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RESUMO 

Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) apresentam a maior 

carga de morbi-mortalidade na maioria dos países de baixa, média e alta renda. Os 

principais grupos de DCNT são as doenças do aparelho circulatório, as doenças crônicas 

do aparelho respiratório, os vários tipos de câncer e o Diabetes Mellitus. As DCNT 

estão associadas a fatores de risco múltiplos, modificáveis ou não, relativos aos hábitos 

de vida e à exposições sócio-demográficas. O Brasil estruturou na última década um 

sistema nacional de vigilância baseados nos inquéritos populacionais e nos sistemas de 

informações de morbidade e mortalidade das DCNT e o acompanhamento dos seus 

fatores de risco. No entanto, esses inquéritos não têm poder estatístico para estimar 

indicadores para municípios que não são capitais. A presente dissertação visa preencher 

essa lacuna através da realização de um inquérito de base populacional no município de 

Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia- Goiás na região Centro-Oeste do 

Brasil. Objetivos - Estimar as prevalências das principais DCNT, dos seus fatores de 

risco, bem como investigar os fatores associados à hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

no município de Senador Canedo, Goiás. Metodologia – Trata-se de um estudo 

transversal, com entrevista domiciliar, para uma amostra complexa em que foram 

selecionados, de forma aleatória, adultos de 18 anos e mais residentes em Senador 

Canedo. Foi aplicado instrumento de coleta de dados contendo variáveis sobre as 

DCNT, seus fatores de risco, utilização de serviços de saúde e realizadas medidas 

antropométricas, pressão arterial e coletada amostra de sangue venoso para dosagem de 

colesterol (total e HDL) e hemoglobina glicada. Foram estimadas as prevalências de 

HAS aferida, autoreferida e a HAS total (autoreferida e/ou aferida), Diabetes melitus 

(DM) aferido, autoreferido e a DM total, Evento cardiovascular (infarto ou Acidente 

Vascular Encefálico) referido, e prevalência dos fatores de risco. Foram analisados os 

fatores associados a HAS total através da análise multivariável hierarquizada pela 

regressão de Poisson. Resultados – Foram realizadas entrevistas em 603 domicílios, 

com 709 indivíduos participantes. Estimou-se as prevalências de HAS total (23,65%; 

IC95%: 19,29-28,65) e diabetes mellitus total (8,47%; IC95%: 6,31-11,28) e para os 

seguintes fatores: consumo recomendado de frutas e hortaliças (44,3%; IC95%: 40,4-

48,2), atividade física recomendada no lazer (21,9%; IC95%: 16,7-28,1), consumo 

abusivo de álcool (23,3%; 17,2-30,9%), tabagismo atual (17,8%; 13,2-23,6), sobrepeso 

(33,6%; IC95%: 28,3-39,4) e obesidade (23,9%; 20,6-27,7). Os principais fatores 



10 

associados à HAS total foram: indivíduos sem instrução e com fundamental incompleto 

(RP ajustada [RPaj]: 1,73; IC95%: 1,00-3,00), inativos no lazer (RPaj: 1,65; IC95%: 1,06-

2,55), circunferência da cintura aumentada (RPaj: 6,54; IC95%: 3,99-10,70), 

hipercolesterolemia (RPaj 4,09, IC95% 2,25 – 7,47) e idade igual ou superior à 60 anos 

(RPaj: 2,39; IC95%: 1,19-4,78). Conclusão - O estudo identificou os principais fatores 

de risco e proteção para DCNT, quando comparado com Goiânia, Goiás e o Brasil, as 

prevalências dos fatores de risco e das DCNT foram compatíveis com os descritos em 

outros estudos. O inquérito mostra que as metas para o enfrentamento dos principais 

fatorem de risco ainda está longe de ser atingida, visto que muito hábitos de vida 

recomendados precisam ser fortificados.  

Palavras-chave: Doença crônica, Epidemiologia, Prevalência, Fatores de Risco, Estudo 

de Corte Transversal.  
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ABSTRACT 

Introduction: Chronic Noncommunicable Diseases (NCD) have the highest morbidity 

and mortality burden in most low, middle and high income countries. The main types of 

NCD are cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and Diabetes 

Mellitus. NCD are associated with multiple risk factors, modifiable or not, related to 

living habits and socio-demographic exposures. In the last decade, Brazil has structured 

a national surveillance system based on population surveys and morbidity and mortality 

information systems for NCD and monitoring their risk factors. However, these surveys 

do not have the statistical power to estimate indicators for municipalities that are not 

capitals. This study aims to fill this gap by conducting a population-based survey in the 

municipality of Senador Canedo, Metropolitan Region of Goiânia-Goiás in the Center-

West Region of Brazil. Objectives - To estimate the prevalence of major NCD, their 

risk factors, as well as to investigate the factors associated with Systemic Arterial 

Hypertension in the city of Senador Canedo, Goiás. Methodology - This is a cross-

sectional study with a home interview, for a complex sample in which adults of 18 years 

and older residing in Senador Canedo were randomly selected. A data collection 

instrument containing variables on NCD, their risk factors, use of health services and 

anthropometric measurements, blood pressure and collected venous blood samples for 

cholesterol (total and HDL) and glycated hemoglobin were used. The prevalence of 

self-reported and verified SAH, and total SAH (self-reported and / or verified)  was 

estimaded,  self-reported, and verified DM and total DM, cardiovascular event 

(infarction or stroke), and prevalence of risk factors. The factors associated to total SAH 

were analyzed through the multivariable analysis hierarchized by Poisson Regression. 

Results - Interviews were conducted in 603 households, with 709 participants. Was 

estimated the prevalence of hypertension (23.65%, 95% CI: 19.29-28.65) diabetes 

mellitus (8.47%, 95% CI: 6.31-11.28) and risk factors: recommended consumption of 

fruits and vegetables (44.3%, 95% CI: 40.4-48.2), leisure-time physical activity (21.9%, 

95% CI: 16.7-28.1), abusive consumption of alcohol (23.3%, 17.2-30.9%), current 

smoking (17.8%, 13.2-23.6), overweight (33.6%, 95% CI: 28.3-39, 4) and obesity 

(23.9%, 20.6-27.7). The main factors associated with SAH were: individuals without 

education and with fundamental incompleteness (RP adjusted [RP]: 1.73, 95% CI: 1.00-

3.00), leisure idle (RPaj: 1.65, 95% CI, : 1.06-2.55), increased waist circumference 

(RPaj: 6.54, 95% CI: 3.99-10.70), hypercholesterolemia (RPaj 4.09, 95% CI 2.25-7.47) 
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and age 60 years or older (RPaj: 2.39; 95% CI: 1.19-4.78) Conclusion - The study 

identified the main risk factors and protection for NCD, when compared with Goiânia, 

Goiás and Brazil, the prevalence of risk factors and CNCDs were compatible with those 

described in other studies. The results of the study showed that healthy eating, exercise, 

weight control and reducing inequalities in access to education need to be fortified. 

Keywords: Chronic disease, Epidemiology, Prevalence, Risk Factors, Cross-Sectional 

Study. 
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 APRESENTAÇÃO 

Foi realizada no ano de 2016 no município de Senador Canedo Goiás uma 

pesquisa intitulada - Prevalência de Fatores de Risco para Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis e Estimativa do Risco Global para Doenças Cardiovasculares e para 

Diabetes Mellitus Tipo 2 na População do Município De Senador Canedo, Goiás”.  

Trata-se de um inquérito domiciliar com objetivo de estimar a prevalência de 

fatores de risco para doenças e agravos crônicos não transmissíveis, bem como estimar 

o risco global para doenças cardiovasculares (Risco de Framingham) e o risco para o 

diabetes mellitus tipo 2. A população de estudo é composta de adultos maiores de 18 

anos, residentes na área urbana do referido município, mas a amostra para atender o 

objetivo da estimativa de Risco de Framingham, é constituída por uma subamostra de 

adultos, maiores de 30 anos. 

A coleta de dados aconteceu mediante aplicação do mesmo questionário utilizado 

pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2013 nos módulos: estilo de vida, doenças 

crônicas, utilização dos serviços de saúde, percepção do estado de saúde, acidentes e 

violências e saúde da mulher. Além disso, foram feitas aferições de pressão arterial, 

circunferência da cintura, altura, peso e por fim, a dosagem das concentrações de 

hemoglobina glicada, colesterol total e colesterol HDL dos participantes.  

A presente dissertação é parte integrante dessa pesquisa e apresenta os resultados 

das prevalências dos fatores de risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) e a prevalência de hipertensão arterial sistêmica e os seus fatores associados.   
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Doenças Crônicas Não Transmissíveis e sua carga no Brasil e no Mundo 

O termo Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) refere-se a um grupo de 

doenças que tende a acompanhar os indivíduos por longos períodos de suas vidas. Sua 

causalidade não está relacionada com mecanismos de transmissão por agentes 

etiológicos, como ocorre com as doenças transmissíveis, mas são afecções que resultam 

de uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais, 

(LESSA, 1998).  

As DCNT impactam significativamente a morbimortalidade no âmbito da saúde 

mundial, pois acarretam mais mortes do que todas as outras causas combinadas. Foram 

responsáveis por 70% das mortes em 2012 o que representou 40 milhões de óbitos. Os 

países de média e baixa renda concentram 87% das mortes prematuras, antes dos 70 

anos de idade, por DCNT, o que representou 17 milhões de óbitos em 2012 (WHO, 

2014a). 

As quatro principais doenças desse grupo, que abarcam 81% dos óbitos por 

DCNT, são as doenças cardiovasculares – doenças isquêmicas do coração e os acidentes 

vasculares encefálicos, as neoplasias malignas, as doenças respiratórias crônicas e o 

diabetes (WHO, 2014a).  

Os fatores de risco para DCNT são múltiplos e compartilhados. Eles são 

classificados em fatores não modificáveis como idade, sexo, raça/etnia e histórico 

familiar e fatores modificáveis que incluem os relacionados ao estilo de vida, como o 

tabagismo, consumo abusivo de álcool, comportamentos alimentares inadequados – 

consumo excessivo de gordura saturada, açúcar, sal de cozinha e carência de fibras na 

dieta, sedentarismo, sobrepeso, obesidade e obesidade abdominal (ALMEIDA FILHO; 

BARRETO, 2011; WHO, 2011a)  

Os hábitos alimentares com o consumo de alimentos não saudáveis e a 

inatividade física geram o aumento da pressão arterial, da glicose no sangue, as 

dislipidemias e a obesidade. Estes são classificados como fatores intermediários 

metabólicos e são os principais culpados pelo aparecimento das doenças 

cardiovasculares que são responsáveis pelo maior número de mortes prematuras dentre 

as DCNT (WHO, 2014a). 
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Como os fatores ambientais e comportamentais são muito importantes para o 

aparecimento das DCNT, a urbanização sem planejamento, a globalização de hábitos de 

vida considerados não saudáveis associados à produção em alta escala e marketing dos 

alimentos processados e ultra-processados e o envelhecimento populacional foram 

determinantes da epidemia mundial de DCNT (WHO, 2014a). 

As DCNT geram impactos financeiros importantes desde custos diretos para os 

doentes e suas famílias e para os sistemas de saúde à custos indiretos para a sociedade e 

o governo. Em um estudo realizado em 2011 pela Escola de Saúde Pública de Harvard, 

estima-se que o custo das DCNT para as economias mundiais ao longo das próximas 

duas décadas possa chegar a 47 milhões de dólares. E para o Brasil, o custo anual pode 

chegar a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) (BLOOM et al., 2011).  

No Brasil, cerca de 72,8% das mortes são atribuídas às DCNT (doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer e outras, inclusive 

doenças renais) (BRASIL, 2015). A inversão na predominância da mortalidade por 

doenças transmissíveis pela ascensão da morbidade por DCNT ocorreram a partir de 

meados da década de 1970 quando se iniciou o processo de transição epidemiológica, 

resultado de profundas mudanças sociais que emergiram com a industrialização e o 

desenvolvimento (CARMO, 2003). 

Dentre as DCNT, no presente trabalho, destacam-se as doenças cardiovasculares 

e a diabetes mellitus. 

1.2. Doenças Cardiovasculares 

Do grupo das doenças cardiovasculares, do ponto de vista nosológico, fazem 

parte às descritas no capítulo IX da Classificação Internacional das Doenças na versão 

10 (CID-10) que abrangem entre elas a hipertensão arterial sistêmica, doenças 

isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares e doença vascular periférica 

(ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011). 

As doenças cardiovasculares representam quase 30% das mortes em todo o 

mundo. E a perspectiva é de que o número de óbitos possa chegar a 23,3 milhões em 

2030, com a doença isquêmica do coração e doença cerebrovascular ocupando o 

primeiro lugar tanto em países de alta, média e baixa renda (MATHERS; LONCAR, 

2006).  
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As doenças do aparelho circulatório compreendem um espectro amplo de 

síndromes clínicas, mas têm nas doenças hipertensivas e nas doenças isquêmicas do 

coração a sua maior carga na população. As principais manifestações são a Hipertensão 

Arterial Essencial, as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares, 

além das doenças das artérias e dos vasos periféricos com grande impacto na qualidade 

de vida e produtividade dos indivíduos na população (WHO, 2011b).  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada pelo aumento da pressão 

arterial sistólica, maior ou igual a 140 mmHg e diastólica, maior ou igual a 90 mmHg 

(SBHA, 2016).  

A fisiopatologia da HAS é caracterizada por alterações na estrutura das artérias, 

do miocárdio, nas coronárias e no sistema de condução elétrica do coração. Os 

principais desfechos decorrentes da HAS são o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a 

Insuficiência Cardíaca (IC), a Doença Arterial Periférica (DAP), o Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e a Doença Renal Crônica (DRC) (FROHLICH et al., 1992). 

Segundo estimativas globais da Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

prevalência de HAS é de 25% da população, com previsão de aumento de 60% do 

número de casos até 2025. No Brasil a prevalência de HAS autorreferida entre pessoas 

com 18 anos ou mais, segundo dados da Pesquisa nacional de Saúde 2013 foi de 21,4% 

(IBGE, 2014a; MALTA et al., 2016)  

Os principais fatores associados à HAS são os distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes (SBHA, 2016) e 

fatores comportamentais como consumo de sal, inatividade física, alimentação 

inadequada (WHO, 2003, 2011a). A dieta, hiperssódica, o consumo abusivo de bebida 

alcoólica, a inatividade física e a obesidade são fatores diretamente associados ao 

aumento da pressão arterial, e estes efeitos se acumulam com a idade (WHO, 2011a).  

1.3. Diabetes mellitus  

O Diabetes mellitus (DM) é um grupo de distúrbios metabólicos que possui a 

hiperglicemia como resultado da deficiência da ação e/ou secreção da insulina. 

Clinicamente é classificado em quatro tipos, DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos 

específicos e DM gestacional. O DM Tipo 1, associada a um processo autoimune, 

caracteriza-se pela destruição das células beta do pâncreas que resulta na deficiência da 
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produção da insulina. O DM Tipo 2, que corresponde de 90 a 95% dos casos, é 

originado por problemas na ação e secreção da insulina e na regulação da produção 

hepática da glicose (IDF, 2015). É causado pela interação de fatores genéticos e 

ambientais, principalmente, dietas ricas em açúcares e gordura, sedentarismo, sobrepeso 

e obesidade. Há ainda duas categorias, referidas como pré-diabetes, que são a glicemia 

de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída. Essas categorias não são entidades 

clínicas, mas são fatores de risco para o desenvolvimento de DM e doenças 

cardiovasculares (DCV) (SOUZA et al., 2012). A DM Tipo 2 pode acometer pessoas de 

qualquer faixa etária, mas geralmente manifesta-se a partir dos 40 anos de idade (SBD, 

2014). 

Atualmente, estimativas indicam que 387 milhões de pessoas no mundo tenham 

DM com previsão de 471 milhões de casos até 2035 (IDF, 2015). Segundo a 

International Diabetes Federation (IDF) no Brasil em 2013 foram 11,9 milhões de 

casos, na faixa etária de 20 a 79 anos, e com projeção de atingir 20 milhões de casos até 

2035 (IDF, 2015). Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 6,2% da população 

brasileira de 18 anos e mais referiram diagnóstico médico de diabetes mellitus 

(MALTA; SZWARCWALD, 2015).  

É importante salientar que a magnitude do diabetes e outras anormalidades da 

tolerância à glicose são consideravelmente mais elevados do que as estimativas acima, 

se as categorias de "jejum prejudicado" e "tolerância à glicose prejudicada", também 

fossem incluídas. A tolerância à glicose prejudicada e a glicemia de jejum prejudicada 

são categorias de risco para desenvolvimento futuro de diabetes e doenças 

cardiovasculares Pesquisas estimam que pessoas com glicemia elevada apresentam um 

risco 27% maior de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com as com 

níveis normais de glicose (LEVITAN et al., 2005). Além disso, em alguns grupos 

etários, as pessoas com diabetes têm o dobro do risco de desenvolver o acidente 

vascular cerebral (BODEN-ALBALA et al., 2008). 

O número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do 

envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de 

obesidade, da mudança do padrão alimentar e do sedentarismo, bem como do 

envelhecimento populacional (SBD, 2014).  
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1.4. Fatores de Risco para as Doenças Crônicas não Transmissíveis 

1.4.1. Hábitos alimentares 

O padrão de consumo alimentar está associado de forma direta com as principais 

DCNT. O consumo de frutas e hortaliças e de alimentos com alto teor de gordura, 

açúcar ou sal são os principais marcadores para avaliar essa associação. 

A ingestão recomendada de frutas e hortaliças reduzem o risco de doenças 

cardiovasculares, câncer de estômago e câncer colorretal (BAZZANO, 2005). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 14% das mortes por câncer 

gastrointestinal, 11% das mortes por doença isquêmica cardíaca e 9% das mortes por 

acidente vascular encefálico no mundo são consequências do baixo consumo desses 

alimentos (WHO, 2011a). 

A recomendação da OMS é de que sejam consumidos 400 gramas desses 

alimentos por dia, o que equivale a 5 porções diárias. No Brasil, para os indicadores de 

consumo alimentar, 36% da população adulta relata consumir frutas e hortaliças 

regularmente e apenas 23,6% referiram consumo recomendado de frutas e hortaliças 

(MALTA et al., 2013). 

O consumo excessivo de alimentos ricos em gordura saturada e gordura trans 

aumenta o risco de desenvolvimento das doenças coronarianas e que quando 

substituídas por gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas o risco diminui (HU et al., 

1998). Outras pesquisas apontam que a mesma associação é observada com o risco para 

o diabetes tipo 2 (MEYER et al., 2001; SALMERÓN et al., 2001).  

A quantidade de sal na dieta é um importante determinante para a hipertensão e 

risco cardiovascular, 1 milhão de mortes anuais foram atribuídos ao excesso de sal 

(WHO, 2010). O sódio, principal componente do sal, é um íon importante para 

regulação pressórica realizada pelos rins, a dieta rica em sódio altera, principalmente, o 

sistema renina-angiotensina, levando a HAS (HEIMANN, 2000).  

A OMS recomenda uma ingestão de sal menor do que 5 gramas diárias para 

prevenir doenças cardiovasculares (WHO, 2007). Contudo, pesquisas em diversos 

países apontam que o consumo de sal é muito maior (BROWN et al., 2009). No Brasil, 

16% da população adulta considera o seu consumo de sal alto ou muito alto, e esse valor 

pode estar subestimado, visto a difícil compreensão da dimensão que 5 g de sódio 

representa no preparo dos alimentos somado aos industrializados (OLIVEIRA et al., 

2015).  
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O nível global de consumo de sal é de 9 -12 gramas por dia, se essa quantidade 

fosse reduzida para o recomendado, 5 gramas diária, haveria um grande impacto na 

redução dos casos de hipertensão e doenças cardiovasculares (HE; MACGREGOR, 

2009). 

