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Existe a evidência de que o nível de saúde, o acesso à
saúde e a qualidade dos cuidados de saúde são 
diferentes para a população imigrante e para população 
não-imigrante. 
A hipertensão arterial (HTA) é uma doença crónica, de 
elevada prevalência na população geral adulta, de 
carácter predominantemente assintomático, e constitui 
um dos principais factores de risco de mortalidade 
cardiovascular (primeira causa de morte) na população 
geral.
Coloca-se a hipótese de os imigrantes, como população 
com maior dificuldade no acesso aos cuidados de 
saúde, encontrarem-se com:

- Maior prevalência de hipertensão não diagnosticada
- Maior proporção de hipertensão não controlada, 

incluindo
- Hipertensão não vigiada
- Hipertensão não medicada
- Hipertensão submedicada

Contexto



Objectivo principal

O principal objectivo deste estudo é
comparar auto-reporte de hipertensão 
medicada e medição da tensão arterial 
em dois grupos distintos: população 
imigrante africana dos PALOP e 
população imigrante brasileira, 
residentes em Portugal com mais de 30 
anos de idade.



Objectivos específicos

São objectivos específicos deste estudo: 
Identificar e caracterizar o perfil de 
imigrantes africanos dos PALOP e 
imigrantes brasileiros com hipertensão;
Avaliar o conhecimento e o controlo de 
hipertensão destas duas populações;
Identificar aspectos para melhorar os 
cuidados de saúde e o controlo da 
hipertensão na população imigrante 
africana e brasileira.



Metodologia

Amostra:

As populações em estudo são a população imigrante 
africana (PALOP) e brasileira residente nos 
concelhos dos Distritos de Lisboa e Setúbal com 
maiores proporções dessas comunidades imigrantes 
de acordo com os dados dos Censos de 2001.
A amostra é assim constituída por dois grupos:
1. Imigrantes dos PALOP (homens e mulheres) 

com mais de 30 anos;
2. Imigrantes do Brasil (homens e mulheres) com 

mais de 30 anos.



Metodologia

Amostragem: 

A metodologia a utilizar neste 
estudo baseia-se numa amostragem 
de base territorial desenvolvida no 
âmbito do projecto de investigação 
“Acesso aos cuidados de saúde e 
nível de saúde das comunidades 
imigrantes africana e brasileira em 
Portugal”, do qual este estudo 
constitui uma sub-amostra.





Metodologia
Critérios de inclusão

Residência num quadrado de amostragem 
seleccionado que contenha domicílios com 
população imigrante.
Ter mais de 30 anos.
No caso da população imigrante africana, foram 
considerados imigrantes dos PALOP todos os 
nascidos em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique ou São Tomé e Príncipe, ou com pelo 
menos um dos pais ou dois dos avós nascidos 
num país africano dos PALOP e que tenham vindo 
para Portugal após 1980.
No caso da população brasileira, foram 
considerados imigrantes brasileiros os nascidos 
no Brasil que se considerem na situação de 
imigração desde 1995.



Recolha dos dados

As entrevistas foram realizadas no domicílio por 
entrevistadores treinados. O treino dos 
entrevistadores incluiu a medição da pressão 
arterial com um aparelho de medição automático 
(OMRON M6) e a medição foi feita seguindo as 
recomendações da Organização Mundial de 
Saúde[1]. 
A informação acerca da HTA e do tratamento anti-
hipertensivo foi recolhida através de um 
questionário elaborado para o efeito.

Caderno de colheita de dados

[1] World Health Organization. Arterial hypertension. Report of a WHO 
Expert Committee. WHO Technical Reports Series 628. Geneva: World 
Health Organization; 1978.



Tratamento dos dados

Hipertensão foi definida para valores de tensão 
sistólica ≥ 140 mm Hg e/ou tensão diastólica ≥ 90 
mm Hg, ou toma de medicação anti-hipertensiva.
O conhecimento de hipertensão foi definido pela 
resposta positiva às perguntas: “Tem ou já teve 
tensão arterial alta?” e “Quem lhe disse ter tensão 
arterial alta? (médico ou enfermeiro)”, tendo-se 
excluído as mulheres que responderam ter tido 
hipertensão durante a gravidez. 
O tratamento/toma de medicação foi definido pelo 
auto-reporte de medicação anti-hipertensiva no 
momento da entrevista. 
O controlo foi definido por Tensão Arterial Sistólica 
(TAS) < 140 mm Hg e Tensão Arterial Diastólica 
(TAD) < 90 mm Hg, e determinado pela medição 
directa da pressão arterial.



Tratamento dos dados

A taxa de tratamento de HTA foi calculada 
dividindo o número de hipertensos a fazer 
tratamento anti-hipertensivo pelo número 
total de hipertensos. 

A taxa de controlo de HTA foi calculada 
dividindo o número de hipertensos a fazer 
tratamento anti-hipertensivo com TA < 
140/90 mm Hg pelo número total de 
hipertensos.

Para efeitos de análise de comparação com 
outros estudos, a amostra foi dividida em 
três grupos etários: 34 anos e menos (30 a 
34 anos); 35-64 anos; 65 e mais anos.



