
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mariane Cristina Cordeiro de Sousa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E A PREVALÊNCIA DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL NO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 
2011



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E A PREVALÊNCIA DA 

HIPERTENSÃO ARTERIAL NO BRASIL 
 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Colegiado do Curso 
de Graduação em Nutrição como 
requisito para conclusão do Curso de 
Bacharel em Nutrição 
 
 
 
 
 
Autora: Mariane Cristina Cordeiro de 
Sousa 
Orientadora: Marisilda de Almeida 
Ribeiro 
 

 
 
 
 
 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 
2011



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha MÃE, 
que em nenhum momento mediu esforços  

para realização dos meus sonhos. 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus que me iluminou e me deu forças, que me ajudou a 

não desistir diante das barreiras. 

 

Aos meus pais e irmãos pelo apoio e força que me proporcionou em todo esse 

tempo. 

Aos meus avôs, por terem acreditado e fornecido condições para que eu concluísse 

mais uma etapa desta vida. 

À Profª. Marisilda Ribeiro, minha orientadora, pelo apoio, paciência, credibilidade e 

compreensão que me proporcionou. 

Aos meus amigos e a todos que contribuíram direta e indiretamente na realização 

deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E HIPERTENSÃO 

ARTERIAL NO BRASIL 
 

 

Mudanças no estilo de vida, nas condições econômicas sociais e demográficas, decorrente 

do processo de urbanização, intensificação do trabalho feminino e a crescente 

industrialização, têm refletido na qualidade da dieta da população brasileira. O presente 

estudo teve como objetivo realizar revisão da literatura, relacionando o crescimento da 

indústria alimentícia no Brasil e a prevalência de hipertensão arterial com vista a comprovar 

a hipótese. Para o levantamento bibliográfico, foram utilizados os bancos de dados 

MEDLINE, LILACS-BIREME, sendo selecionados artigos publicados nas últimas quatro 

décadas além de dados obtidos do Sistema IBGE de Restauração Anual, sobre ocupação 

na indústria de alimentos e os Inquéritos alimentares do ENDEF e POF’s. No período entre 

1973 a 2006, correspondente a quatro décadas, houve um aumento de, aproximadamente, 

70% no número de postos de emprego criados nas indústrias de alimentos no país, o que 

reflete a expansão no setor de alimentos e bebidas. As refeições prontas e misturas 

industrializadas tomaram espaço na alimentação do brasileiro. Em 1974 representava 1,29% 

do valor energético da dieta, passando a ser 6,81% em 2008. As informações 

epidemiológicas brasileiras relacionadas ao risco cardiovascular, como hipertensão arterial, 

mostraram-se restritas a Regiões Sudeste e Sul. Diante da escassez de estudos sobre a 

evolução da prevalência de hipertensão no país, não foi possível mostrar uma associação 

direta com o desenvolvimento da indústria, refutando-se assim a hipótese do trabalho. 

Todavia, foi confirmada a tendência de aumento de crescimento da indústria, do consumo 

de alimentos industrializados na dieta do brasileiro e da prevalência de hipertensão no 

Brasil. 

 

Palavras chave: industrialização alimentícia, consumo alimentar, hipertensão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, foram observadas mudanças no estilo de 

vida, nas condições econômicas sociais e demográficas, decorrente do processo de 

urbanização, intensificação do trabalho feminino e da crescente industrialização, 

com reflexos na qualidade e quantidade da dieta (SCHLINDWEIN, 2006; BATISTA 

FILHO, 2003). 

 

O processo de transição nutricional da população brasileira, observado em 

todos os estratos sociais e estágios de vida, tem sido analisado como uma 

decorrência de modificações nos padrões alimentares, tais como alimentação fora 

de casa, maior consumo de alimentos industrializados e substituição de refeições 

por lanches (BATISTA FILHO, 2003).  De acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no período de 1970 a 1980 a produção 

de embutido como linguiça foi duplicada, atingindo a produção de, 

aproximadamente, 89 mil toneladas.  O mesmo ocorreu com a fabricação de 

refrigerantes e biscoito, de 1980 a 2000, cujo crescimento foi de 151% e 92%, 

respectivamente (IBGE, 2000; 1980; 1970). Segundo a Associação Brasileira das 

Indústrias da Alimentação, os alimentos industrializados são responsáveis por 85% 

do consumo total de alimentos, em 2007 (ABIA, 2008). 