1.4.2. Atividade física 

É comprovado que a prática da atividade física tem importante papel no controle 

das DCNT. E o estudo epidemiológico pioneiro que identificou associação entre a 

inatividade física e o risco para doenças crônicas foi conduzido por Morris J. em 1953 

(BLAIR et al., 2011). 

Em 1995, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o American 

College of Sports Medicine (ACSM) recomendaram a prática de 30 minutos, de 

atividade moderada, na maioria dos dias da semana, como forma de prevenção para as 

DCNT (PATE et al., 1995).  

A prática de atividade física moderada ou vigorosa por tempo inferior a 150 

minutos semanais foi responsável, em 2008, por 6% das mortes por doença coronariana, 

7% das mortes por diabetes tipo 2, 10% das mortes por câncer de mama e 10% das 

mortes por câncer de colón, causando mais de 5 milhões de mortes por ano no mundo 

(LEE, 2012) 

De acordo com a OMS praticar 150 minutos semanais de atividade física reduz 

em aproximadamente 30% o risco de doença cardíaca isquêmica, em 27% o risco de 

diabetes e entre 21 e 25 % o risco de câncer de mama e cólon. Além disso, a atividade 

física é fator de proteção para o AVE, hipertensão e depressão. É muito importante para 

o gasto energético e controle de peso (WHO, 2011b). 

As pessoas consideradas insuficientemente ativas têm um risco aumentado de 

20-30% de mortalidade por todas as causas em comparação com as ativas (WHO, 

2011c).  

No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, a prevalência de pessoas 

que praticam os níveis de atividade física recomendados está em torno de 22,5, sendo 

mais prevalente nos homens (27,1%) do que nas mulheres (18,4%) (MIELKE et al., 

2015). 
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1.4.3. Sobrepeso, obesidade e gordura abdominal 

Obesidade pode ser definida como acumulação excessiva de gordura corporal 

prejudicial à saúde (SCHMIDT, 2005). No entanto, não apenas a obesidade, mas o 

sobrepeso e a distribuição da gordura acumulada dentro do corpo com a sua 

concentração na área abdominal são importantes determinantes da saúde (WHO, 2000).  

A definição de obesidade baseia-se no indicador índice de massa corporal (IMC) 

que categoriza os indivíduos como sobrepeso e obesidade. É calculado estabelecendo 

uma relação entre a massa em quilogramas e a altura em metros elevado ao quadrado do 

indivíduo. São classificados com sobrepeso indivíduos com IMC maior ou igual a 25 

kg/m2 e com obesidade indivíduos com IMC maior ou igual a 30 kg/m2 (WHO, 2000).  

No entanto, o IMC não leva em conta a grande variação na distribuição de 

gordura corporal. O perímetro da cintura, medida do ponto médio entre a borda inferior 

das costelas e a crista ilíaca, fornece um dado mais prático sobre a distribuição de 

gordura abdominal, que pode ser usado para estabelecer associações com problemas de 

saúde (WHO, 2008). A recomendação é que a medida da circunferência da cintura deve 

ser menor do que 88 cm para as mulheres e menor do que 102 cm para os homens 

(WHO, 2008).  

Em 2008, 35% dos adultos maiores de 20 anos em todo o mundo estavam acima 

do peso (IMC ≥ 25) e 14% eram obesos (IMC ≥ 30). Uma comparação com dados de 

1980 mostra que a prevalência da obesidade dobrou, com estimativa de 

aproximadamente 200 milhões de obesos em 2008 (FINUCANE et al., 2011).   

Em todo o mundo, 2,8 milhões de pessoas morrem todos os anos como resultado 

de sobrepeso (incluindo obesidade) e cerca de 35,8 milhões (2,3%) dos Anos de Vida 

Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALYs) globais são causados pelo excesso de 

peso ou obesidade(WHO, 2011a). 

Sobrepeso e obesidade levam a efeitos metabólicos adversos sobre a pressão 

arterial, colesterol, triglicérides e resistência à insulina. Os riscos de doença 

coronariana, acidente vascular cerebral isquêmico e diabetes mellitus tipo 2 aumentam 

de forma constante com o aumento do índice de massa corporal (IMC) (WHO, 2002). 

No Brasil a PNS estimou que 56,9% da população adulta apresenta excesso de 

peso e que 20,8% são obesos. Além disso, 37,7% têm medida da circunferência 

abdominal aumentada (IBGE, 2015). 
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1.4.4. Hipercolesterolemia  

As lipoproteínas são responsáveis pelo transporte dos lipídeos no plasma. Existem 

quatro classes de lipoproteínas - lipoproteínas de densidade muito baixa ou “very low 

density lipoprotein” (VLDL) rica em triglicerídeos e as ricas em colesterol de densidade 

baixa “low density lipoprotein” (LDL) e de densidade alta ou “high density lipoprotein” 

(HDL) (SBC, 2013).  

O acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol como a LDL no compartimento 

plasmático resulta em hipercolesterolemia. A medida do colesterol total, soma de todos 

os tipos de lipoproteínas plasmáticas, é considerada alta quando sua dosagem no soro é 

maior ou igual a 240 mg/dl (SBC, 2013).  

Existe uma associação entre os níveis altos de colesterol e o aumento do risco para 

doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e outras doenças vasculares (EZZATI et 

al., 2002). No mundo, um terço da cardiopatia isquêmica é atribuível ao colesterol alto. 

Em geral, estima-se que o colesterol elevado cause 2,6 milhões de mortes (4,5% do 

total) e 29,7 milhões de DALYs, ou 2,0% dos DALYs totais (WHO, 2011a). 

O aumento do colesterol total é uma das principais causas da carga de doenças nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento (MEYER et al., 2001). Por exemplo, uma 

redução de 10% no colesterol sérico em homens com 40 anos de idade tem sido relatada 

como resultando uma redução de 50% na doença cardíaca dentro de cinco anos. A 

mesma redução do colesterol no soro para homens com 70 anos poderia resultar em uma 

redução média de 20% na ocorrência de doença cardíaca nos próximos cinco anos 

(LAW; WALD; THOMPSON, 1994). No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde 2013 

mostrou que 12,5% da população adulta relatou diagnóstico médico de colesterol alto 

(IBGE, 2014). 

1.4.5. Tabagismo 

O tabagismo tem sido alvo de enfrentamento de diversas políticas públicas de 

saúde devido a sua importância como principal causa evitável de adoecimento e morte 

prematura em todos os países. O uso do tabaco é comprovadamente associado ao 

aparecimento de diversas doenças crônicas (WHO, 2011d).  

Evidências epidemiológicas apontam que 45% dos óbitos por doença 

coronariana (infarto agudo do miocárdio – IAM), 85% por doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), 25% por doenças cerebrovasculares e 30% por câncer podem ser 
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atribuídos ao tabagismo. As mortes anuais relacionadas com o tabaco deverão aumentar 

para 7,5 milhões em todo mundo até 2020 (KONTIS et al., 2014). 

No Brasil, a epidemia de tabagismo iniciou-se na década de 70, nessa época 

existia no pais 25 milhões de fumantes e dez anos depois o número passou para 33 

milhões o que representou um crescimento de 32%.(CAVALCANTE, 2005)  

Atualmente, após diversas ações voltadas ao combate do tabagismo, mesmo 

sendo o segundo maior produtor e o maior exportador de tabaco, o Brasil conseguiu 

diminuir a prevalência de fumantes no país (CAVALCANTE, 2005). Houve uma 

redução da prevalência do tabagismo de 34,8% em 1989 para 11,3% em 2013 

(MONTEIRO et al., 2007).  

1.4.6. Uso abusivo do álcool 

O padrão de consumo do álcool ao longo do tempo e não apenas o volume tem 

sido associado a doenças e agravos não transmissíveis (REHN et al., 2003). De acordo 

com a classificação da OMS e o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) dos Estados Unidos, o uso abusivo de álcool é definido como o consumo de 5 

ou mais doses de bebidas alcoólicas para os homens ou 4 ou mais doses de bebidas 

alcoólicas para as mulheres em uma única ocasião nos últimos 30 dias (NIAAA, 2004).  

Esse padrão de consumo é um importante fator de risco para mortes prematuras 

e deficiências no mundo causadas, em sua maior parte, pelo câncer, doenças do fígado e 

doenças cardiovasculares (WHO, 2014b). A relação entre o consumo de álcool e 

doenças isquêmicas do coração e cerebrovasculares é complexa (WHO, 2014b).  

Em uma revisão sistemática sobre o volume de álcool consumido e a carga de 

doenças verificou-se que o consumo de álcool aumenta o risco para as seguintes 

doenças crônicas: câncer de boca e orofaringe, câncer esofágico, câncer de fígado, 

câncer de mama, depressão, epilepsia, doença hipertensiva, Acidente Vascular Cerebral 

hemorrágico e cirrose do fígado. A Doença cardíaca coronária e lesões intencionais e 

involuntárias dependem dos padrões de consumo, além do volume médio de consumo 

de álcool. A maioria dos efeitos do álcool encontrado foi prejudicial, mas para certos 

padrões de consumo, observa-se a influência benéfica sobre doenças cardiovasculares, 

AVC e diabetes mellitus (REHN et al., 2003). 

Em 2012 139 milhões de DALYs ou 5,1% da carga global de doenças e lesões 

foram atribuídos ao consumo de álcool. Existem diferenças significativas na proporção 
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de mortes globais atribuíveis ao álcool por sexo, em 2012, 7,6% de óbitos entre os 

homens e 4,0% entre as mulheres (WHO, 2014b). 

No Brasil, a Pesquisa nacional de Saúde 2013 identificou uma prevalência de 

consumo abusivo de álcool igual a 21,6% para o sexo masculino e de 6,6% para o 

feminino (IBGE, 2014a; MACINKO et al., 2015)  

1.5. Plano de enfrentamento 

O aumento da carga global das DCNT nos países de alta, média e baixa renda, 

intensificaram estratégias mundiais para o controle desses agravos. Para enfrentar esses 

problemas a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas fizeram gestão junto 

aos países no sentido de implantar planos de enfrentamento das DCNT com foco na 

redução das mortes prematuras e redução dos seus principais fatores de risco.  

Em 2011 ocorreu a Reunião de Alto Nível sobre DCNT da Organização das 

Nações Unidas (ONU) que reafirmou a liderança e o papel de coordenação da OMS na 

promoção e monitorização das ações globais. Em maio de 2012, a Assembleia Mundial 

da Saúde aprovou uma meta mundial de redução de 25% da mortalidade prematura por 

doenças crônicas não transmissíveis entre os anos de 2015 e 2025 (WHO, 2011e). 

Reconhecendo que a DCNT são um grande desafio para o desenvolvimento 

sustentável, a ONU, no ano de 2015 junto aos governos, sociedade civil e outros 

parceiros incluiu nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) a redução de 

um terço das mortes prematuras por DCNT até 2030, ampliando a meta da OMS (UN, 

2015). 

O Ministério da Saúde (MS) do Brasil, em parceria com vários ministérios, 

sociedades científicas e Organizações Não-Governamentais, elaborou o Plano de Ações 

Estratégicas Para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

no Brasil, de 2011 a 2022. O plano foca as ações nos quatro principais grupos de 

doenças, as cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e o diabetes 

contemplando um conjunto de ações envolvendo vigilância, monitoramento e avaliação 

de programas, políticas e tecnologias de saúde, além da produção de novos 

conhecimentos sobre causa, tratamento ou prevenção dessas doenças (BRASIL, 2011a).  

A principal meta para enfrentamento das doenças não transmissíveis é a redução 

dos fatores de risco modificáveis associados com estas doenças. O plano apresenta 

intervenções categorizadas em três eixos: Vigilância dos fatores de risco e das doenças, 
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promoção da saúde e cuidado integral as pessoas com DCNT. Além disso, definiu 

estratégias de monitoramento do cumprimento de cada uma das metas do plano 

(BRASIL, 2011a; WHO, 2011e).  

O Brasil estruturou na última década um sistema nacional de vigilância baseados 

nos inquéritos populacionais e nos sistemas de informações de morbidade e 

mortalidade.  
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2.  JUSTIFICATIVA 

Inquéritos populacionais que estimam a magnitude dos fatores de risco 

modificáveis e das prevalências das DCNT na população são importantes para o 

monitoramento e para a avaliação de intervenções voltadas para a prevenção e controle 

dessas doenças nas diversas esferas: nacional, estadual e nos municípios. No Brasil, as 

principais estratégias de vigilância dos fatores de risco e proteção e das DCNT na 

população são o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) (BRASIL, 2011b) e a Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) (IBGE, 2013) com poder estatístico para estimar indicadores para o país, 

regiões, unidades federadas e capitais. O primeiro abarca as 26 capitais brasileiras e o 

Distrito Federal e foi iniciado no ano de 2006; a segunda, realizada em 2013, com poder 

estatístico para estimativas nacional, das Unidades Federativas e das capitais brasileiras. 

Estes inquéritos abordam a realidade dos estados e das capitais.  

O Brasil é um país de dimensão continental o que implica em dificuldades 

operacionais e altos custos no desenvolvimento de inquéritos que envolvam os variados 

municípios nacionais desde as capitais e outros municípios de grande, médio e pequeno 

porte. Aplicar a metodologia dos principais inquéritos nacionais, Vigitel e PNS em 

municípios menores podem orientar de forma mais específica às políticas locais de 

vigilância e prevenção das DCNT e apontar se existem diferenças significantes ou não 

com os inquéritos nacionais.  

Goiás faz parte da Região Centro-Oeste do Brasil e de acordo com o IBGE o 

estado possui 246 municípios. As estimativas realizadas pela PNS foram realizadas na 

capital Goiânia e não foram realizadas em outros municípios do estado pesquisas que 

aplicaram metodologia semelhante à PNS em municípios menores.  

Foi criada em 1999 a Região Metropolitana de Goiânia, pela forte relação entre a 

capital e treze municípios vizinhos. É a região mais expressiva do estado de Goiás, 

contendo cerca de 35% de sua população total. Senador Canedo é o quarto maior 

município dessa região e foi escolhido como área de estudo pela sua localização e pelo 

porte populacional, município de médio porte (BRASIL, 2014a). Espera-se que o 

comportamento das DCNT e seus fatores de risco sejam semelhantes ao descrito para 

Goiânia, mas que existam pontos que diferem da capital. Nunca foi realizado no 

município um inquérito domiciliar com os objetivos do presente estudo o que poderá 
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elucidar melhor a complexidade do comportamento dessas morbidades em populações 

com características sócio demográficas distintas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo Geral  

 

Estimar a prevalência das principais doenças crônicas não transmissíveis e dos 

respectivos fatores de risco, bem como identificar os fatores de risco associados à 

Hipertensão Arterial Sistêmica na população adulta do município de Senador Canedo, 

Goiás no ano de 2016. 

3.2.  Objetivos Específicos 

1. Estimar a prevalência de fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis na população adulta de Senador Canedo; 

2. Estimar a prevalência de HAS aferida, autoreferida e HAS total (aferida e/ou 

autooreferida) na população adulta de Senador Canedo; 

3.  Estimar a prevalência de DM aferida, autoreferida e DM total (aferida e/ou 

autooreferida) na população adulta de Senador Canedo; 

4.  Estimar a prevalência de Evento Cardiovascular referido na população 

adulta de Senador Canedo; 

5. Analisar os fatores de risco associados à HAS total na população adulta de 

Senador Canedo. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Desenho de Estudo 

Trata-se de um estudo transversal realizado através de inquérito domiciliar que 

estimou a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e dos seus fatores de 

risco. 

4.2. Local do estudo 

A pesquisa foi realizada no município de Senador Canedo integrante da região 

metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás. De acordo com o censo de 2010 o 

município possuía uma população estimada de 84.443 habitantes, e segundo a projeção 

populacional realizada pela Rede Integrada de Informações para a Saúde (RIPSA) em 

2015 estimava-se uma população de 95.018 indivíduos. O município possuía área 

territorial de 248,291 km2 em 2015 e densidade demográfica de 344,27 hab/km2 em 

2010.  

4.3. Período do estudo 

A coleta de dados foi iniciada em 31 de maio de 2016 e encerrada em 19 de 

novembro de 2016. 

4.4. Plano de Amostragem  

4.4.1. População de estudo 

A população de estudo é composta por adultos, maiores de 18 anos, residentes 

em domicílios particulares permanentes urbanos do município de Senador Canedo.  

Caracteriza-se como domicílio particular permanente aquele localizado em 

unidade que se destina a servir exclusivamente de moradia, ou seja, em casa, 

apartamento ou cômodo, independentemente do material utilizado em sua construção e 

destinado exclusivamente à moradia (IBGE, 2011). 

Por tratar-se de um projeto maior a amostra da pesquisa foi composta por dois 

domínios, sendo o primeiro formado por pessoas maiores de 18 anos de ambos os sexos 

utilizado para a avaliação dos fatores de risco e prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis (Domínio 1). E pela necessidade de obtermos uma subamostra 

representativa de adultos maiores de 30 anos, para a estimativa de risco cardiovascular 
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de Framingham (D’AGOSTINO et al., 2008), foi criado um subgrupo do Domínio 1 

com participantes maiores de 30 anos (Domínio 2). A soma dos participantes de ambos 

os domínios compõe a amostra total. 

Para a dissertação de mestrado foi utilizada a amostra total para análise das 

prevalências das DCNT, dos fatores de risco e dos associados à HAS. 

4.4.2. Tamanho da amostra 

Para a definição do tamanho da amostra (n), estimada em uma população de 

95.018 indivíduos, obtidos da projeção populacional produzida pela RIPSA em 2015, 

uma frequência esperada de hipertensão arterial de 22,1% (ANDRADE et al., 2015), 

precisão de 5%, nível de confiança de 95% e efeito do desenho de 1,5 (LUIZ; 

MAGNANINI, 2000), o número de indivíduos necessários na amostra foi de 400. 

Considerando possíveis perdas e para atingir uma subamostra mínima de 400 pessoas 

para o domínio 2 (30 anos e mais) o valor foi duplicado para 800 participantes.  

4.4.3. Processo de amostragem 

O plano amostral empregado foi por conglomerado em três estágios 

(CORDEIRO et al., 2007). As unidades amostrais foram, respectivamente, setores 

censitários, domicílios e moradores adultos. 

O município de Senador Canedo possui 126 setores censitários, dos quais 124 

são urbanos, desses, 31 setores foram sorteados para compor a Unidade Primária de 

Amostragem (UPA), número equivalente a capacidade logística e financeira da pesquisa 

(Figura 1). O procedimento de escolha para seleção dos setores censitários foi 

amostragem aleatória sistemática. O intervalo de amostragem, k, foi calculado dividindo 

o número total de setores censitários urbanos (124) pelo número de setores da amostra 

(31), portanto k=4. Para fazer o sorteio, primeiro foi necessário organizar os setores 

urbanos em ordem crescente, do setor 522045405000001 ao 522045405000126. 

Inicialmente foi feito um sorteio aleatório entre o primeiro setor (522045405000001) e 

o quarto (522045405000004), sendo sorteado o número três (522045405000003) a 

partir do qual os próximos setores foram selecionados sistematicamente acrescentando 

sucessivamente o intervalo de amostragem ao número sorteado.  
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Figura 1 - Mapa distribuição dos setores censitários da amostra, Senador Canedo, 2016. 

 

Legenda 

      Setores Censitários da amostra 

Fonte: Censo, IBGE, 2010. 

 

No segundo estágio, o sorteio dos domicílios, para compor os domínios do 

estudo, foi feito de forma independe, inicialmente estimou-se a média de moradores 

com 18 anos ou mais e 30 anos ou mais por domicílio de acordo com o Censo de 2010. 

