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RESUMO

Hipertensão Arterial (HA) é tradicionalmente diagnosticada com pressão arterial (PA) ≥ 140 x 90 mmHg. Entretanto, recentemente, a nova 
diretriz da American Heart Association (AHA) reduziu o ponto de corte para ≥ 130 x 80 mmHg. Porém, até o momento não está bem definido se 
este novo ponto de corte realmente reflete a identificação mais precoce de indivíduos com maior risco cardiovascular (CV) que poderá se traduzir 
futuramente em benefício CV ou se apenas acarretará um maior consumo de anti-hipertensivos. OBJETIVO: Avaliar a prevalência de HA por 
diferentes critérios em uma população jovem registrada em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família no centro do município do Rio de 
Janeiro. MÉTODOS: Estudo populacional transversal com adultos entre 20 e 50 anos registrados na Estratégia de Saúde da Família. Esse projeto 
piloto avaliou 26% da população elegível (1795 indivíduos). Estudo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Na entrada do estudo 
são registradas as características sócio-demográficas, antropométricas e a história clínica dos participantes. A PA foi aferida 2 vezes, em duas 
ocasiões, em posição supina com monitor digital. Foram considerados hipertensos todos com diagnóstico prévio (com ou sem uso de medicações) 
e os que apresentaram PA ≥ 140 x 90 mmHg (critério tradicional (CT)) ou ≥ 130 x 80 mmHg (novo critério da AHA). Aqueles com PA sistólica entre 
130 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg são classificados como estágio I e PA ≥ 140x90 mmHg como estágio II. RESULTADOS: Foram 
avaliados 462 indivíduos, 166 (36%) eram homens com média de idade de 38,2  8,8 anos. Pelos CT, 24% dos indivíduos eram hipertensos, 
entretanto, pelo consenso americano, a prevalência aumentou para 41,4% (191 pacientes). Os indivíduos com HA estágio I eram mais jovens, 
menos sedentários e menos obesos. As variáveis que se associaram independentemente com o estágio I foram circunferência abdominal e do 
pescoço aumentadas, sexo masculino e idade > 39 anos (mediana). CONCLUSÃO: Pelos novos critérios houve um aumento significativo da 
prevalência de HA, porém não está claro se estes indivíduos realmente teriam um maior risco CV em comparação aos normotensos.
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