Aliando-se a isso, verifica-se o consumo de dietas hipercalóricas, ricas em 

gorduras e açúcares, a qual, aliada à diminuição progressiva da atividade física, tem 

contribuído para o aumento no número de casos de sobrepeso e obesidade, com 

repercussão na crescente evolução de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(NASCENTE, 2009; MENDONÇAS, 2004; PERESTRELO, 2003). 

 

As DCNT figuram como principal causa de mortalidade e incapacidade no 

mundo, responsável por 59% dos 56,5 milhões de óbitos anuais. Visto que, os 

fatores de risco que mais contribuem para tais doenças são álcool, fumo, obesidade, 

níveis elevados de colesterol e hipertensão (OPAS, 2003).   
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A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de pressão arterial, representando um fator de risco 

independente, linear e contínuo para a doença cardiovascular. Devido a sua alta 

prevalência, passou a ser reconhecida como um dos principais problemas de saúde 

pública da atualidade, atingindo adultos cada vez mais jovens (SBC, 2010; 

WENZEL, 2009). 

Segundo Kearney, a pressão arterial acomete, aproximadamente, 25% da 

população mundial adulta e até 2025 estima-se um aumento em aproximadamente 

60% dos casos (KEARNEY, 2005). 

No Brasil, a hipertensão arterial acomete cerca de 17 milhões de portadores o 

que representa 35% da população com mais de 40 anos (Brasil, 2008). Dados da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia atestam que essa prevalência pode variar de 

22,3% a 43,9% em adultos e 2% a 13% em crianças e adolescentes (SBC, 2002). 

Na maioria das vezes, são desconhecidas as principais causas da 

hipertensão arterial, todavia, tanto o fator genético quanto fatores ambientais podem 

estar associados a essa enfermidade. Dentre os fatores ambientais destacam-se o 

sedentarismo, tabagismo, etilismo, obesidade, stress, qualidade da alimentação 

acompanhada de ingestão excessiva de sal (COSTA, 2010). 

Uma alimentação com elevada e frequente quantidade de alimentos 

industrializados, ricos em sódio e gordura, contribui para agravos à saúde, entre eles 

a elevação da pressão arterial (MOLINA, 2003). Ferreira em estudo com mulheres, 

observou relação direta entre prevalência da hipertensão e aumento de Índice de 

Massa Corporal (IMC), sendo essa relação de 22,6% para indivíduos com sobrepeso 

e 33,3% para os obesos (FERREIRA, 2005).  

Costa constatou níveis elevados de pressão arterial em indivíduos cujo 

consumo de enlatados era freqüente (COSTA, 2010). Utilizado na indústria de 

alimentos, com o intuito de conservá-los ou realçar o sabor, o acréscimo do sal, na 

maioria das vezes na forma de glutamato monossódico, contribui de forma direta 

para o consumo elevado de sal (SARNO, 2009; MOLINA, 2003).  
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Considerando o potencial da dieta na promoção ou prevenção de agravos à saúde, 

e ainda, os efeitos do consumo de alimentos hipercalóricos, ricos em gorduras e 

sódio, no aumento da hipertensão arterial, justifica-se a realização desta revisão. 
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OBJETIVO 

 

 

Realizar revisão da literatura, relacionando o crescimento da indústria alimentícia no 

Brasil e sua eventual correlação com a prevalência de hipertensão arterial. 
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HIPÓTESE 

 

 

O crescimento da indústria alimentícia no Brasil promove a prevalência da 

hipertensão arterial. 
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METODOLOGIA 

 

 

O presente estudo se deu com base em levantamento bibliográfico, da literatura 

nacional utilizando os bancos de dados MEDLINE, LILACS-BIREME, sendo 

selecionados artigos publicados nas últimas quatro décadas, abordando a 

Prevalência da Hipertensão Arterial. Os seguintes termos de pesquisa (palavras-

chave e delimitadores) foram utilizados em várias combinações: 1) Hipertensão 

Arterial; 2) Fatores de risco; 3) Prevalência 4) Brasil 

A pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, na língua portuguesa.  

Foram também incluídos dados obtidos do Sistema IBGE de Restauração Anual, 

sobre ocupação na indústria de alimentos e os Inquéritos alimentares do ENDEF e 

POF’s. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O Crescimento da Indústria Alimentícia  

 

Para análise do desenvolvimento da indústria alimentícia no Brasil foi utilizado 

o número de trabalhadores no setor de alimentos e bebidas, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1970; 1980; 1990; 2000). 

