope (1991), examinaram os efeitos do status ocupacional e dos papéis 

domésticos na morbidade e mortalidade entre homens e mulheres, por um período de quinze 

anos. Os papéis domésticos incluíam o estado civil, ter ou não ter crianças menores de 19 

anos em casa e o número de crianças menores de 19 anos em casa. Os achados desse estudo 

mostraram que as mulheres com trabalho remunerado, tinham uma maior longevidade. A 

combinação entre os papéis domésticos e ocupacionais, aparentemente não comprometia à 

saúde geral das mulheres e, tampouco estava relacionada com a morbidade e mortalidade 

entre os homens. 

Apenas dois estudos nacionais deram ênfase ao estudo da hipertensão arterial em 

mulheres trabalhadoras. Ribeiro (1983), estudou os efeitos das características 

sociodemográficas, antropométicas e comportamentais, sobre os níveis de pressão arterial, em 

mulheres trabalhadoras de diversos setores da economia em São Paulo. De acordo com seus 

achados, há uma associação positiva entre elevação da pressão arterial e número diário e 

semanal de horas trabalhadas. Aquino (1996), investigando os efeitos sobre a pressão arterial 

da sobrecarga doméstica, em profissionais de enfermagem, encontrou uma associação 



significativa entre esta variável e a hipertensão arterial. No estudo de Aquino (1996), o 

trabalho doméstico se constitui em um fardo adicional à jornada de trabalho das mulheres.  

Por outro lado, mesmo quando as mulheres desenvolvem trabalho remunerado e 

possuem carga horária, igual ou superior à de seus companheiros, ainda compete a elas as 

atribuições da lida doméstica, ou seja, cuidados da casa e dos filhos, ficando, portanto, 

exposta a uma extensa jornada diária, que a obriga a lidar com demandas oriundas, tanto do 

trabalho assalariado, como do próprio trabalho doméstico.  

Entendemos que a jornada diária inclui: (i) o tempo para o trabalho assalariado, em 

que a mulher busca uma fonte de renda que, muitas vezes, é a principal da família; (ii) o 

tempo para o trabalho doméstico, que, muitas vezes, é desenvolvido nos horários anteriores e 

posteriores à jornada de trabalho assalariado; e, ainda; (iii) a relação inter-familiar, em que a 

mulher funciona como agente catalisador das demandas psicológicas, geradas pela família.  

A junção dessas dimensões necessita de um grande esforço físico e psicológico da 

mulher, potencializando uma reação de estresse que, possivelmente, é acentuada pela falta de 

lazer e descanso. 

O presente estudo pretende analisar os efeitos do trabalho doméstico sobre o aumento 

da pressão arterial, em um grupo de mulheres de uma população urbana de baixa renda, 

detendo-se nos fatores de risco clássicos, sob controle, neste trabalho. 

 

1.4 Justificativa 

 

Os conhecimentos que temos da prevalência da hipertensão arterial e da importância 

relativa de seus principaís determinantes, em nosso Estado, ainda são insuficientes para o 

desenho de políticas públicas que, efetivamente, criem condições de controlá-la e prevení-la, 

embora exista uma vasta literatura nacional que suporte a argumentação da sua importância 

para a saúde pública (Barreto e Meira, 1980; Klein e Araújo, 1985b; Ayres, 1991; Lolio et al. 

1993; Fuchs et al., 1994; Cavalcante et al. 1995). De acordo com Fonseca Neto (1999) das 

internações hospitalares do Ceará, por doenças do aparelho circulatório, as doenças 

hipertensivas ocuparam o terceiro lugar(16,82%), sendo que dessas internações, 65,98% eram 

de mulheres. Continuando, acrescenta: “Ora, um percentual significativo dessas internações 



poderia ser evitados, caso a rede básica de saúde trabalhasse com enfoque de risco, demanda 

programada e vinculação da clientela...” (Fonseca Neto, 1999). 

Nesse sentido, desenvolvemos este estudo que buscou, através de um inquérito de 

prevalência, conhecer a importância relativa dos principaís fatores de risco relacionados à 

epidemiologia da hipertensão arterial, na população adulta masculina e feminina do Conjunto 

Habitacional Metropolitano, situado em Caucaia/CE, município incluído na região 

metropolitana de Fortaleza. Considerou-se, no caso, que a população objeto desse estudo, está 

exposta a alguns dos fatores de risco classicamente descritos e aceitos no meio científico para 

a hipertensão arterial, como, idade, índice de massa corporal, escolaridade, renda, dentre 

outros. 

No que diz respeito aos fatores psicossociais procuramos medir sua associação com a 

elevação da pressão arterial apenas na população feminina, através de um estudo de caso 

controle, considerando que a jornada diária da mulher produz um forte estressor que a expõe 

ao risco de desenvolver hipertensão arterial.  

A ênfase de estudar aspectos do estresse, relacionado à questão do cotidiano, em um 

grupo específico de mulheres, deveu-se a alguns fatores: 

1. Por acreditarmos que os papéis sociais e sócio-culturais impostos à mulher diferem, 

sensivelmente dos do homem, em aspectos relacionados ao ambiente psicossocial, 

sendo esse, portanto, um grupo socialmente mais vulnerável aos estressores 

psicossociais relacionados à família, situação marital, trabalho e discriminações de 

gênero; 

2. Por acreditarmos que as mulheres diferem dos homens, nos aspectos relacionados 

ao estilo de vida (padrões de consumo e comportamento); 

3. Por sabermos que a mulher empregada exerce uma dupla jornada de trabalho, 

aumentando sua carga de trabalho físico; 

4. Por sabermos que em nossa cultura, toda responsabilidade do desenvolvimento 

familiar e da criação dos filhos é atribuída à mulher, acarretando um forte esforço 

psicológico;  

5. Por não termos nenhuma referência de estudos nacionais que tenham buscado 

mensurar a associação entre os fatores psicossociais e o aumento da pressão 

arterial, em grupos específicos de mulheres, a partir de seu cotidiano doméstico; 



6. Enfim, por acreditarmos que a mulher ocupa um lugar de destaque nas políticas 

públicas de saúde, necessitando que seus aspectos psicossociais sejam estudados, 

para que as propostas de intervenção, tanto a nível da atenção, como da promoção 

da saúde, sejam adequados a essa realidade específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 



 Conhecer a prevalência e a importância relativa dos principaís fatores de risco para 

hipertensão arterial, em uma população adulta, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano – Caucaia/CE, da região metropolitana de Fortaleza. 

 

2.2 Específicos 

 

 Descrever a prevalência da hipertensão arterial na população, a partir de 30 anos de 

idade; 

 Descrever a prevalência dos potenciais fatores de risco: sexo, idade, índice de 

massa corporal, renda e escolaridade, para hipertensão arterial na população, a 

partir de 30 anos de idade; 

 Medir a associação entre trabalho doméstico e a hipertensão arterial, em mulheres a 

partir de 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL  E  MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudo  

 

A área de estudo foi o Conjunto Habitacional Metropolitano, situado na margem da 

BR 020, em Caucaia-CE, município que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. A 

formação desse conjunto habitacional, se deu no início da década de 90, a partir de uma 

ocupação de terras dos índios Tapebas, por famílias carentes, vindas, tanto do interior do 

Estado, como dos bairros periféricos de Fortaleza. Estima-se que o Conjunto tenha uma 

população de 15.000 habitantes, distribuídos em 3.705 domicílios. Conta o mesmo com uma 



escola pública de ensino fundamental menor (1ª a 4ª série) e uma linha de transporte coletivo. 

A população dispõe, ainda, de sistema de abastecimento d‟água (CAGECE) e de iluminação 

pública (COELCE). Por outro lado, não dispõe de uma rede de saneamento básico, nem de 

nenhum serviço de saúde, tendo a população que se deslocar para o município de Caucaia, ou 

ir para Fortaleza, quando necessitam de algum tipo de atendimento. 

 

3.2 Desenho do Estudo 

 

Este estudo foi realizado em duas etapas distintas, com dois desenhos metodológicos 

também distintos. Primeiro, realizamos um estudo de prevalência de hipertensão arterial e de 

seus principaís fatores de risco, para que tivéssemos conhecimentos mais específicos da 

população geral e, em seguida, definimos que estudaríamos, especificamente, a hipertensão 

arterial nas mulheres. Para esse segundo estudo, optamos por um estudo tipo caso-controle. 

 

 

 

3.2.1 Estudo Transversal 

 

Foi realizado um screening numa área contínua do Conjunto Habitacional 

Metropolitano. Foram visitados 760 domicílios e, em cada domicílio, todos os adultos, de 30 

anos ou mais, foram entrevistados, pesados, medidos e tiveram sua pressão arterial aferida. 

Para o diagnóstico da hipertensão arterial (HA), foi utilizado o critério preconizado pelo VI 

Joint National Committee-JNC (1997). Assim, foi classificado como hipertenso, todo 

indivíduo que apresentasse pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 140 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg. 

A pressão arterial foi medida duas vezes. A primeira medição, antes da aplicação de 

um questionário sóciodemográfico, e a Segunda, logo após a aplicação do mesmo. As 

medidas foram feitas sempre no braço direito, com o indivíduo sentado. Utilizou-se um 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, de marca WanRoss®, devidamente calibrado. A 



pressão sistólica foi assinalada na 1ª fase de Korotkoff (aparecimento do ruído) e a diastólica 

na 5ª fase de Korotkoff (desaparecimento do ruído). 

A leitura do peso dos indivíduos, foi feita com uma balança portátil, de marca AND 

(A&D Company, Limited) e a altura foi medida com uma régua antropométrica de metal, 

adaptada a uma base de madeira, para facilitar o manuseio nos domicílios visitados. 

Para o registro dos dados, utilizou-se um questionário (Anexo I), composto pelas 

seguintes  informações: idade, sexo, peso, altura, freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica 

e pressão arterial diastólica, renda individual e familiar, número de pessoas residentes no 

domicílio, religião, ocupação e uso de medicamento anti-hipertensivo. 

As variáveis para análise, foram: Hipertensão arterial - PAS  140 mmHg e/ou PAD 

 90 mmHg; Idade - em faixas etárias; Índice de Massa Corporal (IMC) - < 25 Kg/m
2
, 25 a 

30 Kg/m
2
 e > 30 Kg/m

2
; Renda Individual e Familiar – valor em reais; Ocupação – 

agrupada nas seguintes categorias: (i) Prestadores de Serviço Autônomos – (pedreiros, 

carpinteiros, mecânicos, eletricistas, costureiras, cabeleireiras, manicures, acompanhantes, 

serventes, borracheiros); (ii) Prestadores de Serviços Empregados – (motorista, trocador, 

auxiliar de escritório, professor, vigilante, garçom); (iii) Trabalho Doméstico – (empregadas 

domésticas, faxineiras, diaristas); (iv) Sem Ocupação/Dependentes – (pessoas que estavam 

desempregadas, aposentados e pensionistas); e (v) Trabalho na Indústria – (operador, 

operário, castanheira, metalúrgico, overloquista, gerente de produção). 

Na análise dos dados, utilizou-se, também, o critério preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde (Hypertension, 1996) para a hipertensão arterial. PAS  160 mm Hg e/ou 

PAD  95 mm Hg, para que fossem feitas comparações com outros estudos de prevalência, 

realizados ao nível nacional. 

 

3.2.2. Estudo Caso Controle 

 

3.2.2.1 Desenho do Estudo 

 

Realizou-se um estudo caso-controle, com casos prevalentes de hipertensão arterial e 

controles selecionados da população. O estudo foi desenvolvido em duas etapas.  



Na primeira etapa, foram visitados todos os domicílios da área e medida a pressão 

arterial, peso e altura de todas as mulheres na faixa de 30 a 55 anos. A partir dessa abordagem 

no domicílio, foi elaborada um listagem de mulheres classificadas como potencialmente 

hipertensas e normotensas. Todas as mulheres classificadas como hipertensas foram 

previamente definidas como caso, e todas as normotensas como a população de onde seriam 

selecionados os controles. Os controles foram sorteados aleatoriamente, na proporção de dois 

controles para um caso. Para dar suporte ao estudo, foi estruturada uma clínica de 

atendimento no Conjunto Habitacional Metropolitano. 

Tanto os casos, como os controles, foram convocados a comparecer à clínica de 

atendimento, para que lá pudesse ser feita a confirmação do diagnóstico de hipertensão 

arterial e realizada uma entrevista.  

Quando as mulheres chegavam à clínica, eram esclarecidas dos objetivos da pesquisa e 

solicitada sua permissão para participar do estudo. Após o consentimento verbal das mesmas, 

eram feitas duas medições da pressão arterial, uma no braço direito e outra no braço esquerdo; 

também eram pesadas e medidas; sendo os resultados anotados em uma planilha. Em seguida, 

as mulheres eram entrevistadas por profissionais treinados para esse fim, e respondendo, logo 

após, a um questionário (Anexo II) com variáveis sócio-demográficas (idade, renda individual 

e familiar, escolaridade); número de filhos; atividades domésticas (tipo de atividade, 

freqüência em dias por semana e divisão de tarefas) e tempo gasto, medido em horas por dia, 

nas atividades domésticas; atividades laborais (trabalho doméstico fora do domicílio, trabalho 

não doméstico realizado no domicílio e trabalho não doméstico realizado fora do domicílio); 

relacionamento intra-familiar (filhos e marido); estilo de vida (uso de fumo e de álcool, 

prática de atividade física e uso de anticoncepcional oral). 

 

3.2.2.2 Definição de Caso e Controle 

 

A definição de casos e controles foi de acordo com os critérios do VI JNC (1997). 

Foram definidas com casos, todas as mulheres que, na segunda medição da pressão 

arterial, realizada na clínica, se enquadraram no I estágio de hipertensão arterial, ou seja, 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) >=140 mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD)>=90 

mmHg. Os Controles foram as mulheres que apresentaram pressão arterial ótima, PAS<120 

mmHg e PAD<80 mmHg.  



As mulheres que na segunda medição da pressão arterial ficaram nas faixas de 

PAS=120 mmHg até 139 mmHg e/ou PAD=80 mmHg até 89 mmHg, foram excluídas do 

estudo, para garantir um maior contraste entre casos e controles. 

 

3.2.2.3 Amostra do Estudo 

 

Foram consideradas elegíveis, para o estudo, 884 mulheres, sendo que 701 foram 

classificadas como normotensas e 183 como hipertensas. Das 183 mulheres classificadas 

como hipertensas, 12 delas, na  medição  de  caráter  confirmatório,  ficaram  na  faixa  de 

PAS = 120 mmHg até 139 mmHg e/ou PAD = 80 mmHg até 89 mmHg, enquanto 21 

mulheres haviam se mudado do conjunto, reduzindo-se o número inicial a 150 casos. Entre as 

normotensas, 300 foram selecionadas como controle. Dos 150 casos, 3 se recusaram a 

participar, ficando então o estudo com 147 casos e 300 controles.  

 

3.2.2.4 Definição de Variáveis 

 

A variável independente foi trabalho doméstico. O trabalho doméstico foi medido em 

tempo gasto em horas/dia, com as atividades de lavar, passar, cozinhar e limpar, além de 

cuidados com crianças, idosos e doentes. O trabalho doméstico foi classificado em duas 

categorias: trabalho doméstico em casa – atividades domésticas realizadas no próprio 

domicílio da mulher entrevistada, e trabalho doméstico fora de casa – atividades domésticas 

realizadas em qualquer local que não fosse o próprio domicílio da mulher entrevistada. 

As covariáveis ou variáveis de ajuste, foram: idade – em faixa etária; renda 

individual e familiar – em reais; índice de massa corporal (IMC) – kg/m
2
; uso atual de 

fumo; uso de fumo no passado; ingestão de bebidas alcóolicas – variável qualitativa 

dicotômica; prática de fazer caminhada – ação deliberada de praticar uma atividade física; 

prática de andar a pé – necessidade de fazer deslocamentos; escolaridade – em anos de 

freqüência à escola; uso de contraceptivo oral – duração e freqüência de exposição (número 

de tabletes por ano); estado civil; relacionamento intra-familiar – satisfação na relação com 

marido e filhos; número de crianças no domicílio – crianças com idade  a 9 anos; 

ocupação – trabalho doméstico fora de casa, trabalho não doméstico em casa (costurar, 



bordar, vender, ensinar) e trabalho não doméstico fora de casa (operária, vendedora, 

comerciária, balconista, professora). 

 

 

 

3.2.2.5. Medições  

 

 Pressão Arterial: As medidas da pressão arterial foram feitas, pelo menos, 15 

minutos após a mulher ter chegado à Clinica de atendimento. A primeira medida 

foi feita no braço direito, e após 10 minutos, foi feita uma segunda medição no 

braço esquerdo, utilizando-se um esfigmomanômetro de coluna de mercúrio de 

marca WanRoss, devidamente calibrado. A pressão sistólica foi assinalada na 1ª 

fase de Korotkoff (aparecimento do ruído) e a diastólica na 5ª fase de Korotkoff 

(desaparecimento do ruído). Foram consideradas válidas as medidas menores. 

 Peso e Altura: O peso e a altura também foram medidos na clínica, com o 

indivíduo usando roupas leves, sem calçados, com uso de uma balança fixa, marca 

Balmak e régua antropométrica convencional. 

 Percepções do Trabalho e do Relacionamento Intra-familiar: A percepção 

sobre o peso, o reconhecimento e a satisfação com o trabalho, bem como, a 

satisfação no relacionamento intra-familiar, foram medidas através de escalas de 

freqüência e de intensidade. As escalas de freqüência mediram o peso (sentir-se 

cansada e trabalhar rápido) do trabalho e o tratamento afetivo da família (ser 

tratada de forma grosseira, ofensiva, violenta), sendo assim  construídas: 0 = Não; 

1 = Dificilmente; 2 = Às vezes; 3 = Sempre. As escalas de intensidade mediram o 

reconhecimento e a satisfação do trabalho, bem assim a percepção de que é amada 

e respeitada pelos familiares. Os escores para a satisfação e reconhecimento,  

foram: 0 = Não; 1 = Pequeno; 2 = Mais ou menos; 3 = Grande. Os escores para a 

percepção   de   que   é   amada   e   respeitada   pelos  familiares,  foram: 0 = Não; 

1 = Pouco; 2 = Mais ou menos; 3 = Muito. 

 

 



 

 

3.3 Trabalho de Campo 

 

3.3.1 Composição da Equipe e Treinamento de Pessoal 

 

A equipe de campo foi composta por quatro entrevistadores, dois dos quais foram 

treinados durante duas semanas, no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão do Ceará -

CIDH, para medição da pressão arterial, sendo supervisionados e aferidos por enfermeiras do 

referido Centro. 

 

3.3.2 Desenvolvimento dos Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Antes de desenvolvermos um instrumento de coleta de dados, realizamos quatro 

grupos focais, com finalidade de percepção de alguns aspectos do cotidiano das mulheres do 

Conjunto Habitacional Metropolitano e, a partir daí, tirarmos subsídios para a construção de 

um questionário que pudesse captar, de forma mais sensível, os aspectos que queríamos 

estudar. Em seguida, montamos um modelo de questionário, com algumas escalas, para testar 

a compreensão do seu fraseado e respectivos escores. Esta testagem foi feita com 10 

mulheres, entre professoras do Conjunto e algumas mulheres escolhidas, aleatoriamente, as 

quais se encontravam fora da amostra que seria incluída no estudo. Após os ajustes 

necessários, o questionário foi novamente testado com mais 10 mulheres, para receber sua 

versão final, ficando o mesmo subdividido em sete sessões: Sessão A, referente ao trabalho 

doméstico em casa;  Sessão B, ao trabalho doméstico fora de casa; Sessão C, ao trabalho não 

doméstico realizado em casa; Sessão D, ao trabalho não doméstico realizado fora de casa; 

Sessão E, à vida reprodutiva; Sessão F, ao relacionamento intra-familiar; e Sessão G, ao 

estilo de vida. 

 

 

3.4 Coleta de Dados 



 

A coleta de dados aconteceu em duas etapas: a primeira, realizada nos domicílios, teve 

duração de treze meses (abril/98 a maio/99). A partir das informações coletadas nessa etapa, 

foram feitas duas listagens: uma, contendo os dados de sexo, idade, pressão arterial sistólica e 

pressão arterial diastólica da população, em geral, com 30 anos ou mais, que gerou as 

informações de prevalência de hipertensão arterial da população do Conjunto Habitacional 

Metropolitano; outra, contendo os dados de idade, pressão arterial sistólica e pressão arterial 

diastólica, somente das mulheres na faixa etária de 30 a 55 anos que subsidiaram o estudo de 

caso controle. Deu-se então início a segunda etapa da coleta de dados, envolvendo somente as 

mulheres que fariam parte do estudo de caso controle. Essa etapa durou seis meses 

(setembro/99 a fevereiro/2000), passando a ser realizada na clínica de atendimento. A adoção 

dessa estratégia teve por objetivo manter a precisão das medidas, como também a privacidade 

das entrevistadas. As medidas biológicas, de caráter confirmatório do diagnóstico de 

hipertensão arterial, foram feitas pela mesma equipe que realizou o trabalho na primeira etapa. 

As entrevistas foram feitas, exclusivamente, por pessoas do sexo feminino, para 

garantir que as perguntas mais íntimas fossem respondidas de forma menos “constrangedora”, 

caso o entrevistador fosse do sexo masculino.  

Nessa fase, adotou-se, como rotina, uma revisão rápida dos questionários, no final de 

cada expediente, de modo a reduzir as perdas de preenchimento. 

O controle de qualidade foi feito pela supervisão, enquanto a revisão sistemática das 

entrevistas foi realizada pela coordenação do projeto. Quanto às medidas de pressão arterial 

sangüínea, periodicamente, era efetuada uma análise da distribuição dos valores aferidos por 

cada examinador, verificando-se diferenças entre a primeira e segunda medições. Pretendeu-

se, assim, assegurar uma maior confiabilidade intra-examinador, bem assim evitar possíveis 

erros sistemáticos. 