Tratamento dos dados

Os valores da pressão arterial foram 
classificados em quatro categorias de 
acordo com o sistema de classificação 
recomendado pelo JNC VII[2]: normal (TA 
< 120/80 mm Hg); pré-
hipertenso/normal alto (TA 120-139/80-
89 mm Hg); estádio 1 (TA < 140-159/90-
99 mm Hg), estádio 2 (TA ≥ 160/100 mm 
Hg).
[2] Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL 
Jr, et al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 
Report. JAMA 2003; 289:2560–2572.



Análise estatística

A significância estatística (p < 0,05) 
foi verificada através do teste de 
Qui-Quadrado e teste de Mann-
Whitney para variáveis qualitativas 
e teste t de Student e análise de 
variância para variáveis contínuas.



Alguns resultados preliminares
A nossa amostra é constituída por 318 
indivíduos, dos quais 61% (193) são do 
sexo feminino. 

A média de idades é de 45 anos. 

Cerca de 75% dos inquiridos têm 
nacionalidade de um dos cinco países dos 
PALOP, 24% têm nacionalidade brasileira, 
1% têm naturalidade portuguesa. 

O número médio de anos de estadia em 
Portugal é de 13 anos.



Alguns resultados preliminares

A distribuição por sexo entre os imigrantes 
dos PALOP e do Brasil não é
estatisticamente significativa. 
A média de idades dos imigrantes dos 
PALOP é de 47 anos, enquanto que a média 
de idades nos imigrantes brasileiros é de 40 
anos, sendo que esta diferença de idades é
estatisticamente significativa (p < 0,001).
O número médio de anos de estadia em 
Portugal é superior para os imigrantes dos 
PALOP (16 anos) comparativamente aos 
imigrantes brasileiros (5 anos), sendo esta 
diferença significativa (p < 0,001). 



Prevalência

A prevalência total de hipertensos (de acordo com 
as medições da TA e/ou toma de medicação) no 
nosso estudo foi de 45,6%. 
A percentagem de hipertensos é superior nos 
homens (54,7%) do que nas mulheres (39,8%), 
sendo essa diferença significativa (X2= 6,378; p < 
0,05). 
Estes valores aumentam significativamente com a 
idade (X2= 24,292; p < 0,001): 19,1% com menos 
de 35 anos, 47,8% com 35-64 anos, 81% com 65 e 
mais anos. 
A percentagem de hipertensos é superior nos 
imigrantes dos PALOP (52,7%) comparativamente 
aos imigrantes brasileiros (24,3%), sendo essa 
diferença significativa (X2= 18,025; p < 0,001).



Prevalência

No que diz respeito aos imigrantes 
dos PALOP, também se verificam 
diferenças significativas por sexo 
(X2= 6,754; p < 0,01) e grupos de 
idade (X2= 17,885; p < 0,001).

No caso dos imigrantes brasileiros, 
estas diferenças não são 
significativas.



Valores médios de pressão arterial

Os valores médios da TA na totalidade da 
população estudada foram: TAS 127,6 ±
22,5 e TAS 83,2 ± 14,6 mm Hg. 
Os valores médios da TA são superiores 
nos imigrantes dos PALOP (TAS 130,6 ±
22,9 e TAS 85,1 ± 14,5 mm Hg) 
comparativamente aos brasileiros (TAS 
119,5 ± 19,6 e TAS 78,7 ± 12,0 mm Hg). 
A média da TA é superior no sexo 
masculino tanto nos imigrantes dos 
PALOP como nos brasileiros. 



Conhecimento, tratamento e 
controlo da hipertensão

Cerca de 20% referiram ter HTA, e também 20 % 
referiram já ter tido, tendo em 96% dos casos sido 
um médico e em 3% um enfermeiro a dar essa 
informação.
Apenas 42% dos indivíduos com hipertensão tinham 
conhecimento do diagnóstico. O conhecimento do 
diagnóstico aumenta com a idade e é superior nas 
mulheres (X2= 6,394; p < 0,05).
Cerca de 31% dos imigrantes dos PALOP hipertensos 
e 61% dos imigrantes brasileiros hipertensos não 
tinham conhecimento de que tinham hipertensão 
arterial.



Conhecimento, tratamento e 
controlo da hipertensão

Cerca de 52% dos inquiridos responderam estar a 
tomar medicação anti-hipertensiva, mas a maioria 
dos inquiridos medicados não estavam 
controlados (59,7%). 
Cerca de 44% dos inquiridos medicados nunca 
mudaram a medicação, 37% mudaram uma vez a 
medicação, 12% mudaram 2 a 3 vezes, e 7% 
mudaram mais de 3 vezes de medicação anti-
hipertensiva. 
Entre os motivos pelos quais mudaram de 
medicação destacam-se o “sentir-se pior”, “não 
fazia efeito”, “por indicação médica”. Houve 
igualmente quem indicasse que a mudança de 
medicação se relacionava com o processo 
migratório. 



Em análise

Realização de uma análise multivariada
para verificar as relações entre 
prevalência, conhecimento, controlo, e 
tratamento da hipertensão, e factores de 
risco (regressão logística).
Comparação com estudos nacionais e 
internacionais.
Inclusão de dados recolhidos no âmbito 
do estudo do acesso aos cuidados de 
saúde dos imigrantes. 
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