 Constata-se na Figura1 que no período entre 1973 a 2006, correspondente a 

quatro décadas, houve um aumento de, aproximadamente, 70% no número de 

postos de emprego criados nas indústrias de alimentos no país, o que reflete a 

expansão desse setor. 

 

 

Fonte: SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática 

Figura 1- Evolução do número de trabalhadores na Indústria de alimentos. 

Brasil, 1973 - 2007 

Com início nos anos 60, a industrialização no Brasil, centrada nas capitais e 

região metropolitana, provocou um processo de urbanização de forma acelerada, 

reduzindo de maneira expressiva a ocupação na agricultura e área extrativista. O 

período de 1960 a 1980 foi marcado pelo crescimento da produção de bens duráveis 

e principalmente da indústria de alimentos, (BLEIL, 1998) trazendo para a 
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sociedade, mudanças suficientes e decisivas para a incorporação de um novo estilo 

de vida (BATISTA FILHO, 2003). 

 Esse novo modelo de vida urbanizado é caracterizado pelo ingresso da 

mulher no mercado de trabalho e a redução do tempo para a aquisição e preparo 

dos alimentos no âmbito do lar, para o consumo em família. Nesse contexto, em 

busca da praticidade e facilidade, a sociedade passa a substituir a alimentação 

tradicional, preferindo a compra de alimentos já processados, ou seja, 

industrializados, quando não realizando refeições fora de casa em restaurantes, 

lanchonetes, padarias e fast-foods (DIEZ GARCIA, 2003).   

 

 Com pequena desaceleração na segunda metade da década de 80, em 

decorrência a desordem econômica e política devido a problemas financeiros, a 

indústria de alimentos volta a crescer a partir dos anos 90 com a abertura do 

mercado nacional, entrada do país no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e 

internacionalização de padrões de qualidade e produtividade (SATO, 1997). 

Portanto, a globalização e os avanços tecnológicos induziram o crescimento das 

indústrias brasileiras com reflexos na mudança do estilo de vida da população, em 

especial em dois aspectos: redução das atividades físicas e modificação do padrão 

alimentar, levando ao maior consumo de gordura, açúcar refinado e sódio. 

Mudanças, que desde então, têm sido motivo de preocupação para saúde pública, 

diante de estudos que mostram a relação entre estilo de vida, em especial 

mudanças de hábitos alimentares, e doenças crônicas não transmissíveis 

(MENDONÇAS, 2004; DIEZ GARCIA 2003).  

 

Consumo alimentar no Brasil 

 

 A evolução do consumo alimentar pode ser avaliada a partir de inquéritos 

produzidos no Brasil, assinalando o padrão alimentar da população. Os dados 

apresentados na Tabela 1 tiveram como fonte: os inquéritos do Estudo Nacional da 

Despesa Familiar 1974-1975 e Pesquisa de Orçamento Familiar dos períodos: 1987-

1988; 1995-1996; 2002-2003 e 2008-2009. As pesquisas foram realizadas nas 

Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 

Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre, em Brasília e município de Goiânia. 
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Tabela 1 - Evolução da aquisição alimentar no Brasil 1974-2008 
 