A média de moradores com as respectivas faixas etárias por domicílio foi de 1,74 com 

18 anos ou mais e 0,72 com 30 anos ou mais. Sendo assim, a chance de encontrar 

moradores maiores de 30 anos nos domicílios era aproximadamente a metade, com isso 

foi necessário o dobro do número domicílios para o domínio 2. 

Para o sorteio dos domicílios (b) para cada domínio dentro de cada setor (j) 

selecionado foi adotada a fração de amostragem 
1

2
f

ff
   sendo 

24145

800


M

m
f   onde 

m é o número de domicílios na amostra e M o total de domicílios em 2010, e 

124

31
1 

A

a
f  , sendo a o número de setores na amostra e A o total de setores em 2010. 

O número de domicílios sorteados (b) em cada setor censitário (j), expresso por bj = 

f2*Bj, variou em função do tamanho (B) de cada setor (j) (KISH, 1965). 

Devido à defasagem do número de domicílios do Censo 2010 e as mudanças 

ocorridas nesse período foi feita uma contagem de domicílios (Cj) in loco utilizando o 

mapa de zoneamento urbano do município de 2016, por quadra e lote, em cada setor 
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selecionado. Os domicílios foram enumerados no mapa em ordem crescente. Essa 

informação foi utilizada para corrigir o número de domicílios sorteados (bj) em cada 

setor expresso por: 
Bj

C
bb

j

jj
*'  , sendo bj o número de domicílios sorteados segundo 

dados do Censo 2010 e 
Bj

C j  a variação do número de domicílios entre 2016 e 2010. E 

ainda, esse número foi aumentado em 20% considerando a taxa de recusa (Tabela 1).  

Como a amostra de domicílios para compor os domínios eram independentes, 

para agilizar o trabalho de campo, reduzindo o número de domicílios para serem 

visitados, e como o número de domicílios para compor o segundo domínio da amostra 

era maior, foram sorteados aleatoriamente primeiramente os domicílios (
'

j
b ) para 

compor o domínio 2 da amostra. A partir dessa amostra foi sorteada uma subamostra de 

domicílios (
2

'

'' jb
b

j
 ) para compor o domínio 1, sendo assim, os domicílios sorteados 

para compor o domínio 1 faziam parte dos domicílios para o domínio 2 (Figura 2).  

 

Figura 2 – Representação da amostra de domicílios para os dois domínios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicílios do Domínio 2 

Domicílios do Domínio 1  
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No terceiro estágio, nos domicílios sorteados para compor os dois domínios da 

amostra, todos os moradores adultos eram listados e posteriormente sorteados por 

amostra aleatória simples em duas etapas, a primeira para selecionar o participante do 

domínio 1 e a segunda, totalmente independente, para selecionar o participante do 

domínio 2. Nos domicílios sorteados apenas para compor o segundo domínio foi feita 

apenas a listagem dos moradores maiores de 30 anos e era realizado um único sorteio. 

Seguindo este planejamento, em todos os domicílios foram sorteados um 

morador maior de 30 anos para ser entrevistado e em metade dos domicílios foram 

sorteados, também, um morador maior de 18 anos. 

 No final os participantes dos domínios foram somados para compor a amostra 

total utilizada nesse estudo. 

4.5. Descrição das Variáveis 

4.5.1. Variáveis Dependentes 

o Hipertensão Arterial Sistêmica: foram considerados hipertensos os 

participantes que relataram diagnóstico médico de hipertensão arterial, baseado na 

pergunta “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial (pressão 

alta)?” (considerada a “pergunta próxima” de uso de anti-hipertensivo, pois podem 

apresentar valores normais na aferição) e os que obtiveram a média das três medidas da 

pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg ou diastólica maior ou igual a 90 

mmHg (TIENE et al., 2012) 

o Diabetes Mellitus: foram considerados diabéticos os participantes que 

relataram diagnóstico médico de diabetes, baseado na pergunta “Algum médico já lhe 

deu o diagnóstico de diabetes?” (considerada a “pergunta próxima” de uso de 

hipoglicemiante, podem apresentar valores normais na dosagem) e participantes que 

obtiveram a dosagem de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 % (SBD, 2014).  

o Evento cardiovascular: relato de diagnóstico médico de infarto baseado na 

pergunta “Algum médico já lhe deu diagnóstico de infarto?” ou acidente vascular 

encefálico, baseado na pergunta “Algum médico já lhe deu diagnóstico de AVE ou 

derrame?”. 

4.5.2. Variáveis Independentes 

• Idade 

o 18 a 39 anos; 
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o 40 a 59 anos; 

o 60 anos ou mais. 

• Sexo 

o Masculino 

o Feminino 

• Raça/cor 

o Branca 

o Preta 

o Parda 

o Outra (Amarelo ou Indígena) 

• Estado marital 

o Não Unido: Não vive com cônjuge ou companheiro (a) 

o Unido: Vive com cônjuge ou campanheiro (a) 

• Nível de instrução. 

o Médio Completo, superior incompleto e superior completo 

o Fundamental completo e médio Incompleto 

o Sem instrução e fundamental incompleto 

• Consumo recomendado de frutas e hortaliças: consumo diário de cinco porções 

desses alimentos. Foi considerado consumo recomendado quando a soma do número 

diário de porções de salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura ou 

legume cru, de verdura ou legume cozido, sem conter batata, mandioca ou inhame, suco 

de fruta natural e frutas foram maior ou igual a cinco. Obedecendo os critérios de haver 

o consumo mínimo de uma fruta ou um copo de suco de fruta natural; e o consumo 

mínimo de duas porções de saladas ou de legumes cozidos. Foram utilizadas as questões 

“Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer salada de alface e tomate ou 

salada de qualquer outra verdura ou legume cru?, “Em geral, quantas vezes por dia o(a) 

sr(a) come este tipo de salada”, “Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer 

verdura ou legume cozido, como couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha? (sem 

contar batata, mandioca ou inhame”, “Em geral, quantas vezes por dia o(a) sr(a) come 

verdura ou legume cozido?”, “Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar suco 

de frutas natural?”, “Em geral, quantos copos por dia o(a) sr(a) toma de suco de frutas natural?”, 

“Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer frutas?”, “Em geral, quantas vezes 

por dia o(a) sr(a) come frutas?”(IBGE, 2014b).  



34 

• Consumo de carne ou frango com excesso de gordura: corresponde a não tirar 

o excesso de gordura visível da carne ou comer frango com pele. Referente as questões 

“Quando o(a) Sr(a) come carne vermelha, o(a) Sr(a) costuma: (Comer com a gordura)” 

e “Quando o(a) Sr(a)come frango/galinha, o(a) Sr(a) costuma:” responderam a opção 

2(Comer com a pele) (IBGE, 2014b) 

• Consumo regular de refrigerante ou suco artificial: corresponde à ingestão de 

refrigerantes ou sucos artificiais em cinco dias ou mais por semana. Referente a questão 

“Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) costuma tomar refrigerante (ou suco 

artificial)?”(IBGE, 2014b). 

• Consumo regular de doces: corresponde à ingestão de alimentos doces, como 

bolos, tortas, chocolates, balas, biscoitos ou bolachas doces em cinco dias ou mais na 

semana. Referente a questão “Em quantos dias da semana o(a) Sr(a) come alimentos 

doces, tais como pedaços de bolo ou torta, doces, chocolates, balas, biscoitos ou 

bolachas doces?” (IBGE, 2014b). 

• Consumo elevado de sal: participantes que referem consumo elevado de sal. 

Moradores selecionados que responderam (Muito alto) ou  (alto) à questão 

“Considerando a comida preparada na hora e os alimentos industrializados, o(a) Sr(a) 

acha que o seu consumo de sal é:” (IBGE, 2014b). 

• Uso abusivo de álcool: relataram consumo abusivo de álcool nos últimos 30 

dias anteriores à pesquisa. Moradores selecionados que responderam positivamente à 

questão “Se homem: Nos últimos 30 dias, o Sr chegou a consumir 5 ou mais doses de 

bebida alcoólica em uma única ocasião? Ou Se mulher: Nos últimos 30 dias, a Sra 

chegou a consumir 4 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião?” (IBGE, 

2014c; NIAAA, 2004).  

• Tabagismo: indivíduos que responderam nunca terem fumado produtos 

derivados do tabaco, fumantes atuais de produtos derivados do tabaco, e ex-fumantes de 

produtos derivados do tabaco, baseado nas perguntas “Atualmente, o(a) sr(a) fuma 

algum produto do tabaco?” “E no passado, o(a) sr(a) fumou algum produto do 

tabaco?”(MALTA et al., 2015).  

• Atividade física recomendada no lazer: praticam pelo menos 150 minutos 

semanais de atividade física de intensidade moderada ou pelo menos 75 minutos 

semanais de atividade física de intensidade vigorosa (HASKELL et al., 2007; WHO, 

2011c). Caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em 
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geral, natação, artes marciais e luta, ciclismo e voleibol/futevôlei e dança são 

classificadas como intensidade leve ou moderada; corrida, corrida em esteira, ginástica 

aeróbica, futebol/futsal, basquetebol e tênis foram classificados como práticas de 

intensidade vigorosa (AINSWORTH et al., 2011). Este indicador é estimado a partir das 

questões: “Nos últimos três meses, o(a) sr.(a) praticou algum tipo de exercício físico ou 

esporte?”, “Quantos dias por semana o(a) sr.(a) costuma praticar exercício físico ou 

esporte?”, “Qual o exercício físico ou esporte que o(a) sr.(a) pratica com mais 

frequência?”, e “Em geral, no dia que o(a) sr.(a) pratica exercício ou esporte, quanto 

tempo dura esta atividade?” (BRASIL, 2017). 

• Estado nutricional: classificação feita a partir do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), obtido pela divisão do peso em quilogramas pela altura em metros 

elevada ao quadrado. Foram considerados com sobrepeso os indivíduos com IMC maior 

ou igual a 25 kg/m2 e obesos os com IMC maior ou igual a 30 kg/m2 (WHO, 2000).  

• Circunferência abdominal aumentada: medida da circunferência abdominal 

maior ou igual a 102 cm para homens e maior ou igual a 88 cm para mulheres (WHO, 

2008).  

• Hipercolesterolemia: pessoas que responderam ter diagnóstico médico de 

colesterol alto “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de colesterol alto?” e/ou 

obtiveram dosagem de colesterol total maior ou igual a 240 mg/l (SBC, 2013). 

4.6. Procedimento para coleta dos dados 

Para a coleta de dados foi constituída uma equipe composta por profissionais 

de saúde da área de enfermagem e biomedicina que foram selecionados mediante 

entrevista realizada pelos pesquisadores responsáveis. Todos deveriam ser profissionais 

registrados em seus respectivos conselhos profissionais e com experiência prévia em 

coleta de sangue venoso. A equipe foi composta por cinco entrevistadores, sendo um 

supervisor. 

Cada entrevistador recebeu um mapa dos setores censitários indicando, por 

quadra e lote, os domicílios que deveriam ser visitados. As visitas eram realizadas de 

segunda a sexta feira das 14:00 as 18:00 e nos sábados das 9:00 as 17:00, para cada 

domicílio eram feitas três tentativas de encontrar o morador sorteado para participar da 

pesquisa, em horários e dias distintos. 
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A coleta de dados compreendia três etapas: aplicação do questionário da 

pesquisa, aferição da pressão arterial, peso, altura e circunferência de cintura e coleta de 

sangue venoso para dosagem de colesterol total, colesterol HDL e hemoglobina glicada.  

O questionário empregado foi o mesmo utilizado pela Pesquisa Nacional de 

Saúde de 2013, excluindo as questões que não faziam parte dos objetivos da pesquisa 

(IBGE, 2013).  

Para as medidas antropométricas foram realizados os procedimentos utilizados 

na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009 do Ministério da Saúde em 

parceria com o IBGE (IBGE, 2010), os mesmos utilizados pela Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) (SZWARCWALD et al., 2014). As aferições foram realizadas em 

duplicata, com o uso de balança eletrônica portátil, estadiômetro portátil e trena 

antropométrica sendo considerada a média das duas medidas. 

O procedimento para a medida de pressão arterial foi o mesmo realizado pela 

PNS que utilizou o protocolo adaptado do Projeto Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (SZWARCWALD et al., 2014). A pressão arterial (PA) foi aferida no braço 

esquerdo dos participantes sentados com um manguito de tamanho adequado e com 

medidor digital, sendo considerada a média de três medidas obtidas. 

As amostras de sangue venoso foram coletadas, no momento da aplicação do 

questionário, por não haver necessidade de jejum, armazenadas e transportadas em 

caixas térmicas até o Laboratório da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do 

município, onde foram centrifugadas. Posteriormente todas as amostras foram levadas 

até o Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde (LACES) do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, onde foram dosados colesterol 

HDL, colesterol total e hemoglobina glicada.  

4.6.1. Treinamento da equipe 

Os entrevistadores foram treinados para realizar as três etapas da coleta de 

dados e foi verificada a calibração da equipe na aplicação do questionário, medidas 

antropométricas e pressão arterial. Além disso, foi realizado um estudo piloto para 

adequações finais.  

4.7. Processamento dos dados 

A coleta dos dados foi realizada em questionário impresso e transferida, com 

dupla entrada de dados para um desktop utilizando o software Epi Info 7. Após a 
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digitação dos dados foi feita análise de consistência e completitude dos questionários 

coletados utilizando o software SPSS.  

4.8. Análise dos dados 

4.8.1. Cálculo da Taxa de resposta  

Para domicílios, a taxa de resposta foi calculada considerando a fórmula abaixo: 

DDDDD

DDD
TRD

54321

543
1




  

Onde: 

1D – amostra de domicílio com morador elegível  

2D – domicílio sem morador elegível  

3D – domicílio inexistente / não localizado / inacessível  

4D – domicílios fechados / uso ocasional  

5D - recusa  

Os domicílios não residenciais foram excluídos do cálculo, assim como os 

domicílios vagos.  

Para moradores, a taxa de resposta foi calculada considerando a fórmula: 

M

M
TR

M
2

1
  

Onde: 

1M – morador entrevistado  

2M – morador elegível  

Com base no manual de amostragem do DHS - Demographic and Health 

Surveys – Phase III, adotou-se como taxa de resposta global: MD TRTRTR  (DHS, 

1996). 

4.8.2. Peso de pós-estratificação 

Pelas características da amostragem em dois domínios haveria uma maior 

concentração de participantes maiores de 30 anos na amostra, sendo assim, para 

obtenção de estimativas não viciadas e por tratar-se de dados obtidos de uma amostra 

complexa, pesos de pós-estratificação foram calculados para corrigir o vício de resposta. 

O método utilizado para a construção dos pesos foi o rake mediante uso das variáveis 

idade e sexo. Esse método trabalha uma variável de cada vez, equiparando a 

distribuição do total da variável na amostra – ponderada pelo peso de delineamento - e 

na população, mediante procedimentos de interação. Esse processo é então repetido em 
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cada uma das variáveis usadas na construção dos pesos, fazendo com que a distribuição 

da amostra fique idêntica à da população para essas variáveis. Os pesos de pós-

estratificação, foram calculados no pacote estatístico SAS usando a macro rakinge.sas 

usando a distribuição da população do Censo de 2010 (IZRAEL; HOAGLIN; 

BATTAGLIA, 2004).  

4.8.3.  Ponderação 

Foram calculados os seguintes pesos: 

• Peso do delineamento, considerando as frações efetivamente praticadas. Esse 

peso refere-se ao inverso da fração de amostragem. 

 

sendo 

 

sendo: a o número de setores da amostra; A o total de setores; bj o número de 

domicílios sorteados no j-ésimo setor , B o total de domicílios no setor j-ésimo 

setor; Nj é total de adultos elegíveis no j-ésimo setor. 

 

• Peso de pós-estratificação por idade e sexo ( , adotando-se como dados 

externos à pesquisa, número de pessoas por domínio de estudo divulgado pelo 

Censo 2010. 

 

Os pesos do delineamento foram utilizados no cálculo do peso de pós-

estratificação (técnica RAKE). O peso final foi: 

 

4.8.4. Análise das prevalências e associações  

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva em que se estimou as 

prevalências dos fatores de risco e proteção para DCNT, bem como as prevalências das 

doenças hipertensão arterial, diabetes mellitus, Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente 

Vascular Encefálico e seus respectivos intervalos de 95% de confiança. 
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As prevalências dos fatores de risco e proteção também foram estratificadas por 

sexo, idade, estatus marital e nível de instrução e verificadas suas distribuições pelo 

teste de χ 2 de Pearson.  

Para a análise de HAS e os fatores associados, inicialmente, utilizou-se o método 

de regressão bivariada de Poisson com cálculo das Razões de Prevalência (RP) para 

estabelecer as potenciais associações entre o desfecho e as variáveis independentes 

analisadas. A seguir, variáveis que apresentaram valor de p ≤ 0,20 na análise bivariada 

foram incluídas em um modelo multivariável de Poisson hierarquizado. A entrada das 

variáveis seguiu um modelo teórico que hierarquiza os fatores associados à hipertensão 

em três níveis: distal, intermediário e proximal (Figura 1) (VICTORA et al., 1997). A 

modelagem multivariável envolveu três etapas. Na primeira etapa, foram incluídas as 

variáveis nível de instrução, estado marital e cor da pele. Na segunda, incluíram-se as 

variáveis do nível intermediário (consumo de refrigerante, inatividade física e 

tabagismo). Na terceira etapa, foram incluídas as variáveis do nível proximal: estado 

nutricional, circunferência da cintura aumentada, hipercolesterolemia, sexo e faixa 

etária (RIBEIRO et al., 2017). Porém, tendo em vista a sobreposição de fatores de risco 

e a influência da faixa etária sobre as demais variáveis, antes da realização do modelo 

final, foram testadas isoladamente as potenciais interações entre as seguintes variáveis: 

faixa etária x nível de instrução, faixa etária x atividade física no lazer; faixa etária x 

tabagismo; estado nutricional x faixa etária; faixa etária x circunferência da cintura; 

faixa etária x hipercolesterolemia; faixa etária x consumo regular de refrigerante ou 

suco artificial, estado nutricional x circunferência da cintura; circunferência da cintura x 

hipercolesterolemia e estado nutricional x hipercolesterolemia.. Posteriormente no 

modelo final, foram mantidas todas as variáveis dos blocos distal, intermediário e 

proximal e as interações significativas. Variáveis com valores de p < 0,05 foram 

consideradas estatisticamente associadas à prevalência de HAS. As análises foram 

realizadas no software STATA, 14.0.  

Os resultados do Estudo foram apresentados em dois formatos: para atender os 

objetivos específicos 1 e 2, os resultados das prevalências dos fatores de risco e 

proteção e das DCNT foram apresentados no item 7.2 Análise descritiva. Para atender o 

objetivo específico número três, os resultados estão apresentados na forma de um artigo 

científico no item 8 Artigo. 



40 

Figura 4 – Modelo hierarquizado hipertensão arterial  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Aspectos Éticos 

A pesquisa foi desenvolvida segundo as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos, baseadas na Resolução 466 do Conselho Nacional 

de Saúde de 2012.  

A pesquisa envolveu seres humanos de forma direta através da aplicação de 

questionário, aferição da pressão arterial, pesagem, medida da circunferência abdominal 

e coleta de sangue venoso para dosagens do perfil lipídico e da hemoglobina glicada. 

Os sujeitos da pesquisa receberam por correio, no seu domicílio, todos os 

resultados dos exames laboratoriais feitos na pesquisa, de forma totalmente gratuita. 