Todas as participantes eram informadas dos objetivos da pesquisa. O consentimento, 

para sua participação, deu-se de forma verbal, tendo em vista que havia um percentual 

significativo de analfabetas. Por razões éticas, todos os resultados dos exames foram 

fornecidos às mulheres examinadas. Aquelas que apresentaram resultados fora da 

normalidade, foram encaminhadas ao médico que deu suporte assistencial ao projeto. As 

consultas médicas eram agendadas para o dia de sábado. 



Em todos os casos, foi garantida, às entrevistadas, a confidencialidade das informações 

prestadas. 

 

3.5 Análise dos Dados 

 

3.5.1 Estudo Transversal 

 

 Categorização de variáveis contínuas - Algumas variáveis contínuas, tais como: 

Idade e Índice de Massa Corporal, foram categorizadas segundo estratos já 

classicamente descritos na literatura. Outras variáveis contínuas foram 

categorizadas pelos quartis. Para algumas análises de associação, entre um 

potencial fator de risco e a hipertensão arterial, foram escolhidos pontos de cortes 

que melhor discriminassem (menor valor obtido pelo teste do Qui-quadrado) 

hipertensos de normotensos.  

 Comparação de prevalências - As comparações de prevalências de dois estratos, 

foram realizadas pelo Teste do Qui-quadrado. Quando a variável independente 

tinha 3 ou mais categorias, usamos o teste de tendência desenvolvido por Cuzick 

(1985), para medir a significância do aumento ou decréscimo linear das 

prevalências, segundo as categorias das variáveis independentes. 

 Estimativas de Associações - Para medir a associação entre potenciais fatores de 

risco e a hipertensão arterial, usamos a razão de prevalência da hipertensão arterial 

e seu intervalo de confiança de 95%. As razões de prevalência, cujos intervalos de 

confiança incluíam o valor 1, não foram consideradas significativas. 

 

 

3.5.2. Estudo Caso-Controle 

 

 Categorização de Variáveis Contínuas - Algumas variáveis contínuas, como 

idade e índice de massa corporal, foram categorizadas utilizando pontos de corte já 

descritos na literatura. Categorias vizinhas de variáveis categóricas ordenadas, 



foram agrupadas quando os percentuais de casos, nas categorias, eram 

semelhantes. Outras variáveis contínuas, foram categorizadas segundo pontos de 

corte que melhor discriminassem caso de controle (menor valor-p obtido pelo 

Teste do Qui-quadrado). Variáveis categóricas ordenadas, eram aquelas compostas 

por categorias codificadas por uma escala numérica crescente, correspondente a 

uma escala crescente de intensidade ou freqüência.  

 Métodos não paramétricos - As médias de variáveis categóricas ordenadas, assim 

como de variáveis categóricas obtidas através da soma de escores de outras 

variáveis categóricas, que não apresentavam distribuição, aproximadamente 

normal, foram comparadas através do teste não paramétrico de Mann-Whitney 

(Lehmann, 1975). 

 Associação Univariada: A associação não ajustada entre hipertensão arterial e os 

diversos potenciais fatores de risco, foram medidos através do cálculo do odds 

ratio e de seu intervalo de confiança. Os odds ratios, cujo intervalo de confiança 

incluíam o valor 1, não foram considerados significativos. 

 Análise Multivariada - Para medir a associação ajustada entre “Trabalho 

Doméstico em Casa”, a variável independente e hipertensão arterial, à variável 

dependente, usamos a regressão logística multivariada. Inicialmente, foi definido 

um modelo que incluía Trabalho Doméstico em Casa, Idade e Índice de Massa 

Corporal. Em seguida, acrescentamos a esse modelo todas as variáveis que na 

análise multivariada apresentaram um valor-p < 0,250 (Hosmer and Lemeshow, 

1989). Logo após, de forma regressiva, fomos eliminando as variáveis que não 

contribuíam, de forma significativa(valor-p> 0,05 pelo Teste de Wald), para o 

modelo, de forma que a cada ciclo de eliminação de uma variável, escolhíamos a 

variável que apresentava o maior valor-p. Na manutenção de uma variável, no 

modelo final, também foi considerada a importância da variável como variável de 

confusão, por sua contribuição para uma estimativa mais precisa da relação entre a 

variável independente e pressão arterial (Kleinbaum, 1994). Os parâmetros da 

equação logística foram estimados pelo método de máxima verossimilhança, e a 

significância de cada parâmetro foi medida pelo Test de Wald, com uso do 

software STATA (StataCorp, 1999). A adequação do modelo multivariado final foi 

avaliada pelo teste Goodness of fit (Hosmer and Lemeshow, 1989). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1. Estudo Transversal 

 

Um total de 1.308 indivíduos adultos – 646 homens e 662 mulheres, com idade igual 

ou superior a 30 anos, serviu de universo para o estudo transversal. 

Os potenciais fatores de risco para hipertensão arterial, estudados neste trabalho, são 

apresentados na tabela 1. Homens e mulheres estavam distribuídos em proporções 

semelhantes; aproximadamente, 54% da amostra tinham idade igual ou inferior a 40 anos; 

35% dos indivíduos apresentavam excesso de peso, e 15% obesidade; mais que 50% dos 

domicílios abrigavam, pelo menos, 5 pessoas; aproximadamente 50% dos domicílios tinham 

uma área inferior a 85 m
2 

e mais que 50% dos indivíduos ocupavam, dentro do domicílio, 

uma área inferior a 20 m
2
. A maior renda individual observada foi R$ 2.000,00. Abaixo deste 



limite, 25%, 50% e 75% dos indivíduos ganhavam menos que R$ 80,00, R$ 130,00 e R$ 

280,00, respectivamente. Apenas 25% dos indivíduos ganhavam mais que R$ 280,00. Por 

outro lado, a renda familiar foi apenas ligeiramente superior à renda individual. A maior renda 

familiar foi também R$ 2.000,00. Aproximadamente, 25%, 50% e 75% das famílias 

ganhavam menos que R$ 150,00, R$ 280,00 e R$ 400,00, respectivamente. Apenas 25% dos 

indivíduos ganhavam mais que R$ 400,00. Aproximadamente, 25% dos indivíduos nunca 

freqüentaram a escola e 50% chegaram a freqüentá-la, no máximo por 3 anos. 

Aproximadamente, 50% dos indivíduos trabalhavam no setor de prestação de serviços, quer 

seja como autônomo (31,83%) quer como empregado (17,28); um percentual de apenas 

4,41% declarou que trabalhava no setor industrial; o trabalho doméstico absorveu 12,30% dos 

indivíduos; os indivíduos, sem ocupação, compreendiam 34,18% da amostra. A religião mais 

professada pelos indivíduos entrevistados foi a católica (82,07%), tendo tido pouca expressão 

a protestante (15,22%) e outras (2,71%). 

 

 

Tabela 1. Prevalência de potenciais fatores de risco para hipertensão arterial, em uma 

população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional Metropolitano, 

Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

POTENCIAIS FATORES DE  RISCO N PREVALÊNCIA (%) 

Sexo: 

Masculino 

Feminino 

Idade: 

30 a  35 

36 a  40 

41 a  50 

51 a  89 

Índice de Massa Corporal (IMC): 

< 25 

25 a 30 

> 30 

Número de Habitantes: 

01 a 03 

04 

05 

06 a 14 

Área do Domicílio (M2): 

12 a 55 

56 a 84 

85 a 117 

118 a 1140 

Área/Habitante: 

02 a 12 

13 a 19 

20 a 28 

 

646 

662 

 

453 

259 

299 

297 

 

572 

417 

177 

 

363 

259 

250 

375 

 

313 

335 

288 

311 

 

328 

311 

312 

 

49,39 

50,61 

 

34,63 

19,80 

22,86 

22,71 

 

49,06 

35,76 

15,18 

 

29,11 

20,77 

20,05 

30,07 

 

25,10 

26,86 

23,10 

24,94 

 

26,30 

24,94 

25,02 



29 a 285  

Renda Individual (Reais): 

00 a 80 

81 a 130 

131 a 280 

281 a 2.000 

Renda Familiar (Reais): 

30 a 150 

151 a 280 

281 a 400 

401 a 2.000 

Anos de escolaridade: 

Nenhum 

01 a 03 

04 a 05 

06 a 13 

Tipo de Ocupação: 

Prestação de Serviço – Autônomo 

Prestação de Serviço – Empregado 

Trabalho Doméstico 

Sem Ocupação/Dependente 

Trabalho na Indústria 

Religião: 

Católica 

Protestante 

Outras 

296 

 

253 

262 

230 

236 

 

326 

322 

300 

312 

 

260 

262 

286 

268 

 

339 

184 

131 

364 

47 

 

1030 

191 

34 

23,74 

 

25,79 

26,71 

23,45 

24,06 

 

25,87 

25,56 

23,81 

24,76 

 

24,16 

24,35 

26,58 

24,91 

 

31,83 

17,28 

12,30 

34,18 

4,41 

 

82,07 

15,22 

2,71 

*A renda foi apresentada em valores reais absolutos (Na época da pesquisa o Salário Mínimo Nacional 

correspondia a R$ 136,00). 

 

Na tabela 2, apresentamos a prevalência do excesso de peso (IMC>25), segundo idade 

e renda. Observe-se que para efeito desta análise, excesso de peso inclui o excesso de peso, 

propriamente dito, e a obesidade. Entre homens, a prevalência do excesso de peso não 

apresentou um crescimento linear com o aumento da idade (Teste de Tendência: valor-p = 

0,560). Por outro lado, entre mulheres, a prevalência do excesso de peso apresentou um 

crescimento linear com o aumento da idade (Teste de Tendência: valor-p = 0,020). Quanto a 

renda, os homens apresentaram uma prevalência de excesso de peso maior (Valor-p=0,014) 

entre os indivíduos situados no estrato mais elevado de renda. Uma associação significante 

entre renda e excesso de peso não foi observada entre mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.  Prevalência do excesso de peso (sobrepeso + obesidade), segundo sexo, idade e 

renda familiar, em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto 

Habitacional Metropolitano, Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

N 
PREVALÊNCIA 

N % 

Homens 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51  

Valor-p* 

Renda Familiar (Reais): 

30 a 160 

161 a 2.000 

Valor-p** 
Mulheres 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

Renda Familiar (Reais): 

30 a 160 

161 a 2.000 

Valor-p** 

 

 

183 

118 

127 

126 

 

 

127 

410 

 

 

 

221 

120 

142 

129 

 

 

163 

419 

 

 

82 

59 

62 

55 

 

 

47 

203 

 

 

 

109 

62 

84 

81 

 

 

86 

232 

 

 

44,81 

50,00 

48,82 

43,65 

0,560 

 

37,01 

49,51 

0,014 

 

 

49,32 

51,67 

59,15 

62,79 

0,020 

 

52,76 

55,37 

0,570 

  *Valor-p do Teste de Tendência de Cuzick 

**Valor-p do Teste do Qui-quadrado 

 



Na tabela 3 são apresentados os dados de prevalência da hipertensão arterial, segundo 

os critérios do JNC e da OMS. Observou-se uma maior concentração de hipertensos entre os 

indivíduos do sexo masculino, todavia, a diferença não foi estatisticamente significante. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Prevalência da hipertensão arterial, por sexo, segundo critérios do JNC e da OMS, 

em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional Metropolitano, 

Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

SEXO 

 

N 

CRITÉRIO JNC 

140/90 mmHg 

CRITÉRIO OMS 

160/95 mmHg 

Casos Prevalência (%) Casos Prevalência (%) 

Masculino 

Feminino 

602 

646 

154 

145 

25,58 

22,45 

62 

61 

10,29 

9,44 

Total 1.248 299 23,96 123 9,85 

 

A prevalência de hipertensão arterial (JNC/97) segundo sexo e diversos estratos 

etários, é mostrada na tabela 4. A prevalência da hipertensão arterial aumentou, de forma 

significativa, com a idade, em ambos os sexos (Teste de Tendência para ambos os sexos: 

Valor-p=0,000). Adicionalmente, os dados sugerem que o referido aumento ocorreu mais 

precocemente entre os homens (antes de 40 anos de idade), do que entre mulheres (depois de 

50 anos de idade).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 4. Prevalência de hipertensão arterial, por sexo e faixa etária, segundo critérios do 

JNC/97, em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 1998 a 1999. 

FAIXA ETÁRIA N PREVALÊNCIA 

n % 

Homens 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

 

Mulheres 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

 

 

195 

128 

134 

145 

 

 

 

 

225 

125 

151 

145 

 

 

24 

31 

33 

66 

 

 

 

 

18 

19 

41 

67 

 

 

12,31 

24,22 

24,63 

45,52 

0,000 

 

 

 

08,00 

15,20 

27,15 

46,21 

0,000 

*Valor-p do Teste de Tendência de Cuzick 

 

Na tabela 5, através da razão de prevalência e seu intervalo de confiança, estimamos a 

associação de vários potenciais fatores de risco e a ocorrência de hipertensão arterial. 

Observamos um aumento significativo da prevalência da hipertensão arterial com o aumento 

da idade e com o Índice de Massa Corporal. Por outro lado, foi observada uma diminuição 

significativa da prevalência da hipertensão arterial com o aumento do número de habitantes 

do domicílio, com o aumento da renda familiar e com o aumento do número de anos 

freqüentando a escola.  



Considerando os vários estratos de idade, 30 a 35 anos, 36 a 40, 41 a 50 e 51 a 89, 

todos os estratos apresentaram prevalências significativamente mais elevadas (RP = 1,98, 2,59 

e 4,59; os intervalos de confiança não incluíam o valor 1), que o estrato de referência (30 a 35 

anos). Adicionalmente, o crescimento da prevalência, ao longo dos estratos, foi significativo 

(Teste de Tendência de Cuzick: Valor  0,05). 

A prevalência da hipertensão apresentou um aumento constante e significativo com o 

aumento do IMC (Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05). Por outro lado, as duas 

categorias mais elevadas do IMC apresentaram um RP significativamente maior (RP = 1,61 e 

2,54;os intervalos de confiança não incluíam o valor 1) que a categoria de referência (IMC   

25). 

A prevalência da hipertensão arterial foi 39% maior (IC 95%: 1,13-1,72), entre os 

indivíduos que moravam em um domicílio com 3 ou menos habitantes, do que em um 

domicílio com mais de 3 habitantes. 

Com relação à renda familiar, a prevalência da hipertensão arterial foi 28% maior (IC 

95%: 1,03 a 1,58) entre os indivíduos pertencentes a uma família com uma renda menor ou 

igual a R$ 160,00, do que entre aqueles que pertenciam a uma família com uma renda 

superior àquele valor. 

Categorizando a freqüência à escola como “nunca freqüentou”, “freqüentou de 1 a 5 

anos”, e freqüentou de 6 a 13 anos”, observamos uma diminuição constante e significativa 

(Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05) da prevalência da hipertensão arterial, com o 

aumento de anos que freqüentou a escola. 

As demais variáveis, área do domicílio, área/habitante, renda individual, tipo de 

ocupação e religião, não apresentaram uma distribuição que sugerisse qualquer associação 

com a ocorrência de hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 



Tabela 5. Associação da  hipertensão arterial (JNC), com potenciais fatores de risco, em uma 

população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional Metropolitano, 

Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

FATORES DE RISCO 

 

N 

 

PREVALÊNCIA 

(%) 

RAZÃO DE 

PREVALÊNCIA 

PONTUAL I.C. 95% 

Sexo     

Masculino 602 25,58 1,14 0,94 – 1,39 

Feminino 646 22,45 1
#
 - 

Idade:     

30 a  35 420 10,00 1
¥
 - 

36 a  40 253 19,76 1,98 1,35 – 2,89 

41 a  50 285 25,96 2,59 1,83 – 3,68 

51 a  89 290 45,86 4,59 3,35 – 6,27 

Índice de Massa Corporal 

(IMC): 
  

  

< 25 571 15,76 1
¥
 - 

25 a 30 417 25,42 1,61 1,25 – 2,07 

> 30 177 40,11 2,54 1,96 – 3,31 

Número de Habitantes:     

01 a 03 343 29,45 1,39 1,13 – 1,72 

04 a 14 844 21,09 1
†
 - 

Área do Domicílio(M
2
):     

12 a 56 309 25,57 1,23 0,90 – 1,68 

57 a 120 632 23,58 1,13 0,86 – 1,51 

121 a 1140 246 20,73 1
&

 - 

Área/Habitante:     

02 a 12 311 21,22 1
#
 - 

13 a 285 876 24,32 1,14 0,89 – 1,46 

Renda Individual* (Reais):     

00 a 80 239 23,43 1
¶
 - 

81 a 130 256 31,64 1,35 1,01 – 1,81 

131 a 2.000 439 20,96 0,89 0,67 – 1,19 

Renda Familiar* (Reais):     

30 a 160 319 27,90 1,28 1,03 – 1,58 

161 a 2.000 881 21,79 1
†
 - 

Anos de escolaridade:     

Nenhum 260 31,92 2,13 1,53 – 2,99 

01 a 05 548 22,81 1,53 1,10 – 2,11 

06 a 13 268 14,93 1
¥
 - 

Tipo de Ocupação:     

Prestação de Serviço – 

Autônomo 
326 19,63 

- - 

Prestação de Serviço – 

Empregado 
169 18,93 

-  

Trabalho Doméstico 130 17,69 - - 

Sem Ocupação/Dependente 347 33,43 - - 

Trabalho na Indústria 46 21,74 - - 



Religião:     

Católica 983 23,40 - - 

Protestante 181 24,31 - - 

Outras 32 21,88 - - 
*A renda foi apresentada em valores reais absolutos (Na época da pesquisa o Salário Mínimo Nacional 

correspondia a R$ 136,00). 
#
Teste do Qui-quadrado: Valor-p < 0,05 

¥
Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05 

†
Teste de Qui-quadrado: Valor-p  0,05 

&
Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p > 0,05 

¶ 
Teste de Qui-quadrado ou Teste de Tendência de Cuzick não são adequados. 

 

4.2. Estudo Caso Controle 

 

Foram estudadas 447 mulheres, na faixa etária de 30 a 55 anos de idade, sendo 147 

casos e 300 controles. 

A tabela 6 apresenta a relação não ajustada entre variáveis constitucionais e 

sociodemográficas e a ocorrência de hipertensão arterial. Observou-se uma associação 

significativa entre a idade e hipertensão arterial, de forma que a frequência da hipertensão 

arterial aumentou, de forma linear, com o aumento da idade. As faixas etárias de 36 a 45 anos 

e acima de 45 anos foram significativamente mais freqüentes entre casos do que entre 

controles, usando como categoria de referência, o estrato 30 a 35 anos (OR = 2,64 e IC 

95%:1,54-4,50; OR = 9,11 e IC 95%:5,11–16,32), respectivamente. Observou-se, também, 

uma associação significativa entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e a hipertensão arterial, 

aumentando esta de forma monotônica com o aumento do IMC. Mulheres com um IMC entre 

25 e 30 e IMC  30, foram significativamente mais freqüentes entre casos do que entre 

controles (OR = 2,78 e IC 95%:1,73-4,46; OR = 5,90 e IC 95%:3,37–10,32), respectivamente, 

quando o IMC  25 foi usado como categoria de referencia. Com relação à variável 

escolaridade, entre os casos, foi observada uma freqüência significativamente maior de 

mulheres que não haviam freqüentado a escola, do que entre controles (OR = 2,14 e IC 

95%:1,38–3,30). Por outro lado, quando a escolaridade foi medida como número de anos que 

freqüentou a escola, observamos uma relação inversa entre esta variável e a freqüência de 

hipertensão arterial. Mulheres que freqüentaram a escola, 2 ou menos anos ou de 3 a 5 anos, 

foram significativamente mais freqüentes entre casos do que controles (OR = 3,68 e IC 

95%:2,1-6,46; OR = 1,92 e IC 95%:1,06-3,46), considerando mais de 5 anos de freqüência a 

escola como categoria de referência. A renda familiar mostrou uma associação altamente 



significativa com a ocorrência de hipertensão arterial. Mulheres que pertenciam a um família, 

com uma renda superior a R$ 500,00, foram observadas com uma freqüência 

significativamente menor entre casos, do que entre controles (OR = 2,24 e IC 95%:1,23-4,07). 

Por outro lado, não encontramos uma associação significativa entre renda individual e 

hipertensão arterial (OR = 1,2 e IC 95%:0,82-1,82). Estes resultados nos permitem sugerir 

que, na nossa população, um aumento da idade e da massa corporal e uma diminuição da 

renda familiar, determinam um aumento da pressão arterial. 

Tabela 6. Distribuição das variáveis constitucionais e sociodemográficas, entre casos e 

controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 

1998 a 1999. 

 

CARACTERÍSTICAS 
CASOS CONTROLES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 
N.º % N.º % 

Faixa etária 

30 – 35 

36 – 45 

> 45 

Índice de Massa Corporal 

(IMC) 

 25 

25 – 30 

 30 

Escolaridade (Frequência à 

Escola) 

Sim 

Não 

Anos de Frequência à Escola 

 2 

2 – 5 

> 5 

Renda Familiar (R$)* 

 500 

500 a 1500 

Renda Individual(R$)* 

Sem renda 

 

24 

56 

67 

 

38 

62 

47 

 

93 

54 

 

81 

46 

20 

 

132 

15 

 

85 

62 

 

16 

38 

46 

 

26 

42 

32 

 

63 

37 

 

55 

31 

14 

 

90 

10 

 

58 

42 

 

137 

121 

42 

 

167 

98 

35 

 

236 

64 

 

100 

109 

91 

 

239 

61 

 

188 

112 

 

46 

40 

14 

 

56 

33 

11 

 

79 

21 

 

33 

37 

30 

 

80 

20 

 

63 

37 

 

1 

2,64 

9,11 

 

1 

2,78 

5,90 

 

1 

2,14 

 

3,68 

1,92 

1 

 

2,24 

1 

 

1 

1,2 

 

- 

1,54 – 4,50 

5,11 – 

16,32 

 

- 

1,73 – 4,46 

3,37 – 

10,32 

 

- 

1,38 – 3,30 

 

2,1 – 6,46 

1,06 – 3,46 

- 

 

1,23 – 4,07 

- 

 

- 



50 a 1150 0,82 - 1,82 
* A renda foi apresentada em valores reais absolutos (na época do estudo, o Salário Mínimo Nacional 

correspondia a R$ 136,00). 