 
Alimentos e grupos 

de alimentos 

Evolução da participação relativa, por ano de 
pesquisa (%) * 

   1974          
1975 

1987 
1988 

1995 
1996 

2002 
2003 

2008 
2009 

Cereais e derivados 37,26 34,72 35,04 35,34 33,88 

Arroz polido 19,09 16,20 16,02 14,71 12,83 

Pão francês 10,03 8,02 8,31 8,76 8,99 
Biscoitos 1,13 1,94 2,69 3,47 3,59 

Macarrão 3,25 2,54 2,72 3,26 2,77 

Farinha de trigo 1,08 2,15 1,83 1,57 1,44 

Outros 2,68 3,87 3,46 3,56 4,31 

Feijões e outras 
leguminosas 

8,13 5,87 5,71 5,68 4,64 

Raízes, tubérculos 
e derivados 

4,85 4,10 3,58 3,34 3,93 

Batata 1,49 1,25 1,01 0,88 0,63 

Mandioca 0,21 0,16 0,17 0,20 0,21 

Outros 3,15 2,69 2,41 2,26 3,09 

Carnes 8,96 10,46 12,98 13,14 12,62 

Bovina 4,43 4,94 5,90 5,43 4,81 

Frango 1,55 2,52 3,39 3,22 4,08 

Suína 0,97 0,92 0,67 0,86 0,49 

Peixes 0,82 0,58 0,46 0,48 0,57 

Embutidos 1,05 1,49 2,54 3,04 2,36 
Outras 0,12 0,01 0,02 0,10 0,35 

Leites e derivados 5,93 7,95 8,20 8,09 7,00 

Leites 4,90 6,26 6,31 5,17 5,00 

Queijos 0,85 1,09 1,37 1,95 1,64 

Outros 0,18 0,6 0,52 0,98 0,34 

Ovos 1,15 1,31 0,90 0,18 0,74 

Frutas e sucos 
naturais 

2,16 2,66 2,58 2,35 2,76 

Bananas 0,82 0,92 0,73 0,85 1,09 

Laranjas 0,62 0,74 0,64 0,28 0,33 

Outras 0,72 0,99 1,21 1,21 3,19 

Verduras e legumes 1,14 1,15 1,00 0,92 0,95 

Tomate 0,24 0,19 0,19 0,19 0,27 

Outros 0,90 0,96 0,81 0,73 0,68 
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Continuação...  
 

Tabela 1 - Evolução da aquisição alimentar no Brasil 1974-2008 
 

Alimentos e grupos 
de alimentos 

Evolução da participação relativa na dieta, por ano 
de pesquisa (%) * 

1974 
1975 

1987 
1988 

1995 
1996 

2002 
2003 

2008 
2009 

Óleos e gorduras 
vegetais 

11,62 14,61 12,55 13,45 12,00 

Óleo de soja 8,88 11,43 10,19 10,09 7,98 

Margarina 2,01 2,54 1,80 2,60 2,15 
Outros 0,73 0,64 0,57 0,77 1,86 

Gordura animal 3,04 0,95 0,77 1,08 1,88 

Manteiga 0,92 0,48 0,49 0,61 0,56 
Toucinho 2,12 0,47 0,29 0,47 0,37 

Açúcar e 
refrigerantes 

13,78 13,39 13,86 12,41 11,17 

Açúcar 13,36 12,55 12,51 10,29 8,97 

Refrigerantes 0,43 0,85 1,35 2,12 2,21 

Bebidas alcoólicas 0,30 0,51 0,63 0,62 1,06 

Cerveja 0,18 0,30 0,45 0,47 0,65 

Aguardente 0,09 0,14 0,10 0,07 0,05 

Outras 0,03 0,07 0,07 0,08 0,37 

Oleaginosas 0,10 0,15 0,13 0,21 0,28 
Condimentos 0,31 0,58 0,57 0,91 0,34 

Refeições prontas e 
misturas 
industrializadas 

1,26 1,59 1,50 2,29 6,81 

Total 100 100 100 100 100 

Total de calorias 
(kcal/dia per capita) 

1 700,00 1 894,79 1 694,66 1 502,02 1512,68 

Fontes: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índice de Preços, Estudo Nacional da 
Despesa Familiar 1974-1975 e Pesquisa de Orçamentos Familiares 1987-1988; 1995-1996; 
2002-2003 e2008-2009. 
* Regiões Metropolitanas (Fortaleza, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Belo 
Horizonte e Porto Alegre), Brasília e município de Goiânia, por ano da pesquisa - 1974/2008 

 

A Tabela 1 mostra a evolução da aquisição familiar de alimentos no Brasil, 

fazendo uma comparação, entre os anos dos estudos, considerando a participação 

relativa de alimentos e grupos de alimentos no total de calorias/dia per capita. Os 

resultados demonstram que no período de 1974 a 2008, alimentos como arroz e 

feijão, considerados básicos na alimentação brasileira sofreram queda de 6,26% e 

3,49% respectivamente. Entretanto, no mesmo período, os alimentos 

industrializados como biscoito (2,46%), refrigerante (1,78%), mostraram crescimento 

na participação da dieta. Alguns alimentos como carnes (41%) e embutidos (95%), 
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que tiveram sua aquisição aumentada de 1974 a 2002, sofreram quedas em 2008, 

apresentando, em relação a 2002, redução de 4% e 22%, respectivamente. A 

redução do consumo de açúcar também foi verificada, devida sua substituição pelo 

adoçante artificial (COTTA, 2009). 