Junto com os exames foi anexada uma carta, agradecendo a participação na pesquisa e 

explanando sobre os resultados dos exames e sobre a importância de procurar a rede de 

atenção básica do município de Senador Canedo, para maiores informações. Além 

disso, nessa carta continham recomendações sobre hábitos de vida saudáveis. 

Os flebotomistas que coletaram o sangue eram profissionais de saúde habilitados 

e treinados para utilizar os procedimentos adequados. Entretanto, foi informado aos 

Bloco Distal 

• Cor da pele 

• Nível de instrução 

• Estado marital 

 

 
Bloco Intermediário  

• Hábitos alimentares 

• Tabagismo 

• Uso abusivo de álcool 

• Atividade física 

 

 
Bloco Proximal 

• Estado nutricional 

• Circunferência abdominal 

• Hipercolesterolemia 

• Idade 

• Sexo 
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participantes todos os riscos relacionados à coleta venosa, ainda que raros e passageiros, 

como dor localizada, hematoma, desmaio e infecção.  

Para evitar hematomas após coleta de sangue o participante foi instruído a 

pressionar o local por no mínimo 3 minutos após a punção, evitar flexionar o braço, não 

massagear o local da coleta e não fazer esforço físico com o braço puncionado durante a 

primeira hora. Além disso, foi esclarecido que em caso de aparecimento de hematoma a 

pele retornaria a cor normal em poucos dias. 

Caso acontecessem intercorrências durante a coleta de sangue a equipe estava 

orientada a referenciar o entrevistado para o serviço de atenção de urgência mais 

próximo, através do serviço de atenção móvel de urgência, SAMU 192. Os 

entrevistadores deveriam acompanhar todo o processo de atendimento e acionar os 

coordenadores da pesquisa. 

Todas as informações obtidas através dessa pesquisa são confidenciais e usadas 

somente com fins estatísticos. As informações foram coletadas, em questionários 

impressos e as informações pessoais como nome, endereço e outras foram 

transformados em um código de identificação único. Os dados pessoais do participante, 

foram usados, apenas, para o envio dos resultados dos exames laboratoriais. 

Os instrumentos de coleta de dados preenchidos foram armazenados de forma 

segura no Departamento de Saúde Coletiva, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública, o prazo mínimo de armazenamento é de 5 anos a partir da data de encerramento 

da pesquisa.  

No que diz respeito ao armazenamento e à utilização do material biológico, 

foram utilizados apenas para as finalidades prevista na metodologia dessa pesquisa, mas 

encontram-se armazenadas em freezer no Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em 

Saúde (LACES), do Instituto de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Goiás. 

As amostras, por segurança, serão descartadas após a divulgação dos resultados para a 

população de Senador Canedo, caso algum participante solicite o resultado do exame 

alegando não ter recebido. 

A participação foi condicionada ao preenchimento e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Parecer No 1369638/2015). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Taxa de resposta 

A taxa de resposta dos domicílios para o domínio 1 foi de 51,5%, e para os 

moradores foi de 94%, com uma taxa de resposta global para o domínio 1 de 48,9%. No 

domínio 2 a taxa de resposta dos domicílios foi de 43,9% a de moradores 91% com taxa 

de resposta global igual a 39%. 

 

Tabela 1 – Situação dos domicílios para cálculo da taxa de resposta dos domicílios, 

Senador Canedo, 2016. 

Situação do domicílio Domínio 1 Domínio 2 

Domicílio com morador elegível 333 578 

Domicílio sem morador elegível 0 53 

Domicílio inexistente / não localizado / inacessível 0 0 

Domicílios fechados / uso ocasional 256 551 

Recusa 58 127 

Não residenciais/em ruínas/em construção 13 21 

Domicílio vago 20 63 

Total 680 1393 

 

 

A Tabela 1 apresenta, para cada domínio da amostra, a situação dos domicílios 

visitados. Já a Tabela 2, apresenta o número de entrevistas realizadas por setor 

censitário que compõe a amostra.  
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Tabela 2 - Distribuição dos domicílios sorteados e entrevistas realizadas por setor 

censitário, Senador Canedo, 2016. 

Código do setor 

Nº de 

Domicílios 

sorteados 

Domínio 1 

Nº de Domicílios 

sorteados Domínio 

2 

Nº de domicílios 

com entrevista 

realizada 

Total de 

entrevistas 

realizadas 

522045405000003 87 176 81 98 

522045405000007 20 42 22 25 

522045405000011 10 22 13 16 

522045405000015 26 52 31 34 

522045405000019 15 31 15 19 

522045405000023 21 43 16 19 

522045405000027 27 56 25 29 

522045405000031 40 81 39 47 

522045405000035 22 45 26 32 

522045405000039 9 20 7 8 

522045405000043 25 51 24 27 

522045405000047 18 37 16 17 

522045405000051 9 19 4 4 

522045405000055 27 55 25 28 

522045405000059 14 30 18 20 

522045405000061 22 45 12 16 

522045405000069 21 43 21 27 

522045405000073 28 58 7 7 

522045405000077 13 26 17 20 

522045405000081 18 36 23 25 

522045405000085 25 50 22 27 

522045405000089 24 48 15 22 

522045405000093 34 70 24 30 

522045405000097 26 54 26 29 

522045405000102 14 28 10 11 

522045405000106 16 33 14 15 

522045405000110 18 37 13 14 

522045405000114 6 12 4 5 

522045405000118 42 84 31 36 

522045405000126 4 9 2 2 

Total 681 1393 603 709 
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Devido à baixa taxa de resposta global em cada domínio, pesos de pós-

estratificação foram calculados para corrigir as taxas de recusa. A Tabela 3 mostra a 

distribuição da população por faixa etária do censo e a Tabela 4 a distribuição da 

amostra, com 709 participantes no total. 

 

Tabela 3 – Distribuição da população segundo idade e sexo. Censo 2010 

Faixa etária 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

N % N % N % 

18 a 24 6109 22.0 5823 20,5 11932 21,3 

25 a 29 4297 15.5 4214 14,8 8511 15,2 

30 a 34 3908 14.1 3864 13,6 7772 13,9 

35 a 44 6005 21.7 6367 22,4 12372 22,0 

45 a 54 3929 14.2 4247 15,0 8176 14,6 

55 a 64 1982 7.2 2148 7,6 4130 7,4 

65 a 74 984 3.6 1116 3,9 2100 3,7 

75+ 504 1.8 617 2,2 1121 2,0 

Total 27718 100.0 28396 100,0 56114 100,0 

 

Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo idade e sexo.  

Faixa etária 

Sexo 

Total Masculino Feminino 

N % N % N % 

18 a 24 21 7.7 37 8,5 58 8,2 

25 a 29 9 3.3 26 5,9 35 4,9 

30 a 34 41 15.1 59 13,5 100 14,1 

35 a 44 82 30.1 130 29,7 212 29,9 

45 a 54 53 19.5 95 21,7 148 20,9 

55 a 64 34 12.5 49 11,2 83 11,7 

65 a 74 23 8.5 32 7,3 55 7,8 

75+ 9 3.3 9 2,1 18 2,5 

Total 272 100.0 437 100,0 709 100,0 
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18 a 24

25 a 29

30 a 34
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45 a 54

55 a 64

65 a 74

75+

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

18 a 24

25 a 29

30 a 34
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65 a 74

75+

(b) Censo 2010(a) Amostra ponderada

Masculino

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

18 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 a 74

75+

-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

18 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 a 74

75+

(a) Amostra (b) Censo 2010FemininoLegenda:

Após o cálculo dos pesos, o sexo feminino representa 50,7% da amostra e o 

masculino 49,3%. Podemos observar nas Figuras 6 e 7 que a distribuição da pirâmide 

etária se equipara a distribuição da população do censo de 2010, o que foi possível após 

o cálculo dos pesos de pós-estratificação. 

 

Figura 5– Pirâmide etária da amostra (a) e Censo (b) 

 

 

 

Figura 6 – Pirâmide etária da amostra ponderada (a) e Censo (b) 
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5.2. Análise descritiva 

Na análise das variáveis referentes aos hábitos alimentares, observa-se que 

34,8% (IC95%: 29,2 - 40,9) dos participantes relataram consumir refrigerante pelo menos 

5 vezes por semana, 23,8% (IC95%: 18,4 – 30,1) consomem doces regularmente, 48,9% 

(IC95%: 44,0 - 53,8) consomem carne ou frango com excesso de gordura e 22,5% (IC95%: 

18,5 – 27,0) relataram consumo alto ou muito alto de sal nas refeições. Em relação ao 

hábito de consumir frutas, verduras, legumes e hortaliças 44,3% (IC95%: 40,4– 48,2) 

dizem consumir as cinco porções diárias recomendadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Prevalência de fatores de risco e proteção, Senador Canedo, Goiás, 

Brasil, 2016. 

Fatores de Risco N %1 
Intervalo 95% 

LI2 LS3 

Consumo regular de refrigerante 214 34,8 29,2 40,9 

Consumo regular de doces 148 23,8 18,4 30,1 

Consumo de carne ou frango com excesso de gordura 328 48,9 44,0 53,8 

Consumo elevado de sal 204 22,5 18,5 27,0 

Consumo recomendado de hortaliças e frutas 320 44,3 40,4 48,2 

Atividade física recomendada no lazer 131 21,9 16,7 28,1 

Consumo abusivo de álcool 134 23,3 17,2 30,9 

Tabagismo  
   

      Ex-fumante 142 17,8 13,2 23,6 

      Fumante atual 111 15,9 12,6 19,8 

Estado Nutricional  
   

      Sobrepeso 255 33,6 28,3 39,4 

      Obesidade 192 23,9 20,6 27,7 

Circunferência abdominal aumentada 280 32,8 29,6 36,1 

Hipercolesterolemia 112 11,6 9,3 14,4 

1Prevalências; 2Limite Inferior; 3Limite Superior. 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre o consumo de carne com 

excesso de gordura e consumo elevado de sal entre os sexos. Um percentual de 62,6% 

(IC95%: 54,0 – 70,6) dos homens relatou consumir carne com excesso de gordura 

comparado a 35,6% (IC95%: 29,5 - 42,3) das mulheres. Em relação ao consumo de sal, o 



47 

sexo feminino apresentou consumo mais elevado com prevalência de 26,5% (IC95%: 

21,8 -31,8) enquanto para os homens o valor foi de 18,4% (IC95%: 13,4 - 24,8) (Tabela 

6). 

Tabela 6 – Prevalência de fatores de risco e proteção por sexo, Senador Canedo, 

Goiás, Brasil, 2016. 

Variáveis 

Feminino 

N=438 

Masculino 

N=271 
3χ2 

Valor 

de p 
%1 IC295% % IC95% 

Consumo regular de refrigerante 38,4 (33,7-43,2) 31,2 (23,0-40,6) 2,8 0,103 

Consumo regular de doces 26,1 (20,8-32,1) 21,5 (14,1-31,3) 1,1 0,309 

Cosumo de carne ou frango com 

excesso de gordura 

35,6 (29,5-42,3) 62,6 (54,0-70,6) 24,2 <0,001 

Consumo elevado de sal 26,5 (21,8-31,8) 18,4 (13,4-24,8) 5,6 0,024 

Consumo recomendado de hortaliças e 

frutas 

47,4 (42,1-52,7) 41,1 (34,2-48,3) 1,7 0,197 

Atividade física recomendada no lazer 18,5 (13,7-24,6) 25,4 (17,9-34,5) 2,9 0,095 

Consumo abusivo de álcool 12,3 (8,2-18,0) 34,8 (24,3-46,9) 20,4 <0,001 

Tabagismo  

Ex-fumante 14,7 (11,4-18,7) 21,0 (13,8-30,7) 3,4 0,073 

Fumante atual 10,5 (7,5-14,7) 21,4 (15,4-28,8) 8,2 0,008 

Estado Nutricional  

Sobrepeso 34,1 (28,5-40,2) 33,2 (25,2-42,2) 0,1 0,835 

Obesidade 27,8 (22,8-33,5) 20,0 (15,7-25,1) 4,7 0,038 

Circunferência abdominal aumentada 45,7 (41,5-49,8) 20,1 (16,5-24,1) 72,9 <0,001 

Hipercolesterolemia 14,5 (10,9-19,0) 8,6 (5,9-12,6) 5,1 0,032 

1Prevalências; 2Intervalo de confiança; 3 Qui-quadrado quadrado de Pearson corrigido pelo desenho de 

estudo; 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos indicadores 

de hábitos alimentares quando comparando as prevalências nos diferentes níveis de 

instrução (Tabela 7). Em relação à idade, a faixa etária mais jovem (18-39 anos), 42,5% 

(IC95%: 33,9 – 51,6) relataram consumo regular de refrigerante, o que é 

significativamente superior às prevalências das outras faixas etárias, 25,0% (IC95%: 

20,5– 30,2) na faixa de 40 a 59 anos e 15,6% (IC95%: 9,7 – 24,0) para os idosos (>=60 

anos) (Tabela 8).  
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O consumo elevado de sal também apresentou diferenças significativas em 

relação às faixas etárias, sendo mais prevalente nos idosos (>=60 anos), 46,0% (IC95%: 

34,9 - 57,5) comparado a 30,5% (IC95%: 24,9 – 36,7) na faixa etária de 40 a 59 anos e a 

15,1% (IC95%: 10,8 – 20,7) entre 18 e 39 anos (Tabela 8).  

A prevalência de consumo abusivo de álcool, 5 doses para homens e 4 doses 

para mulheres, foi de 23,3%. Os homens referiram 2,8 vezes mais consumo abusivo 

quando comparado às mulheres. Os mais jovens também consumiram mais álcool 

quando comparados aos idosos, com prevalência de 26,5% (IC95%: 17,2 – 38,6) entre 18 

e 39 anos e 21,9% (IC95%: 16,8 – 27,9) entre 40 e 59 anos o que é significantemente 

superior aos 5,6% (IC95%: 2,2 – 13,5) de prevalência nos idosos (>=60 anos).  

A frequência de fumante atual de produtos derivados do tabaco foi de 15,9% 

(IC95%: 12,6 – 19,8), enquanto que a prevalência de ex-fumantes foi igual a 17,8% 

(IC95%: 13,2 – 23,6). Foram observadas diferenças significativas entre as prevalências de 

ex-fumantes e fumantes quando comparados os diferentes níveis de instrução. A 

frequência de ex-fumantes foi maior nos níveis mais baixos, 26,0% (IC95%: 19,8 – 33,4) 

para os classificados como sem instrução ou fundamental incompleto e 22,9% (IC95%: 

11,6 – 40,1) para os que possuíam fundamental completo ou médio incompleto, 

comparados a 7,8% (IC95%: 5,3 – 11,5) dos que relataram possuir ensino médio 

completo, superior incompleto ou superior completo. Essa mesma relação foi 

encontrada nos fumantes atuais, com prevalências de 23,7 % (IC95%:17,2 – 31,7) nos 

sem instrução ou fundamental incompleto, 20,6% (IC95%: 11,8 – 33,3) nos com 

fundamental completo ou médio incompleto, comparados a 6,4% (IC95%: 3,3 – 12,2) dos 

que possuem ensino médio completo, superior incompleto ou superior completo. 

Na faixa etária de idosos (>=60 anos) 57,4% (IC95%:46,3 – 67,8) são ex-

fumantes, um valor 2,8 vezes maior comparado aos participantes entre 40 e 59 anos e 

5,2 vezes maior comparado aos que possuíam entre 18 e 39 anos na data da entrevista. 

Não foram encontradas diferenças significantes na prevalência de fumantes atuais nas 

diferentes faixas etárias.  
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Tabela 7 – Fatores de risco e proteção por nível de instrução, Senador Canedo, Goiás, Brasil, 2016. 

Variáveis 

Sem instrução ou ensino 

fundamental incompleto 

N= 250 

Fundamental Completo e Médio 

incompleto 

N=160 

Médio Completo, Superior 

Incompleto e Superior Completo 

N=298 

3χ2 Valor de p 

  %1 IC295% % IC95% % IC95% 

Consumo regular de refrigerante 36,1 (29,8-42,9) 39,0 (26,1-53,7) 30,6 (21,4-41,7) 0,7 0,498 

Consumo regular de doces 25,3 (18,9-33,2) 18,1 (9,7-31,1) 26,1 (18,1-36,0) 0,9 0,383 

Consumo de carne ou frango com 

excesso de gordura 

50,4 (43,2-57,5) 58,7 (48,0-68,6) 42,4 (34,1-51,1) 3,2 0,054 

Consumo elevado de sal 27,3 (19,8-36,5) 18,1 (12,3-25,8) 21,0 (16,6-26,3) 2,2 0,127 

Consumo recomendado de 

hortaliças e frutas 

44,2 (37,7-51,0) 38,2 (27,7-49,9) 48,3 (40,4-56,4) 1,1 0,333 

Atividade física recomendada no 

lazer 

18,2 (12,3-26,1) 18,2 (10,7-29,4) 27,5 (18,4-38,9) 1,8 0,185 

Consumo abusivo de álcool 27,5 (18,8-38,4) 27,9 (15,4-45,2) 17,2 (10,5-26,7) 1,6 0,216 

Tabagismo           
 

Ex-fumante 26,0 (19,8-33,4) 22,9 (11,6-40,1) 7,8 (5,3-11,5) 7,9 0,003 

Fumante atual 23,7 (17,2-31,7) 20,6 (11,8-33,3) 6,4 (3,3-12,2) 6,7 0,003 

Estado Nutricional            
 

Sobrepeso 32,9 (26,5-40,0) 36,1 (26,4-47,1) 33,2 (24,1-43,7) 0,1 0,864 

Obesidade 29,1 (22,2-37,3) 23,1 (16,8-30,9) 20,2 (14,8-26,9) 1,8 0,176 

CA4 aumentada 37,2 (31,1-43,6) 30,5 (22,8-39,4) 30,6 (24,2-37,9) 1,0 0,361 

Hipercolesterolemia 16,8 (12,5-22,3) 9,5 (6,3-14,2) 8,2 (5,4-12,2) 6,4 0,003 

1Prevalências; 2Intervalo de confiança; 3 Qui-quadrado quadrado de Pearson corrigido pelo desenho de estudo;4Circunferência da Cintura Aumentada. 
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Tabela 8 – Prevalência de fatores de risco e proteção por faixa etária. Senador Canedo, Goiás, Brasil, 2016. 

Variável 

Faixa etária 

3χ2 valor de p 

18 a 39 (N=308) 40 a 59 (N=298) >=60 (N=103) 

%1 IC295% % IC95% % IC95% 

Consumo regular de refrigerante 42,5 (33,9-51,6) 25,0 (20,5-30,2) 15,6 (9,7-24,0) 16,7 <0,001 

Consumo regular de doces 26,4 (19,0-35,5) 19,6 (14,8-25,4) 20,5 (12,8-31,2) 2,0 0,144 

Consumo de carne ou frango com excesso 

de gordura 

50,9 (42,5-59,3) 46,8 (39,0-54,8) 42,4 (31,1-54,5) 0,6 0,510 

Consumo elevado de sal 15,1 (10,8-20,7) 30,5 (24,9-36,7) 46,0 (34,9-57,5) 20,9 <0,001 

Consumo recomendado de hortaliças e 

frutas 

40,9 (34,7-47,4) 48,5 (42,6-54,4) 53,2 (42,8-63,3) 2,8 0,074 

Atividade física recomendada no lazer 25,9 (18,5-35,0) 16,9 (13,0-21,7) 11,5 (6,4-20,0) 6,1 0,006 

Consumo abusivo de álcool 26,5 (17,2-38,6) 21,9 (16,8-27,9) 5,6 (2,2-13,5) 4,3 0,027 

Tabagismo            

Ex-fumante 11,1 (5,5-21,2) 20,3 (15,4-26,3) 57,4 (46,3-67,8) 16,1 <0,001 

Fumante atual 14,7 (10,4-20,3) 19,4 (14,5-25,6) 11,1 (7,0-17,3) 2,0 0,155 

Estado Nutricional             

Sobrepeso 31,7 (25,1-39,1) 35,5 (28,8-42,9) 41,1 (31,1-51,9) 1,5 0,243 

Obesidade 20,5 (16,0-26,0) 29,0 (24,0-34,5) 30,1 (19,8-43,0) 3,5 0,035 

CA4 aumentada 26,3 (21,3-32,1) 38,7 (33,9-43,6) 58,0 (48,3-67,2) 17,5 <0,001 

Hipercolesterolemia 4,0 (2,7-6,0) 19,8 (14,4-26,6) 34,4 (24,3-46,2) 40,5 <0,001 

1Prevalências; 2Intervalo de confiança; 3 Qui-quadrado quadrado de Pearson corrigido pelo desenho de estudo;4Cincunferência da Cintura Aumentada. 
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Tabela 9 - Prevalência de fatores de risco e proteção por raça/cor, Senador Canedo, Goiás, Brasil, 2016. 