 

Na tabela 7, estimamos a relação não ajustada entre as variáveis de estilo de vida e a 

ocorrência de hipertensão arterial. Entre as variáveis estudadas, apenas o hábito de fumar no 

passado e de fazer caminhadas, foram significativamente, associados à hipertensão. Tanto o 

uso de fumo no passado (OR = 1,72 e IC 95%:1,09–2,69), como a prática  de  caminhadas 

(OR = 2,12 e IC 95%:1,15–3,92), foram hábitos observados com uma frequência 

significativamente maior entre casos do que entre controles. Por outro lado, o hábito de fumar 

no presente(OR = 0,91 e IC 95%:0,57-1,43), ingerir bebidas alcóolicas (OR = 0,55 e IC 

95%:0,26-1,16), andar a pé (OR = 0,68 e IC 95%:0,45-1,03) e usar anticoncepcional oral (OR 

= 0,85 e IC 95%:0,57-1,28) não foram significativamente associados com a ocorrência de 

hipertensão arterial, pois os respectivos intervalos de confiança incluíram o valor 1. A 

observação de que o hábito de caminhar está associado a uma maior ocorrência de hipertensão 

arterial, constitui-se um achado não esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 7. Distribuição das variáveis relacionadas ao estilo de vida, entre casos e controles, do 

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 1998 a 1999. 

 

ESTILO DE VIDA 
CASOS CONTROL

ES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 

N.º % N.º % 

Hábito de fumar: 

Não 

Sim 

Ex-fumante 

Ingestão de bebidas 

alcoólicas 

Não 

Sim 

Hábito de fazer 

caminhada 

Não 

Sim 

Hábito de andar a pé 

Não 

Sim 

Uso de anticoncepcional 

oral: 

Não 

Sim 

 

112 

35 

46 

 

138 

9 

 

125 

22 

 

53 

94 

 

90 

56 

 

76 

24 

36 

 

94 

6 

 

85 

15 

 

36 

64 

 

62 

38 

 

223 

77 

68 

 

268 

32 

 

277 

23 

 

83 

217 

 

174 

126 

 

74 

26 

24 

 

89 

11 

 

92 

8 

 

28 

72 

 

58 

42 

 

1 

0,91 

1,72 

 

1 

0,55 

 

1 

2,12 

 

1 

0,68 

 

1 

0,85 

 

- 

0,57 – 

1,43 

1,09 – 

2,69 

 

- 

0,26 – 

1,16 

 

- 

1,15 – 

3,92 

 

- 

0,45 – 

1,03 

 

- 

0,57 – 

1,28 

 

Na tabela 8, avaliamos relação não ajustada entre a estrutura e o relacionamento 

familiar, com a ocorrência de hipertensão arterial. Na estrutura familiar, observamos que a 

presença de crianças em casa, era significativamente associada com a hipertensão arterial. A 



presença de crianças, com idade  a 9 anos no domicílio, foi significativamente menos 

freqüente entre casos, do que entre controles (OR = 0,48 e IC 95%:0,32–0,74). Ter 

companheiro, foi observado com maior freqüência entre casos, do que entre controles; 

todavia, esta diferença não foi significativa (OR = 0,84 e IC 95%:0,53–1,36). Quanto ao 

relacionamento familiar, nenhuma diferença significativa foi observada entre casos e 

controles, no que dizia respeito à distribuição das variáveis construídas para mensurar a forma 

como se dava a relação das mulheres com seus companheiros (ser tratada de forma grosseira e 

violenta, e/ou ser ameaçada de agressão, e/ou ser agredida verbalmente e/ou fisicamente), e a 

percepção dos sentimentos dos filhos para com elas (sentir-se amada). A freqüência de 

convivência com pessoas da família, viciadas em álcool (OR = 0,75 e IC 95%:0,50-1,12), 

também não apresentou diferença significativa entre casos e controles. Sentir-se com mais 

responsabilidades, perante a família, que o companheiro (OR = 1,47 e IC 95%:0,91–2,21), 

tomar tranqüilizantes (OR = 1,51 e IC 95%:0,89–2,53) e perder o sono por causa de 

problemas na família (OR = 1,44 e IC 95%:0,93–2,21) foram ocorrências mais freqüentes 

entre os casos, do que entre os controles; todavia, as diferenças não foram significativas. Estes 

resultados sugerem que, nessa população, o relacionamento familiar não é um importante 

determinante da elevação da pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 8.  Distribuição de variáveis relacionadas com a estrutura e o relacionamento familiar, 

entre casos e controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE no 

período de 1998 a 1999. 

ESTRUTURA E 

RELACIONAMENTO  FAMILIAR 

CASOS CONTROL

ES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 

N.º % N.º % 

Presença de crianças com idade  9 

anos:  

Não  

Sim 

Ter companheiro:  

Não  

Sim 

Ser tratada de forma grosseira pelo 

companheiro: 

Não 

Sim 

Ser agredida com palavras pelo 

companheiro: 

Não 

Sim 

Ser ameaçada de agressão física pelo 

companheiro: 

Não  

Sim 

Ser agredida fisicamente pelo 

companheiro: 

Não 

Sim 

Sentir-se não amada por algum dos 

filhos: 

Não 

Sim 

Conviver com viciado em álcool: 

Não 

Sim 

Sentir-se com mais responsabilidades 

para com a família que o 

companheiro: 

Não 

Sim 

Perder o sono por causa de 

 

58 

89 

 

34 

113 

 

 

62 

51 

 

 

74 

39 

 

 

91 

22 

 

101 

12 

 

96 

46 

 

88 

58 

 

 

35 

78 

 

 

40 

107 

 

 

39 

61 

 

23 

87 

 

 

55 

45 

 

 

65 

35 

 

 

81 

19 

 

89 

11 

 

68 

32 

 

60 

40 

 

 

31 

69 

 

 

27 

73 

 

 

72 

228 

 

61 

239 

 

 

115 

124 

 

 

132 

107 

 

 

190 

49 

 

212 

27 

 

190 

89 

 

159 

140 

 

 

95 

144 

 

 

105 

195 

 

 

24 

76 

 

20 

80 

 

 

48 

52 

 

 

55 

45 

 

 

80 

20 

 

89 

11 

 

68 

32 

 

53 

47 

 

 

40 

60 

 

 

35 

65 

 

 

1 

0,48 

 

1 

0,84 

 

 

1 

0,76 

 

 

1 

0,65 

 

 

1 

0,94 

 

1 

0,93 

 

1 

1,02 

 

1 

0,75 

 

 

1 

1,47 

 

 

1 

1,44 

 

 

- 

0,32 – 

0,74 

 

- 

0,53 – 

1,36 

 

 

- 

0,48 – 

1,19 

 

 

- 

0,41 – 

1,03 

 

 

- 

0,54 – 

1,64 

 

- 

0,46 – 

1,89 

 

- 

0,66 – 

1,57 

 

- 

0,50 – 

1,12 

 



problemas na família: 

Não 

Sim 

Tomar tranqüilizantes por causa de 

problemas na família: 

Não 

Sim 

 

118 

29 

 

80 

20 

 

258 

42 

 

86 

14 

 

1 

1,51 

 

- 

0,91 – 

2,21 

 

 

- 

0,93 – 

2,21 

 

 

- 

0,89 – 

2,53 

 

Na tabela 9, apresentamos a distribuição das mulheres que realizavam trabalho 

doméstico em casa, assim como exerciam, também, outras modalidades de trabalho. Das 

mulheres estudadas, 99,0% (442), referiram realizar trabalho doméstico na própria casa e 

somente 1,0% (5), informou não realizar qualquer tipo de atividade doméstica na própria casa 

e/ou em outra casa (dados não mostrados). Das mulheres que realizavam trabalho doméstico 

na própria casa, 9,50% (42), executavam também trabalho doméstico fora de casa (fora de 

casa é qualquer local que não seja o domicílio da mulher entrevistada); 12,44% (55), faziam 

trabalho não doméstico (costurar, bordar, vender) em casa (em casa é o próprio domicílio da 

mulher entrevistada) e 13,57% (60), realizavam trabalho não doméstico (comerciária, 

operária, balconista, dentre outras), fora de casa. Nesta população, praticamente todas as 

mulheres realizam trabalho doméstico, no próprio domicílio e apenas um pequeno percentual 

pratica uma outra modalidade de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Distribuição das mulheres que realizavam trabalho doméstico na  própria casa, 

segundo as demais modalidades de trabalho, do Conjunto Metropolitano, Caucaia-

Ce, no período de 1998 a 1999. 

MODALIDADES DE TRABALHO TRABALHO DOMÉSTICO EM CASA
¶
 

N % 

Trabalho doméstico  fora de casa
₤
: 

Sim 

Não 

Trabalho não doméstico em casa
¶
: 

Sim 

Não 

Trabalho não doméstico  fora de casa
₤
: 

Sim 

Não 

 

42 

400 

 

55 

387 

 

60 

382 

 

9,50 

90,50 

 

12,44 

87,56 

 

13,57 

86,43 
¶
“Em casa”  é o próprio domicílio da mulher entrevistada. 

₤
“Fora de casa” é qualquer local que não seja o domicílio da mulher entrevistada.  

 

Na tabela 10, apresentamos a relação não ajustada entre as várias modalidades de 

trabalho e a ocorrência de hipertensão arterial. Observamos uma associação significativa entre 

realizar trabalho doméstico fora de casa (fora de casa é qualquer local que não seja o 

domicílio da mulher entrevistada) e a ocorrência de hipertensão arterial. Realizar trabalho 

doméstico fora de casa, foi significativamente mais freqüente entre casos, do que entre 

controles (OR = 1,98 e IC 95%:1,05–3,74). Realizar trabalho não doméstico em casa (em casa 

é o próprio domicílio da mulher entrevistada), bem como executar trabalho não doméstico 

fora de casa, foram menos freqüentes entre casos, do que entre controles; entretanto, estas 



diferenças não foram significativas (OR = 0,72 e IC 95%:0,39–1,33; OR = 0,66 e IC 

95%:0,36–1,19), respectivamente. Mulheres que realizavam trabalho doméstico, mais 

trabalho não doméstico em casa,  foram menos freqüentes entre casos, do que entre controles 

(OR = 0,73); todavia, esta diferença não foi significativa (IC 95%:0,39-1,36). Da mesma 

forma, mulheres que realizavam trabalho doméstico em casa, mais trabalho não doméstico 

fora de casa, foram menos freqüentes entre casos, do que entre controles (OR = 0,70), sendo 

esta diferença não significativa (IC 95%:0,39-1,29). Estes resultados sugerem que o trabalho 

doméstico realizado fora de casa; é um importante determinante da elevação da pressão 

arterial, e que o mesmo é um fardo adicional de trabalho, diferente das demais cargas às quais 

estão submetidas as mulheres deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 10. Distribuição das várias modalidades de ocupação desenvolvidas por casos e 

controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-CE no período de 

1998 a 1999. 

 

MODALIDADES DE 

OCUPAÇÃO 

CASOS CONTROL

ES 

ODDS 

RATIO 

IC 95% 

N.º % N.º % 

Trabalho doméstico fora de casa
₤
: 

Não 

Sim 

Trabalho não doméstico em casa
¶
: 

Não 

Sim 

Trabalho não doméstico fora de 

casa: 

Não  

Sim 

Trabalho doméstico em casa + 

trabalho não doméstico em casa: 

Não  

Sim 

Trabalho doméstico em casa + 

trabalho não doméstico fora de 

casa: 

Não 

Sim 

 

127 

20 

 

132 

15 

 

131 

16 

 

 

131 

15 

 

 

 

130 

16 

 

86 

14 

 

90 

10 

 

89 

11 

 

 

90 

10 

 

 

 

89 

11 

 

278 

22 

 

259 

41 

 

253 

47 

 

 

256 

40 

 

 

 

252 

44 

 

93 

7 

 

86 

14 

 

84 

16 

 

 

86 

14 

 

 

 

85 

15 

 

1 

1,98 

 

1 

0,72 

 

1 

0,66 

 

 

1 

0,73 

 

 

 

1 

0,70 

 

- 

1,05 – 

3,74 

 

- 

0,39 – 

1,33 

 

- 

0,36 – 

1,19 

 

 

- 

0,39 – 

1,36 

 

 

 

- 

0,39 – 

1,29 
₤
 “Fora de casa” é um local que não seja o domicílio da mulher entrevistada.  

¶
 “Em casa” é próprio domicílio da mulher entrevistada. 

 

Na tabela 11, apresentamos a distribuição da freqüência semanal de execução das 

diversas atividades domésticas, realizadas, no próprio domicílio, pelos casos e controles. A 



freqüência média de realização de todas as atividades, foi maior para os controles, do que para 

os casos, embora, apenas para varrer casa e cuidar de crianças tenha se obtido uma diferença 

significativa (valor-p de comparação das médias, igual a 0,007 e 0,001), respectivamente. 

Quando somamos a freqüência de todas as atividades, a freqüência média dos casos (0,859) 

foi significativamente maior (valor-p = 0,002) do que a frequência média dos controles 

(0,594). Estes resultados suportam a hipótese, segundo a qual dentro dos limites do trabalho 

doméstico, realizado na própria casa, trabalhar mais não acarreta um aumento da pressão 

arterial. 

Tabela 11. Comparação da distribuição da freqüência semanal de execução de diversas 

atividades domésticas entre casos e controles, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano, Caucaia-CE no período de 1998 a 1999. 

 

ATIVIDADE 
CASOS CONTROLES 

 

VALOR – P* 

MÉDIA D.P. MEDIA D.P. 

Lavar louça 6,10 0,178 6,27 0,110 0,523 

Lavar roupa 3,63 0,208 3,90 0,144 0,215 

Lavar piso 0,61 0,085 0,70 0,064 0,316 

Varrer casa 5,36 0,230 6,02 0,130 0,007 

Varrer Quintal 4,0 0,252 4,30 0,165 0,250 

Passar roupa 0,74 0,114 0,86 0,085 0,278 

Cozinhar 6,32 0,156 6,44 0,100 0,478 

Cuidar de Criança 3,78 0,284 5,03 0,179 0,001 

Cuidar de Idoso(a) 0,48 0,140 0,55 0,107 0,664 

Cuidar de doente 0,55 0,154 0,52 0,106 0,884 

Todas as atividades** 31,84 0,859 35,05 0,594 0,002 

* Distribuições comparadas pelo Teste de Mann-Whitney 

** Escore obtido a partir da soma dos escores individuais de cada atividade. 

 

A relação entre a percepção do peso, o reconhecimento e a satisfação com o trabalho 

doméstico e a hipertensão arterial, são mostradas nas Tabelas 12 e 13. Casos e Controles não 

diferiram significativamente, com relação a essas variáveis. Quanto à percepção que as 

mulheres tinham das demandas geradas pelo trabalho doméstico, tais como o seu peso (sentir 

que o trabalho doméstico é pesado), o reconhecimento de seu valor (perceber que o trabalho 

doméstico é reconhecido e valorizado pelos outros), e a satisfação gerada pelo mesmo, casos e 

controles não foram diferentes, nem para o trabalho doméstico realizado na própria casa 

(tabela 12), nem para o trabalho doméstico realizado fora de casa (tabela 13). Na nossa 



população de estudo, os estímulos psicológicos gerados pelo peso do trabalho doméstico, por 

seu reconhecimento e satisfação, não parecem contribuir para o aumento da pressão arterial. 

 

 

 

Tabela 12. Comparação da distribuição de escores relacionados à percepção do peso, do 

reconhecimento e da satisfação com o trabalho doméstico na própria casa, entre 

casos e controles, no período de 1998 a 1999. 

 

PERCEPÇÕES DO TRABALHO 
CASOS CONTROLES 

 

VALOR – p* 

MÉDIA D.P. MÉDIA d.p. 

Sentir o peso do trabalho
1 

Perceber que o trabalho é pesado
2
 

Perceber o reconhecimento do valor do 

trabalho
1 

Sentir satisfação com o trabalho
3
 

4,59 

5,08 

 

2,63 

2,37 

0,108 

0,166 

 

0,158 

0,074 

4,43 

5,26 

 

2,54 

2,32 

0,077 

0,117 

 

0,121 

0,056 

0,213 

0,354 

 

0,627 

0,076 

* Comparação pelo Teste de Mann-Whitney 
1 
Soma de 2 escores 

2
 Soma de 3 escores 

3  
Um escore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 13. Comparação da distribuição de escores relacionados à percepção do peso, do 

reconhecimento e da satisfação como o trabalho doméstico realizado fora da 

própria casa, entre casos e controles, do Conjunto Metropolitano, Caucaia-CE, 

no período de 1998 a 1999. 

 

PERCEPÇÕES DO TRABALHO 
CASOS CONTROLES 

 

VALOR – p* 
MÉDIA D.P. MÉDIA D.P. 

Sentir o peso do trabalho
1 

Perceber o peso do trabalho
1
 

Perceber o reconhecimento do valor do 

trabalho
2 

Sentir satisfação com o trabalho
2
 

4,90 

3,55 

 

1,80 

2,05 

0,85 

1,39 

 

1,23 

1,14 

5,04 

4,13 

 

1,85 

2,18 

1,04 

0,83 

 

1,15 

1,00 

0,381 

0,237 

 

1,000 

0,754 

* Comparação pelo Teste de Mann-Whitney 
1 
Soma de 2 escores 

2
 Um escore 

 

Na tabela 14, estimamos à relação crua, entre os componentes da jornada diária de 

trabalho doméstico na própria casa e a ocorrência de hipertensão arterial. Acordar antes das 

05h30 horas da manhã (OR = 1,66 e IC 95%:1,11–2,48), ter uma jornada de trabalho no 

período da manhã  3:30 (OR = 1,70 e IC 95%:1,13–2,55), descansar depois do almoço mais 

que 30 minutos (OR = 1,75 e IC 95%:1,16–2,62), foram hábitos significativamente mais 

freqüentes entre casos, do que entre controles. Com relação à duração da jornada de trabalho 

vespertino, não foi observada uma diferença significativa entre casos e controles (OR = 1,41 e 

IC 95%:0,95–2,11). Não trabalhar à noite na própria casa (OR = 1,99 e IC 95%:1,29-3,06) e 

dormir antes das 22h30 horas (OR = 2,01 e IC 95%:1,24-3,24) foi significativamente mais 

freqüente entre casos, do que entre controles. Finalmente, definimos uma jornada diária total, 

e aqueles que referiram uma jornada  05h00 horas, foram significativamente mais freqüentes 

entre casos, do que entre controles (OR = 1,60 e IC 95%:1,06–2,39). Concordando com dados 

já apresentados anteriormente, estes resultados sugerem que uma menor jornada de trabalho 

doméstico, na própria casa, está associada a uma elevação da pressão arterial. 

 

 



 

Tabela 14. Distribuição dos componentes da jornada diária de trabalho doméstico na própria 

casa, entre casos e controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-

CE, no período de 1998 a 1999. 

 

COMPONENTES DA 

JORNADA 

CASOS CONTROL

ES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 

N.º % N.º % 

Hora que acorda pela manhã: 

Antes de 05h30 

Depois de 05h30 

Duração da jornada da manhã: 

 03h30s 

> 03h30 até 08h30 

Duração do descanso após 

almoço: 

 00h30 (30 minutos) 

>00h30 (30 minutos) 

Duração da jornada da tarde: 

 01h30 

> 01h30 até 06h00 

Jornada da noite: 

Não trabalha a noite 

Trabalha à noite 

Duração da jornada diária: 

05h00 

> 05h00 até 15h00 

Hora que vai dormir: 

Antes das 22h30 

Depois das 22h30 

 

74 

72 

 

67 

79 

 

54 

92 

 

75 

71 

 

106 

40 

 

66 

80 

 

118 

28 

 

51 

49 

 

46 

54 

 

37 

63 

 

51 

49 

 

73 

27 

 

45 

55 

 

81 

19 

 

113 

183 

 

98 

197 

 

150 

146 

 

126 

169 

 

169 

127 

 

100 

194 

 

199 

95 

 

38 

62 

 

33 

67 

 

51 

49 

 

43 

57 

 

57 

42 

 

34 

66 

 

68 

32 

 

1,66 

1 

 

1,70 

1 

 

1 

1,75 

 

1,41 

1 

 

1,99 

1 

 

1,60 

1 

 

2,01 

1 

 

1,11 – 2,48 

- 

 

1,13 – 2,55 

- 

 

- 

1,16 – 2,62 

 

0,95 – 2,11 

- 

 

1,29 – 3,06 

- 

 

1,06 – 2,39 

- 

 

1,24 – 3,24 

- 

 

Na tabela 15, apresentamos os dados relacionados à duração da jornada diária do 

trabalho doméstico na própria casa e em outra casa. Observou-se que entre as mulheres que 

realizavam trabalho doméstico na própria casa, 28% trabalhavam menos que 4 horas por dia, 

49% tinham uma jornada diária de 4 a 8 horas e que 23% tinham uma jornada superior a 8 



horas/dia. Por outro lado, entre as mulheres que realizavam trabalho doméstico fora de casa, 

5% trabalhavam menos que 4 horas por dia, 29% tinham uma jornada diária de 4 a 8 horas e 

66% tinham uma jornada superior a 8 horas/dia. A média da jornada diária de trabalho das 

mulheres, quando realizavam trabalho doméstico em casa e fora de casa, foi de 6,24 horas. 

(desvio padrão = 3,04) e 9,54 horas (desvio padrão = 2,53) respectivamente, sendo esta 

diferença altamente significativa (Valor-p = 0,000) (dados não mostrados). Estes dados nos 

levam a concluir que a jornada de trabalho doméstico, na própria casa, é menor que a jornada 

que as mulheres tem que cumprir quando realizam trabalho doméstico fora de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Duração da jornada de trabalho doméstico na própria casa e fora de casa, no  

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-Ce, no período de 1998 a 1999. 