As refeições prontas e misturas industrializadas, no entanto, tomaram espaço 

na alimentação do brasileiro. Na pesquisa de 1974 o percentual que representava 

1,29% do valor energético da dieta, passou em 2008 para 6,81%. 

 

                Figura 2 - Quantidade anual em per capita de alimentos adquiridos para 
consumo. Brasil, 1974 – 2008 (Fonte: IBGE) 

 

. A Figura 2 ilustra o aumento da aquisição per capita de biscoito, embutidos, 

refrigerante e iogurte na dieta do brasileiro, o que aponta para o aumento do 

consumo de gordura, açúcar e sódio.  

Claro analisou a disponibilidade de alimentos no município de São Paulo 

entre 1971 a 1999, e relata como tendência desfavorável, no padrão de consumo 

encontrado, o aumento na participação energética da dieta, de alimentos 

industrializados, ricos em gordura e açúcar (CLARO, 2007).   

 Do exposto verifica-se que a transformação do padrão alimentar da população 

brasileira indica aumento do consumo de dietas hipercalóricas, ricas em açúcares 

simples, gordura de origem animal ou transgênica, e sódio, em contraste com a 

redução no consumo de carboidratos complexos e fibras, comportamento que 

sugere o desencadeamento da denominada síndrome metabólica, a qual inclui entre 

outras a hipertensão arterial (TOLONI, 2011; LEVY-COSTA, 2005). 



12 
 

Prevalência da Hipertensão Arterial no Brasil 

 

Tabela 2 - Estudos de prevalência da hipertensão arterial. Brasil, 1975 a 2007 

Autor Local/Ano Amostragem Hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) 

Prevalência 
de HAS 

Almeida et al. 

 
Botucatu – SP, 1975 16 – 25 anos 

N= 1288 
PA ≥140/90 5,04% 

Botucatu – SP, 1976 16 – 25 anos 
N= 736 

PA ≥140/90 6,22% 

Klein et al. Volta Redonda,- RJ 
1979-80 

20 – 74 anos 
N= 650 

PA ≥160/95 10,1% 

Santos et al. Cáceres- MT 
1985 

≥10 anos 
N= 1251 

15 a 19 anos - PA ≥140/90 
20 a 29 anos - PA ≥150/90 
30 a 64 anos - PA ≥160/95 
+ de 64 anos - PA ≥160/95 

12,2% 

Lolio et al. Araraquara-SP, 1987 15-74 anos 
N= 1199 

PAS>169 
PAD>95 

25,5% 

Klein et al. I. do Governador- RJ, 
1991-92 

≥ 20 anos 
N= 1500 

PA ≥160/95 24,9% 

Piccini et al. Pelotas – RS, 1992 20-69 anos 
N= 1657 

PA ≥160/95 19,8% 

Fuchs et al. Porto Alegre- RS, 
1994 

≥ 18 anos 
N=1091 

PA ≥160/95 
PA ≥140/90 

19,2% 
29,8% 

Trindade et al. Passos Fundos – RS, 
1995 

18- 74 anos 
N= 206 

PA ≥160/95 21,9% 

Teodósio et al J. dos Guararapes – 
PE, 1996 

20 a 60 anos 
N=986 

PA ≥140/90 27,7% 

Feijão et al. Caucaia – CE 
1998 

≥ 30 anos 
N= 1032 

PA ≥140/90 22,5% 

Freitas et al Catanduva – SP 
1998 

≥ 18 anos 
N=688 

PA ≥140/90 31,5%. 

Lessa et al. Salvador – BA 
1999 a 2000 

≥ 20 anos 
N=1439 

PA ≥140/90 29,9%, 

Gus et al. Rio Grande do Sul, 
1999 -2000 

     ≥20 anos  
N=1.063 

PA ≥160/95 
PA ≥140/90 

20,4% 33,7% 

Costa et al. Pelotas – RS 1999 - 
2000 

20 e 69 anos  
N=1.968 

PA ≥160/95 
PA ≥140/90 

23,6% 
37,2% 

Jardim et al. Goiás e Mato Grosso, 
2002 

≥ 18 anos 
N= 1739 

PA ≥140/90 36,4% 

Pereira et al. Tubarão – SC 
2003 

≥ 18 anos 
N=707 

PA ≥140/90 40,5% 

Barbosa et al. São Luis – MA 
 2003 

≥ 18 anos 
N= 835 

PA≥140/90 27,4% 

Castro et al Formiga- MG 
2004 

≥ 18 anos 
N=334 

PA≥140/90 32,7% 

Cipullo et al José do Rio Preto 
SP, 2004-2005 

18 a 93 anos 
N=1.717 

PA ≥140/90 25,2% 

Peixoto et al Goiânia – GO 
2005 

≥ 18 anos 
N= 2.002 

Auto referida 22,4%. 