Variável 

Raça/Cor 

3χ2 
valor 

de P 
Branca (N=173) Preta (N=62) Parda (N=439) Outra4 (N=26) 

%1 IC295% % IC95% % IC95% % IC95% 

Consumo regular de refrigerante 23,9 (17,6-31,5) 24,0 (11,2-44,2) 38,9 (32,0-46,2) 52,4 (30,0-73,8) 3,8 0,020 

Consumo regular de doces 18,4 (13,4-24,8) 24,3 (12,3-42,3) 24,5 (17,5-33,2) 33,6 (13,7-61,8) 0,8 0,516 

Consumo de carne ou frango com excesso de gordura 39,6 (31,6-48,2) 62,5 (41,9-79,4) 50,1 (43,8-56,5) 34,2 (14,5-61,5) 2,3 0,101 

Consumo elevado de sal 22,9 (15,7-32,1) 14,9 (6,4-31,1) 23,5 (18,1-29,9) 22,2 (9,8-42,9) 0,6 0,612 

Consumo recomendado de hortaliças e frutas 45,0 (34,1-56,4) 42,2 (24,7-62,0) 44,2 (38,9-49,6) 52,4 (31,8-72,2) 0,1 0,902 

Atividade física recomendada no lazer 14,5 (9,3-21,8) 36,4 (19,6-57,4) 21,5 (15,3-29,3) 23,3 (8,4-50,3) 2,7 0,055 

Consumo abusivo de álcool 12,7 (8,4-18,8) 31,5 (10,6-64,1) 24,6 (17,0-34,2) 45,9 (24,6-68,9) 2,1 0,138 

Tabagismo 
         

Ex-fumante 19,0 (12,6-27,6) 31,1 (10,7-62,9) 15,6 (11,8-20,4) 14,9 (3,7-44,4) 1,2 0,299 

Fumante atual 7,8 (4,3-13,9) 13,6 (5,8-28,6) 18,8 (14,3-24,2) 13,4 (4,2-35,3) 2,4 0,086 

Estado Nutricional  
         

Sobrepeso 40,3 (30,2-51,5) 28,0 (13,3-49,5) 33,4 (26,4-41,1) 16,9 (5,2-42,9) 1,1 0,351 

Obesidade 24,8 (17,6-33,7) 16,6 (7,3-33,2) 24,4 (19,7-29,8) 28,5 (14,4-48,6) 0,6 0,578 

Circunferência abdominal aumentada 34,7 (26,6-43,7) 21,5 (10,3-39,4) 33,5 (28,9-38,5) 30,0 (14,6-51,7) 1,0 0,393 

Hipercolesterolemia 11,8 (7,3-18,5) 10,1 (4,6-20,8) 12,3 (9,3-16,3) 6,9 (1,9-22,3) 0,3 0,790 

1Prevalências; 2Intervalo de confiança;3Qui-quadrado de Pearson corrigido pelo desenho de estudo; 4Inclui amarela e indígena 
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Do total de entrevistados 21,9% relataram praticar pelo menos 150 minutos de 

atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa no lazer por semana. Não 

houveram diferenças significativas na prática de atividade física no lazer por sexo, e por 

nível de instrução. Mas, os mais jovens são mais ativos, com frequência de 25,9% 

(IC95%: 18,5 – 35,0) na faixa etária de 18 a 39 anos, 16,9% (IC95%: 13,0 – 21,7) entre 40 

e 59 anos e 11,5% (IC95%: 6,4 – 20,0) nos idosos.  

Avaliando o estado nutricional, baseado no cálculo do IMC, 33,6% (IC95%: 28,3 

– 39,4) dos moradores estão com sobrepeso e 23,9% (IC95%: 20,6 – 27,7) são 

considerados obesos. Além disso, 32,8% (IC95%: 29,6 – 36,1) estão com as medidas de 

circunferência abdominal acima da recomendada. A obesidade foi mais prevalente nas 

mulheres, 27,8% (IC95%: 22,8 – 33,5), assim como a circunferência da cintura 

aumentada, que foi o dobro da prevalência nos homens, 45,7% (IC95%: 41,5-49,8). A 

obesidade e circunferência aumentada também se concentram nas faixas etárias mais 

elevadas, sendo que 30,1 % (IC95%:19,8 – 43,0) dos idosos são obesos e 58,0% 

(IC95%:48,3 – 67,2) têm as medidas da cintura acima do ideal. 

Sobre a hipercolesterolemia, 11,6% (IC95%: 9,3 – 14,4) relataram já terem 

diagnóstico médico de colesterol alto ou obtiveram dosagem de colesterol total maior 

ou igual a 240 mg/l. A hipercolesterolomia foi mais frequente no sexo feminino, 14,5% 

(IC95%:10,9 – 19,0), nos que possuíam menos instrução 16,8% (IC95%: 12,5 – 22,3) e nos 

idosos 34,4 % (IC95%: 24,3 – 46,2).  

Na análise por raça/cor e estado marital não houveram diferenças significativas 

entre os fatores analisados e os diferentes grupos. A única variável que foi mais 

predominante nos indivíduos que relataram não viver com cônjuge ou companheiro foi 

a atividade física no lazer, com prevalência de 30,9%(IC95%: 20,6 – 43,4) (Tabelas 9 e 

10)
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Tabela 10 - Prevalência de fatores de risco e proteção por estado marital (unido ou não unido). Senador Canedo, Goiás, Brasil 2016. 

Variáveis 

Não Unido 

N=212 

Unido 

N=488 3χ2 valor de p 

%1 IC295% % IC95% 

Consumo regular de refrigerante 34,6 (25,8-44,5) 34,9 (29,3-40,9) 0,1 0,936 

Consumo Regular de doces 30,0 (19,8-42,7) 21,2 (17,2-25,8) 4,0 0,055 

Consumo de carne ou frango com excesso de gordura 
48,6 (40,0-57,4) 48,9 (43,3-54,5) 0,1 0,955 

Consumo elevado de sal 16,9 (11,9-23,5) 24,9 (19,6-31,1) 3,9 0,057 

Consumo recomendado de hortaliças e frutas 
41,9 (31,6-52,9) 45,4 (40,3-50,5) 0,3 0,607 

Atividade física recomendada no lazer 30,9 (20,6-43,4) 18,2 (13,6-23,7) 6,22 0,019 

Consumo abusivo de álcool 26,3 (16,0-40,1) 22,1 (16,2-29,4) 0,6 0,456 

Tabagismo 
        

Ex-fumante 12,6 (7,6-20,3) 20,3 (14,3-27,9) 3,1 0,091 

Fumante atual 19,4 (11,8-30,3) 14,3 (10,7-19,0) 1,0 0,318 

Estado Nutricional  
        

Sobrepeso 30,9 (19,8-44,7) 35,1 (29,4-41,2) 0,3 0,557 

Obesidade 17,8 (11,5-26,5) 25,9 (21,5-30,9) 2,5 0,122 

Circunferência abdominal aumentada 28,6 (20,7-38,0) 34,3 (29,0-39,9) 0,8 0,372 

Hipercolesterolemia 8,9 (6,3-12,4) 12,9 (9,6-17,2) 2,6 0,117 

1Prevalências; 2Intervalo de confiança; 3 Qui-quadrado quadrado de Pearson corrigido pelo desenho de estudo. 
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A Tabela 11 apresenta as prevalências estimadas de hipertensos, diabéticos e 

relatos de um dos dois eventos cardiovasculares estudados, infarto ou AVE. A 

hipertensão está presente em 23,65% (IC95%: 19,29 – 28,65) dos participantes, o 

diabetes mellitus em 8,47% (IC95%: 6,31 – 11,28) e 2,73% (IC95%: 1,73 – 4,29) 

relataram casos de infarto ou de AVE.  

 

Tabela 11 - Prevalência de hipertensão, diabetes e evento cardiovascular, Senador 

Canedo, 2016. 

Variável dependentes %* 
Intervalo 95% 

LI* LS* 

Hipertensão1 23,65 19,29 28,65 

Diabetes Mellitus2 8,47 6,31 11,28 

Evento cardiovascular3 2,73 1,73 4,29 

% - Prevalência/ LI- Limite Inferior/ Limite Superior. 

1Relato de diagnóstico médico de hipertensão e/ou média das três aferições de pressão sistólica maior do 

que 140 mmHg ou diastólica maior que 90 mmHg. 

2 Relato de diagnóstico médico de diabetes e/ou dosagem de hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. 

3 Relato de infarto e/ou Acidente Vascular Encefálico. 
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6. ARTIGOS 

Artigo 1: Prevalência e fatores associados à hipertensão arterial sistêmica em 

adultos: Senador Canedo, Brasil, 2016 
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RESUMO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) faz parte do grupo das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) principal causa de morbi-mortalidade mundial. Corresponde a 

um importante fator de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, tais como 

doença coronariana, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Fatores 

comportamentais de risco são um grupo importante de determinantes da HAS e 

constituem um elo frágil para as intervenções de enfrentamento das Doenças crônicas 

não Transmissíveis. Sendo assim, inquéritos populacionais que estimam a magnitude 

dos fatores de risco e das prevalências da HAS na população são importantes para 

orientar e monitorar ações de cuidado, prevenção e promoção da saúde. O objetivo do 

estudo foi estimar os fatores associados à HAS, bem como a magnitude dos mesmos, na 

população adulta residente no município de Senador Canedo, Goiás. Trata-se de um 

inquérito domiciliar, com amostra de 709 participantes, que coletou dados por aplicação 

de questionário e aferições das medidas antropométricas de peso, altura, circunferência 

da cintura, pressão arterial e dosagem do colesterol total e hemoglobina glicada. A 

prevalência de HAS foi de 23,60% (IC95%: 19,29-28,65). Os principais fatores 

associados foram: indivíduos sem instrução e com fundamental incompleto (RP 

ajustada [RPaj]: 1,73; IC95%: 1,00-3,00), inativos no lazer (RPaj: 1,65; IC95%: 1,06-2,55), 

circunferência da cintura aumentada (RPaj: 6,54; IC95%: 3,99-10,70), 

hipercolesterolemia (RPaj 4,09, IC95% 2,25 – 7,47) e idade igual ou superior à 60 anos 

(RPaj: 2,39; IC95%: 1,19-4,78). O estudo identificou fatores passíveis de intervenção, 

tais como a diminuição do acúmulo de gordura na região abdominal, a prática de 

exercício físico e o controle do colesterol, bem como a promoção de um envelhecimento 

ativo. 

Palavras-chave: Hipertensão, fatores de risco, doença crônica, epidemiologia. 

 



57 

INTRODUÇÃO  

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição caracterizada pelo 

aumento da pressão arterial sistólica, maior ou igual a 140 mmHg e diastólica, maior ou 

igual a 90 mmHg 1. Segundo estimativas globais da Organização Mundial da Saúde, a 

prevalência de HAS é de 25% da população, com previsão de aumento de 60% do 

número de casos até 2025. No Brasil a prevalência de HAS autorreferida entre pessoas 

com 18 anos ou mais, segundo dados da Pesquisa nacional de Saúde 2013 é de 21,4% 2.  

A fisiopatologia da HAS é caracterizada por alterações na estrutura das artérias, 

do miocárdio, nas coronárias e no sistema de condução elétrica do coração. Os 

principais desfechos decorrentes da HAS são o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), a 

Insuficiência Cardíaca (IC), a Doença Arterial Periférica (DAP), o Acidente Vascular 

Encefálico (AVE) e a Doença Renal Crônica (DRC) 3. 

Os principais fatores associados à HAS são os distúrbios metabólicos, alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela idade, presença de 

dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose, diabetes 1 e fatores 

comportamentais como consumo de sal, inatividade física, tabagismo e alimentação 

inadequada  4,5. 

A principal meta para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) é a redução dos fatores de risco modificáveis associados com estas doenças, 

principalmente as Doenças do Aparelho Circulatório. Para isso, faz-se necessária a 

monitorização da tendência das DCNT, bem como dos seus fatores de risco 6–8. 

Inquéritos populacionais que estimam a magnitude dos fatores de risco 

modificáveis e as prevalências das DCNT na população são importantes para o 

monitoramento e para a avaliação de intervenções voltadas para a prevenção e controle 

dessas doenças nas diversas esferas: nacional, estadual e municipal. No Brasil, as 

principais estratégias de vigilância dos fatores de risco e proteção e das DCNT na 

população são o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 9 e a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 10. 

O primeiro abarca as 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal e foi iniciado no ano de 

2006; a segunda, teve sua primeira edição  realizada em 2013, com poder estatístico 

para estimativas nacional, das Unidades Federativas e das capitais brasileiras. Estes 

inquéritos refletem, a realidade dos estados e das capitais. Poucos estudos, buscam 

avaliar esses fatores em municípios de médio e pequeno porte populacional, de forma a 
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orientar as políticas locais de vigilância, prevenção das DCNT e promoção da saúde, 

bem como de cuidado integral aos portadores de DCNT nesses municípios. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta como objetivo estimar a magnitude e 

os fatores associados à Hipertensão Arterial na população adulta residente em Senador 

Canedo, Goiás, de forma a elucidar melhor a complexidade do comportamento dessas 

morbidades em populações com características sócio demográficas distintas das capitais 

do país. 

 

MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo transversal por meio de um inquérito domiciliar, sobre 

prevalência de fatores de risco para doenças e agravos não transmissíveis e estimativa 

do risco global para doenças cardiovasculares e para diabetes mellitus tipo 2 na 

população do município de Senador Canedo, Goiás. No presente estudo, realizou-se 

análises relativas à hipertensão arterial e os determinantes associados. A coleta de dados 

foi realizada de maio a novembro de 2016. 

O município de Senador Canedo integra a Região Metropolitana de Goiânia, 

capital do estado de Goiás, possuía área aproximada de 248,291 km2 em 2015 e 

densidade demográfica de 344,27 hab/km2 em 2010, com uma população aproximada 

de 100 mil habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,701 em 

2010 11.  

Para a definição do tamanho da amostra (n), estimada em uma população de 

95.018 indivíduos, obtidos da projeção populacional produzida pela RIPSA em 2015, 

uma frequência esperada de hipertensão arterial de 22,1%12, precisão de 5%, nível de 

confiança de 95% e efeito do desenho de 1,513, o número de indivíduos necessários na 

amostra foi de 400, para compensar possíveis perdas o n calculado foi duplicado para 

800 participantes.  

A amostra da pesquisa foi composta por dois domínios, sendo o primeiro 

formado por pessoas maiores de 18 anos de ambos os sexos utilizado para a avaliação 

dos fatores de risco e prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (Domínio 1). 

E pela necessidade de obtermos uma subamostra representativa de adultos maiores de 

30 anos, para a estimativa de risco cardiovascular de Framingham, foi criado um 

subgrupo do Domínio 1 com participantes maiores de 30 anos (Domínio 2). A soma dos 

participantes de ambos os domínios compõe a amostra total desse artigo. 
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O plano amostral empregado foi por conglomerado em três estágios. A Unidade 

Primária de Amostragem (UPA) foi composta pelo setor censitário, seguidos pelos 

domicílios e moradores adultos 14. 

O município de Senador Canedo possui 126 setores censitários, dos quais 124 

são urbanos, desses, 31 setores foram sorteados para compor a Unidade Primária de 

Amostragem (UPA), número equivalente a capacidade logística e financeira da pesquisa 

O procedimento de escolha para seleção dos setores censitários foi amostragem 

aleatória sistemática.  

No segundo estágio, o sorteio dos domicílios, para compor os domínios do 

estudo, foi feito de forma independe, inicialmente estimou-se a média de moradores 

com 18 anos ou mais e 30 anos ou mais por domicílio de acordo com o Censo de 2010. 

A média de moradores com as respectivas faixas etárias por domicílio foi de 1,74 com 

18 anos ou mais e 0,72 com 30 anos ou mais. Sendo assim, a chance de encontrar 

moradores maiores de 30 anos nos domicílios era aproximadamente a metade, com isso 

foi necessário o dobro do número domicílios para o domínio 2. 

Para o sorteio dos domicílios (b) para cada domínio dentro de cada setor (j) 

selecionado foi adotada a fração de amostragem 
1

2
f

ff
   sendo 

24145

800


M

m
f   onde 

m é o número de domicílios na amostra e M o total de domicílios em 2010, e 

124

31
1 

A

a
f  , sendo a  o número de setores na amostra e A o total de setores em 2010. 

O número de domicílios sorteados (b) no setor (j), expresso por bj = f2*Bj, variou em 

função do tamanho (B) de cada setor (j) 15. 

Devido à defasagem do número de domicílios do Censo 2010 e as mudanças 

ocorridas nesse período foi feita uma contagem de domicílios (Cj) in loco utilizando o 

mapa de zoneamento urbano do município de 2016, por quadra e lote, em cada setor 

selecionado. Os domicílios foram enumerados no mapa em ordem crescente. Essa 

informação foi utilizada para corrigir o número de domicílios sorteados (bj) em cada 

setor expresso por: 
Bj

C
bb

j

jj
*'  , sendo bj o número de domicílios sorteados segundo 

dados do Censo 2010 e 
Bj

C j  a variação do número de domicílios entre 2016 e 2010. E 

ainda, esse número foi aumentado em 20% considerando a taxa de recusa. 



60 

Como a amostra de domicílios para compor os domínios eram independentes, 

para agilizar o trabalho de campo, reduzindo o número de domicílios para serem 

visitados, e como o número de domicílios para compor o segundo domínio da amostra 

era maior, foram sorteados aleatoriamente primeiramente os domicílios (

'

j
b

) para 

compor o domínio 2 da amostra. A partir dessa amostra foi sorteada uma subamostra de 

domicílios ( 2

'

'' jb
b

j


) para compor o domínio 1, sendo assim, os domicílios sorteados 

para compor o domínio 1 faziam parte dos domicílios para o domínio 2.  

No terceiro estágio, nos domicílios sorteados para compor os dois domínios da 

amostra, os moradores adultos eram listados e posteriormente sorteados por amostra 

aleatória simples em duas etapas, a primeira para selecionar o participante do domínio 1 

e a segunda, totalmente independente, para selecionar o participante do domínio 2. Nos 

domicílios sorteados apenas para compor o segundo domínio foi feita apenas a listagem 

dos moradores maiores de 30 anos e era realizado um único sorteio. 

Os dados foram obtidos por entrevistas domiciliares, utilizando um questionário, 

com as mesmas perguntas do questionário da PNS 2013 16, que coletou informações 

demográficas, condições de saúde, hábitos de vida e prevalência de doenças crônicas. 