 

HORAS  TRABALHADAS 

TRABALHO  DOMÉSTICO REALIZADO 

NA PRÓPRIA CASA FORA  DE  CASA 

N % N % 

< 4 horas 

4 a 8 horas 

> 8 horas 

120 

217 

103 

28 

49 

23 

2 

12 

27 

5 

29 

66 

 

Para avaliar a associação entre trabalho doméstico fora de casa e hipertensão 

arterial, ajustando para outros fatores de risco, foi feita uma análise multivariada, através 

de regressão logística. As variáveis entraram no modelo logístico como variáveis contínuas, 

com exceção de “trabalho doméstico fora de casa”, modelada como variável dicotômica 

(tabela 16). Depois de controlar para  idade, Índice de Massa Corporal (IMC), horas de 

trabalho doméstico na própria casa e renda familiar, o trabalho doméstico fora de casa foi 

um significante fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial (OR = 2,17 e 

IC de 95%:1,04–4,53). A idade e o IMC também se apresentaram significativamente 

associados com a ocorrência de hipertensão arterial (OR = 1,12 e IC 95%:1,09–1,16; OR = 

1,21 e IC 95%:1,14–1,27), respectivamente, de forma que a frequência da hipertensão 

arterial cresce com o aumento da idade e do IMC. Ao contrário, renda familiar (OR = 

0,998 e IC 95%:0,997–0,999) e horas de trabalho doméstico na própria casa (OR = 0,89 e 

IC 95%:0,82–0,97), apresentaram uma associação inversa, à ocorrência de hipertensão 

arterial. Os resultados deste estudo sugerem que desenvolver trabalho doméstico fora de 

casa, é um importante determinante da elevação da pressão arterial entre mulheres, 

independente do efeito da idade, do IMC, da renda familiar e do total de horas gastas em 

trabalho doméstico na própria casa. 

 

 

Tabela 16. Relação entre variáveis relacionadas com a sobrecarga de trabalho e a ocorrência 

de hipertensão arterial, ajustada para os fatores de risco clássicos, em mulheres do 

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 1998 a 1999. 



VARIÁVEL ODDS 

RATIO 

I.C. 95% 

Trabalho doméstico  fora de casa 

Horas de trabalho doméstico em casa 

Índice de Massa Corporal 

Idade 

Renda familiar 

2,17 

0,89 

1,21 

1,12 

0,998 

1,04 – 4,53 

0,82 – 0,97 

1,14 – 1,27 

1,09 – 1,16 

0,997 – 

0,999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1. Estudo Transversal 

 



Considerando a metodologia utilizada, este estudo é representativo da população de 

baixa renda da região metropolitana de Fortaleza, com idade igual ou superior a 30 anos. 

Embora as prevalências da hipertensão arterial entre inquéritos nacionais sejam difícil 

de comparação, tendo em vista a diversidade metodológica que é utilizada, a prevalência da 

hipertensão arterial encontrada neste estudo (9,85%), de acordo com o critério da OMS 

(Hypertension, 1996), foi compatível com a encontrada por Klein e Araújo, 1985b, (10,0%) e 

bem menor que as encontradas por Lolio et al., 1993, (28,3%) e por Piccini e Victora, 1994, 

(19,8%). Considerando os critérios do IV JNC, a prevalência de hipertensos, em nosso estudo 

(23,96), também se aproximou das taxas encontradas por Rego et al., 1990, (22,3%) e por 

Fuchs e col. 1994, (25,8%). Apresentou-se, ainda, bem menor que a encontrada por Ayres, et 

al., 1991, (32,7%). Ressalta-se, por oportuno, que todos os estudos aqui referidos, adotaram 

estratos de idade mais jovens que os do presente estudo. Esse fato poderia resultar em uma 

elevação da taxa de prevalência da hipertensão arterial, neste estudo, todavia, como a taxa de 

prevalência nos estratos mais jovens conta pouco para a taxa global, esse efeito pode ser 

desconsiderado. 

Observa-se, também, que a prevalência aumentou, gradativamente, com a idade, sendo 

mais acentuada a partir dos 50 anos, como já demonstrado em estudos anteriores (Cavalcante, 

et al., 1995; Fuchs e col. 1994; Lolio, et al. 1993). 

Chamou-nos atenção a alta prevalência de indivíduos com sobrepeso (35,76%) e 

obesos (15,18%), na população estudada, sendo que, entre os hipertensos, 40,11% eram 

obesos, concordando com os resultados de Gigante et al., (1997). Esse achado corroborou 

com a significativa associação do peso corporal e a hipertensão arterial, tão amplamente 

investigada em inúmeros estudos epidemiológicos desenvolvidos no mundo (MacMahon et 

al., 1984; Ford and Cooper, 1991; Friedman et al., 1988). Quando associado ao sexo, os 

achados do presente estudo divergem do encontrado por MacMahon, 1984, como decorrência 

do trabalho realizado em que referiu haver, com indivíduos australianos, a partir dos 45 anos 

de idade, um aumento substancial do IMC, em ambos os sexos. No caso do nosso estudo, a 

prevalência do excesso de peso não apresentou um crescimento linear com o aumento da 

idade entre os homens; entretanto, para as mulheres, houve um crescimento linear da 

prevalência do excesso de peso com a idade. No Brasil, observa-se também uma significativa 

associação do excesso de peso e obesidade e a hipertensão arterial. Embora alguns estudos 

divirjam quanto à sua associação mais forte por sexo e faixa etária, a prevalência da 

obesidade, na população geral, é maior entre as mulheres. 



Os dados relativos aos aspectos sócio econômicos (renda, escolaridade e ocupação), 

também apresentaram uma prevalência maior de hipertensão arterial entre aqueles que tinham 

menor renda e menor escolaridade, coincidindo com outros estudos realizados no país 

(Cavalcante e col., 1995; Fuchs e col., 1994; Klein e Araújo, 1985a), embora, neste caso, a 

população de maneira geral, tenha sido considerada de baixa renda, com ocupações 

subalternas, com pouca ou nenhuma especialização. Na literatura tem sido descrito que o 

status sócio-econômico (SES), composto pela educação, renda e ocupação, é um dos mais 

fortes e consistentes preditores de morbidade e mortalidade da população, perpassando quase 

que por todas as doenças. 

Winkleby, 1992, procurou estudar qual a importância da contribuição de cada uma 

dessas dimensões que compõem o SES, nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

sugerindo que uma alta educação, mais que a renda e ocupação, pode ser o mais forte e 

consistente preditor de uma boa saúde. No nosso estudo, a educação, representada por anos de 

freqüência à escola, se apresentou como a dimensão do SES mais fortemente associada a 

hipertensão arterial. 

De acordo com os dados deste estudo, evidenciou-se que: não há diferença na 

prevalência da hipertensão arterial entre adultos - homens e mulheres, da região metropolitana 

de Fortaleza; a prevalência da hipertensão arterial, cresce com o aumento da faixa etária; o 

excesso de peso e obesidade têm uma alta prevalência na população estudada, sendo esta 

prevalência maior entre as mulheres; entre os hipertensos, há uma alta prevalência de obesos; 

os fatores sócio-econômicos influenciam, diretamente nas condições de saúde da população. 

Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de ações de prevenção e 

controle da hipertensão arterial e obesidade na população adulta, de um modo geral. Alguns 

estudos já demonstraram que a redução de peso está associada com uma significante redução 

dos níveis da pressão arterial sistólica e diastólica (Schotte & Stunkard, 1990; Prineas, 1991). 

Nesse sentido, a adoção de práticas que visem à redução do excesso de peso e obesidade na 

população tem caráter de urgência, com o intuito de diminuir a prevalência de hipertensão 

arterial, bem como as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares. 

 

5.2. Estudo  Caso Controle 

 



O trabalho doméstico está associado com  a hipertensão arterial em mulheres de baixa 

renda, que têm uma jornada de trabalho doméstico em casa, acrescida de uma jornada de 

trabalho doméstico assalariado, ou fora de casa. Essa associação só foi observada nas 

mulheres que tinham uma dupla jornada de trabalho doméstico, não sendo observado naquelas 

que tinham uma jornada de trabalho doméstico e outra de trabalho não doméstico. 

Algumas considerações devem ser feitas em relação ao trabalho doméstico. Oakley 

(1974), pesquisando mulheres donas de casa, dos diversos estratos sócio-econômicos em 

Londres, descreveu sobre o sentimento de insatisfação sentido pelas mulheres, em relação ao 

trabalho doméstico, dado seu caráter monótono, repetitivo e isolado. Todavia, também 

ressaltou o sentimento de autonomia, como sendo a dimensão mais valorizada do trabalho 

doméstico, uma vez que a própria mulher define como quer desenvolver suas atividades 

diárias, além de exercer o controle sobre elas.  

Um outro estudo (Sarti, 1996), realizado no Brasil, especificamente com mulheres 

pobres, enfatiza que, através do trabalho doméstico, realizam-se valores morais, fundamentais 

dos pobres, relacionados ao espaço da casa, como a limpeza e ao espaço da cozinha, como a 

preparação do alimento, que dá sustento a família. Para essas mulheres, o trabalho doméstico 

não é considerado “trabalho”, mas faz parte do ser mulher, dando-lhe sentido de dignidade.  

Através desses dois estudos podemos perceber os diferentes significados que o 

trabalho doméstico tem para a mulher, dependendo do estrato social em que ela está inserida. 

Entretanto, esses significados se dão em relação ao trabalho doméstico realizado no próprio 

domicílio, no âmbito familiar. Nesse sentido, ele tem características diferentes do trabalho 

doméstico assalariado, uma vez que suas significações, de estar provendo a família (Sarti, 

1996) e de autonomia (Oakley, 1974), deixam de existir, pois o trabalho doméstico 

assalariado se insere na lógica do capital, de compra e venda da força de trabalho, em que a 

mulher não mais se apropria do produto de seu trabalho.  

Considerando que o trabalho doméstico assalariado, exige da mulher um ritmo 

acelerado de trabalho – muitas tarefas para pouco tempo -, bem como não proporciona um 

espaço para a criação e o desenvolvimento de suas habilidades, dado o seu caráter monótono e 

repetitivo, além de ser carregado de estereótipos que o definem como um trabalho de pouca 

valorização social, podemos sugerir que ele produz tensões psicossociais que causam danos à 

saúde da mulher, no caso em estudo, a hipertensão arterial. 



A partir dessas considerações, podemos discutir nosso achado, apoiado no modelo do 

estresse ocupacional ou “job strain” (Karasek, 1979), sugestivo de que o estresse ocupacional 

ocorre quando as demandas do trabalho são grandes e o controle sobre elas é pequeno. 

Haynes, et al. (1980), estudando as mulheres da coorte de Framingham, observou que a 

incidência de doenças cardiovasculares para mulheres que trabalhavam em ocupações com 

baixo status (clerical workers), foi duas vezes maior do que para as donas de casa e outras 

mulheres trabalhadoras. Nesse estudo, a ocupação de baixo status (clerical work), foi 

caracterizada por: falta de autonomia e pouco controle sobre o ambiente de trabalho, sub-

utilização das habilidades e pouco reconhecimento do valor do trabalho. Como podemos ver, 

o padrão do trabalho doméstico assalariado, é semelhante ao descrito anteriormente, no que 

diz respeito à sua caracterização. Por outro lado, o desfecho estudado no trabalho ao qual 

fizemos alusão, foi doença cardiovascular, o que não invalida a referência que lhe foi feita, 

tendo em vista que a hipertensão arterial, objeto de nosso estudo, se caracteriza como o 

principal fator de risco para a ocorrência das doenças cardiovasculares.  

Das mulheres estudadas, à exceção das empregadas domésticas, não foi observada, 

naquelas que tinham outras ocupações, nenhuma associação da ocupação com a ocorrência de 

hipertensão arterial. A partir desse achado, podemos sugerir que o estresse ocupacional não se 

manifesta, de forma homogênea, em todas as mulheres. Estudos prévios têm demonstrado que 

o estresse só se manifesta quando ele é percebido (James et al., 1989); em mulheres que 

percebem que suas ocupações produzem alto estresse (Williams et al., 1997), e que o alto 

nível de estresse ocupacional está associado com a elevação da pressão arterial sistólica 

(Blumenthal et al., 1995). 

A partir das evidências apresentadas nos estudos relatados anteriormente e das 

constatações resultantes de nosso estudo, podemos sugerir que, para as mulheres de baixa 

renda, mesmo que o trabalho seja um trabalho subalterno, ele produz um status social 

diferente daquele produzido pelo emprego doméstico. Esse diferente status social, produzido 

pelas outras ocupações, pode exercer um efeito protetor (buffer) das tensões do trabalho, 

livrando a mulher do desencadear uma reação de estresse e, por conseguinte, de desenvolver a 

hipertensão arterial. Há várias referências na literatura de que, para as mulheres, o trabalho 

remunerado, de maneira geral, está associado com uma maior auto estima e um mais baixo 

nível de estresse psicológico (Ferree, 1976; Baruch & Barnett, 1986). 

Um outro fator que pode contribuir para que as tensões das outras ocupações não 

produzam  estresse ocupacional, nessas mulheres, é o suporte social (Johnson & Hall, 1988). 



O trabalho doméstico, como relatado pelas próprias mulheres, é responsável por mantê-las 

isoladas (Oakley, 1974), ao passo que, quando elas têm outras ocupações, que não a de 

natureza doméstica, conseguem ter um processo de socialização que as mantém integradas a 

uma rede social, protegendo-as dos efeitos deletérios do estresse ocupacional.  

Um achado que consideramos importante discutir, foi o de que o trabalho doméstico, 

do próprio domicílio, por si só não se constituiu fonte de tensão, mesmo quando as mulheres 

relataram longas jornadas. Achado semelhante a este foi verificado por Aquino (1996), 

examinando a relação entre sobrecarga doméstica e hipertensão arterial, entre profissionais de 

enfermagem de Salvador-BA. Naquele estudo, foi observada uma interação estatística entre a 

sobrecarga doméstica e o tipo de ocupação, o ritmo acelerado, a pressão da chefia e a 

percepção do trabalho como desvalorizado; a tanto se aliam a infra-estrutura domiciliar 

ampliada e a insuficiência de tempo para o descanso e o lazer. Por outro lado, na ausência do 

estresse profissional, mesmo representando grande desgaste físico, a sobrecarga doméstica, 

isoladamente, não se constitui fonte de tensão para as mulheres estudadas, não estando 

associada à ocorrência de hipertensão arterial. O nosso achado, corroborado pelo de Aquino 

(1996), pode ser explicado pelo significado que o espaço doméstico representa para a mulher 

de baixa renda, ou seja,  um espaço de realização do ser mulher (Sarti, 1996), e de autonomia 

e poder (Oakley, 1974). Além disso, uma longa jornada de trabalho doméstico em casa não 

significa uma jornada ininterrupta de trabalho, pelo fato de a mulher, na sua própria casa, 

imprimir o ritmo que quer dar ao seu trabalho, exercendo controle pleno sobre ele, ao passo 

que no emprego doméstico esse ritmo é definido pelo empregador. Ainda podemos sugerir 

que as atividades domésticas também se constituem atividades físicas que evitam o 

sedentarismo. Já foi demonstrado, em estudos prévios, que grupos com atividades físicas 

regulares, apresentaram níveis de pressão arterial mais baixos do que acontece com grupos 

sedentários (Gyntelberg & Meyer, 1974). 

Além do trabalho doméstico fora de casa, idade e índice de massa corporal estavam, 

como esperado, significativamente associados com o desenvolvimento da hipertensão arterial 

em nosso estudo, ou seja, a frequência da hipertensão arterial cresceu com o aumento da idade 

e do IMC. Ao contrário da idade e do IMC, uma maior renda familiar e horas trabalhadas em 

trabalho doméstico, no próprio domicílio, estiveram associados, significativamente, a uma 

menor ocorrência de hipertensão arterial.  

Esse estudo parece ser o primeiro, no Brasil, que buscou examinar a associação entre 

trabalho doméstico e outras ocupações, considerando o trabalho assalariado como fardo 



adicional. Essa, é uma inversão na lógica dos estudos publicados (James, et al., 1993; 

Blumenthal et al., 1995, Aquino, 1996), que consideram o trabalho doméstico como sendo o 

fardo adicional ao trabalho assalariado, ocorrente, sobretudo, pelo fato de que, em nossa 

realidade, a mulher com pouca qualificação profissional, tem uma trajetória intermitente de 

trabalho (Sarti, 1996), ou, quando muito, tem um trabalho de meio período, não ficando 

desobrigada das atribuições domésticas, da lida da casa, do preparo das refeições e do cuidar 

dos filhos. Da nossa amostra, somente 24% das mulheres tinham uma atividade remunerada 

fora de casa, caracterizando que, em uma população de baixa renda, a mulher não consegue se 

inserir no mercado de trabalho, sendo responsabilizada pelo trabalho doméstico, como 

atividade principal. 

 

 

 

 

6 LIMITES DO ESTUDO 

 

6.1. Estudo Transversal 

 

De início, o estudo transversal apresenta um limite inerente ao seu desenho, ou seja, 

não possibilita estabelecer uma relação de causalidade quanto às associações existentes entre 

os eventos estudados, por não ser possível atribuir uma seqüência temporal aos eventos, 

caracterizando a relação causa-efeito. 

Em relação aos erros sistemáticos, podemos assegurar que, em razão de ter sido 

utilizada uma amostra aleatória, retirada da população, não consideramos ter havido um viés 

de seleção dos participantes, por utilização de amostragem, seguindo critérios de 

conveniência. Por outro lado, as recusas em participar da pesquisa, poderiam também incorrer 

em um viés de seleção, todavia, não identificamos um número significativo de recusas que 

comprometesse a representatividade da amostra. Um fator que poderia ter incorrido em um 

viés de seleção, foi o fato de que, durante o dia, era mais comum encontrar somente as 

mulheres em casa, ficando os homens fora da pesquisa; entretanto, preferimos adotar como 



procedimento metodológico, a retirada de pendências no período noturno, garantindo a 

representatividade dos homens na pesquisa. 

 

6.2. Estudo Caso Controle 

 

Esse estudo foi desenhado, procurando minimizar, ao máximo, possíveis fatores que 

pudessem ameaçar a sua validade. Uma primeira preocupação foi a classificação de casos e 

controles. Procuramos estabelecer pontos de cortes, já descritos na literatura, que 

distinguissem bem os casos dos controles; para isso utilizamos os critérios do VI JNC (1997), 

ficando os controles sendo aquelas mulheres que tivessem pressão arterial  ótima (PAS<120 

mmHg e PAD<80 mmHg) e os casos mulheres que apresentassem a pressão arterial 

classificada como o I estágio de hipertensão(PAS >=140 mmHg e/ou PAD>=90 mmHg). Esse 

procedimento visou minimizar a classificação de não hipertensas, como casos, e a de 

hipertensas, como controles. 

A possibilidade de erro de classificação, decorrente do conhecimento do observador, 

sobre quem era caso ou controle, gerando tendenciosidade na coleta de informações (viés do 

observador), foi dirimida pelo fato de que as medidas da pressão arterial eram feitas por uma 

pessoa, enquanto a entrevista era procedida por outra, em salas distintas; a par disso, os 

resultados das medidas da pressão arterial só eram vistos pelas entrevistadoras, após o término 

da entrevista, evitando, assim, o acesso a informações que pudessem influenciar as repostas 

colhidas nas entrevistas.  

Uma segunda preocupação, foi garantir a comparabilidade entre casos e controles. 

Para isso os controles foram selecionados, diretamente, da população que forneceu os casos, 

assegurando, desse modo, que os dois grupos fossem observados sob as mesmas condições.  

Um fator que poderia ter contribuído para ameaçar a validade do estudo, foi 

justamente aquele relativo aos casos selecionados, já sabidas prevalentes de hipertensão 

arterial, o que poderia ter gerado associações dos fatores de risco, devido ao “efeito de 

sobrevivência”. Todavia, esse efeito foi minimizado por alguns motivos: (i) a grande maioria 

das mulheres não sabia de sua condição de hipertensa, só vindo a descobrí-la, a partir desse 

estudo; (ii) por ser a hipertensão arterial uma doença crônica, que não se manifesta com 

sintomas fortemente sentidos, ela é considerada pouco importante para a população; (iii) em 

outro estudo que está sendo desenvolvido junto a essa mesma população, sobre 



conhecimentos atitudes e práticas para hipertensão arterial, (comunicação pessoal, Márcia 

Theophilo Lima, 2000), não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre conhecer a 

doença e ter mudado de hábitos, em relação aos fatores de risco para hipertensão arterial. Esse 

padrão de comportamento, em relação à hipertensão arterial, também é referido na literatura 

(Aubert et al., 1998; Suminski et al., 1999); (iv) é pouco provável que as variáveis renda 

familiar e trabalho doméstico, que ficaram no modelo final da análise ajustada, tenham 

sofrido mudanças ao longo da vida dessas mulheres, donde podermos inferir que elas já 

estavam presentes na vida das mulheres, antes da doença começar; e (v) as variáveis idade e 

IMC, que também permaneceram no modelo final, sofrem mudanças com o tempo, não 

obstante entretanto ambas as variáveis já terem obtido comprovação, em estudos de coorte, de 

que existe uma relação de causalidade com a hipertensão arterial.  

Uma terceira preocupação foi a de que a relação entre trabalho doméstico fora de casa 

fosse ilegítima, devido a possíveis confundidores. Nesse sentido, em nossa análise ajustada, 

procuramos controlar todas as variáveis já classicamente descritas, como também aquelas 

suspeitas por nós, como fator de risco para hipertensão arterial (variáveis apresentadas nas 

tabelas). A associação dessas variáveis com hipertensão arterial, não modificaram o efeito da 

sobrecarga de trabalho doméstico fora de casa, para hipertensão arterial. 

