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Resumo: INTRODUÇÃO: Ao se estudar a prevalência da HAS em municípios do interior do Brasil, 
pode-se dimensionar o risco primário e, nesse aspecto, contribuir para a redução das taxas de 
incidência dessa doença cardiovascular e de outras co-morbidades a ela associadas. 
OBJETIVO: Identificar a prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) em pacientes 
atendidos pelas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), cadastrados no Sistema de 
Informação de Atenção Básica (SIAB), de um município do Sudeste do Brasil, segmentados 
por gênero e por faixa etária. MÉTODOS: Desenvolveu-se um inquérito epidemiológico 
observacional de corte transversal, avaliando 12636 indivíduos que se submeteram a 
avaliação clínica em unidades de ESF do município de Viçosa-MG, no primeiro semestre de 
2011. Os dados foram coletados das fichas que compõe o cadastrado do SIAB. Para a aferição 
da pressão arterial os médicos adotam o método indireto, com a técnica auscultatória, 
através de esfigmomanômetros de coluna de mercúrio, devidamente calibrados. O tratamento 
estatístico constou da análise descritiva dos dados e cálculo da razão de chances, segundo 
gênero, com intervalo de confiança de 95% (IC95%). RESULTADOS: Encontrou-se prevalência 
de HAS de 13,40%, sendo que, nos homens a prevalência foi de 11,21% e nas mulheres foi de 
15,53%. A razão de chance indicou que as mulheres têm 1,46 vezes mais chances IC95% 
(1,27; 1,52) de apresentarem HAS, que os homens. Em ambos os gêneros, a prevalência de 
HAS aumentou conjuntamente com o aumento da idade, sobretudo, nas faixas etárias acima 
dos 50 anos. CONCLUSÃO: A prevalência de HAS apresentou-se inferior à média nacional, 
sendo mais elevada nas mulheres e aumentando conjuntamente com o aumento da idade. 
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