Além disso, foram aferidas medidas antropométricas de peso, altura, circunferência da 

cintura, pressão arterial, também seguindo a metodologia utilizada pela PNS e foram 

coletadas amostras sanguíneas para dosagem do colesterol total e hemoglobina glicada. 

A hipertensão foi avaliada em três variáveis dependentes: HAS autorreferida 

baseada na pergunta “Algum médico já lhe deu o diagnóstico de hipertensão arterial 

(pressão alta)?”, HAS aferida para os que obtiveram a média das três medidas da 

pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg ou diastólica maior ou igual a 90 

mmHg e, para a análise das associações dos fatores de risco, foi utilizada a HAS total 

que considerou como hipertensos os que referiram diagnóstico médico de hipertensão 

arterial e/ou obtiveram a média das três medidas da pressão arterial sistólica maior ou 

igual a 140 mmHg ou diastólica maior ou igual a 90 mmHg. Com isso, incluímos nessa 

variável, indivíduos que não foram classificados como hipertensos na HAS aferida por 

estarem em uso de medicação e apresentarem a medida da pressão arterial normal, mas 

que possuem diagnóstico de hipertensão, somado aos que não possuiam diagnóstico 

médico de hipertensão, mas que foram classificados como hipertensos na aferição.  

As variáveis independentes analisadas estão descritas na Tabela 1.  
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Análise estatística 

Para os domicílios foi calculada a taxa de resposta considerando a fórmula abaixo : 

DDDDD

DDD
TRD

54321

543
1




  

Onde: 

1D – amostra de domicílio com morador elegível  

2D – domicílio sem morador elegível  

3D – domicílio inexistente / não localizado / inacessível  

4D – domicílios fechados / uso ocasional  

5D - recusa  

Os domicílios não residenciais foram excluídos do cálculo, assim como os 

domicílios vagos.  

Para moradores, a taxa de resposta foi calculada considerando a 

fórmula
M

M
TR

M
2

1
 , sendo 1M o número de moradores entrevistados e 2M o número 

moradores elegíveis. 

Com base no manual de amostragem do DHS - Demographic and Health 

Surveys – Phase III, adotou-se como taxa de resposta global: MD TRTRTR  17. 

Pelas características da amostragem em dois domínios haveria uma maior 

concentração de participantes maiores de 30 anos na amostra, sendo assim, para 

obtenção de estimativas não viciadas e por tratar-se de dados obtidos de uma amostra 

complexa, pesos de pós-estratificação foram calculados para corrigir o vício de resposta. 

O método utilizado para a construção dos pesos foi o rake mediante uso das 

variáveis idade e sexo. Esse método trabalha uma variável de cada vez, equiparando a 

distribuição do total da variável na amostra – ponderada pelo peso de delineamento - e 

na população, mediante procedimentos de interação. Esse processo é então repetido em 

cada uma das variáveis usadas na construção dos pesos, fazendo com que a distribuição 

da amostra fique idêntica à da população para essas variáveis. Os pesos de pós-

estratificação, foram calculados no pacote estatístico SAS usando a macro rakinge.sas 

usando a distribuição da população do Censo de 201018.  

Foram calculados os seguintes pesos: 

• Peso do delineamento, considerando as frações efetivamente praticadas. Esse 

peso refere-se ao inverso da fração de amostragem. 
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sendo 

 

sendo: a o número de setores da amostra; A o total de setores; bj o número de 

domicílios sorteados no j-ésimo setor , B o total de domicílios no setor j-ésimo 

setor; Nj é total de adultos elegíveis no j-ésimo setor. 

• Peso de pós-estratificação por idade e sexo ( , adotando-se como dados 

externos à pesquisa, número de pessoas por domínio de estudo divulgado pelo 

Censo 2010. 

Os pesos do delineamento foram utilizados no cálculo do peso de pós-

estratificação (técnica RAKE). O peso final foi: 

 

Inicialmente, utilizou-se o método de regressão bivariada de Poisson com 

cálculo das Razões de Prevalência (RP) para estabelecer as potenciais associações entre 

o desfecho e as variáveis independentes analisadas. A seguir, variáveis que 

apresentaram valor de p ≤ 0,20 na análise bivariada foram incluídas em um modelo 

multivariável de Poisson hierarquizado. A entrada das variáveis seguiu um modelo 

teórico que hierarquiza os fatores associados à hipertensão em três níveis: distal, 

intermediário e proximal (Figura 1) 19. A modelagem multivariável envolveu três 

etapas. Na primeira etapa, foram incluídas as variáveis nível de instrução, estado marital 

e cor da pele. Na segunda, incluíram-se as variáveis do nível intermediário (consumo de 

refrigerante, inatividade física e tabagismo). Na terceira etapa, foram incluídas as 

variáveis do nível proximal: estado nutricional, circunferência da cintura aumentada, 

hipercolesterolemia, sexo e faixa etária 20. Porém, tendo em vista a sobreposição de 

fatores de risco e a influência da faixa etária sobre as demais variáveis, antes da 

realização do modelo final, foram testadas isoladamente as potenciais interações entre 

as seguintes variáveis: faixa etária x nível de instrução, faixa etária x atividade física no 

lazer; faixa etária x tabagismo; estado nutricional x faixa etária; faixa etária x 

circunferência da cintura; faixa etária x hipercolesterolemia; faixa etária x refrigerante 

estado nutricional x circunferência da cintura; circunferência da cintura x 

hipercolesterolemia e estado nutricional x hipercolesterolemia.. Posteriormente no 

modelo final, foram mantidas todas as variáveis dos blocos distal, intermediário e 

proximal e as interações significativas. Variáveis com valores de p < 0,05 foram 
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consideradas estatisticamente associadas à prevalência de HAS. As análises foram 

realizadas no software STATA, 14.0.  

 

Aspectos éticos 

A entrevista foi realizada após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Goiás, parecer nº 1.369.638. 

 

Resultados  

Foram sorteados 1.393 domicílios, desses 603 participaram do estudo, 

totalizando 709 indivíduos na amostra. A taxa de resposta dos domicílios para o 

domínio 1 foi de 51,5%, e para os moradores foi de 94%, com uma taxa de resposta 

global para o domínio 1 de 48,9%. No domínio 2 a taxa de resposta dos domicílios foi 

de 43,9% a de moradores 91% com taxa de resposta global igual a 39%. 

Devido à baixa taxa de resposta global em cada domínio, pesos de pós-

estratificação foram calculados para corrigir as taxas de recusa. Após o cálculo dos 

pesos, o sexo feminino representa 50,7% da amostra e o masculino 49,3%. E a 

distribuição da pirâmide etária da amostra se equiparou com a distribuição da população 

do censo de 2010 (Figura 2 e 3).  

A prevalência de HAS autorreferida foi 16,6% (IC95% 13,8 – 19,7), de HAS 

aferida foi 13,2% (IC95% 10,7 – 16,1) e de HAS total de 23,6% (IC95%: 19,3-28,6).  

Para a avaliação das associações entre as variáveis independentes foi utilizada 

HAS total. Na análise bivariada não houveram diferenças significativas entre as 

prevalências de hipertensão por sexo, raça/cor e estado marital e os fatores associados a 

Hipertensão Arterial foram: idade, com os idosos (60 anos ou mais) apresentando RP de 

4,05 (IC95% 3,19-5,14), pessoas que relataram terem cursado até o ensino fundamental 

completo ou médio incompleto, RP de 1,54 (IC95% 1,06 – 2,21) e os sem instrução ou 

fundamental incompleto, RP de 2,59 (IC95% 1,78 – 3,77), comparados aos que relataram 

terem cursado o ensino médio completo, superior incompleto ou superior completo. Em 

relação aos hábitos de vida os inativos no lazer e os ex-fumantes tiveram prevalências 

significativamente maiores comparados aos ativos e aos que nunca fumaram, com 

valores de RP de 1,82 (IC95% 1,28 – 2,57) e 1,96 (IC95% 1,38 – 2,77) respectivamente. 

Os indivíduos que relataram consumo de refrigerante elevado obtiveram uma 

prevalência menor de hipertensão, RP de 0,68 (IC95% 0,42 – 0,98). Os participantes com 
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sobrepeso, obesos, com a circunferência abdominal aumentada e com 

hipercolesterolomia também apresentaram maior prevalência de hipertensão. Para os 

que possuem sobrepeso a RP foi igual a 1,67 (IC95% 1,06 – 2,64), para os obesos igual a 

2,57 (IC95% 1,74 – 3,81), com circunferência acima dos padrões recomendados, RP de 

2,73 (IC95% 1,94 – 3,84) e com hipercolesterolemia, RP de 2,35 (IC95%1,89 – 2,92) 

(Tabela 2). 

Na análise de interação isolada, mantiveram interação significativa a faixa etária 

x hipercolesterolemia, (p=0,032), faixa etária x estado nutricional (sobrepeso, p=0,528, 

obesidade, p=0,006) e faixa etária x circunferência da cintura (p=0,004). Também 

apresentaram interação significativa a circunferência da cintura x estado nutricional 

(sobrepeso, p=0,001, obesidade, p=0,112), circunferência da cintura x 

hipercolesterolemia (p=0,006), assim como a hipercolesterolemia x estado nutricional 

(sobrepeso, p=0,003, obesidade, p=0,010).  

No modelo hierarquizado de regressão múltivariável foram incluídas todas as 

variáveis que apresentaram p ≤ 0,20, além das variáveis sexo, estado marital e cor da 

pele foram incluídas no modelo independentemente do valor de p. Após ajuste com as 

interações isoladas que foram significativas, os seguintes fatores mantiveram associação 

significativa com a hipertensão arterial: indivíduos sem instrução ou fundamental 

incompleto RPaj 1,73 (IC95% 1,00 – 3,00), inatividade física no lazer RPaj 1,65 (IC95% 

1,06 – 2,55), circunferência de cintura aumentada RPaj 6,54 (IC95% 3,99 – 10,70), 

hipercolesterolemia RPaj 4,09 (IC95%  2,25 – 7,47) e faixa etária > 60 anos RPaj 2,39 

(IC95% 1,19 – 4,78) (Tabela 3). 

 

Discussão  

A prevalência de hipertensão arterial autorreferida, 13,2% (IC95%: 10,7 – 16,1), 

foi inferior as descritas para o Brasil em pesquisas com dados de autorrelato, como o 

Vigitel que encontrou uma prevalência hipertensão autorreferida igual a 24,1% (IC95% 

23,4 – 24,8) e a PNS que descreve prevalência de 21,4% (IC95% 20,8 – 22,0) 21,22. 

Além disso, o valor também foi inferior ao descrito para a região Centro-Oeste e para 

Goiás na PNS, 21,2% e 22,1%, respectivamente 2,10.  

Quando analisada a HAS total a prevalência encontrada em Senador Canedo, 

23,6% (IC95%: 19,3-28,6), assemelha-se a encontrada em São José do Rio Preto, São 

Paulo, 25,2% (IC95%: 22,7% a 27,7%) em inquérito domiciliar que adotou critério 

semelhante para a classificação da HAS, PA sistólica maior do 140 mmHg e/ou 
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diastólica maior do que 90 mmHg ou uso de anti-hipertensivos 23, mas, foi inferior ao 

encontrado no Inquérito de Saúde no Município de São Paulo (ISA – Capital 2008) que 

utilizou a mesma metodologia, 43,4% (IC95%: 39,1-47,7). A prevalência de HAS em 

estudos brasileiros, em decorrência de critérios diferentes de classificação e de limites 

de idade adotados variam. Considerando o critério de hipertensão arterial como pressão 

sistólica>140mmHg e/ou pressão diastólica>90mmHg e/ou uso e anti-hipertensivo, uma 

revisão sistemática sobre inquéritos realizados no Brasil descreve prevalência em torno 

de 20% de hipertensão 24. Mesmo com as diferenças entre as medidas autorreferidas e 

aferidas, o estudo confirma a importância da carga da hipertensão arterial na  população 

adulta no Brasil, assim como descrito pela OMS em todo o mundo, como a doença 

circulatória mais prevalente 25. 

Na análise bivariada mantiveram-se como fatores associados os níveis de 

instrução mais baixos, a inatividade física no lazer, tabagismo no passado, sobrepeso, 

obesidade, circunferência da cintura aumentada e hipercolesterolemia. O consumo 

regular de refrigerante, na análise bivariada apresentou-se como protetor para a 

hipertensão, no entanto esse efeito desapareceu na análise multivariada após o controle 

das potenciais variáveis de confusão, principalmente a idade.  

A análise hierarquizada serve como uma ferramenta para os estudos 

epidemiológicos com grande número de variáveis, organizando-as a partir de um 

modelo de determinação que classifica as variáveis independentes nos blocos: distal, 

intermediário e proximal 20.  

No bloco distal, os indivíduos pertencentes as categorias de nível de 

escolaridade ensino fundamental completo / médio incompleto e fundamental 

incompleto / sem instrução estão associados a maiores prevalências de HAS. No bloco 

intermediário, quando foram inseridas as variáveis de hábitos de vida, apenas os com 

ensino fundamental incompleto e sem instrução mantiveram associação estatisticamente 

significativa, junto com consumo regular de refrigerante e inatividade física no lazer. 

No bloco proximal, onde todas as variáveis foram incluídas, e as interações 

significativas, permaneceram estatisticamente associadas, o nível mais baixo de 

instrução, a inatividade física, a circunferência da cintura aumentada, a 

hipercolesterolemia e a faixa etária de idosos (maiores de 60 anos).  

O nível de instrução é um importante determinante no desenvolvimento da 

hipertensão arterial 26. Outros estudos ratificam nosso achado. Um inquérito de base 

populacional realizado em adultos do município de São José do Rio Preto (Estado de 
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São Paulo) mostrou que a prevalência de HAS foi maior no grupo com escolaridade 

inferior a 8 anos de estudo quando comparado com os grupos com mais de 8 anos de 

estudos 27. Tanto no Vigitel quanto na PNS, também foi observada a mesma 

associação, entre a HAS e os níveis mais baixos de instrução 21,22. As diferenças 

socioeconômicas, como a escolaridade, determinam o acesso ao sistema de saúde, o 

grau de empoderamento dos indivíduos para conquistar autonomia no seu autocuidado, 

aumentam o nível de conhecimento e para o entendimento das condições médicas e 

aderência a tratamentos e medidas de prevenção 26. 

No presente estudo, observou-se associação entre idade > 60 anos e HAS. De 

fato, a prevalência de HAS aumenta progressivamente com a idade o que pode ser 

observado em diversos estudos, no qual os indivíduos com mais de 60 anos 

apresentaram chances significativamente maiores de desenvolver hipertensão. Na PNS 

.do total de pessoas com idade entre 65 e 74 anos, 43,1% referiram diagnóstico de 

hipertensão e 47,1% entre as pessoas de 75 anos ou mais de idade 2. Além da exposição 

à múltiplos fatores ao longo da vida, o envelhecimento leva a alterações próprias que 

tornam o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de HAS, sendo esta a principal 

doença crônica dos idosos. As alterações vasculares da aorta, que ocorrem com o 

envelhecimento, têm importante papel na gênese e progressão da HAS. Existe um 

processo natural de enrijecimento do tecido conjuntivo que somada a arteriosclerose 

leva ao aumento da resistência vascular e consequentemente pode levar a HAS. Apesar 

disso, estudos mostram que idosos com maior nível de condicionamento físico tem 

menor grau de enrijecimento aórtico 28.  

 A prática regular de atividade física é um importante fator de proteção para o 

desenvolvimento de diversas DCNT, como a HAS. Este estudo mostrou uma 

prevalência 65% maior de HAS nos indivíduos inativos quando comparado aos ativos. 

A relação entre o exercício físico e o desenvolvimento da HAS já foi descrita em 

diversos estudos. Na década de 80 Paffenbarger 29 acompanhou por 10 anos a 

incidência de HAS em alunos de Harvard e encontrou um risco 35% maior entre os 

indivíduos que não praticavam exercícios físicos vigorosos. Blair et al 30, em uma 

coorte, também na década de 80 observou um risco relativo de 1,5 para incidência de 

HAS entre os indivíduos inativos comparados aos ativos. Uma revisão sistemática 

concluiu que a realização de atividade física no lazer pode reduzir em aproximadamente 

30,0% a incidência de hipertensão 31,32. A atividade física regular, promove a 
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diminuição da resistência vascular, rigidez arterial, inflamação, redução do peso 

corporal e aumenta o diâmetro das artérias, contribuindo para prevenção da HAS 33. 

No presente estudo, indivíduos com circunferência da cintura aumentada teve 

6,54 vezes (IC95% 3,99 – 10,70) mais prevalência de HAS. Pesquisas têm apresentado 

que a obesidade abdominal está mais fortemente associada com os níveis de pressão 

arterial do que apenas o acúmulo de peso total. Indivíduos com obesidade abdominal 

têm maior incidência de hipertensão 34. Os mecanismos biológicos responsáveis pela 

associação entre a gordura abdominal e a hipertensão ainda não são conhecidos 35, mas 

tem sido investigada uma influência da reposta inflamatória dos produtos do 

metabolismo do tecido adiposo intra-abdominal na ocorrência da hipertensão 36. Um 

aspecto inovador do estudo, foi mostrar que a inclusão simultânea das variáveis de 

estado nutricional e circunferência da cintura no mesmo modelo, a circunferência da 

cintura foi estatisticamente associada a maior prevalência de HAS, enquanto que o 

sobrepeso e a obesidade, perderam a significância estatística quando foram inclusas as 

interações, reforçando a hipótese da maior importância da obesidade abdominal como 

fator associado a HAS.  

No que se refere à hipercolesterolemia o resultado do estudo corrobora com 

resultados de outros estudos observacionais que encontraram associação positiva entre 

níveis de colesterol total e pressão arterial na população geral e em indivíduos 

hipertensos. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na gênese da hipertensão e da 

dislipidemia compartilham anormalidades metabólicas comuns, que podem agir 

sinergicamente ou até mesmo acelerar o processo de aterogênese. A hipercolesterolemia 

pode ter efeito primário nos vasos e tônus vascular, além de promover a disfunção 

endotelial, também presente de forma incipiente na hipertensão arterial 37. 

O estudo apresenta limitações metodológicas relacionadas à complexidade do 

processo de amostragem por conglomerados. A primeira foi a taxa de resposta dos 

domicílios, que foi inferior ao esperado, apesar de termos obtido quantidade de 

participantes com poder estatístico para análise. A maior dificuldade encontrada foi o 

número de residências fechadas, mesmo sendo feita para cada domicílio, três visitas em 

dias e horários distintos, e obrigatoriamente uma das visitas sempre era realizada aos 

sábados.. A estratégia adotada para minimizar esse viés foi a ponderação e a pós-

estratificação pelo método Rake, que permitiu que os resultados encontrados pudessem 

ser expandidos para a população total. Outras limitações, são relativas à aplicação do 

questionário, que se apresentou complexo para o grau de entendimento de alguns 
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participantes, sendo necessário que o entrevistador reformulasse algumas perguntas na 

hora da entrevista. O viés de memória também é uma importante limitação do estudo, 

visto que o questionário é extenso nos aspectos de hábitos de vida, utilização de serviço 

de saúde, morbidade referida, e outros dados que foram coletados. A natureza 

transversal do estudo, ao invés da longitudinal, não permite o estabelecimento de 

relação de causa e efeito entre a HAS e as variáveis independentes. Além desses, por 

tratar-se de um estudo transversal, realizado em um período curto e determinado, casos 

prevalentes observados tendem a excluir óbitos precoces superestimando casos de mais 

longa sobrevida, o que caracteriza o viés de sobrevivente.  