Em suma, podemos supor que o estudo alcançou a qualidade pretendida para seus 

resultados e que alguns viéses que porventura tenham ocorrido, seriam na direção de mascarar 

a associação entre trabalho doméstico fora de casa e hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 A prevalência de excesso de peso era muito elevada; 

 Apenas  entre  mulheres, o excesso peso  aumentava  com  a  idade; 

 A prevalência  de  excesso de peso era maior  entre  homens  com  maior  renda; 

 Entre mulheres, renda e excesso de peso  não  estavam  associados; 

 A prevalência da hipertensão aumentava  com  o  aumento  da idade  e do  IMC;  

 A prevalência  da  hipertensão  diminuía com o aumento da renda, da escolaridade  

e  número de pessoas no domicílio; 

 Praticamente todas as mulheres (99%) realizavam trabalho doméstico no próprio  

domicílio,  e  apenas um pequeno percentual praticava uma outra modalidade de 

trabalho; 

 Uma jornada  de  trabalho  em casa era menor que uma jornada de trabalho 

doméstico  fora  de  casa; 

 Trabalho  doméstico  fora  de  casa se constituía  numa carga adicional de trabalho  

diferente  das  demais; 

 A freqüência de hipertensão era maior entre mulheres  com  menores  jornadas  de  

trabalho   dentro   de   casa; 

 Independente da idade, do IMC, da renda familiar e do total de horas de trabalho  

doméstico em casa, o trabalho doméstico fora de casa foi um importante  

determinante da elevação  da pressão arterial  entre   mulheres. 

 

 



 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, queremos ressaltar a relevância desse estudo, tendo em vista o pouco 

conhecimento que temos sobre a importância relativa dos fatores de risco clássicos para 

hipertensão arterial, em nosso Estado, o que, de certo modo, dificulta a adoção de medidas 

preventivas, ficando as mesmas restritas ao controle através do tratamento farmacológico. As 

medidas preventivas devem ser adotadas a partir de um conhecimento prévio da realidade em 

que as pessoas estão inseridas, incluíndo-se nisso: como é o status de saúde das comunidades 

específicas, quais as fontes de recursos para mudança desse status, que comportamentos 

devem ser mudados, dentre outras. Nesse sentido, nosso estudo destacou o excesso de peso 

(sobrepeso + obesidade), como sendo o fator de risco mais importante para hipertensão 

arterial na população adulta geral, o que é passível de intervenções públicas, tanto ao nível de 

aconselhamento individual, como de processos educativos coletivos, que visem às mudanças 

de comportamentos.  

Em segundo lugar, quanto ao estudo específico das mulheres, uma das maiores 

dificuldades foi relacionada à falta de literatura nacional que pudesse embasar nosso estudo. 

Os estudos que examinaram a associação dos aspectos psicossociais, com a ocorrência da 

hipertensão arterial, foram produzidos em outros países, principalmente nos Estados Unidos, 

onde as características sócio-econômicas e culturais são bastante distintas das nossas. Nesse 

sentido, a revisão da literatura internacional nos possibilitou traçar alguns caminhos, muito 

embora precisássemos nos debruçar sobre os conhecimentos empíricos fornecidos pelo 

cotidiano de nossa população de estudo, para que pudéssemos abstrair um objeto palpável à 

nossa realidade. 

Diante disso, o trabalho doméstico surgiu então como variável independente, já que 

culturalmente são delegados à mulher todas as responsabilidades inerentes ao âmbito familiar, 

desde a limpeza da casa, passando pelo preparo dos alimentos, até chegar ao cuidado integral 

com os filhos e com a família, de modo geral. Para Sarti (1996), a mulher na família pobre, 

tem uma posição subordinada na hierarquia familiar, já que as suas obrigações, em relação 

aos seus familiares, prevalecem sobre os projetos individuais. Estudar o cotidiano doméstico 



da mulher de baixa renda e suas implicações com a ocorrência da hipertensão arterial, foi 

então, o lei motivo do nosso trabalho. 

Os achados, do presente estudo, merecem ser replicados em outros desenhos 

metodológicos e em outros lugares, para que seja estabelecida sua validade. Um estudo 

transversal, pode ser conduzido para verificar se existem diferenças significativas na 

prevalência de hipertensão arterial, entre mulheres empregadas domésticas, e mulheres com 

outras ocupações de baixo status ocupacional. Um estudo prospectivo, necessita ser 

conduzido para investigar se há um aumento da pressão arterial constante em mulheres 

expostas à sobrecarga de trabalho, comparada com as não expostas.  

Finalmente, estudos qualitativos devem ser conduzidos, no sentido de avaliar aspectos 

subjetivos do trabalho e sua relação com a saúde para as mulheres, uma vez que essas 

dimensões subjetivas não puderam ser apreendidas, com a metodologia adotada em nosso 

estudo. 
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ARTIGO I 

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM 

UMA POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA 

 

RESUMO 

 

Foi realizado no Conjunto Habitacional Metropolitano, em Caucaia-Ce, na região 

metropolitana de Fortaleza, inquérito domiciliar, para medir a prevalência da hipertensão 

arterial e de alguns de seus principais fatores de risco. Foram visitados 760 domicílios de uma 

área contínua do bairro onde se localiza o conjunto, quando foram entrevistados e submetidos 

a exame antropométrico, e com aferição, também de pressão arterial, 1.248 indivíduos de 

ambos os sexos, a partir de 30 anos de idade. Foi observada uma prevalência de hipertensão 

arterial de 23,96% (critérios VI JNC) e 9,85% (critérios OMS). A prevalência de sobrepeso e 

de obesidade, foi de 35,76% e 15,18%, respectivamente. As mulheres apresentaram um 

crescimento significativo da prevalência do sobrepeso e obesidade, com o aumento da idade, 

ao contrário do que ocorreu com os homens. Entre os indivíduos com sobrepeso e obesidade, 

a prevalência da hipertensão (VI JNC) foi de 25,42% e 40,11%, respectivamente. Não foi 

observada diferença significativa na prevalência da hipertensão, entre os sexos. Uma maior 

renda familiar e maior número de anos na escola, estavam associados, significativamente, a 

uma menor prevalência de hipertensão arterial. Os resultados desse estudo, apontam para a 

necessidade urgente de ações de prevenção e controle da hipertensão arterial e obesidade, na 

população adulta, em geral, com vistas a diminuição das taxas de mortalidade, por doenças 

cardiovasculares. 

Descritores: Hipertensão arterial, obesidade, epidemiologia, fatores de risco. 

 

ABSTRACT 

 

A survey was carried out, on house-by-house basis, in order to measure the High 

Blood Pressure prevalence and some of the principal risk factors associated to it in the 

“Conjunto Metropolitano”, a group of apartment blocks located in the Caucaia Municipality, 

Ceará State, Brazil. A total of 760 house of the “Conjunto Metropolitano” were visited. 



During this visits an interview was conducted, an anthropometrical exam was carried out and 

the blood pressure was taken in 1,248 individuals from both sexes, from thirty years of age 

upwards. The results have shown a prevalence of High Blood Pressure of 23.96% (criteria VI 

JNC) and 9.85% (WHO criteria).  The prevalence of overweigh was 35.76% and of obesity 

was 15.18%. The women had shown a significant increase of the prevalence of overweigh and 

obesity, while the men did not have any significant difference. Among the individual with 

overweight and obesity, the prevalence of High Blood Pressure (VI JNC) was 25.42 % and 

40.11% respectively. There was no significant difference between the sexes. A better family 

income and more years at school were significantly associated with a lower prevalence of 

High Blood Pressure.  The results of the present study indicated an urgent need of actions of 

prevention and control, in order to reduce the mortality rates for cardiovascular diseases. 

Keywords: High Blood Pressure, Obesity, Epidemiology and Risk Factor.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 70, as doenças do aparelho circulatório vêm assumindo a liderança 

da mortalidade no Brasil, sendo hoje responsáveis por 32,3% da ocorrência dos óbitos 

(Ministério da Saúde, 1997). Foi demonstrado, a partir dos estudos epidemiológicos da coorte 

de Framingham (Kannel et al., 1970), que a hipertensão arterial se constitui um dos 

determinantes mais importantes, envolvidos na etiologia da doença cardiovascular. 

Desde a década de 80, estudos de base populacional foram intensificados no Brasil, 

para identificar a prevalência da hipertensão arterial e/ou seus fatores de risco (Rego, et al., 

1990; Ayres, 1991; Piccini e Victora, 1994; Fuchs, et al., 1994; Cavalcante, et al., 1995), 

tendo em vista sua importância para a saúde pública.  

No Estado do Ceará, somente o estudo de Rouquayrol et al., (1987), apresentou dados 

de prevalência de hipertensão arterial, em que esta foi abordada como fator de risco para 

doença coronária,  demonstrando a carência de conhecimentos sobre essa patologia, bem 

como a importância relativa dos principaís fatores de risco da hipertensão arterial, em nosso 

Estado. 

O objetivo deste artigo é apresentar os dados de prevalência de hipertensão arterial e 

de alguns de seus fatores de risco, em uma população adulta, bem como as associações entre 



estes e a hipertensão arterial, em um estudo epidemiológico transversal de base populacional, 

realizado em um bairro de baixo nível sócio-econômico, situado em Caucaia/CE, município 

da região metropolitana de Fortaleza-CE. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo do tipo transversal de base populacional, foi realizado em uma área contínua 

do Conjunto Habitacional Metropolitano, situado em Caucaia/CE, na periferia da região 

metropolitana de Fortaleza. Foram visitados 760 domicílios e, em cada um deles, todos os 

adultos de 30 anos ou mais, foram entrevistados, pesados, medidos e tiveram sua pressão 

arterial aferida. Para o diagnóstico da hipertensão arterial (HA) foi utilizado o critério 

preconizado pelo VI Joint National Committee-JNC, (1997). Dessa forma, foi diagnosticado 

hipertenso todo indivíduo que apresentasse pressão arterial sistólica (PAS) igual ou superior a 

140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg. 

A pressão arterial foi medida duas vezes. A primeira medição, antes da aplicação de 

um questionário sócio-demográfico, e a segunda logo após a aplicação do mesmo. As medidas 

foram feitas sempre no braço direito, com o indivíduo sentado. Utilizou-se um 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio, de marca WanRoss®, devidamente calibrado. A 

pressão sistólica foi assinalada na 1ª fase de Korotkoff (aparecimento do ruído), e a diastólica 

na 5ª fase de Korotkoff (desaparecimento do ruído). 

A leitura do peso dos indivíduos, foi feita com uma balança portátil, de marca AND 

(A&D Company, Limited); a altura foi medida com uma régua antropométrica de metal, 

adaptada a uma base de madeira, para facilitar sem manuseio nos domicílios visitados. 

Do questionário em referência, constou o registro da: idade, sexo, peso, altura, 

freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, tipo de ocupação, 

religião, escolaridade, renda individual e familiar e número de pessoas residentes no 

domicílio. 

As variáveis para análise, foram: Hipertensão arterial - PAS  140 mmHg e/ou PAD 

 90 mmHg; Idade - em faixas etárias; Índice de Massa Corporal (IMC) - < 25 Kg/m
2
, 25 a 

30 Kg/m
2
 e > 30 Kg/m

2
; Renda Individual e Familiar – valor em reais; Ocupação – 

agrupada nas seguintes categorias: (i) Prestadores de Serviço Autônomos – (pedreiros, 



carpinteiros, mecânicos, eletricistas, costureiras, cabeleireiras, manicures, acompanhantes, 

serventes, borracheiros); (ii) Prestadores de Serviços Empregados – (motorista, trocador, 

auxiliar de escritório, professor, vigilante, garçon ); (iii) Trabalho Doméstico – (empregadas 

domésticas, faxineiras, diaristas), (iv) Sem Ocupação/Dependentes – (pessoas que estavam 

desempregadas, aposentados e pensionistas); e (v) Trabalho na Indústria – (operador, 

operário, castanheira, metalúrgico, overloquista, gerente de produção). 

Na análise dos dados também foi utilizado o critério preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde - OMS (Hypertension, 1996), para a hipertensão arterial: PAS  160 mm 

Hg e/ou PAD  95 mm Hg, para que fossem feitas comparações com outros estudos de 

prevalência, realizados a nível nacional. 

 

3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Categorização de variáveis contínuas - Algumas variáveis contínuas, tais como 

Idade e Índice de Massa Corporal, foram categorizadas segundo estratos já 

classicamente descritos na literatura. Outras variáveis contínuas foram 

categorizadas pelos quartis. Para algumas análises de associação, entre um 

potencial fator de risco e a hipertensão arterial, foram escolhidos pontos de cortes 

que melhor discriminassem (menor valor obtido pelo teste do Qui-quadrado) 

hipertensos de normotensos.  

 Comparação de prevalências - As comparações de prevalências de dois estratos, 

foram realizadas pelo Teste do Qui-quadrado. Quando a variável independente 

tinha 3 ou mais categorias, foi utilizada o teste de tendência desenvolvido por 

Cuzick (1985), para medir a significância do aumento, ou decréscimo linear das 

prevalências, segundo as categorias da variáveis independentes. 

 Estimativas de Associações - Para medir a associação entre potenciais fatores de 

risco e a hipertensão arterial, foi utilizada a razão de prevalência da hipertensão 

arterial e seu intervalo de confiança de 95%. As razões de prevalência, cujos 

intervalos de confiança incluíam o valor 1, não foram consideradas significativas. 

 



4 RESULTADOS 

 

Foram estudados 1.308 indivíduos adultos, com idade igual ou superior a 30 anos, 

sendo 646 homens e 662 mulheres.  

Os potenciais fatores de risco para hipertensão arterial, que serviram de referencial 

para o estudo, são apresentados na tabela 1. Homens e mulheres estavam distribuídos em 

proporções semelhantes; aproximadamente, 54% da amostra tinham idade igual ou inferior a 

40 anos; 35% dos indivíduos apresentavam excesso de peso, e 15%, obesidade; mais que 50% 

dos domicílios abrigavam, pelo menos, 5 pessoas; aproximadamente, 50% dos domicílios 

tinham uma área inferior a 85 m
2 

e mais que 50% dos indivíduos ocupavam, dentro do 

domicílio, uma área inferior a 20 m
2
. A maior renda individual observada foi R$ 2.000,00. 

Abaixo deste limite, 25%, 50% e 75% dos indivíduos ganhavam menos que R$ 80,00, R$ 

130,00 e R$ 280,00, respectivamente. Apenas 25% dos indivíduos ganhavam mais que R$ 

280,00. Por outro lado, a renda familiar foi apenas ligeiramente superior à renda individual. A 

maior renda familiar foi também R$ 2.000,00. Aproximadamente, 25%, 50% e 75% das 

famílias ganhavam menos que R$ 150,00, R$ 280,00 e R$ 400,00, respectivamente. Apenas 

25% dos indivíduos ganhavam mais que R$ 400,00. Aproximadamente, 25% dos indivíduos 

nunca freqüentaram a escola e 50% chegaram a freqüentá-la no máximo, por 3 anos. 

Aproximadamente, 50% dos indivíduos trabalhavam no setor de prestação de serviços, quer 

como autônomo (31,83%) quer como empregado (17,28); um percentual de apenas 4,41% 

declarou que trabalhava no setor industrial; o trabalho doméstico absorveu 12,30% dos 

indivíduos; os indivíduos, sem ocupação, compreendiam 34,18% da amostra. A religião mais 

professada pelos indivíduos entrevistados foi à católica (82,07%), seguida pela protestante 

(15,22%) e outras (2,71%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1. Prevalência de potenciais fatores de risco para hipertensão arterial, em uma 

população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional Metropolitano, 

Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

POTENCIAIS FATORES DE  RISCO N PREVALÊNCIA (%) 

Sexo   

Masculino 646 49,39 

Feminino 662 50,61 

Idade   

30 a 35 453 34,63 

36 a 40 259 19,80 

41 a 50 299 22,86 

51 a 89 297 22,71 

Índice de Massa Corporal (IMC):   

<25 572 49,06 

25 a 30 417 35,76 

>30 177 15,18 

Número de Habitantes:   

01 a 03 363 29,11 

04 259 20,77 

05 250 20,05 

06 a 14 375 30,07 

Área do Domicílio (M2):   

12 a 55 313 25,10 

56 a 84 335 26,86 

85 a 117 288 23,10 

118 a 1140 311 24,94 

Área/Habitante:   

02 a 12 328 26,30 

13 a 19 311 24,94 

20 a 28 312 25,02 

29 a 285 296 23,74 

Renda Individual (Reais):   

00 a 80 253 25,79 

81 a 130 262 26,71 

131 a 280 230 23,45 

281 a 2.000 236 24,06 

Renda Familiar (Reais):   

30 a 150 326 25,87 

151 a 280 322 25,56 

281 a 400 300 23,81 

401 a 2.000    312 24,76 

Anos de escolaridade:   

Nenhum 260 24,16 

01 a 03 262 24,35 

04 a 05 286 26,58 

06 a 13 268 24,91 

Tipo de Ocupação:   

Prestação de Serviço – Autônomo 339 31,83 

Prestação de Serviço – Empregado 184 17,28 

Trabalho Doméstico 131 12,30 

Sem Ocupação/Dependente 364 34,18 

Trabalho na Indústria 47 4,41 

Religião:   



Católica 1030 82,07 

Protestante 191 15,22 

Outras 34 2,71 

*A renda foi apresentada em valores reais absolutos (Na época da pesquisa o Salário Mínimo Nacional 

correspondia a R$ 136,00). 

 

Na Tabela 2, apresentamos a prevalência do excesso de peso (IMC>25), segundo 

idade e renda. Observe-se que para efeito desta análise, excesso de peso inclui o excesso de 

peso propriamente dito e a obesidade. Entre homens, a prevalência de excesso de peso não 

apresentou um crescimento linear, com o aumento da idade (Teste de Tendência: valor-p = 

0,560). Por outro lado, entre mulheres, a prevalência de excesso de peso apresentou um 

crescimento linear, com o aumento da idade (Teste de Tendência: valor-p = 0,020). Quanto à 

renda, os homens apresentaram uma prevalência de excesso de peso maior (Valor-p=0,014), 

entre os indivíduos situados no estrato mais elevado de renda. Uma associação significante 

entre renda e excesso de peso, não foi observada entre mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Prevalência do excesso de peso (sobrepeso + obesidade), segundo sexo, idade e 

renda familiar, em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano, Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

N 
PREVALÊNCIA 

n % 

Homens 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51  

Valor-p* 

Renda Familiar (Reais): 

30 a 160 

161 a 2.000 

Valor-p** 

Mulheres 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

Renda Familiar (Reais): 

30 a 160 

161 a 2.000 

Valor-p** 

 

 

183 

118 

127 

126 

 

 

127 

410 

 

 

 

221 

120 

142 

129 

 

 

163 

419 

 

 

82 

59 

62 

55 

 

 

47 

203 

 

 

 

109 

62 

84 

81 

 

 

86 

232 

 

 

44,81 

50,00 

48,82 

43,65 

0,560 

 

37,01 

49,51 

0,014 

 

 

49,32 

51,67 

59,15 

62,79 

0,020 

 

52,76 

55,37 

0,570 

* Valor-p do Teste de Tendência de Cuzick 

**Valor-p do Teste do Qui-quadrado 

 

Na tabela 3, são apresentados os dados de prevalência da hipertensão arterial, segundo 

os critérios do JNC/97 e da OMS/96. Observou-se uma maior concentração de hipertensos 

entre os indivíduos do sexo masculino; todavia, a diferença não foi estatisticamente 

significante. 



Tabela 3. Prevalência da hipertensão arterial, por sexo, segundo critérios do JNC/97 e da 

OMS/96, em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano, Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

SEXO 

 

N 

CRITÉRIO JNC 

140/90 mmHg 

CRITÉRIO OMS 

160/95 mmHg 

CASOS PREVALÊNCIA (%) CASOS PREVALÊNCIA (%) 

Masculino 

Feminino 

602 

646 

154 

145 

25,58 

22,45 

62 

61 

10,29 

9,44 

Total 1.248 299 23,96 123 9,85 

 

A prevalência de hipertensão arterial (JNC/97), segundo sexo e diversos estratos 

etários, é mostrada na tabela 4. A prevalência da hipertensão arterial aumentou, de forma 

significativa, com a idade, em ambos os sexos (Teste de Tendência para ambos os sexos: 

Valor-p=0,000). Adicionalmente, os dados sugerem que o referido aumento ocorreu mais 

precocemente entre os homens (antes de 40 anos de idade), do que entre mulheres (depois de 

50 anos de idade).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Prevalência de hipertensão arterial, por sexo e faixa etária, segundo critérios do 

JNC/97, em uma população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional 

Metropolitano, Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

FAIXA ETÁRIA 

 

N 

PREVALÊNCIA 

n % 

Homens 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

Mulheres 

Idade: 

30 a 35 

36 a 40 

41 a 50 

> 51 

Valor-p* 

 

 

195 

128 

134 

145 

 

 

 

225 

125 

151 

145 

 

 

24 

31 

33 

66 

 

 

 

18 

19 

41 

67 

 

 

12,31 

24,22 

24,63 

45,52 

0,000 

 

 

08,00 

15,20 

27,15 

46,21 

0,000 

* Valor-p do Teste de Tendência de Cuzick 

 

Na tabela 5, através da razão de prevalência e seu intervalo de confiança, estimamos a 

associação de vários potenciais fatores de risco e a ocorrência de hipertensão arterial. 

Observamos um aumento significativo da prevalência da hipertensão arterial, com o aumento 

da idade e com o Índice de Massa Corporal. Por outro lado, foi observada uma diminuição 

significativa da prevalência da hipertensão arterial, com o aumento do número de habitantes 

do domicílio, com o aumento da renda familiar e com o aumento do número de anos 

freqüentando a escola.  

Considerando os vários estratos de idade, 30 a 35 anos, 36 a 40, 41 a 50 e 51 a 89, 

todos os estratos apresentaram prevalências significativamente mais elevadas (RP = 1,98, 2,59 

e 4,59; os intervalos de confiança não incluíam o valor 1) que o estrato de referência (30 a 35 

anos). Adicionalmente, o crescimento da prevalência, ao longo dos estratos, foi significativo 

(Teste de Tendência de Cuzick: Valor  0,05).  



