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om recursos do progra-
ma Peppe/Peses, oriun-
dos da Financiadora de
Estudos e Projetos (Fi-
nep) e o apoio da Se-

cretaria da Saúde e do Meio Ambiente
do Rio Grande do Sul (SSMARS), a Fio-
cruz fez um convênio, em 1978, para
desenvolver um inquérito epidemiológico
pioneiro no Hemisfério Sul. O estudo teve
como foco a medida da pressão arterial e
outros fatores de risco para doenças crô-
nicas, em amostra estratificada e repre-
sentativa da população adulta (de 20 a
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FIO DA HISTÓRIA

Inquérito epidemiológico pioneiro no RS foi um marco nos estudos
epidemiológicos sobre doenças cardiovasculares

Há 40 anos...

74 anos) do Rio Grande do Sul. O suporte
administrativo foi providenciado pela Es-
cola de Saúde Pública (ESP) e o de labo-
ratório pelo Instituto de Pesquisas
Biológicas (IPB), ambos da SSMARS. A
pesquisa marcou um novo tempo nos es-
tudos epidemiológicos sobre doenças car-
diovasculares no Brasil devido à sua
metodologia. Os resultados da pesquisa,
além de sua utilidade imediata para o
planejamento de ações de saúde, servi-
ram para numerosos estudos acadêmicos,
teses, publicações e apresentações cien-
tíficas no país e no exterior.

A equipe central da pesquisa foi for-
mada pelo coordenador Eduardo de Aze-
redo Costa (professor de epidemiologia
da Escola Nacional de Saúde Pública da
Fiocruz) e pelo co-coordenador Aloyzio
Achutti (chefe do Serviço de Prevenção
de Doenças Crônico-Degenerativas da
SSMARS). Como coordenadores das equi-
pes de campo estavam Maria do Carmo
Leal e Sérgio Bassanesi (médico da SS-
MARS). O delineamento do estudo uti-
lizou uma amostra probabilística
estratificada baseada no cadastro do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

O estudo teve como foco a medida
da pressão arterial e outros fatores
de risco para doenças crônicas, em
amostra estratificada e representati-
va da população adulta (Foto:
Virginia Damas/Ensp/Fiocruz)
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ca (IBGE) da qual constavam 2.056 domi-
cílios, nos quais foram examinados 4.565
indivíduos (94,4% do planejado), distri-
buídos por quatro estratos: Porto Alegre,
Cinturão Metropolitano da capital gaú-
cha, Interior Urbano e Interior Rural, com
a assessoria estatística da pesquisadora
Célia Landmann, da Ensp/Fiocruz.

O questionário cobria aspectos demo-
gráficos, socioeconômicos e médicos. A
pressão arterial era aferida ao menos duas
vezes na posição sentada, com cuidados
técnicos para controlar a precisão das
medidas, e diminuir o risco de erro do
observador. Também foram medidos
peso, altura e dobra cutânea e feita a
coleta de uma amostra casual de urina.
Numa sub-amostra aleatória de 647 indi-
víduos um supervisor repetia o questioná-
rio expandido, realizava um exame clínico,
um eletrocardiograma e colhia amostras
de sangue e de urina de 24 horas.

História
A partir de 1976 a SSMARS havia

iniciado um programa de prevenção se-
cundária da hipertensão arterial – pio-
neiro no Brasil – cujo planejamento se
baseara em dados extrapolados de ou-
tros países pela inexistência de informa-
ções sobre nossa população. Com a
pesquisa de 1978 esta falta foi sanada,
servindo também como base e modelo
para a abordagem do problema em ou-
tros estados. Do mesmo modo, o Depar-
tamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde da Ensp teria
grande parte de seu corpo técnico-cien-
tífico envolvido e a metodologia empre-
gada beneficiaria muitos outros estudos,
como pesquisas nacionais de saúde.