Souza et al Campo Grande–MS, 
2005 

≥ 18 anos 
N=892 

PA ≥140/90 41,4%; 

Ferreira  et al. Brasil - 2006 ≥18 anos  
N= 54.369 

Auto referida 21,6% 

Rosário et al Nobre- MT 
2006 

≥ 18 anos 
N=1003 

PA ≥140/90 30,1% 

Longo et al. Langes – SC 
2007 

20 a 59 anos  
N=2002 

PA ≥140/90 33,7% 

Martins et al Sinop – MT 
2007 

20 a 59 anos 
N=690 

PA ≥140/90 23,2% 

Mion et al São Paulo –SP 
2010 

≥ 18 anos 
N=613 

PA ≥140/90 e  
Auto referida 

23,0% 
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Vários critérios de classificação da hipertensão arterial foram utilizados nos 

estudos, oito deles empregando os níveis estabelecidos pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde, 1973) para PA ≥160/95mmHg (COSTA, 2007; GUS, 2004; 

TRINDADE, 1998; KLEIN, 1995 e 1985; PICCINI, 1994; FUCHS, 1994 e LOLIO, 

1993). A partir da segunda metade da década de 90 as pesquisa passaram a adotar 

referências da V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial e Joint National 

Comittee, que consideram hipertenso, aqueles indivíduos com níveis de pressão 

arterial sistólica  ≥ 140mmHg e/ou  pressão diastólica ≥90 mmHg (CIPULLO, 2010; 

MARTINS, 2010; MION, 2010; BARBOSA, 2008; CASTRO, 2007; COSTA, 2007; 

JARDIM, 2007; PERREIRA, 2007; SOUZA, 2007; LESSA, 2006; FEIJÃO, 2005; 

GUS, 2004; LONGO, 2004; ROSÁRIO, 2004; TEODÓSIO, 2004 e FREITAS, 2001). 

Em três estudos realizados no Rio Grande do Sul, os autores utilizaram os 

dois critérios de classificação o que permitiu avaliar a prevalência nas duas 

situações de diagnóstico e comparação com outros resultados. A prevalência de 

hipertensão encontrado no estudo de Porto Alegre foi 19,2% e 29,8%, no de Pelotas 

23,6% e 37,2% e no Estado do Rio Grande do Sul de 20,4% e 33,7%, pelos critérios 

de PA ≥ 160/95mmHg e PA ≥ 140/90mmHg, respectivamente (COSTA, 2007; GUS, 

2004 e FUCHS,1994). Para Funchs (1994), as comparações dos dois resultados 

obtidos ficam evidentes o impacto da utilização dos diferentes critérios de 

diagnóstico para hipertensão arterial. 

Os estudos encontrados na segunda metade da década de 70 foram 

realizados na Região Sudeste, nesse período a variação da prevalência de 

hipertensão foi de 5,04% a 10,1%, em São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. 

 Em 1987, no município de São Paulo, Lolio (1993) observou uma prevalência 

de hipertensão de 25,5%, maior que a registrada na década anterior.  

Tendo em vista a escassez de estudos para determinar a prevalência de 

hipertensão no país anos 70 e 80, e ainda a variação de resultados obtidos quando 

comparados por regiões, o Sudeste foi tomado como referência, para um panorama 

da tendência da hipertensão arterial, considerando que foi a região que mais 

apresentou dados nas últimas décadas. 

 A prevalência de hipertensão no Sudeste, apresentada na Figura 3 foi 

determinada a partir da média dos resultados por década.  
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Figura 3 - Tendência da hipertensão arterial no sudeste, 1970-2000 

 

É possível observar um aumento da prevalência da hipertensão, em meados 

a década de 90. Alguns estudos posteriores mostram um declínio, que pode ser 

explicado pelo tipo de análise realizado. Cipullo (2004) identificou como hipertensos 

762 indivíduos, o que significaria 44,3% em uma amostra de 1.717 pessoas, todavia, 

quando essa prevalência estimada foi ajustada, o índice passou a ser de 25,23%. 