A prevalência da hipertensão, apresentou um aumento constante e significativo, com o 

aumento do IMC (Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05). Por outro lado, as duas 

categorias mais elevadas do IMC, apresentaram um RP, significativamente maior (RP = 1,61 

e 2,54;os intervalos de confiança não incluíam o valor 1) que a categoria de referência (IMC  

25). 

A prevalência da hipertensão arterial, foi 39% maior (IC 95%:1,13-1,72) entre os 

indivíduos que moravam em um domicílio com 3 ou menos habitantes, do que em um 

domicílio com mais de 3 habitantes. 

Com relação à renda familiar, a prevalência da hipertensão arterial foi 28% maior (IC 

95%:1,03 a 1,58) entre os indivíduos pertencentes a uma família com uma renda menor ou 

igual a R$ 160,00, do que entre aqueles que pertenciam a uma família com uma renda 

superior àquele valor. 

Categorizando a freqüência à escola como: “nunca freqüentou”, “freqüentou de 1 a 5 

anos”, e freqüentou de 6 a 13 anos”, observamos uma diminuição constante e significativa 

(Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05) da prevalência da hipertensão arterial, com o 

aumento de anos que freqüentou a escola. 

As demais variáveis, área do domicílio, área/habitante, renda individual, tipo de 

ocupação e religião, não apresentaram uma distribuição que sugerisse qualquer associação 

com a ocorrência de hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5. Associação da  hipertensão arterial (JNC), com potenciais fatores de risco, em uma 

população urbana de baixa renda, do Conjunto Habitacional Metropolitano, 

Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

 

FATORES DE RISCO 

 

N 

 

PREVALÊNCIA (%) 

RAZÃO DE PREVALÊNCIA 

Pontual I.C. 95% 

Sexo: 

Masculino 

Feminino 

Idade: 

30 a  35 

36 a  40 

41 a  50 

51 a  89 

Índice de Massa Corporal (IMC): 

< 25 

25 a 30 

> 30  

Número de habitantes: 

01 a 03 

04 a 14 

Área do domicílio (M2): 

12 a 56 

57 a 120 

121 a 1140 

Área/habitante: 

02 a 12 

13 a 285 

Renda individual* (Reais): 

00 a 80 

81 a 130 

131 a 2.000 

Renda familiar* (Reais): 

30 a 160 

161 a 2.000    

Anos de escolaridade: 

Nenhum 

01 a 05 

06 a 13 

Tipo de Ocupação: 

Prestação de Serviço – Autônomo 

Prestação de Serviço – Empregado 

Trabalho Doméstico 

Sem Ocupação/Dependente 

Trabalho na Indústria    

Religião:  

Católica 

Protestante 

Outras 

 

602 

646 

 

420 

253 

285 

290 

 

571 

417 

177 

 

343 

844 

 

309 

632 

246 

 

311 

876 

 

239 

256 

439 

 

319 

881 

 

260 

548 

268 

 

326 

169 

130 

347 

46 

 

983 

181 

32 

 

25,58 

22,45 

 

10,00 

19,76 

25,96 

45,86 

 

15,76 

25,42 

40,11 

 

29,45 

21,09 

 

25,57 

23,58 

20,73 

 

21,22 

24,32 

 

23,43 

31,64 

20,96 

 

27,90 

21,79 

 

31,92 

22,81 

14,93 

 

19,63 

18,93 

17,69 

33,43 

21,74 

 

23,40 

24,31 

21,88 

 

1,14 

1# 

 

1¥ 

1,98 

2,59 

4,59 

 

1¥ 

1,61 

2,54 

 

1,39 

1† 

 

1,23 

1,13 

1& 

 

1# 

1,14 

 

1¶ 

1,35 

0,89 

 

1,28 

1† 

 

2,13 

1,53 

1¥ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

0,94 – 1,39 

- 

 

- 

1,35 – 2,89 

1,83 – 3,68 

3,35 – 6,27 

 

- 

1,25 – 2,07 

1,96 – 3,31 

 

1,13 – 1,72 

- 

 

0,90 – 1,68 

0,86 – 1,51 

- 

 

- 

0,89 – 1,46 

 

- 

1,01 – 1,81 

0,67 – 1,19 

 

1,03 – 1,58 

- 

 

1,53 – 2,99 

1,10 – 2,11 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

*A renda foi apresentada em valores reais absolutos (Na época da pesquisa o Salário 

Mínimo Nacional correspondia a R$ 136,00). 

#
Teste do Qui-quadrado: Valor-p < 0,05 

¥
Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p  0,05 

†
Teste de Qui-quadrado: Valor-p  0,05 

&
Teste de Tendência de Cuzick: Valor-p > 0,05 

¶ 
Teste de Qui-quadrado ou Teste de Tendência de Cuzick não são adequados. 

 



5 DISCUSSÃO 

 

Antes que se prossiga na discussão dos achados deste estudo, deve-se levar em conta 

seus limites metodológicos e possíveis erros sistemáticos. Inicialmente, o estudo transversal, 

apresenta um limite inerente ao seu desenho, ou seja, não possibilita estabelecer uma relação 

de causalidade quanto às associações existentes entre os eventos estudados, por não ser 

possível atribuir uma seqüência temporal aos eventos, caracterizando a relação causa-efeito. 

Em relação aos erros sistemáticos, podemos assegurar que, em razão de ter sido 

utilizada uma amostra aleatória, retirada da população, não consideramos ter havido um viés 

de seleção dos participantes, por utilização de amostragem, seguindo critérios de 

conveniência. Por outro lado, as recusas em participar da pesquisa, poderiam também incorrer 

em um viés de seleção, todavia, não identificamos um número significativo de recusas que 

comprometesse a representatividade da amostra. Um fator que poderia ter incorrido em um 

viés de seleção, foi o fato de que, durante o dia, era mais comum encontrar somente as 

mulheres em casa, ficando os homens fora da pesquisa; entretanto, adotamos, como 

procedimento metodológico, a retirada de pendências no período noturno, garantindo a 

representatividade dos homens na pesquisa. 

Considerando a metodologia utilizada, este estudo é representativo da população 

adulta, a partir de 30 anos de idade, de baixa renda, da região metropolitana de Fortaleza. 

Embora as prevalências da hipertensão arterial, entre inquéritos nacionais, sejam de difícil 

comparação, tendo em vista a diversidade metodológica que é utilizada, a prevalência da 

hipertensão arterial encontrada neste estudo (9,85%), de acordo com o critério da OMS, foi 

compatível com a encontrada por Klein e Araújo, 1985, (10,0%) e bem menor que as 

encontradas por Lolio et al., 1993, (28,3%) e por Piccini e Victora, 1994, (19,8%). 

Considerando os critérios do IV JNC, a prevalência de hipertensos, em nosso estudo (23,96), 

também se aproximou das taxas encontradas por Rego, 1990, (22,3%) e por Fuchs e col. 

1994, (25,8%), apresentando-se, no entanto, bem menor, em relação à encontrada por Ayres, 

et al., 1991, (32,7%). Ressalte-se, que todos os estudos aqui referidos, adotaram estratos de 

idade mais jovens que os do presente estudo. Esse fato, poderia oferecer, como resultado uma 

elevação da taxa de prevalência da hipertensão arterial neste estudo; todavia, como a taxa de 

prevalência nos estratos mais jovens conta pouco para a taxa global, esse efeito pode ser 

desconsiderado. 



A prevalência aumentou, gradativamente, com a idade, sendo mais acentuada a partir 

dos 50 anos, como já demonstrado em estudos anteriores (Cavalcante, et al., 1995; Fuchs e 

col. 1994; Lolio,et al. 1993). 

Chamou-nos atenção a alta prevalência de indivíduos com sobrepeso (35,76%) e 

obesos (15,18%), na população estudada, sendo que, entre os hipertensos, 40,11% eram 

obesos, concordando com os resultados de Gigante et al, (1997). Esse achado corroborou com 

a significativa associação do peso corporal e a hipertensão arterial, tão amplamente já 

estudada em inúmeros estudos epidemiológicos desenvolvidos no mundo (MacMahon et al., 

1984; Ford and Cooper, 1991; Friedman, 1988). Quando em associação ao sexo, os achados 

do presente estudo divergem do encontrado por MacMahon, 1984, realizado com indivíduos 

australianos, em que referiu que a partir dos 45 anos de idade, há um aumento substancial do 

IMC, em ambos os sexos. No caso do nosso estudo, a prevalência do excesso de peso não 

apresentou um crescimento linear, com o aumento da idade, entre os homens; entretanto, para 

as mulheres, houve um crescimento linear da prevalência do excesso de peso, com a idade. 

No Brasil, observa-se também uma significativa associação do excesso de peso e obesidade e 

a hipertensão arterial.  Embora alguns estudos divirjam, quanto à sua associação mais forte 

por sexo e faixa etária, a prevalência da obesidade, na população geral, é maior, entre as 

mulheres. 

Os dados relativos aos aspectos sócio econômicos (renda, escolaridade e ocupação), 

também apresentaram uma prevalência maior de hipertensão arterial, entre aqueles que 

tinham menor renda e menor escolaridade, coincidindo com outros estudos realizados no país 

(Cavalcante e col, 1995; Fuchs e col, 1994; Klein e Araújo, 1985), em que pese o fato, neste 

estudo, a população, de maneira geral, foi considerada de baixa renda, com ocupações 

subalternas, com pouca ou nenhuma especialização. Na literatura tem sido descrito que o 

status sócio-econômico (SES), composto pela educação, renda e ocupação, é um dos mais 

fortes e consistentes preditores de morbidade e mortalidade da população, perpassando quase 

que por todas as doenças. 

Winkleby, 1992, procurou estudar qual a importância da contribuição de cada uma 

dessas dimensões que compõem o SES, nos fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

sugerindo que uma alta educação, mais que a renda e ocupação, pode ser o mais forte e 

consistente preditor de uma boa saúde. No nosso estudo, a educação, representada por anos de 

freqüência à escola, se apresentou como a dimensão do SES mais fortemente associada à 

hipertensão arterial. 



De acordo com os dados deste estudo, evidenciou-se que: não há diferença na 

prevalência da hipertensão arterial, entre homens e mulheres adultos da região metropolitana 

de Fortaleza; a prevalência da hipertensão arterial, cresce com o aumento da faixa etária; o 

excesso de peso e obesidade, têm uma alta prevalência na população estudada, sendo esta 

prevalência maior, entre as mulheres; entre os hipertensos, há uma alta prevalência de obesos; 

os fatores sócio-econômicos influenciam, diretamente, as condições de saúde da população. 

Os resultados deste estudo, apontam para a necessidade de ações de prevenção e 

controle da hipertensão arterial e obesidade na população adulta, em geral. Alguns estudos já 

demonstraram que a redução de peso está associada com uma significante redução dos níveis 

da pressão arterial sistólica e diastólica (Schotte & Stunkard, 1990; Prineas, 1991). Nesse 

sentido, a adoção de práticas que visem à redução do excesso de peso e obesidade na 

população, são urgentes, com o intuito de diminuir a prevalência de hipertensão arterial, bem 

como as taxas de mortalidade, por doenças cardiovasculares. 
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ARTIGO II 

RELAÇÃO ENTRE TRABALHO DOMÉSTICO E PRESSÃO ARTERIAL EM 

MULHERES DE BAIXA RENDA. 

 

RESUMO 

 

São apresentados resultados de um estudo caso-controle, para verificar a associação 

entre trabalho doméstico e hipertensão arterial, em mulheres de 30 a 55 anos de idade, de uma 

população urbana de baixa renda, da região metropolitana de Fortaleza. Participaram do 

estudo 447 mulheres, sendo 147 casos e 300 controles. Foram consideradas casos, mulheres 

que apresentaram pressão arterial > = 140/90 mmHg, e controles as pressão arterial < 120/80 

mmHg (critérios do VI JNC). O trabalho doméstico foi medido em tempo gasto em horas/dia, 

com atividades de lavar, passar, cozinhar e limpar, além de cuidados com crianças, idosos e 

doentes. Desse total, 99,0% (442), realizavam trabalho doméstico em casa; 1,0% (5), 

informou não fazer qualquer tipo de atividade doméstica em casa; 9,50% (42), exerciam 

trabalho doméstico fora de casa; 12,44% (55), exerciam trabalho não doméstico em casa, e 

13,57% (60), exerciam trabalho não doméstico fora de casa. Verificou-se associação 

significativa entre realizar trabalho doméstico fora de casa e hipertensão arterial (OR = 2,17; 

IC 95%:1,04-4,35), ajustada para as variáveis idade, IMC, renda e horas de trabalho 

doméstico em casa; essas também se apresentaram significativamente associadas à 

hipertensão arterial. Os demais tipos de ocupação, não apresentaram associação significativa 

com a hipertensão, inclusive realizar trabalho doméstico em casa. Esse achado pode ser 

apoiado na teoria do estresse ocupacional, em que o trabalho doméstico fora de casa se 

constitui como gerador de tensões psicológicas, desencadeados, na mulher numa reação de 

estresse. Os achados, do presente estudo, merecem ser replicados em trabalhos prospectivos. 



Descritores: Hipertensão arterial, trabalho doméstico, estresse ocupacional. 

 

 

ABSTRACT 

 

The results of a case-control study carried out in a low-income population of the 

metropolitan region of Fortaleza Municipality, Ceará, Brazil are presented here. The aim of 

this study was to verify the association household working activities and High Blood Pressure 

among women between 30 and 55 year of age of a low-income population. A total of 447 

women took part of the study, 147 in the case group and 300 in the control group. The women 

in case group were the ones who have shown a blood pressure >=140/90mmHg and the ones 

in the control group < 120/80mmHg (criteria of VI JNC). The house work was measured as 

the time spent (hours/day) in domestic activities such as cleaning, washing up, cooking, 

ironing and taking care of children, old or sick people. A percentage of 99.2% (442) of the 

study sample said that they did do domestic work at home, 1.0%(5) said that they did not do 

any kind of domestic work at home, 9.5% (42) did do domestic work in other places, 12.44% 

(55) did do other kinds of work rather than domestic work at home and 13.57% (60) did do 

other kinds of work not in the house. It was verified a significant association between 

domestic work out of the house and High Blood Pressure (OR = 2.17, CI 95%:1,04 – 4.53) 

adjusted for the following variables: age, IMC income and hours of domestic work at home. 

This variables have also demonstrated a significant association with High Blood Pressure. 

The other kinds of occupation, such as doing domestic work at home, did not show any 

significant association with this finding can be supported by the theory of the occupational 

stress, where the domestic work out of the house represents a generator of psychological 

tensions triggering in the woman a stress reaction. The results of this study deserve to be 

replicated in prospective studies.  

Keywords: High Blood Pressure, Domestic Work, occupational stress. 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos estudos sobre hipertensão arterial, enfatiza os aspectos relacionados aos 

fatores constitucionais ou genéticos e aos ambientais, como as características genéticas e 

familiares, hábitos e estilo de vida. O estudo dos fatores psicossociais, ficou  restrito a 

características do comportamento individual, como angústia, ansiedade, agressividade, raiva. 

A partir do modelo de Karasek (1979), o estresse ocupacional (job strain), que combina duas 

dimensões psicossociais da vida no trabalho – as altas demandas psicológicas (job demands) e 

o baixo controle sobre elas (job decision latitude) – foi objeto de intensificação de estudos, 

particularizando estresse ocupacional e  saúde. Schnall et al., (1994), revisando 27 artigos 

sobre o estresse, ocupacional, publicados entre 1981 e 1993, concluiu que a maioria deles 

tinha encontrado associações significativas entre estresse ocupacional e o aumento do risco de 

ocorrer doenças cardiovasculares, ou alguns de seus fatores de risco, como a hipertensão 

arterial. 

Em relação ao trabalho feminino, os estudos centraram-se, principalmente, sobre os 

efeitos do trabalho e a saúde mental ou o bem-estar geral (Nathanson, 1980; Baruch e Barnett, 

1986), enfatizando os aspectos benéficos do trabalho profissional para a saúde da mulher. 

Entretanto, outros estudos demonstraram que tais benefícios não se distribuíam, de forma 

homogênea, para todas as mulheres trabalhadoras (Kushnir e Kasan, 1992/93). 

Especificamente sobre os efeitos do estresse ocupacional e a pressão arterial, os 

estudos têm sugerido que, de maneira geral, os níveis de pressão arterial são mais elevados no 

ambiente do trabalho, do que em casa (James, et al., 1993; Blumenthal et al., 1995).  

Observa-se que a ênfase dada ao trabalho feminino, refere-se, principalmente, ao 

trabalho na esfera da produção, não sendo conferido às atividades domésticas, um status de 

trabalho. Nesse sentido, o trabalho doméstico, enquanto ocupação, ficou fora de inúmeras 

pesquisas epidemiológicas que buscaram estabelecer uma relação entre o estresse ocupacional 

e o aumento da pressão arterial, sendo, portanto, desconhecidos, os efeitos sobre a pressão 

arterial do estresse ocupacional, produzido pelo trabalho doméstico profissional. 

No presente artigo, avaliamos, através de um estudo caso controle, os efeitos do 

estresse produzido pelo trabalho doméstico e a hipertensão arterial, em um grupo de mulheres 

de uma população urbana de baixa renda. 

 



2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo foi o Conjunto Habitacional Metropolitano, situado em Caucaia-CE, 

município que faz parte da região metropolitana de Fortaleza. A formação deste conjunto 

habitacional se deu no início da década de 90, a partir de uma ocupação de terras dos índios 

Tapebas, por famílias carentes, vindas tanto do interior do Estado, como dos bairros 

periféricos de Fortaleza. Estima-se que o Conjunto tenha, hoje, uma população de 15.000 

habitantes, distribuídos em 3.705 domicílios. 

 

2.2 Desenho do Estudo 

 

De princípio, foi realizado um estudo caso-controle, com casos prevalentes de 

hipertensão arterial e controles selecionados da população. O estudo foi desenvolvido em duas 

etapas. 

Na primeira etapa, foram visitados todos os domicílios da área, para aferir pressão 

arterial, peso e altura de todas as mulheres na faixa de 30 a 55 anos. A partir desta abordagem, 

no domicílio, foi elaborada um listagem de mulheres classificadas como potencialmente 

hipertensas e normotensas. Todas as mulheres classificadas previamente como hipertensas, 

foram definidas como caso, e todas as normotensas, como a população de onde seriam 

selecionados os controles. Os controles foram sorteados aleatoriamente, na proporção de dois 

controles, para um caso. Para dar suporte ao estudo, foi estruturada uma clínica de 

atendimento, no Conjunto Habitacional Metropolitano. 

Tanto os casos, como os controles, foram convocados a comparecer à clínica de 

atendimento, para que lá pudesse ser feita a confirmação do diagnóstico de hipertensão 

arterial e realizada uma entrevista. 

Quando as mulheres chegavam à clínica eram esclarecidas sobre os objetivos da 

pesquisa oportunidade em que era solicitado seu consentimento, para participação. Após ser 

concedida verbalmente, a permissão pretendido, eram feitas duas medições da pressão 



arterial: uma no braço direito e outra no braço esquerdo; a seguir, as mulheres eram pesadas e 

medidas, sendo os resultados anotados em uma planilha. Logo após, as mulheres eram 

entrevistadas por profissionais treinados para esse fim, quando então respondiam a um 

questionário, contendo: variáveis sócio-demográficas (idade, renda individual e familiar, 

escolaridade); número de filhos; atividades domésticas (tipo de atividade, freqüência em dias 

por semana e divisão de tarefas) e tempo gasto, medido em horas por dia, nas atividades 

domésticas; atividades laborais (trabalho doméstico fora do domicílio, trabalho não doméstico 

realizado no domicílio e trabalho não doméstico realizado fora do domicílio); relacionamento 

intra-familiar (filhos e marido);  estilo de vida (uso de fumo e de  álcool, prática de atividade 

física e uso de anticoncepcional oral). 

 

2.3 Definição de Caso e Controle 

 

A definição de caso e de controle se manteve de acordo com os critérios do VI JNC 

(1997). Foram definidas, como casos, todas as mulheres que, na segunda medição da pressão 

arterial, realizada na clínica, se enquadraram no I estágio de hipertensão arterial, ou seja, 

Pressão Arterial Sistólica (PAS) >=140 mmHg e/ou Pressão Arterial Diastólica (PAD)>=90 

mmHg. Os Controles foram às mulheres que apresentaram pressão arterial ótima, PAS<120 

mmHg e PAD<80 mmHg. As mulheres que na segunda medição da pressão arterial ficaram 

nas faixas de PAS=120/139 mmHg e/ou PAD=80/89 mmHg, foram excluídas do estudo, para 

garantir um maior contraste entre casos e controles. 

 

2.4 Amostra do Estudo 

 

Foram consideradas elegíveis, para o estudo, 884 mulheres, sendo que 701 foram 

classificadas como pressão ótima, e 183 como potencialmente hipertensas. Das 183 mulheres 

classificadas como hipertensas, 12, quando da medição de caráter confirmatório, ficaram na 

faixa de  PAS = 120 mmHg até 139 mmHg e/ou PAD = 80 mmHg até 89 mmHg; 21 dessas 

mulheres também haviam se mudado do conjunto, restando, portanto, 150 casos. Entre as 

normotensas, 300 foram selecionadas como controle. Dos 150 casos, 3 se recusaram a 

participar, ficando então o estudo com  147 casos e 300 controles. 



 

2.5 Definição de Variáveis 

 

A variável independente foi trabalho doméstico. O trabalho doméstico foi medido em 

tempo gasto em horas/dia, com as atividades de lavar, passar, cozinhar e limpar, além de 

cuidados com crianças, idosos e doentes. O trabalho doméstico foi dividido em duas 

categorias: trabalho doméstico em casa – atividades domésticas realizadas no próprio 

domicílio da entrevistada, e trabalho doméstico fora de casa – atividades domésticas 

realizadas em qualquer local, que não fosse o próprio domicílio da entrevistada. 