Apesar das limitações, trata-se de um estudo original, primeiro a ser realizado no 

município e no interior do estado de Goiás com o mesmo questionário aplicado pela 

PNS 2013 e os métodos estatísticos adotados minimizaram os vieses da amostra, visto 

que os resultados são coerentes com investigações publicadas anteriormente. Além 

disso, a utilização da aferição da pressão arterial, das medidas da circunferência da 

cintura e a realização do exame de colesterol foram importantes para as estimativas 

dessas variáveis de forma mais qualificada do que apenas o critério das prevalências 

auto referidas.  

A magnitude da hipertensão arterial na população adulta deve ser um 

direcionador dos modelos de atenção a saúde voltado para as doenças crônicas não 

transmissíveis com foco em intervenções sobre o  o controle do peso, diminuição do 

acúmulo de gordura na região abdominal, controle dos níveis de colesterol, a prática de 

exercício físico através de ações de autocuidado, cuidado integral por parte da equipe 

multiprofissional vigilância das doenças e dos fatores de risco e promoção da saúde para 

reduzir os determinantes intermediários e distais. Nesse último nível de determinação, a 

escolaridade, um importante indicador socioeconômico e cultural, foi apontado como 

associado a maiores prevalências de hipertensão, , o que sugere que ações voltadas a 

melhoria no acesso à educação e uma inserção mais forte do tema da prevenção das 

doenças crônicas com ênfase na HAS nas escolas do município podem ser uma 

importante estratégia para enfrentamento dessa morbidade. 
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Figura 1. Modelo hierarquizado para hipertensão arterial sistêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2– Pirâmide etária da amostra (a) e Censo (b) 

 

Figura 3 – Pirâmide etária da amostra ponderada (a) e Censo (b) 

Bloco Distal 

• Cor da pele 

• Nível de instrução 

• Estado marital 

 

 

 

 

Bloco intermediário 

• Habitos alimentares 

• Tabagismo 

• Atividade física no lazer 

Bloco Proximal  

• Circunferência abdominal 

• Estado nutricional 

• Hipercolesterolemia 

• Idade 

• Sexo 
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Tabela 1 – Definição das variáveis independentes. 

Variáveis independents Categorias/Definição 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

Idade 

 

Menor do que 60 anos 

Maior ou igual a 60 anos 

Raça/Cor 

 

Branca 

Preta 

Parda 

Outras (Indígena ou Amarela) 

Estado Marital 

 

Não vive com cônjuge ou companheiro (a) 

Vive com cônjuge ou campanheiro (a) 

Nível de Instrução 

 

Médio Completo, superior incompleto e superior completo 

Fundamental completo e médio Incompleto 

Sem Instrução e fundamental incompleto 

Consumo recomendado de frutas e hortaliças 

 

Sim: Consumo de no mínimo cinco porções diárias. 

Não: Consumo menor que as cinco porções 

 

Consumo de carne ou frango com excesso de gordura 

 

Sim: Hábito de consumir carnes com gordura visível e ou frango com pele, para aqueles que 

relataram consomir o alimento ao menos uma vez por semana. 

Não: Não consomem  

Consumo regular de refrigerante 

 

Sim: Consumo de refrigerante ou suco artificial em cinco ou mais dias por semana. 

Não: Não consomem 

 

Consumo elevado de sal 

 

Sim: Classificam o consumo de sal como alto ou muito alto. 

Não: Classificam como adequado, baixo ou muito baixo. 
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Continuação Tabela 1 Definição das variáveis independentes. 

Variáveis independentes Categorias/Definição 

 

Uso abusivo de álcool 

Não: Não consideram. 

 

Sim: Relataram consumo abusivo de álcool, 5 doses para os homens e 4 doses para as mulheres, 

nos últimos 30 dias em um única ocasião. 

Não: Não relatam. 

Tabagismo 

 

Nunca fumou: nunca fumaram produtos derivados do tabaco; 

Fumantes: fumantes atuais de produtos derivados do tabaco; 

Ex-fumantes: fumantes no passado de produtos derivados do tabaco. 

Atividade física recomendada no lazer 

 

Sim: Praticam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada ou 

pelo menos 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa. 

Não: Não praticam. 

Estado nutricional 

 

Eutrófico: IMC menor do que 25kg/m2 

Sobrepeso: IMC maior ou igual a 25 kg/m2 

Obesidade: IMC maior ou igual a 30 kg/m2 

Circunferência abdominal aumentada 

 

Sim: Apresentam Circunferência abdominal maior ou igual a 102 cm para homens e maior ou 

igual a 88 cm para mulheres. 

Não: Não apresentam. 

Hipercolesterolemia 

 

Sim: Responderam ter diagnóstico médico de colesterol alto, obtiveram dosagem de colesterol 

total maior ou igual a 240 mg/l. 

Não: Não responderam / Não apresentaram resultado acima de 240 mg/l. 
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Tabela 2. Prevalência e razão de prevalência HAS total, segundo variáveis 

independentes, Senador Canedo, Goiás, Brasil, 2016 

Variáveis 

 Prevalência HAS total 
RP2 IC 95% 

Valor de 

p N % IC 95%1 

Nivel de instrução  
     

Médio Completo, 

superior incompleto e 

superior completo 

250 14,00 (9,92-19,40) 1,00 
  

Fundamental completo e 

médio Incompleto 
160 21,57 (14,96-30,06) 1,54 (1,06-2,21) 0,022 

Sem Instrução e 

fundamental incompleto 
298 36,37 (28,29-45,31) 2,59 (1,78-3,77) <0,001 

Estado marital       

Não  212 20,84 (14,73-28,63) 1,00   

Sim 488 24,68 (19,81-30,29) 1,18 (0,83-1,68) 0,335 

Raça/cor da pele 

(autodeclarada) 
      

Branca 173 27,05 (19,72-30,88) 1,00   

Preta 62 20,98 (11,06-36,19) 0,77 (0,37-1,61) 0,484 

Parda 439 23,57 (18,33-29,75) 0,87 (0,62-1,22) 0,411 

Outras 26 15,53 (7,79-28,55) 0,57 (0,27-1,19) 0,132 

Consumo aumentado de 

refrigerante3 
 

     

Não 495 26,95 (21,53-33,17) 1,00 
  

Sim 214 17,47 (11,69-25,27) 0,68 (0,42-0,98) 0,041 

Consumo de carne ou 

frango com excesso de 

gordura3 

 
     

Não 381 23,36 (18,38-29,22) 1,00 
  

Sim 328 23,95 (18,52-30,39) 1,02 (0,77-1,34) 0,853 

Consumo elevado de sal  
     

Não 504 24,31 19,47 1,00 
  

Sim 204 21,01 13,57 0,86 (0,55-1,35) 0,512 

Consumo recomendado 

de hortaliças e frutas 
 

     

Não 389 22,1 (17,03-28,17) 1,00 
  

Sim 320 25,6 (19,07-33,45) 1,15 (0,81-1,65) 0,406 

Atividade física no lazer3  
     

Ativo 131 14,4 (10,17-19,99) 1,00 
  

Inativo 578 26,24 (21,39-31,88) 1,82 (1,28-2,57) < 0,001 

Consumo abusivo de 

álcool3 

 

     

Não 573 24,45 (19,03-30,83) 1,00   

Sim 134 21,23 (15,76-27,96) 0,86 (0,59-1,26) 0,445 
1Intervalo de confiança de 95%; 2Razão de Prevalência; 3´Últimos 30 dias.  
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Continuação Tabela 2 - Prevalência e razão de prevalência para HAS total, 

segundo variáveis independentes, Senador Canedo, Goiás, Brasil, 2016 

 

Variáveis 

 Prevalência HAS 

RP2 IC 95%3 Valor de p  N % IC 95%1 

Tabagismo       

Nunca fumou 438 19,25 (15,09-24,23) 1,00 

  Ex-fumante 142 37,73 (27,31-49,43) 1,96 (1,38-2,77) < 0,001 

Fumante 111 26,64 (18,32-37,04) 1,38 (0,98-1,93) 0,058 

Estado nutricional  

     Eutrófico 239 14,68 (10,15-20,76) 1,00 

  Sobrepeso 255 24,63 (18,01-32,72) 1,67 (1,06-2,64) 0,027 

Obesidade 192 37,86 (28,01-48,82) 2,57 (1,74-3,81) < 0,001 

Circunferência da 

cintura 

 

     Normal 408 14,82 (11,20-19,36) 1,00 

  Aumentada 280 40,51 (30,89-50,92) 2,73 (1,94-3,84) < 0,001 

Hipercolesterolemia  

     Não 587 20,78 (16,84-25,35) 1,00 

  Sim 112 48,95 (37,67-60,34) 2,35 (1,89-2,92) < 0,001 

Sexo       

Feminino 438 26,01 (20,23-32,75) 1,00   

Masculino 271 21,23 (16,23-27,27) 0,81 (0,58-1,12) 0,211 

Idade (anos)       

< 60  606 18,89 (15,24-23,18) 1,00   

> 60 103 76,61 (67,46-83,81) 4,05 (3,19-5,14) <0,001 

1Intervalo de confiança de 95%; 2Razão de Prevalência; 3´Últimos 30 dias. 
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Tabela 3 Razões de Prevalência de HAS segundo variáveis de interesse, análise de regressão hierarquizada multivariável, Senador Canedo, 2016. 

Variáveis 

Bloco Distal Bloco Intermediário Bloco Proximal 
1RPaj 2IC 95% 3p RPaj IC 95% p RPaj IC 95% p 

Nivel de Instrução 
         

Fundamental Completo e Médio Incompleto 1,53 (1,05 - 2,22) 0,026 1,43 (0,95 - 2,14) 0,080 1,33 (0,91 – 1,95) 0,141 

Sem Instrução e fundamental incompleto 2,61 (1,82 - 3,74) <0,001 2,34 (1,54 - 3,54) <0,001 1,73 (1,00 – 3,00) 0,047 

Estado marital 1,23 (0,85 - 1,78) 0,240 1,14 (0,77 - 1,71) 0,482 1,04 (0,72 – 1,48) 0,821 

Cor da pele 
         

Preta 0,74 (0,35 - 1,54) 0,414 0,80 (0,34- 1,87) 0,607 1,06 (0,56 – 1,98) 0,845 

Parda 0,86 (0,61 - 1,20) 0,377 0,95 (0,69 - 1,32) 0,797 0,98 (0,75 - 1,36) 0,917 

Outras 0,62 (0,30 - 1,27) 0,186 0,75 (0,36 - 1,55) 0,429 0,81 (0,47 - 1,54) 0,587 

Consumo aumentado de refrigerante 
    

0,64 (0,44 - 0,93) 0,022 0,72 (0,49 - 1,05) 0,091 

Inativo no lazer 
    

1,60 (1,06 - 2,40) 0,024 1,65 (1,06 -2,55) 0,026 

Tabagismo 
        (0,71 -1,52)  

Ex-fumante 
    

1,39 (0,99 - 1,95) 0,053 1,04 0,832 

Fumante 
    

1,06 (0,71 - 1,57) 0,766 1,34 (0,95 - 1,89) 0,090 

Estado Nutricional           

Sobrepreso         1,56 (0,75 – 3,23) 0,220 

Obesidade        1,27 (0,33 – 4,89) 0,716 

CC4 aumentada 
        

6,54 (3,99-10,70) <0,001 

Hipercolesterolemia 
        

4,09 (2,25 -7,47) <0,001 

Sexo Masculino 
        

1,01 (0,69 -1,48) 0,929 

Idade > 60 (anos) 
        

2,39 (1,19 – 4,78) 0,015 

Modelos de interação             

CC aumentada x5 Estado Nutricional 
           

CC aumentada x Sobrepeso         0,33 (0,19 – 0,57) <0,001 

CC aumentada x Obsidade         0,47 (0,14 – 1,50) 0,195 

Hipercolesterolemia x CC aumentada         0,39 (0,23 – 0,65) 0,001 

Hipercolesterolemia x Estado nutricional            

Hipercolesterolemia x Sobrepeso         0,40 (0,19 – 0,81) 0,013 

Hipercolesterolemia x Obesidade         0,65 (0,26 – 1,62) 0,343 

Idade x  Hipercolesterolemia         0,83 (0,47 – 1,47) 0,523 

Idade x Estado Nutricional            

Idade x Sobrepeso         1,67 (0,72 – 3,86) 0,220 

Idade x Obesidade         1,60 (0,62 – 4,18) 0,317 

Idade x CC aumentada         0,47 (0,23 – 0,95) 0,037 
1Razão de Prevalência Ajustada, 2Intervalo de Confiança, 3Valor de p, 4Circunferência da cintura, 5Interação. 
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7. DISCUSSÃO 

A análise das prevalências dos fatores de risco e suas distribuições por idade, 

sexo, raça/cor, estado marital e nível de instrução gerou importantes informações sobre 

o comportamento desses fatores nos diferentes estratos sócio demográficos. 

 A maioria dos fatores de risco esteve associado aos idosos e a menor 

escolaridade, a distribuição segundo sexo apresentou diferenças significativas para 

vários fatores analisados, e foram observadas poucas diferenças significativas para as 

variáveis raça/cor e estado marital. 

Dentre os marcadores de padrão alimentar não saudável estão o consumo regular 

de refrigerante, de doces, carnes com excesso de gordura e consumo de sal.  

O consumo de alimentos doces, ao lado do consumo de refrigerantes, é 

responsável por parte substancial do consumo de açúcar adicionado no Brasil (LEVY et 

al., 2012). O consumo regular de refrigerante apresentou prevalência de 34,8% (IC95% 

29,2 – 40,9) da população, com diferença significativa apenas para a faixa etária jovem. 

A prevalência de consumo de refrigerante foi superior ao encontrado para o Brasil na 

Pesquisa Nacional de Saúde [23,4% (IC95 22,7 – 24,1)] (CLARO et al., 2015)e no 

Vigitel, [23,4% (IC95% 22,5 – 24,1)]  (MALTA et al., 2015). O consumo também foi 

superior ao encontrado em Goiás na PNS, 30,1% (IC95% 27,1 – 33,0) (IBGE, 2014a) e 

para Goiânia no Vigitel 2013, 30,1% (IC95% 27,4 – 32,8) (BRASIL, 2014b). Analisando 

esse comportamento em outros municípios, também foi superior a Pelotas, Rio Grande 

do Sul, 20,4% (IC95% 17,9 - 22,9) (ROMBALDI et al., 2011), a Campinas, São Paulo 

29,1% (IC95% 26,1 - 32,0) (SEGRI; BARROS, 2015) e a Anchieta, Espírito Santo, 

23,1% (IC95% 20,2 - 26,1) (TIENE et al., 2012). Em todos os inquéritos referidos acima, 

o sexo masculino esteve associado ao consumo regular de refrigerante, o que não foi 

observado para Senador Canedo. No entanto, em relação à faixa etária todos relataram 

maior frequência nos mais jovens. No que se refere ao consumo regular de doces 

apresentou prevalência de 23,8% (IC95% 18,4 - 30,1) e não houve diferença significativa 

entre as variáveis sócio demográficas estudadas. Na PNS 21,7% (IC95%  21,0 – 22,3) no 

Brasil e 23,7% (IC95%  21,2 – 22,9) em Goiás referiram esse hábito, mas esse valor 

diminuía com o avanço da idade e aumentava com o nível de instrução o que não foi 

evidenciado no presente estudo (IBGE, 2014a).  

O relato do consumo de carne ou frango com excesso de gordura foi o mais 

prevalente, presente em aproximadamente metade dos entrevistados [48,9% (IC95% 44,0 
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- 53,8)], e apresentou associação com o sexo masculino. A PNS encontrou uma 

proporção de 37,2% (IC95% 36,4 - 38,0) para o Brasil e 44,3%(IC95% 41,3 – 47,3) para 

Goiás, com consumo maior entre os homens, os mais jovens e os menos escolarizados 

(IBGE, 2014a). Na Vigitel a prevalência [29,8% (IC95% 28,8 – 30,8)] foi menor para o 

país (MALTA et al., 2015), mas aproximou-se ao descrito para Goiânia [39,7 (IC95% 

36,9 – 42,4)]. O estudo de Campinas observou valor prevalência igual a 29,1% (IC95% 

25,1 – 30,7), com valores mais elevados no sexo masculino e menor grau de instrução 

(SEGRI; BARROS, 2015) e em Anchieta, a prevalência foi semelhante [45,2 (IC95% 

41,8 – 48,6)] com associação com o sexo masculino. Uma hipótese para relato de 

consumo elevado de gordura animal seria uma possível relação entre esse hábito e o 

acesso a esse tipo de alimento, a Região Centro-Oeste é a principal produtora nacional 

de bovinos no Brasil, e Goiás ocupou em 2016 quinto lugar no ranking de abate de 

bovinos no Brasil (IBGE, 2017). 

A prevalência de consumo elevado de sal [22,5% (IC95% 18,5 – 27,0)] foi 

maior no sexo feminino e nos idosos, superior à prevalência descrita pela PNS para 

Goiás [15,8% (IC95% 14,5 – 17,1)] e Brasil [14,2% (IC95% 13,6 – 14,70], e também pela 

Vigitel [15,8% (IC95% 14,8 – 16,3)] (IBGE, 2014a; MALTA et al., 2015). Tanto na PNS 

quanto na Vigitel foram observadas relação com o sexo masculino, faixa etária jovem e 

maior escolaridade o que também difere do estudo. O consumo de sal é um importante 

fator de risco a ser monitorado, mas é difícil perceber a concordância entre o nível 

realmente consumido e o referido, o que pode gerar uma subestimação dos resultados. A 

pesquisa de orçamentos familiares acompanhou o consumo alimentar de adultos de 20 a 

59 anos por dois dias não consecutivos, com registros de todos os alimentos que 

relatavam, indicando uma ingestão inadequada e excessiva de sódio por 89,3% dos 

homens e 70% das mulheres do país (ARAUJO et al., 2013).  

O consumo recomendado de frutas e hortaliças em Senador Canedo esteve 

presente em 44,3% (IC95% 40,4 – 53,8) da população estudada, mas não foram 

encontrados comportamentos distintos relacionadas às variáveis sócio demográficas. No 

inquérito de Campinas, observou-se prevalência de 22,1% (IC95% 19,7-24,6) (SEGRI; 

BARROS, 2015) e em Anchieta, 5,0% (IC95% 3,5 – 6,5), (TIENE et al., 2012). Na PNS, 

para o Brasil, a prevalência foi de 37,3% (IC95% 36,4 – 38,1) (JAIME et al., 2015) e para 

Goiás o percentual foi semelhante, 45,7% (IC95% 42,0– 49,3) e esteve associado com o 

sexo feminino e maior escolaridade (IBGE, 2014a). O consumo recomendado de frutas 

e hortaliças é mais prevalente no município quando comparado com os dados nacionais 
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e de outros municípios fora do estado, mas foi semelhante ao encontrado para o estado 

de Goiás na PNS.  

Uma variável importante para controle do aumento das DCNT é a atividade 

física no lazer. A recomendação de no mínimo 150 minutos semanais de atividade de 

intensidade moderada da OMS (WHO, 2011c) foi cumprida apenas por 21,9% (IC95% 

16,7 – 28,1) da população, e a prevalência dessa variável diminuiu com a idade e com 

os que relataram viver com cônjuge ou companheiro. Comparando os dados da PNS 

inquéritos nacionais a prevalência foi semelhante para o Brasil [22,5% (IC95% 21,8 – 

23,1)] e Goiás [22,6 (IC95% 20,3 – 24,8)], mas encontrou associação com o sexo 

masculino o que não foi evidenciado no estudo. A inatividade física aliada à 

alimentação inadequada é determinante para o desenvolvimento de sobrepeso, 

obesidade e acúmulo de gordura abdominal. Consequentemente, a prevalência de 

pessoas com sobrepeso foi de 33,6% (IC95% 28,3 – 39,4) e 23,9% (IC95% 20,6 – 27,7) 

obesos, sendo mais prevalente no sexo feminino e nos idosos. Além disso, mais da 

metade dos idosos apresentaram acúmulo de gordura abdominal acima do 

recomendável, o que é um importante fator de risco para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares, principais causas de morte no Brasil e no mundo.  