 No ano de 2010, Mion realizou um estudo envolvendo todas as regiões do 

Estado de São Paulo, o qual foi executado utilizando entrevistas telefônicas, 

permitindo calcular os que sabiam ser hipertenso, e deixando de computar os que 

eram hipertensos e não sabiam. O autor concluiu que 9% da amostra relataram que 

o valor de sua última medida da pressão arterial foi acima de 140/90 mmHg. Quando 

esses valores foram agrupadas, a prevalência subiu para 32%. 

Embora as informações epidemiológicas brasileiras relacionadas ao risco 

cardiovascular ainda estejam restritas a Regiões Sudeste e Sul, os dados são 

utilizados como ponto de partida para analisar, o grau de morbidade no país 

(PASSOS, 2006).  

Da Região Norte, pouco se sabe sobre a prevalência de hipertensão. Os 

dados existentes de 2006 a 2008 foram obtidos através da Rede Interagencial de 

Informações para a Saúde (RIPSA), por meio de Investigação da Vigilância de 

Fatores de Risco para Doenças Crônicas (VIGITEL). No entanto, essa região 
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mostrou o menor percentual de prevalência de hipertensão em 3 anos, quando 

comparados com as outras regiões como Sudeste que apresentou prevalência mais 

alta, seguindo  pelo Sul e Nordeste (Tabela – 3).  

Tabela 3 - Taxa de prevalência de hipertensão arterial por região, Brasil 2006 -

2008. 

Região 

Ano  Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste Brasil 

2006 20,9 22,8 21,4 19,1 19,4 21,5 

2007 21,8 24,6 21,6 17,3 19,6 22,3 

2008 23,3 27 22,3 17,4 20,8 23,9 

 Fonte: MS/SVS/CGDANT - VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico. 

 

Na Tabela 3 são descritas a prevalência da hipertensão arterial no Brasil por 

regiões (Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste) no período de 2006 a 2008, 

segundo informações do Sistema DataSUS. Esses resultados foram obtidos a partir 

do inquérito realizados em nível nacional através de entrevistas telefônicas. Embora 

o levantamento de dados seja por meio telefônico a e prevalência de hipertensão 

consista em utilizar-se da morbidade auto-referida, ou seja, do relato do diagnóstico 

médico de hipertensão, é possível obter informações que estima a prevalência da 

hipertensão no país. Para Moura (2008) esse sistema permitirá observar, em pouco 

tempo, uma evolução dos indicadores de saúde, seja para criar ações de controle de 

doenças crônicas não transmissíveis ou avaliar os programas já existentes.  

.  
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Indústria de alimentos X Consumo alimentar X Prevalência de hipertensão 

 
Tabela 4- Porcentual do número de trabalhadores na indústria alimentícia, da 
aquisição de alimentos industrializados e da prevalência da hipertensão no 
Brasil, durante as décadas de 70 a 90 e o ano de 2007. 
 

 Década de 70 Década de  80 Década de 90 Ano 2007 

Trabalhadores 
(%) 

18,9 8,16 45,4 50,8 

Consumo 
alimentar (%) 22,5 23,4 25,1 28,8 

Prevalência de 
HAS (%) 7,12 25,5 28,2 

 
25,8 

 

  Devido à falta de estudo que pudessem acompanhar a evolução da 

prevalência de hipertensão no país, os percentuais apresentados na Tabela 4 foram 

obtidos de trabalhos existentes na Região Sudeste, considerando quantidade de 

hipertensos em relação ao universo de indivíduos avaliados correspondente a cada 

década.  

 O percentual de aquisição de alimentos industrializados foi determinado a 

partir da tabela de evolução da aquisição alimentar, uma vez que esta registra em 

percentual a participação do alimento na dieta. Neste sentido, foram considerados 

os percentuais para biscoito, embutidos, margarina, refrigerante, refeições prontas e 

misturas industrializadas. 
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A figura 4 mostra que ao relacionar as três variáveis é possível observar uma 

tendência de crescimento em conjunto. 

 

 

Figura 4 - A tendência de crescimento das três variáveis analisadas no 
presente estudo. 

 

.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante da falta de estudos sobre a evolução da prevalência de hipertensão no país, 

não foi possível mostrar uma associação direta com o desenvolvimento da indústria, 

refutando-se assim a hipótese do trabalho. Todavia, foi confirmada a tendência de 

aumento de crescimento da indústria, do consumo de alimentos industrializados na 

dieta do brasileiro e da prevalência de hipertensão no Brasil. 
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