O grande número de variáveis medi-
das e informações colhidas dificulta resu-
mir resultados em espaço limitado, porém
algumas breves considerações podem ser
alinhadas, e o feito merece ser lembrado
e comemorado. Pelo estudo foi possível
definir níveis médios da pressão arterial na
população adulta do estado por sexo, gru-
pos etários e estratos geoeconômicos, bem
como estabelecer relação destes níveis com
outras variáveis; determinou-se a prevalên-
cia de hipertensão arterial, também por
sexo, idade e relação com fatores sociais e
geoeconômicos; os níveis médios de am-

bas as pressões (diastólica e sistólica) ele-
vavam-se com a idade, mais precocemen-
te entre homens, ultrapassados pelas
mulheres depois da meia idade. As preva-
lências de hipertensão seguiram o mesmo
padrão. Padronizados por idade e sexo, os
níveis médios e as prevalências de hiper-
tensão foram significativamente mais ele-
vados no Cinturão Metropolitano e na
Capital e mais baixos no Interior Rural. O
mesmo ocorrendo quando os indivíduos
foram redistribuídos conforme sua inserção
no setor produtivo e por níveis educacio-
nais. Os mais pobres e com menos anos
de educação também tinham níveis mé-
dios e prevalências mais elevados.

Outros fatores de risco, como taba-
gismo, ingestão de álcool, obesidade, di-
abete, sedentarismo, alterações nas
gorduras do sangue e história familiar,
foram também frequentes e muitas ve-
zes associados com hipertensão. Aproxi-
madamente um quarto dos hipertensos
estava em tratamento e alguns deles
com níveis mal controlados. Uma pro-
porção significativa também ignorava
que estava hipertensa e alguns que tive-
ram diagnóstico prévio de hipertensão,
que inclusive haviam tomado remédio
anteriormente, estavam com níveis nor-
mais no momento da pesquisa, poden-
do ser rotulados como falsos positivos.

A quantidade de sal ingerida na ali-
mentação era exagerada e se correlacio-
nava com os níveis mais elevados de
pressão. Foi possível detectar três fases
da resposta da pressão sistólica à ingesta,
inferida pela excreta, de sódio associada
aos níveis de pressão arterial diastólica: <
de 90 mmHG. A excreta independe do
valor da pressão, de 90 a 100 se associa
diretamente e, a partir daí, volta a se dis-
sociar, numa clara evidência concordan-
te com informações clínicas conhecidas à
redução do sal na dieta.

Os resultados mostraram que, longe
do que era pensado, em cada estrato
econômico populacional os trabalhado-
res são os mais afetados pela hiperten-
são arterial sistêmica, e não aqueles que
têm “responsabilidades”, nada mais do
que uma crendice sem suporte nas evi-
dências epidemiológicas. Também ficou
clara a correlação inversa dos níveis
médios de pressão, bem como das pre-
valências com o grau de privilégio.

A pesquisa contribuiu para de-
monstrar a existência de relação entre
hipertensão arterial, enfermidades car-
diovasculares e outras doenças crôni-
cas. Na época era questionado o valor
da determinação da relação sódio/crea-
tinina em amostra casual de urina para
avaliar a ingestão de sal na alimenta-
ção. O estudo serviu, portanto, como
base para vários estimadores, depois uti-
lizados na investigação multicêntrica In-
tersalt, coordenado pelo falecido professor
Geoffrey Rose e pelo pesquisador Jere-
my Stamler. Com a metodologia seccio-
nal utilizada foram estimados riscos para
categorias de ingesta de sódio que em
nada diferiram mais tarde com estudos
como o do Intersalt, permitindo ainda
inferir a redução na morbidade com a
redução do consumo de sal.

A pesquisa contribuiu para demonstrar a
existência de relação entre hipertensão
arterial, enfermidades cardiovasculares e
outras doenças crônicas (Foto: Virginia
Damas/Ensp/Fiocruz)
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