Em relação ao consumo abusivo do álcool foi observada prevalência de 23,3% 

(IC95% 17,2 – 30,9) com valor mais elevado no sexo masculino e na faixa etária mais 

jovem. Não foram observadas diferenças em relação à escolaridade, raça e estado 

marital. De acordo com a PNS o consumo abusivo do álcool no Brasil foi de 13,7% 

(IC95% 13,1; 14,2%) e 16,6% (IC95% 13,6 – 17,4) para Goiás (GARCIA; FREITAS, 

2015; IBGE, 2013). Prevalências maiores foram observadas entre adultos jovens em 

comparação com aqueles de idade mais elevada. Os diferenciais de sexo e as 

consequências do consumo de álcool são amplamente reconhecidas e refletem o padrão 

mundial. A maior carga entre os homens é explicada pelo fato de que, mundialmente, 

em comparação com as mulheres, eles são menos abstêmios e consomem álcool com 

maior frequência e em maior quantidade (WHO, 2014b).  Em relação à escolaridade, 

não foram observadas diferenças significativas quanto ao uso abusivo o que pode 

representar que o álcool tem o consumo estimulado em todos os níveis de escolaridade, 

sendo um hábito cultural e socialmente aceito (MALTA; MOURA; MORAIS NETO, 

2011).   

O tabagismo é um dos principais fatores de risco evitáveis em que sua redução 

traz impactos diretos no desenvolvimento de várias DCNT. O percentual de fumantes 
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[15,9 (IC95% 12,6 – 19,8)] e ex-fumantes [17,8 (IC95% 13,2 – 23,6)] são similares aos de 

outros estudos, sendo mais elevado entre os homens. O tabagismo no Brasil, fruto das 

políticas nacionais de combate ao tabaco, obteve expressiva redução nas últimas 

décadas (CASADO; VIANNA; THULER, 2009; MONTEIRO et al., 2007). Mas, apesar 

dos avanços, achados mostram que a mortalidade atribuível ao tabagismo no Brasil é 

elevada, principalmente entre os homens, destacando-se como causas relacionadas às 

doenças do aparelho circulatório, doença pulmonar obstrutiva crônica, AVE e câncer de 

pulmão (PINTO; PICHON-RIVIERE; BARDACH, 2015).  

A hipercolesterolemia foi estimada em 11,6%, (IC95% 9,3 – 14,4) apresentando 

valores mais elevados no sexo feminino e nos idosos. Em comparação com um estudo 

realizado em Goiânia, 17,6% (IC95% 16,3-19,1) dos participantes obtiveram medidas de 

colesterol total maior do que 240 mg/dl, também com prevalência mais elevada no sexo 

feminino (CARNELOSSO et al., 2010). A associação de hipercolesterolemia e o sexo 

feminino também foi encontrada em outros estudos (ALENCAR et al., 2000; 

MARTINS et al., 1996) 

A análise dos fatores associados com a hipertensão arterial, como apresentado 

no artigo, identificou como fatores de risco o menor grau de instrução, a inatividade 

física no lazer, circunferência da cintura aumentada, a hipercolesterolemia e a faixa 

etária de idosos.  

As prevalências e as associações, como esperado, foram semelhantes as já 

descritas na literatura e principalmente aos resultados da PNS. Existe um importante 

questionamento se a vigilância dos fatores de risco e das DCNT no Brasil, feito pelos 

inquéritos nacionais, refletem a realidade de municípios que não foram inclusos na 

coleta de dados. De acordo com esse inquérito, realizado em Senador Canedo, os dados 

são compatíveis, mas foram apontadas especificidades. Vale ressaltar que a localização 

do município, Região Metropolitana de Goiânia, e a estreita relação sócio-econômica 

que tem com a capital do estado, podem influenciar no estilo de vida dos canedenses e 

na proximidade dos resultados encontrados.  

Com relação às limitações do estudo, complexidade do processo de amostragem 

por conglomerados, proporcionou algumas limitações metodológicas. A primeira foi a 

taxa de resposta dos domicílios, que foi inferior ao esperado, apesar de termos obtido 

quantidade de participantes com poder estatístico para análise. A outra foi a composição 

da amostra em dois domínios, pela necessidade de obtermos, para outro objetivo do 

estudo, uma amostra mínima de participantes maiores de 30 anos. Em relação à taxa de 
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resposta dos domicílios, a maior dificuldade encontrada foi o número de residências 

fechadas, mesmo sendo feita para cada domicílio, três visitas em dias e horários 

distintos, e obrigatoriamente uma das visitas sempre era realizada aos sábados. Somado 

a isso, a amostragem em dois domínios, levaram a uma amostra bruta com concentração 

maior de mulheres e idosos, o que causou uma distorção da amostra em relação aos 

dados do Censo de 2010. A estratégia adotada para minimizar esse viés foi a 

ponderação e a pós-estratificação pelo método Rake, que permitiu que os resultados 

encontrados pudessem ser expandidos para a população total.  

A natureza transversal do estudo, ao invés da longitudinal, não permite o 

estabelecimento de relação de causa e efeito entre a HAS e as variáveis independentes. 

Além desses, por tratar-se de um estudo transversal, realizado em um período curto e 

determinado, casos prevalentes observados tendem a excluir óbitos precoces 

superestimando casos de mais longa sobrevida, o que caracteriza o viés de sobrevivente. 

Outras limitações são relativas à aplicação do questionário, que se apresentou 

complexo para o grau de entendimento de alguns participantes, sendo necessário que o 

entrevistador reformulasse algumas perguntas na hora da entrevista. O viés de memória 

também é uma importante limitação do estudo, visto que o questionário é extenso nos 

aspectos de hábitos de vida, utilização de serviço de saúde, morbidade referida, e outros 

dados que foram coletados. A aferição da pressão arterial e as medidas de hemoglobina 

glicada e colesterol total, foram importantes para complementar à prevalência da HAS, 

DM e hipercolesterolemia auto-referidas.  

Apesar das limitações, os dados são compatíveis com outros descritos na 

literatura e conclui-se que as prevalências e associações encontradas podem orientar a 

formulação de políticas de enfrentamento das DCNT no âmbito do município de 

Seandor Canedo.  
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8. CONCLUSÕES 

Estudos epidemiológicos de caracterização dos fatores associados às doenças 

crônicas, incluindo sua magnitude e distribuição em diferentes populações, são 

importantes ferramentas para o monitoramento e planejamento das intervenções de 

enfretamento das DCNT nos campos da promoção da Saúde e do manejo das doenças 

crônicas nos serviços de saúde. O inquérito domiciliar é considerado o melhor método 

para este fim, pela aleatoriedade da seleção dos participantes da amostra e por não se 

limitar a informações dos usuários dos serviços de saúde. Possibilita conhecer o perfil 

epidemiológico dos fatores de risco e proteção para as DCNT no município e as 

desigualdades na magnitude das prevalências.  

As prevalências baixas de prática de exercício físico e de hábitos alimentares 

saudáveis recomendados pela OMS como primordiais para a diminuição das taxa de 

mortalidade por DCNT refletem a realidade de Senador Canedo, assim como nos outros 

inquéritos nacionais. Foram descritas pela pesquisa altas prevalências de sobrepeso, 

obesidade e obesidade abdominal nessa população, o que pode ser reflexo de falhas nos 

programas voltados a promoção de saúde e prevenção para o desenvolvimento das 

DCNT.  

Os resultados deste inquérito apontam a necessidade de implantação e 

fortalecimentos de programas públicos de incentivo a prática de atividade física e 

educação alimentar, combate ao uso abusivo do álcool e ao tabagismo. Fortalecimento 

das equipes de saúde da família e dos programas de acompanhamento das famílias com 

pessoas hipertensas, obesas, diabéticas ou com outras DCNT. Os coordenadores de 

vigilância e o Gestor municipal da saúde devem propor intervenções de enfrentamento 

das DCNT e devem suscitar uma articulação local entre as várias secretarias na 

orientação de ações que promovam segurança alimentar, promoção da atividade física, 

empoderamento da população sobre como fazer opções mais saudáveis que reduzam a 

carga das DCNT no município. Além disso, outro importante ponto de intervenção é 

ampliar o acesso da população a consultas periódicas para realização de exames de 

perfil lipídico, glicemia e aferição da pressão arterial, com diagnóstico precoce de 

possíveis alterações.  

A realização de inquéritos de abrangência nacional que incluam em sua 

amostragem outros municípios, além das capitais, não se justifica, quando levado em 

consideração apenas o resultado encontrado por essa pesquisa. No entanto, deve-se 
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analisar que Senador Canedo é um munícipio de médio porte que integra a Região 

Metropolitana de Goiânia, capital do estado e os mesmos resultados podem não ser 

encontrados quando feitas pesquisas em municípios mais distantes da capital e com 

densidade populacional diferente.  

O inquérito local como o realizado tem grande relevância para a implantação de 

uma intervenção local, para posteriormente através de um novo inquérito, avaliar o 

impacto dessa intervenção.  
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6, p. 1283–1297, 2015.  

REHN, N. et al. The relationship of average volume of alcohol consumption and 

patterns of drinking to burden disease: an overview. Addiction, v. 98, p. 1209–1228, 

2003.  

RIBEIRO, B. B. et al. Hierarchical Analysis of Hypertension with the Polymorphic 

Variant of the ACE Gene and Other Risk Factors in the Elderly. International Journal 

of Cardiovascular Sciences, v. 30, n. 1, p. 52–60, 2017.  

ROMBALDI, A. J. et al. Fatores associados ao consumo regular de refrigerante não 

dietético em adultos de Pelotas , RS Factors associated with regular non- diet soft drink 

intake among adults in. Revista Saúde Pública, v. 45, n. 2, p. 382–390, 2011.  

SALMERÓN, J. et al. Dietary fat intake and risk of type 2 diabetes in women. The 

American journal of clinical nutrition, v. 73, n. 6, p. 1019–26, 2001.  

SBC. V DIRETRIZ BRASILEIRA DE DA ATEROSCLEROSE V Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 101, n. 4,  

supl.1, p. 1–20, 2013.  

SBD. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013 - 2014. Sociedade Brasileira 

de Diabetes, p. 365, 2014.  

SBHA. 7a Diretriz Brasileira De Hipertensão Arterial. Sociedade Brasileira de 

Hipertensão Arterial, v. 107, n. 3, 2016.  

SCHMIDT, M. Book reviews. Journal of Analytical Psychology, n. 1996, p. 483–485, 

2005.  

SEGRI, N. J.; BARROS, M. B. DE A. Desigualdades sociodemográficas nos fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis: inquérito telefônico em 



92 

Campinas, São Paulo. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n. 1, p. 7–18, 2015.  

SOUZA, C. F. DE et al. Pré-diabetes: diagnóstico, avaliação de complicações crônicas e 

tratamento. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 56, n. 5, p. 

275–284, 2012.  

SZWARCWALD, C. L. et al. Pesquisa Nacional de Saude no Brasil: concepcao e 

metodologia de aplicacao. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 2, p. 333–342, 2014.  

TIENE, R. et al. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças e agravos não 

transmissíveis em município de pequeno porte , Brasil , 2010. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde, v. 21, n. 1, p. 55–68, 2012.  

UN. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United 

Nations, n. 1, p. 1–5, 2015.  

VICTORA, C. G. et al. The role of conceptual frameworks in epidemiological analysis: 

a hierarchical approach. International journal of epidemiology, v. 26, n. 1, p. 224–

227, 1997.  

WHO. Obesity : Preventing and Managing the Global Epidemic. World Health 

Organization, p. 253, 2000.  

WHO. The world health report 2002 - reducing risks, promoting healthy life. World 

Health Organization, 2002.  

WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. World Health 

Organization technical report series, v. 916, p. i–viii-1-149-backcover, 2003.  

WHO. Prevention of Cardiovascular Disease Prevention of Cardiovascular Disease. 

World Health Organization, p. 1–30, 2007.  

WHO. Waist Circumference and Waist-Hip Ratio: Report of a WHO Expert 

Consultation. World Health Organization, n. December, p. 8–11, 2008.  

WHO. Creating an enabling environment for population-based salt reduction strategies: 

report of a joint technical meeting held by WHO and the Food Standards Agency. 

World Health Organization, p. 42, 2010.  



93 

WHO. Global Health Risks: Mortality and burden of disease attributable to 

selected major risks. Disponível em: <http://www.un.org/en/ga/ncdmeeting2011/>. 

Acesso em: 18 maio. 2017a.  

WHO. Global status report on noncommunicable diseases. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/ncdmeeting2011/>. Acesso em: 18 maio. 2017b.  

WHO. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health 

Organization, p. 60, 2011c.  

WHO. WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of 

tobacco. World Health Organization, v. 152, p. 1–152, 2011d.  

WHO. 2011 High Level Meeting on Prevention and Control of Non-

commnunicable Disease. Disponível em: 

<http://www.un.org/en/ga/ncdmeeting2011/>. Acesso em: 18 maio. 2017e.  

WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health 

Organization, p. 176, 2014a.  

WHO. Global status report on alcohol and health 2014. Global status report on 

alcohol, p. 1–392, 2014b.  

ANEXOS 



94 

9.1. Anexo 1 – Parecer Comitê de Ética 
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10. APÊNDICES 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 



99 

 



100 

Apêndice 2 – Relatório da calibração da equipe de coleta: Questionário 

Método  

A equipe foi composta por quatro entrevistadores e um entrevistador padrão-

ouro, que foi responsável pela elaboração do questionário da pesquisa. Para o 

treinamento da entrevista foram feitas reuniões para explanação de todas as questões, de 

modo a padronizar os termos utilizados e para que a equipe desenvolvesse familiaridade 

com o instrumento. Além disso foi entregue a cada um, o manual do questionário, que 

serviu como referência para possíveis dúvidas. 

Após a fase de treinamento, para testar a uniformidade da aplicação do 

questionário cada entrevistador aplicou o instrumento a dois participantes voluntários e 

no intervalo de 24 horas o mesmo repetiu a entrevista com um dos voluntários para 

avaliar a concordância intraobservador. Um outro entrevistador, considerado padrão-

ouro, aplicou o questionário ao segundo voluntário para verificar a concordância 

interobservador no mesmo intervalo de tempo. 

O formulário de entrevista utilizado nessa etapa foi uma versão reduzida do 

questionário, com questões de cada módulo que necessitavam de interpretação.  

A concordância foi avaliada pelo cálculo do coeficiente Kappa, por se tratarem 

de variáveis categóricas, entre as entrevistas do mesmo entrevistador, intraobservador, e 

do mesmo examinador e o padrão-ouro, interobservador. A classificação adotada foi a 

proposta por Landis e Koch, 1997.  

 

Coeficiente Kappa Nível de Concordância 

<0 Sem concordância 

0-0,19 Concordância pobre 

0,20-0,39 Ligeira concordância 

0,40-0,59 Concordância moderada 

0,60-0,79 Concordância substancial  

0,80-1 Concordância quase perfeita 

 

Resultados  

 

 Os valores de Kappa calculados para cada entrevistador podem ser visualizados 

na Tabela 1, que apresenta que o Kappa intraobservador e o interobservador de todos os 

entrevistadores foram > 0,80, concordância quase perfeita entre as respostas, com 

exceção do entrevistador 3 com coeficiente kappa interobservador de 0,661, sendo esse 

valor considerado como concordância substancial.  
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Tabela 1 Valores de Kappa Intra e Interobservador para cada entrevistador e 

valor de Kappa Médio 

Entrevistador Kappa Intraobservador Kappa Interobservador 

Entrevistador 1 1,000 0,956 

Entrevistador 2 0,977 0,933 

Entrevistador 3  0,976 0,661 

Entrevistador 4 0,952 0,976 

Média 0,976 0,881 

 O coeficiente Kappa médio da equipe intraobservador (0,976) e interobservador 

(0,881) têm concordância quase perfeita. Esses resultados são considerados satisfatórios 

para a qualidade da coleta de dados no campo. 
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Apêncide 3 – Relatório da calibração da equipe de coleta: Antropometria 

Método  

Foi elaborado um manual da antropometria que padronizou todas as técnicas 

utilizadas para realização das medidas baseado na metodologia utilizada pela Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS), 2013. A equipe participou de treinamentos junto com dois 

monitores da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás com momentos 

teóricos e práticos.  

Para verificar a calibração da equipe foi empregada a análise de variância de 

Habicht. Cada entrevistador aferiu em 10 voluntários, em duplicata medidas de peso, 

circunferência abdominal e altura. Para evitar o viés de memória da primeira aferição, 

os entrevistadores realizaram a segunda medida somente após a finalização da primeira 

aferição em todos os 10 voluntários participantes. Além disso, as segundas medidas 

foram anotadas em fichas diferentes da primeira onde não constavam os registros das 

primeiras aferições.  

Para os mesmos 10 voluntários um dos monitores da faculdade de nutrição que 

participaram do treinamento, fizeram as mesmas medidas em duplicata, sendo 

considerado o supervisor (padrão-ouro).  

Então, para avaliar a calibração das medidas foi empregada a técnica do erro da 

medida (TEM), que é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

TEM = ( ΣD2 ) / 2N 

em que: D = diferença das medidas do avaliador e do supervisor;  

N = número de indivíduos avaliados. 

 

Primeiro foi calculado o TEM do supervisor e de acordo com método de Habicht 

para a variância intraobservador (precisão), espera-se que o TEM intra do avaliador não 

seja mais que duas vezes a do supervisor e que a o TEM inter do avaliador não 

ultrapasse três vezes o intrasupervisor.  

 

Resultados 

 O cálculo do TEM intraobservador e interobservador para altura e peso de cada 

entrevistador demonstrou que toda a equipe estava calibrada para a realização dessas 

medidas com erros menores que o limites estabelecidos. Como poder ser visualizado 

nas Tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1 Calibração de entrevistadores: peso 

 TEM supervisor 

0,4050 

 TEM intra *< 0,20 TEM inter* <0,33 

Entrevistador 1 0,06 0,13 

Entrevistador 2 0,14 0,19 

Entrevistador 3 0,12 0,15 

Entrevistador 4 0,15 0,11 

Entrevistador 5 0,13 0,22 

TEM intra: TEM supervisor x 2  

TEM inter: TEM supervisor x3 

Tabela 2 Calibração de entrevistadores: altura 

  

Já para circunferência de cintura o entrevistador 5 apresentou erro maior que os 

limites aceitáveis, como está apresentado na Tabela 3  

   

Tabela 3 Calibração dos entrevistadores: circunferência de cintura 

TEM supervisor 

0,4050 

 TEM intra < 0,80 TEM inter <1,20 

Entrevistador 1 0,67 0,80 

Entrevistador 2 0,81 0,82 

Entrevistador 3 0,24 0,74 

Entrevistador 4 0,41 0,99 

Entrevistador 5 3,00 2,33 

 

Foi feito um novo treinamento com esse entrevistador sobre a técnica para a 

medida da circunferências de cintura e o entrevistador repetiu as medidas de 

circunferência.  

 

 

 

 

TEM supervisor 

0,3146 

 TEM intra < 0,60 TEM inter <0,94 

Entrevistador 1 0,05 0,47 

Entrevistador 2 0,44 1,38 

Entrevistador 3 0,40 0,47 

Entrevistador 4 0,30 0,25 

Entrevistador 5 0,22 0,16 
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Apêndice 4 – Ficha de Triagem dos domicílios 

 



105 

 

 

 



106 

Apêndice 5 – Questionário 
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Apêndice 6 – Carta entregue com resultados de exame 
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