As covariáveis ou variáveis de ajuste, foram: idade – em faixa etária; renda 

individual e familiar – em reais; índice de massa corporal (IMC) – kg/cm
2
; uso atual de 

fumo; uso de fumo no passado; ingestão de bebidas alcóolicas – variável qualitativa 

dicotômica; prática de fazer caminhada – ação deliberada de praticar uma atividade física; 

prática de andar a pé – necessidade de fazer deslocamentos; escolaridade – em anos de 

freqüência à escola; uso de contraceptivo oral – duração e freqüência de exposição (número 

de tabletes por ano); estado civil – ter ou não ter companheiro; relacionamento intra-

familiar – satisfação na relação com marido e filhos; número de crianças no domicílio – 

crianças com idade  a 9 anos; ocupação – trabalho doméstico fora de casa, trabalho não 

doméstico em casa (costurar, bordar, vender, ensinar) e trabalho não doméstico fora de casa 

(operária, vendedora, comerciária, balconista, professora). 

2.6 Medições  

 

As medidas da pressão arterial foram feitas, pelo menos, 15 minutos após a mulher ter 

chegado à Clinica de atendimento. A primeira medida foi feita no braço direito; após 10 

minutos, foi feita uma segunda medição no braço esquerdo, utilizando-se um 

esfigmomanômetro de coluna de mercúrio de marca WanRoss, devidamente calibrado. A 

pressão sistólica foi assinalada na 1ª fase de Korotkoff (aparecimento do ruído), e a diastólica, 

na 5ª fase de Korotkoff (desaparecimento do ruído). Foram consideradas válidas as medidas 

menores. O peso e a altura também foram medidos na clínica, com o indivíduo usando roupas 

leves, sem calçados, através de uma balança fixa, marca Balmak e régua antropométrica 

convencional. As escalas de freqüência mediram o peso (sentir-se cansada e trabalhar rápido) 



do trabalho e o tratamento afetivo da família (ser tratada de forma grosseira, ofensiva, 

violenta), sendo assim construídas: 0 = Não; 1 = Dificilmente; 2 = Às vezes; 3 = Sempre. As 

escalas de intensidade mediram o reconhecimento e a satisfação do trabalho, bem assim a 

percepção de ser amada e respeitada pelos familiares. Os escores, para medir a intensidade do 

reconhecimento e da satisfação, foram assim construídos: 0 = Não; 1 = Pequeno; 2 = Mais ou 

menos; 3 = Grande; os escores para medir a intensidade da percepção de que é amada e 

respeitada pelos familiares, foram: 0 = Não; 1 = Pouco; 2 = Mais ou menos; 3 = Muito. 

 

2.7 Análise dos Dados 

 

 Categorização de Variáveis Contínuas - Algumas variáveis contínuas, como 

idade e índice de massa corporal, foram categorizadas utilizando pontes de corte, já 

descritos na literatura. Categorias vizinhas de variáveis categóricas ordenadas, 

foram agrupadas quando os percentuais de casos nas categorias eram semelhantes. 

Outras variáveis contínuas foram categorizadas, segundo pontos de corte que 

melhor discriminassem caso de controle (menor valor-p obtido pelo Teste do Qui-

quadrado). Variáveis categóricas ordenadas, eram aquelas compostas por categorias 

codificadas por uma escala numérica crescente, correspondente a uma escala 

crescente de intensidade ou freqüência.  

 Métodos não paramétricos - As médias de variáveis categóricas ordenadas, assim 

como de variáveis categóricas obtidas através da soma de escores de outras 

variáveis categóricas, que não apresentavam distribuição, aproximadamente 

normal, foram comparadas através do teste não paramétrico de Mann-Whitney 

(Lehmann, 1975). 

 Associação Univariada - A associação não ajustada entre hipertensão arterial e os 

diversos potenciais fatores de risco, foi medida através do cálculo do odds ratio e de 

seu intervalo de confiança. Os odds ratios, cujo intervalo de confiança incluíam o 

valor 1 não foram considerados significativos. 

 Análise Multivariada. Para medir a associação ajustada entre “Trabalho 

Doméstico em Casa”, à variável independente, e hipertensão arterial, à variável 

dependente, usamos a regressão logística multivariada. Inicialmente, foi definido 

um modelo que incluía Trabalho Doméstico em Casa, Idade, Índice de Massa 



Corporal. Em seguida, acrescentamos a este modelo todas as variáveis que na 

análise multivariada apresentaram um valor-p < 0,250 (Hosmer e Lemeshow, 

1989). A partir daí, de forma regressiva, fomos eliminando as variáveis que não 

contribuíam de forma significativa (valor-p> 0,05 pelo Teste de Wald) para o 

modelo, de forma que, a cada ciclo de eliminação de uma variável, escolhíamos a 

variável que apresentava o maior valor-p. Na manutenção de uma variável, no 

modelo final, também foi considerada a importância da variável, como variável de 

confusão e por sua contribuição para uma estimativa mais precisa da relação entre a 

variável independente e pressão arterial (Kleinbaum, 1994). Os parâmetros da 

equação logística foram estimados pelo método de máxima verossimilhanças, 

enquanto a significância de cada parâmetro foi medida pelo Test de Wald, com uso 

do software STATA (StataCorp, 1999). A adequação do modelo multivariado final, 

foi avaliada pelo Teste Goodness of Fit (Hosmer e Lemeshow, 1989). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Foi estudada uma população de 447 mulheres, na faixa etária de 30 a 55 anos de idade, 

constituída de 147 casos e 300 controles. Das mulheres estudadas, 99,0% (442), referiram 

realizar trabalho doméstico na própria casa e somente 1,0% (5), afirmou não executar 

qualquer tipo de atividade doméstica na própria casa e/ou em outra casa. Das mulheres que 

realizavam trabalho doméstico na própria casa, 9,50% (42), executavam também trabalho 

doméstico fora de casa (fora de casa é qualquer local que não seja o domicílio da mulher 

entrevistada); 12,44% (55) exerciam trabalho não doméstico (costurar, bordar, vender) em 

casa (em casa é o próprio domicílio da mulher entrevistada) e 13,57% (60), realizavam 

trabalho não doméstico (comerciária, operária, balconista, dentre outras) fora de casa (dados 

não mostrados). Nessa população, todas as mulheres, praticamente, realizavam trabalho 

doméstico no próprio domicílio e apenas um pequeno percentual praticava uma outra 

modalidade de trabalho. 

A tabela 1, apresenta a relação não ajustada entre variáveis constitucionais e sócio-

demográficas e a ocorrência de hipertensão arterial. Observou-se uma associação significativa 

entre a idade e hipertensão arterial, de forma que a freqüência da hipertensão arterial 



aumentou de forma linear, com o aumento da idade. As faixas etárias de 36 a 45 anos e acima 

de 45 anos, foram, significativamente, mais freqüentes entre casos do que entre controles, 

usando, como categoria de referência, o estrato 30 a 35 anos (OR = 2,64 e IC 95%:1,54-4,50; 

OR = 9,11 e IC 95%:5,11–16,32), respectivamente. Observou-se também uma associação 

significativa entre o Índice de Massa Corporal (IMC) e a hipertensão arterial, aumentando 

esta, de forma monotônica, com o aumento do IMC. Mulheres com um IMC entre 25 e 30 e 

IMC  30, foram, significativamente, mais   freqüentes   entre   casos  do que entre   controles 

(OR = 2,78 e IC 95%:1,73-4,46; OR = 5,90 e IC 95%:3,37–10,32), respectivamente, quando o 

IMC25 foi usado como categoria de referência. Com relação à variável escolaridade, entre 

os casos foi observada, entre os casos, uma freqüência significativamente maior de mulheres 

que não haviam freqüentado a escola do que entre controles (OR = 2,14 e IC 95%:1,38–3,30). 

Por outro lado, quando a escolaridade foi medida como número de anos que freqüentou a 

escola, observamos uma relação inversa entre esta variável e a freqüência de hipertensão 

arterial. Mulheres que freqüentaram a escola por 2 ou menos anos ou de 3 a 5 anos, foram, 

significativamente, mais freqüentes entre casos, do que entre controles (OR = 3,68 e IC 

95%:2,1-6,46; OR = 1,92 e IC 95%:1,06-3,46), considerando mais de 5 anos de escola como 

categoria de referência. A renda familiar mostrou uma associação, altamente significativa, 

com a ocorrência de hipertensão arterial. Mulheres que pertenciam a uma família, com uma 

renda superior a R$ 500,00, foram observadas com uma freqüência significativamente menor, 

entre casos, do que entre controles (OR = 2,24 e IC 95%:1,23-4,07). Por outro lado, não 

encontramos uma associação  significativa  entre  renda  individual  e hipertensão  arterial 

(OR = 1,2 e IC 95%:0,82-1,82). Estes resultados nos permitem sugerir que, na nossa 

população, um aumento da idade e da massa corporal e uma diminuição da renda familiar, 

determinam um aumento da pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Distribuição das variáveis constitucionais e sociodemográficas, entre casos e 

controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 

1998-1999. 

 

CARACTERÍSTICAS 
CASOS CONTROL

ES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 

Nº % Nº % 

Faixa etária 

30 – 35 

36 – 45 

> 45 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

 25 

25 – 30 

  30 

Escolaridade (Freqüência à 

Escola) 

Sim 

Não 

Anos de Freqüência à Escola 

 2 

2 – 5 

> 5 

Renda Familiar (R$)* 

 500 

500 a 1500 

Renda Individual(R$)* 

Sem  renda 

50 a 1150 

 

24 

56 

67 

 

38 

62 

47 

 

93 

54 

 

81 

46 

20 

 

132 

15 

 

85 

62 

 

16 

38 

46 

 

26 

42 

32 

 

63 

37 

 

55 

31 

14 

 

90 

10 

 

58 

42 

 

137 

121 

42 

 

167 

98 

35 

 

236 

64 

 

100 

109 

91 

 

239 

61 

 

188 

112 

 

46 

40 

14 

 

56 

33 

11 

 

79 

21 

 

33 

37 

30 

 

80 

20 

 

63 

37 

 

1 

2,64 

9,11 

 

1 

2,78 

5,90 

 

1 

2,14 

 

3,68 

1,92 

1 

 

2,24 

1 

 

1 

1,2 

 

- 

1,54 – 4,50 

5,11 – 16,32 

 

- 

1,73 – 4,46 

3,37 – 10,32 

 

- 

1,38 – 3,30 

 

2,1 – 6,46 

1,06 – 3,46 

- 

 

1,23 – 4,07 

- 

 

- 

0,82 - 1,82 

* A renda foi apresentada em valores reais absolutos (Na época do estudo, o Salário 

Mínimo Nacional correspondia a R$ 136,00). 

 

Na tabela 2, estimamos a relação não ajustada entre as  variáveis de estilo de vida e  a 

ocorrência de hipertensão arterial.  Entre as variáveis estudadas, apenas o hábito de fumar no 



passado e de fazer caminhadas, foram, significativamente,, associados à hipertensão. Tanto o 

uso de fumo no passado (OR = 1,72 e IC 95%:1,09–2,69), como a prática de  caminhadas 

(OR = 2,12 e IC 95%:1,15–3,92), foram hábitos observados com uma freqüência 

significativamente maior, entre casos, do que entre controles. Por outro lado, o hábito de 

fumar no presente (OR = 0,91 e IC 95%:0,57-1,43), ingerir bebidas alcoólicas (OR = 0,55 e 

IC 95%:0,26-1,16), andar a pé (OR = 0,68 e IC 95%:0,45-1,03) e usar de anticoncepcional 

oral (OR = 0,85 e IC 95%:0,57-1,28), não foram, significativamente, associados com a 

ocorrência de hipertensão arterial, considerando que os respectivos intervalos de confiança 

incluíram o valor 1. A observação de que o hábito de caminhar está associado a uma maior 

ocorrência de hipertensão arterial, constitui-se um achado não esperado. 

Tabela 2. Distribuição das variáveis relacionadas ao estilo de vida, entre casos e controles, do 

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no período de 1998-1999. 

 

ESTILO DE VIDA 

CASOS CONTROL

ES 

 

ODDS 

RATIO 

 

IC 95% 

Nº % Nº % 

Hábito de fumar 

Não 

Sim 

Ex-fumante 

Ingestão de bebidas 

alcoólicas 

Não 

Sim 

Hábito de fazer caminhada 

Não 

Sim 

Hábito de andar a pé: 

Não 

Sim 

Uso de anticoncepcional 

oral: 

Não 

Sim 

 

112 

35 

46 

 

138 

9 

 

125 

22 

 

53 

94 

 

90 

56 

 

76 

24 

36 

 

94 

6 

 

85 

15 

 

36 

64 

 

62 

38 

 

223 

77 

68 

 

268 

32 

 

277 

23 

 

83 

217 

 

174 

126 

 

74 

26 

24 

 

89 

11 

 

92 

8 

 

28 

72 

 

58 

42 

 

1 

0,91 

1,72 

 

1 

0,55 

 

1 

2,12 

 

1 

0,68 

 

1 

0,85 

 

- 

0,57 – 1,43 

1,09 – 2,69 

 

- 

0,26 – 1,16 

 

- 

1,15 – 3,92 

 

- 

0,45 – 1,03 

 

- 

0,57 – 1,28 



 

 

Na tabela 3, avaliamos relação não ajustada entre a estrutura e o relacionamento 

familiar, com a ocorrência de hipertensão arterial. Na estrutura familiar, observamos que a 

presença de crianças em casa estava, significativamente, associada com a hipertensão arterial. 

A presença de crianças com idade  à 9 anos no domicílio, foi, significativamente, menos 

freqüente entre casos, do que entre controles (OR = 0,48 e IC 95%:0,32–0,74). Ter 

companheiro, foi motivo de observação com maior freqüência, entre casos, do que entre 

controles; todavia, esta diferença não foi significativa (OR = 0,84 e IC 95%:0,53–1,36). 

Quanto ao relacionamento familiar, nenhuma diferença significativa foi observada, entre 

casos e controles, no que dizia respeito à distribuição das variáveis construídas para mensurar 

a forma como se dava a relação das mulheres com seus companheiros (ser tratada de forma 

grosseira e violenta, e/ou ser ameaçada de agressão, e/ou ser agredida verbalmente e/ou 

fisicamente), e a percepção dos sentimentos dos filhos para com elas (sentir-se amada). A 

freqüência de convivência, com pessoas da família viciadas em álcool (OR = 0,75 e IC 

95%:0,50-1,12), também não, apresentou diferença significativa, entre casos e controles. 

Sentir-se perante a família, com mais responsabilidades que o companheiro (OR = 1,47 e IC 

95%:0,91–2,21), tomar tranqüilizantes (OR = 1,51 e IC 95%:0,89–2,53) e perder o sono por 

causa de problemas na família (OR = 1,44 e IC 95%:0,93–2,21), foram ocorrências mais 

freqüentes entre os casos, do que entre os controles; todavia, as diferenças não foram 

significativas. Estes resultados sugerem que, na população estudada, o relacionamento 

familiar não é um importante determinante da elevação da pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Distribuição de variáveis relacionadas com a estrutura e o relacionamento familiar, 

entre casos e controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE, no 

período de 1998-1999. 

ESTRUTURA E 

RELACIONAMENTO  

FAMILIAR 

CASOS CONTROLE

S 

  

Nº % Nº % Odds Ratio IC 95% 

Presença de crianças com idade  9 

anos:  

Não  

Sim 

Ter companheiro:  

Não  

Sim 

Ser tratada de forma grosseira 

pelo companheiro: 

Não 

Sim 

Ser agredida com palavras pelo 

companheiro: 

Não 

Sim 

Ser ameaçada de agressão física 

pelo companheiro: 

Não  

Sim 

Ser agredida fisicamente pelo 

companheiro: 

Não 

Sim 

Sentir-se não amada por algum 

dos filhos: 

Não 

Sim 

Conviver com viciado em álcool: 

Não 

Sim 

Sentir-se com mais 

responsabilidades para com a 

família que o companheiro: 

Não 

Sim 

Perder o sono por causa de 

problemas na família: 

Não 

Sim 

Tomar tranqüilizantes por causa 

 

58 

89 

 

34 

113 

 

 

62 

51 

 

 

74 

39 

 

 

91 

22 

 

 

101 

12 

 

96 

46 

 

88 

58 

 

 

35 

78 

 

 

40 

107 

 

 

118 

29 

 

39 

61 

 

23 

87 

 

 

55 

45 

 

 

65 

35 

 

 

81 

19 

 

 

89 

11 

 

68 

32 

 

60 

40 

 

 

31 

69 

 

 

27 

73 

 

 

80 

20 

 

72 

228 

 

61 

239 

 

 

115 

124 

 

 

132 

107 

 

 

190 

49 

 

 

212 

27 

 

190 

89 

 

159 

140 

 

 

95 

144 

 

 

105 

195 

 

 

258 

42 

 

24 

76 

 

20 

80 

 

 

48 

52 

 

 

55 

45 

 

 

80 

20 

 

 

89 

11 

 

68 

32 

 

53 

47 

 

 

40 

60 

 

 

35 

65 

 

 

86 

14 

 

1 

0,48 

 

1 

0,84 

 

 

1 

0,76 

 

 

1 

0,65 

 

 

1 

0,94 

 

 

1 

0,93 

 

1 

1,02 

 

1 

0,75 

 

 

1 

1,47 

 

 

1 

1,44 

 

 

1 

1,51 

 

- 

0,32 – 0,74 

 

- 

0,53 – 1,36 

 

 

- 

0,48 – 1,19 

 

 

- 

0,41 – 1,03 

 

 

- 

0,54 – 1,64 

 

 

- 

0,46 – 1,89 

 

- 

0,66 – 1,57 

 

- 

0,50 – 1,12 

 

 

- 

0,91 – 2,21 

 

 

- 

0,93 – 2,21 

 

 

- 

0,89 – 2,53 



de problemas na família: 

Não 

Sim 

 

 

Na tabela 4, apresentamos a relação não ajustada entre as várias modalidades de 

trabalho e a ocorrência de hipertensão arterial. Observamos uma associação significativa entre 

realizar  trabalho doméstico fora de casa (fora de casa é qualquer local que não seja o 

domicílio da mulher entrevistada), e a ocorrência de hipertensão arterial. Realizar trabalho 

doméstico fora de casa foi, significativamente, mais freqüente entre casos, do que entre 

controles (OR = 1,98 e IC 95%:1,05–3,74). Realizar trabalho não doméstico em casa (em casa 

é o próprio domicílio da mulher entrevistada), bem como trabalho não doméstico fora de casa, 

foram menos freqüentes entre casos, do que entre controles; entretanto, essas diferenças não 

foram significativas (OR = 0,72 e IC 95%:0,39–1,33; OR = 0,66 e IC 95%:0,36–1,19), 

respectivamente. Mulheres que realizavam trabalho doméstico, mais trabalho não doméstico 

em casa, foram menos freqüentes entre casos, do que entre controles (OR = 0,73); todavia, 

esta diferença não foi significativa (IC 95%:0,39-1,36). Da mesma forma, mulheres que 

realizavam trabalho doméstico em casa mais trabalho não doméstico fora de casa, foram 

menos freqüente entre casos, do que entre controles (OR = 0,70), sendo essa diferença não 

significativa (IC 95%:0,39-1,29). Estes resultados sugerem que o trabalho doméstico 

realizado, fora de casa é um importante determinante da elevação da pressão arterial, sendo o 

mesmo considerado um fardo adicional de trabalho, diferente das demais cargas às quais estão 

submetidas às mulheres deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Distribuição das várias modalidades de ocupação desenvolvidas por casos e 

controles, do Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia/CE no período de 

1998 a 1999. 

 

MODALIDADES DE 

OCUPAÇÃO 

CASOS CONTROL

ES 

ODDS 

RATIO 

IC 95% 

N.º % N.º % 

Trabalho doméstico fora de casa
₤
: 

Não 

Sim 

Trabalho não doméstico em casa
¶
: 

Não 

Sim 

Trabalho não doméstico fora de 

casa: 

Não  

Sim 

Trabalho doméstico em casa + 

trabalho não doméstico em casa: 

Não  

Sim 

Trabalho doméstico em casa + 

trabalho não doméstico fora de 

casa: 

Não 

Sim 

 

127 

20 

 

132 

15 

 

131 

16 

 

 

131 

15 

 

 

 

130 

16 

 

86 

14 

 

90 

10 

 

89 

11 

 

 

90 

10 

 

 

 

89 

11 

 

278 

22 

 

259 

41 

 

253 

47 

 

 

256 

40 

 

 

 

252 

44 

 

93 

7 

 

86 

14 

 

84 

16 

 

 

86 

14 

 

 

 

85 

15 

 

1 

1,98 

 

1 

0,72 

 

1 

0,66 

 

 

1 

0,73 

 

 

 

1 

0,70 

 

- 

1,05 – 

3,74 

 

- 

0,39 – 

1,33 

 

- 

0,36 – 

1,19 

 

 

- 

0,39 – 

1,36 

 

 

 

- 

0,39 – 

1,29 
₤
 “Fora de casa”, é um local que não seja o domicílio da mulher entrevistada.  

¶
 “Em casa,” é o próprio domicílio da mulher entrevistada. 

 

 

A relação entre a percepção do peso, o reconhecimento e a satisfação com o trabalho 

doméstico e a hipertensão arterial, são mostradas na tabela 5. Casos e Controles não diferiram, 

significativamente, com relação a estas variáveis. Quanto à percepção que as mulheres tinham 

das demandas geradas pelo trabalho doméstico, tais como o seu peso (sentir que o trabalho 



doméstico é pesado), o reconhecimento de seu valor (perceber que o trabalho doméstico é 

reconhecido e valorizado pelos outros) e a satisfação gerada pelo mesmo, casos e controles 

não foram diferentes, nem para o trabalho doméstico realizado na própria casa, nem para o 

trabalho doméstico realizado fora de casa. Na população objeto deste estudo, os estímulos 

psicológicos gerados pelo peso do trabalho doméstico, por seu reconhecimento e satisfação, 

não parecem contribuir para o aumento da pressão arterial. 

Tabela 5. Comparação da distribuição de escores relacionados à percepção do peso, do 

reconhecimento e da satisfação com o trabalho doméstico na própria casa, entre 

casos e controles, NO Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-Ce, no 

período de 1998 a 1999. 

 

PERCEPÇÕES DO TRABALHO 
CASOS CONTROLES 

 

VALOR – p* 

MÉDIA D.P. MÉDIA d.p. 

Trabalho doméstico em casa: 

Sentir o peso do trabalho
1 

Perceber que o trabalho é pesado
2
 

Perceber o reconhecimento do valor do 

trabalho
1 

Sentir satisfação com o trabalho
3 

Trabalho doméstico fora de casa: 

Sentir o peso do trabalho
1 

Perceber que o trabalho é pesado
2
 

Perceber o reconhecimento do valor do 

trabalho
1 

Sentir satisfação com o trabalho
3
 

 

4,59 

5,08 

 

2,63 

2,37 

 

4,90 

3,55 

 

1,80 

2,05 

 

0,108 

0,166 

 

0,158 

0,074 

 

0,85 

1,39 

 

1,23 

1,14 

 

4,43 

5,26 

 

2,54 

2,32 

 

5,04 

4,13 

 

1,85 

2,18 

 

0,077 

0,117 

 

0,121 

0,056 

 

1,04 

0,83 

 

1,15 

1,00 

 

0,213 

0,354 

 

0,627 

0,076 

 

0,381 

0,237 

 

1,000 

0,754 

* Comparação pelo Teste de Mann-Whitney 
1 
Soma de 2 escores 

2
 Soma de 3 escores 

3 
Hum escore  

 

 

Na tabela 6, apresentamos os dados relacionados à duração da jornada diária do 

trabalho doméstico na própria casa em outra casa. Observou-se que entre as mulheres que 

realizavam trabalho doméstico na própria casa, 28% trabalhavam menos que 4 horas por dia; 

49% tinham uma jornada diária de 4 a 8 horas e 23% tinham uma jornada superior a 8 

horas/dia. Por outro lado, entre as mulheres que realizavam trabalho doméstico fora de casa, 

5% trabalhavam menos que 4 horas por dia; 29% tinham uma jornada diária de 4 a 8 horas e 



66% tinham uma jornada superior a 8 horas/dia. A média da jornada diária de trabalho das 

mulheres, quando realizavam trabalho doméstico em casa e fora de casa, foi de 6,24 horas 

(Desvio padrão = 3,04) e 9,54 horas (Desvio padrão = 2,53), respectivamente, sendo esta 

diferença altamente significativa (Valor-p = 0,000) (dados não mostrados). Acrescenta-se que 

esses dados nos permitem concluir que a jornada de trabalho doméstico, na própria casa, é 

menor que a jornada que as mulheres têm a cumprir quando realizam trabalho doméstico fora 

de casa. Por outro lado, aquelas mulheres que referiram uma jornada diária de trabalho 

doméstico em casa < 5 horas, foram significativamente mais freqüentes entre casos, do que 

entre controles (OR = 1,60 e IC 95%:1,06–2,39) (dados não mostrados). Tais resultados 

sugerem que uma menor jornada de trabalho doméstico, na própria casa, está associada  a uma 

elevação da pressão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 6. Duração da jornada de trabalho doméstico na própria casa e fora de casa, no 

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-Ce, no período de 1998 a 1999. 

 

HORAS  TRABALHADAS 

TRABALHO  DOMÉSTICO REALIZADO 

NA PRÓPRIA CASA FORA  DE  CASA 

N % N % 

< 4 horas 

4 a 8 horas 

> 8 horas 

120 

217 

103 

28 

49 

23 

2 

12 

27 

5 

29 

66 

 

Para avaliar a associação entre trabalho doméstico fora de casa e hipertensão arterial, 

ajustando para outros fatores de risco, foi feita uma análise multivariada através de regressão 

logística. As variáveis entraram no modelo logístico como contínuas, com exceção da variável 

“trabalho doméstico fora de casa”, que foi modelada como variável dicotômica. (tabela 7). 

Depois de controlar para idade, Índice de Massa Corporal (IMC), horas de trabalho doméstico 

na própria casa e renda familiar, o trabalho doméstico fora de casa foi um significante fator de 

risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial (OR = 2,17 e IC de 95%:1,04–4,53). A 

idade e o IMC, também se apresentaram significativamente associados com a ocorrência de 

hipertensão arterial (OR = 1,12 e IC 95%:1,09–1,16; OR = 1,21 e IC 95%:1,14–1,27), 

respectivamente donde se infere que a freqüência da hipertensão arterial cresce com o 

aumento da idade e do IMC. Ao contrário, renda familiar (OR = 0,998 e IC 95%:0,997–0,999) 

e horas de trabalho doméstico, na própria casa (OR = 0,89 e IC 95%:0,82–0,97), apresentaram 

uma associação inversa à ocorrência de hipertensão arterial. Os resultados deste estudo 

sugerem que desenvolver trabalho doméstico, fora de casa, é um importante determinante da 

elevação da pressão arterial entre mulheres, independente do efeito da idade, do IMC, da 

renda familiar e do total de horas gastas em trabalho doméstico, na própria casa. 

 

 



Tabela 7. Relação entre variáveis relacionadas com a sobrecarga de trabalho e a ocorrência de 

hipertensão arterial, ajustada para os fatores de risco clássicos, em mulheres do 

Conjunto Habitacional Metropolitano, Caucaia-CE, no período de 1998 a 1999. 

VARIÁVEL ODDS 

RATIO 

I.C. 95% 

Trabalho doméstico  fora de casa 

Horas de trabalho doméstico em casa 

Índice de Massa Corporal 

Idade 

Renda familiar 

2,17 

0,89 

1,21 

1,12 

0,998 

1,04 – 4,53 

0,82 – 0,97 

1,14 – 1,27 

1,09 – 1,16 

0,997 – 

0,999 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O trabalho doméstico está associado com  a hipertensão arterial, em mulheres de baixa 

renda, que têm uma jornada de trabalho doméstico em casa, acrescida de outra assalariada, ou 

fora de casa. Essa associação só foi observada nas mulheres que tinham uma dupla jornada de 

trabalho doméstico, não sendo observado naquelas que tinham uma jornada de trabalho 

doméstico e outra de trabalho não doméstico. 

Algumas considerações devem ser feitas em relação ao trabalho doméstico. Oakley 

(1974), pesquisando mulheres donas de casa dos diversos estratos sócio-econômicos em 

Londres, descreveu sobre o sentimento de insatisfação sentido pelas mulheres, em relação ao 

trabalho doméstico, dado seu caráter monótono, repetitivo e isolado. Todavia, também 

ressaltou o sentimento de autonomia,  como sendo a dimensão mais valorizada do trabalho 

doméstico, uma vez que a própria mulher define como quer desenvolver suas atividades 

diárias, além de exercer o controle sobre elas.  

Um outro estudo (Sarti, 1996), realizado no Brasil, especificamente com mulheres 

pobres, enfatiza que, através do trabalho doméstico, realizam-se valores morais fundamentais 

dos pobres, relacionados ao espaço da casa, como a limpeza e espaço da cozinha, como a 



preparação do alimento, que dá sustento à família. Para essas mulheres, o trabalho doméstico 

não é considerado “trabalho”, mas faz parte do ser mulher, dando-lhe sentido de dignidade.  

Através desses dois estudos, podemos perceber os diferentes significados que o 

trabalho doméstico assume, para a mulher, dependendo do estrato social em que ela está 

inserida. Entretanto, esses significados se dão em relação ao trabalho doméstico realizado no 

próprio domicílio, no âmbito familiar. Nesse sentido, ele tem características diferentes do 

trabalho doméstico assalariado, uma vez que suas significações, de estar provendo a família 

(Sarti, 1996) e de autonomia (Oakley, 1974), deixam de existir, pois o trabalho doméstico 

assalariado se insere na lógica do capital, de compra e venda da força de trabalho, em que a 

mulher não mais se apropria do produto de seu trabalho.  

Considerando que o trabalho doméstico assalariado exige da mulher um ritmo 

acelerado de trabalho – muitas tarefas para pouco tempo -, bem como não proporciona um 

espaço para a criação e o desenvolvimento de suas habilidades, dado o seu caráter monótono e 

repetitivo, além de ser carregado de estereótipos que o definem como um trabalho de pouca 

valorização social, podemos sugerir que ele produz tensões psicossociais que causam danos a 

saúde da mulher, ao exemplo da hipertensão arterial, como no caso em estudo. 

A partir dessas considerações, podemos discutir nosso achado, apoiado no modelo do 

estresse ocupacional ou “job strain” (Karasek, 1979), que sugestivo de que o estresse 

ocupacional ocorre quando as demandas do trabalho são grandes e o controle sobre elas é 

pequeno. Haynes, et al,. (1980), estudando as mulheres da coorte de Framingham, observou 

que a incidência de doenças cardiovasculares, para mulheres que trabalhavam em ocupações 

com baixo status (clerical workers) foi o dobro do verificado para as donas de casa e outras 

mulheres trabalhadoras. Nesse estudo, a ocupação de baixo status (clerical work), foi 

caracterizada por: falta de autonomia e pouco controle sobre o ambiente de trabalho; sub-

utilização das habilidades e pouco reconhecimento do valor do trabalho. Como podemos ver, 

o padrão do trabalho doméstico assalariado é semelhante ao descrito anteriormente, no que 

diz respeito à sua caracterização. Por outro lado, o desfecho estudado no aludido trabalho, foi 

doença cardiovascular, o que não invalida a referência que a ele, se faz, tendo em vista que a 

hipertensão arterial, objeto de nosso estudo, se caracteriza como o principal fator de risco para 

a ocorrência das doenças cardiovasculares. 

Das mulheres estudadas, com exceção das empregadas domésticas, não foi observada, 

naquelas que tinham outras ocupações, nenhuma associação da ocupação com a ocorrência de 

hipertensão arterial. A partir desse achado, podemos sugerir que o estresse ocupacional não se 



manifesta, de forma homogênea, em todas as mulheres. Estudos prévios têm demonstrado que 

o estresse só se manifesta quando ele é percebido (James et al., 1989); exemplos disso, temos 

em mulheres que percebem que suas ocupações produzem alto estresse (Williams et al., 1997) 

e que o alto nível de estresse ocupacional está associado com a elevação da pressão arterial 

sistólica em mulheres (Blumenthal et al., 1995). 

A partir das evidências apresentadas nos estudos relatados anteriormente e das 

evidências de nosso estudo, podemos sugerir que, para as mulheres de baixa renda, mesmo 

que o trabalho seja um trabalho subalterno, ele produz um status social diferente daquele 

produzido pelo emprego doméstico. Esse diferente status social, produzido pelas outras 

ocupações,  pode exercer um efeito protetor (buffer) das tensões do trabalho, para a mulher, 

no instante em que impede o desencadear de uma reação de estresse, bem assim o 

desenvolvimento, por conseqüência, de hipertensão arterial. Há várias referências na literatura 

de que, para essas mulheres, o trabalho remunerado, de maneira geral, está associado com 

uma maior auto estima e um mais baixo nível de estresse psicológico (Ferree, 1976; Baruch & 

Barnett, 1986). 

Um outro fator que pode contribuir para que as tensões das outras ocupações não 

produzam estresse ocupacional nessas mulheres, é o suporte social (Johnson & Hall, 1988). O 

trabalho doméstico, como relatado pelas próprias mulheres, é responsável por mantê-las 

isoladas (Oakley, 1974), ao passo que, quando elas têm outras ocupações, que não a 

doméstica, participaram de um processo de socialização, e, por conta disso, são integradas a 

uma rede social, que as protege dos efeitos deletérios do estresse ocupacional.  

Um achado que consideramos importante discutir, foi o de que o trabalho doméstico 

no próprio domicílio, por si só não se constituiu fonte de tensão, mesmo quando as mulheres 

relataram longas jornadas. Achado semelhante a este, foi verificado por Aquino (1996), 

examinando a relação entre sobrecarga doméstica e hipertensão arterial, entre profissionais de 

enfermagem de Salvador-BA. Naquele estudo, foi observada uma interação estatística entre a 

sobrecarga doméstica e o tipo de ocupação, o ritmo acelerado, a pressão da chefia e a 

percepção do trabalho, como desvalorizado; a observação se estendeu à infra-estrutura 

domiciliar ampliada e à insuficiência de tempo para o descanso e o lazer. Por outro lado, na 

ausência do estresse profissional, mesmo representando grande desgaste físico, a sobrecarga 

doméstica, isoladamente, não se constitui fonte de tensão para as mulheres estudadas, não 

estando associada à ocorrência de hipertensão arterial. O nosso achado, corroborado pelo de 

Aquino (1996), pode ser explicado pelo significado de que o espaço doméstico representa 



para a mulher de baixa renda, ou seja, um espaço de realização do ser mulher (Sarti, 1996) e 

de autonomia e poder (Oakley, 1974). Além disso, uma longa jornada de trabalho doméstico 

em casa não significa uma jornada ininterrupta de trabalho, tendo em vista que a mulher, em 

seu domicílio, imprime o ritmo que quer dar ao seu trabalho, exercendo controle pleno sobre 

ele, ao contrário do que ocorre no emprego doméstico, em que esse ritmo é definido pelo 

empregador. Ainda podemos sugerir que as atividades domésticas podem ser consideradas, 

também, atividades físicas que evitam o sedentarismo. Já foi demonstrado, em estudos 

prévios que grupos com atividades físicas regulares apresentaram níveis de pressão arterial 

mais baixos do que os ocorrentes com grupos sedentários (Gyntelberg & Meyer, 1974). 

Além do trabalho doméstico fora de casa, a idade e índice de massa corporal, estavam, 

como esperado, significativamente associados com o desenvolvimento da hipertensão arterial 

em nosso estudo, ou seja, a freqüência da hipertensão arterial tem crescimento com o 

compatível aumento da idade e do IMC. Ao contrário da idade e do IMC, uma maior renda 

familiar e horas trabalhadas em trabalho doméstico, no próprio domicílio, estiveram 

associados, significativamente, a uma menor ocorrência de hipertensão arterial. 

Esse estudo foi desenhado na tentativa de reduzir, ao máximo, possíveis fatores que 

pudessem ameaçar a sua validade. Uma primeira preocupação foi a classificação de casos e 

controles. Procuramos estabelecer pontos de cortes, já descritos na literatura, que 

distinguissem bem os casos dos controles; para isso, utilizamos os critérios do VI JNC (1997), 

ficando os controles sendo aquelas mulheres que tivessem pressão arterial  ótima (PAS<120 

mmHg e PAD<80 mmHg) e os casos mulheres que apresentassem a pressão arterial 

classificada como o I estágio de hipertensão(PAS >=140 mmHg e/ou PAD>=90 mmHg). Esse 

procedimento visou minimizar a classificação de não hipertensas, como casos, e a de 

hipertensas, como controles. 

A possibilidade de erro de classificação, decorrente do conhecimento do observador, 

sobre quem era caso ou controle, gerando tendenciosidade na coleta de informações (viés do 

observador), foi dirimida pelo fato de que as medidas da pressão arterial eram feitas por uma 

pessoa e a entrevista por outra, em salas distintas, sendo resultados das medidas da pressão 

arterial vistos apenas pelo entrevistador, após o término da entrevista, evitando-se, assim, o 

acesso da entrevistadora a informações que pudessem influenciar as informações colhidas. 

Uma segunda preocupação foi garantir a comparabilidade entre casos e controles. Para 

isso, os controles foram selecionados diretamente da população que forneceu os casos, com a 

garantia de que os dois grupos fossem observados sob as mesmas condições. 



Um fator que poderia ter contribuído para ameaçar a validade do estudo foi justamente 

aquele, seguindo o qual os casos selecionados eram casos prevalentes de hipertensão arterial, 

pelo que poderiam ter sido geradas associações dos fatores de risco, devido ao “efeito de 

sobrevivência”. Todavia, esse efeito foi minimizado por alguns motivos: (i) a grande maioria 

das mulheres não sabia de sua condição de hipertensa, só vindo a descobrir-se portadora de 

hipertensão, a partir desse estudo; (ii) por ser a hipertensão arterial uma doença crônica que  

não se manifesta com sintomas fortemente sentidos, ela é considebrada pouco importante para 

a população; (iii) em outro estudo que está sendo desenvolvido junto a essa mesma população, 

sobre conhecimentos, atitudes e práticas alusivos à hipertensão arterial, (comunicação pessoal. 

Márcia Theophilo Lima, 2000), não foi encontrada nenhuma diferença significativa entre 

conhecer a doença e ter mudado de hábitos, em relação aos fatores de risco para hipertensão 

arterial. Esse padrão de comportamento, em relação à hipertensão arterial, também é referido 

na literatura (Aubert et al. 1998;  Suminski et al. 1999); (iv) é pouco provável que as variáveis 

renda familiar e trabalho doméstico, que ficaram no modelo final da análise ajustada, tenham 

sofrido mudanças ao longo da vida dessas mulheres, donde se infere que elas já estavam 

presentes em suas vida antes da doença começar; e (v) as variáveis idade e IMC, que também 

permaneceram no modelo final, sofrem mudanças com o tempo, não obstante entretanto 

ambas as variáveis já terem sido comprovadas em estudos de coorte que tem uma relação de 

causalidade com a hipertensão arterial. 

Uma terceira preocupação, foi a de que a relação entre trabalho doméstico fora de 

casa, fosse ilegítima, devido a possíveis confundidores. Nesse sentido, em nossa análise 

ajustada, procuramos controlar todas as variáveis já classicamente descritas, como também 

aquelas suspeitas por nós, como fator de risco para hipertensão arterial (variáveis apresentadas 

nas tabelas). A associação dessas variáveis com hipertensão arterial, não modificaram o efeito 

da sobrecarga de trabalho doméstico fora de casa, para hipertensão arterial. 

Em suma, podemos supor que o estudo alcançou a qualidade pretendida para seus 

resultados e que alguns vieses, que porventura tenham ocorrido, seriam na direção de 

mascarar a associação entre trabalho doméstico fora de casa e hipertensão arterial. 

Esse estudo parece ser o primeiro no Brasil que buscou examinar a associação entre 

trabalho doméstico e outras ocupações, considerando o trabalho assalariado como fardo 

adicional. Essa inversão na lógica dos estudos publicados (James, et al., 1993; Blumenthal et 

al., 1995), com respaldo no trabalho doméstico, como sendo o fardo adicional ao trabalho 

assalariado, se deu, sobretudo, pelo fato de que, em nossa realidade, a mulher, com pouca 



qualificação profissional, tem uma trajetória intermitente de trabalho (Sarti, 1996), ou quando 

muito, tem um trabalho de meio período, não se desobrigando das atribuições domésticas, da 

lida da casa, do preparo das refeições e do cuidar dos filhos. Da nossa amostra, somente 24% 

das mulheres tinham uma atividade remunerada fora de casa, caracterizando que em uma 

população de baixa renda, a mulher não consegue se inserir no mercado de trabalho, cabendo-

lhe o trabalho doméstico como atividade principal. 

Os achados deste estudo, merecem ser replicados em outros desenhos metodológicos e 

em outros lugares para que seja estabelecida sua validade. Um estudo transversal, pode muito 

bem ser conduzido, com a finalidade de verificar se existem diferenças significativas na 

prevalência de hipertensão arterial, entre mulheres empregadas domésticas e mulheres com 

outras ocupações e baixo status ocupacional. Um estudo prospectivo necessita, portanto, ser 

desenvolvido, para investigar se há um aumento da pressão arterial constante em mulheres 

expostas à sobrecarga de trabalho, em comparação às não expostas. Finalmente, estudos 

qualitativos devem ser conduzidos, no sentido de avaliar aspectos subjetivos do trabalho e sua 

relação com a saúde, para as mulheres, uma vez que essas dimensões subjetivas não puderam 

ser apreendidas com o uso da metodologia adotada em nosso estudo. 
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ANEXO I 
 

FICHA Nº: ________ 

CENTRO INTEGRADO DE DIABETES E HIPERTENSÃO 

PROJETO: EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES NUMA 

POPULAÇÃO URBANA DE BAIXA RENDA, DO CONJUNTO HABITACIONAL 

METROPOLITANO 

 

 

 CENSO SOCIODEMOGRÁFICO DOMICILIAR  
 

 

 

01. RUA:________________________________________ 02.CASA Nº:________ 

 

 

03. QUADRA Nº:__________   04.CASA Nº:________ 

 

 

04. REGISTRAR ONDE A FAMILIA RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 ANOS(Dos dias 

atuais para o passado): 

 

 

MUNICIPIO 

NA ZONA 

URBANA OU 

RURAL ? 

PERÍODO 

(Mes/Ano) 

OBSERVAÇÕES 

  DE ____ /____  

A ____ /____ 

 

  DE ____ /____  

A ____ /____ 

 

  DE ____ /____  

A ____ /____ 

 

  DE ____ /____  

A ____ /____ 

 

  DE ____ /____  

A ____ /____ 

 

 

 

4.1. FAZER A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA 

PRESSÃO ARTERIAL E FREQUENCIA 

CARDÍACA 

 

05.  COMPRIMENTO 1:____________ Passos  LARGURA 1:__________ Passos  

 

COMPRIMENTO 2:____________ Passos  LARGURA 2:__________ Passos 

 

COMPRIMENTO 3:____________ Passos  LARGURA 3:__________ Passos 

 



06. COMPOSIÇÃO DA FAMILIA: 

 

 

NOME 

 

GEST. 

 

SEXO 

 

IDADE 

 

POSIÇÃO
§
 
PRIMEIRA 

LEITURA 

SEGUNDA 

LEITURA 

FC PS PD FC PS PD 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

§
 1:PAI;  2:MÃE;   3:Filho/Filha  do/da  Pai/Mãe;  4:Filho/Filha  do/da  Filho/Filha; 

  5:Esposo/Esposa  do/da  Filho/Filha;   6:Pai/Mãe do PAI/MÃE;   7:Outros 

 

 

 


