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RESUMO  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), caracterizada como uma doença crônica não transmissível 

de etiologia multifatorial, em aspectos hormonais, genéticos, metabólicos, tróficos, ambientais e 

sociais, associados a elevação de níveis pressóricos. Objetiva-se estudo descrever sobre a 

hipertensão arterial sistólica entre a população jovem. Trata-se de revisão integrativa elaborada a 

partir das sucessivas etapas. Os critérios de inclusão definidos para a presente revisão foram: artigos 

completos e disponíveis nos idiomas português ou inglês, publicados no período de 2019 a 2020. 

Foram encontrados 2.002 artigos abordando a temática, no entanto, após, a aplicação dos critérios 

de inclusão, restaram 15 artigos, e depois da leitura exaustiva de títulos e resumos, posteriormente 

realizando-a de forma completa, resultou-se em um total de um artigo. Assim, foi identificado o 

perfil dos jovens mais afetados por Pressão Arterial Sistólica, compreende a população adulta jovem 

acima dos 30 anos, do sexo feminino, acometendo indivíduos com baixa escolaridade. Por fim, nota-

se uma carência de estudos com esse tema, principalmente quando o foco principal está relacionado 

a jovens-adultos. Normalmente todas as ações realizadas na atenção primária são voltadas para a 

população mais idosa, ou com riscos iminentes como comorbidades. Sendo assim, fica nítido a 

importância de mais pesquisas nesse âmbito, uma vez que nas últimas décadas, a incidência em 

jovens tem sofrido um relevante aumento. 

Palavras-chave: Adulto Jovem; Hipertensão Arterial Sistêmica; Prevalência; Atenção Primária em 

Saúde; Educação. 
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ABSTRACT  

Systemic arterial hypertension (SAH), characterized as a chronic, non-communicable disease of 

multifactorial etiology, in hormonal, genetic, metabolic, trophic, environmental and social aspects, 

associated with increased blood pressure levels. The aim of this study is to describe the systolic 

arterial hypertension among the young population. It is an integrative review elaborated from 

successive steps. The inclusion criteria defined for this review were: complete articles and 

available in Portuguese or English, published between 2019 and 2020. We found 2,002 articles 

addressing the topic, however, after applying the inclusion criteria, there were still 15 articles, and 

after exhaustive reading of titles and abstracts, later performing it completely, resulted in a total of 

one article. Thus, the profile of young people most affected by Systolic Blood Pressure was 

identified, comprising the young adult population over 30 years old, female, affecting individuals 

with low education. Finally, there is a lack of studies on this topic, especially when the main focus 

is related to young adults. Normally, all actions carried out in primary care are aimed at the elderly 

population, or those with imminent risks such as comorbidities. Thus, the importance of more 

research in this area is clear, since in recent decades, the incidence in young people has undergone 

a relevant increase. 

 

Key words: Young Adult; Systemic Arterial Hypertension; Prevalence; Primary Health Care; 

Education. 

 

RESUMEN  

Hipertensión arterial sistémica (HAS), caracterizada como una enfermedad crónica, no transmisible, 

de etiología multifactorial, en aspectos hormonales, genéticos, metabólicos, tróficos, ambientales y 

sociales, asociada a aumento de los niveles de presión arterial. El objetivo de este estudio es describir 

la hipertensión arterial sistólica en la población joven. Es una revisión integradora elaborada a partir 

de pasos sucesivos. Los criterios de inclusión definidos para esta revisión fueron: artículos 

completos y disponibles en portugués o inglés, publicados entre 2019 y 2020. Encontramos 2.002 

artículos que abordan el tema, sin embargo, luego de aplicar los criterios de inclusión, aún quedaban 

15 artículos, y luego de una lectura exhaustiva de títulos y resúmenes, realizándolo luego 

íntegramente, resultó en un total de un artículo. Así, se identificó el perfil de los jóvenes más 

afectados por la Presión Arterial Sistólica, que comprende la población adulta joven mayor de 30 

años, femenina, que afecta a individuos con bajo nivel educativo. Finalmente, hay una falta de 

estudios sobre este tema, especialmente cuando el enfoque principal está relacionado con los adultos 

jóvenes. Normalmente, todas las actuaciones que se llevan a cabo en atención primaria están 

dirigidas a la población anciana, o con riesgos inminentes como las comorbilidades. Así, queda clara 

la importancia de profundizar en la investigación en este ámbito, ya que en las últimas décadas la 
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incidencia en jóvenes ha experimentado un aumento relevante. 

Palabras clave: Adulto joven; Hipertensión arterial sistémica; Predominio; Primeros auxilios; 

Educación. 

 

1. Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), caracterizada como uma doença crônica não transmissível, 

possui sua etiologia atrelada a diversos fatores relacionados a aspectos hormonais, genéticos, 

metabólicos, tróficos, ambientais e sociais, associados à elevação de níveis pressóricos(1).  

De acordo com o artigo Diretrizes de Hipertensão Arterial Brasileira - 2020, um indivíduo é 

considerado hipertenso quando após repetidas aferições em condições ideais e com intervalos de dias 

ou semanas, o valor aferido da pressão arterial sistólica se encontra  ≥ 140 mmHg e/ou pressão arterial 

diastólica  ≥ 90 mmHg(1). A tabela a seguir, expressa os valores referentes a cada quadro clínico 

condicionado a HAS. 

Tabela 1. Valores da Pressão Arterial. 

 

Fonte: (1). 

Em consonância com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), no Brasil a prevalência de hipertensão no 

ano de 2013 foi de 21,4% em adultos que se autorrelataram com HAS e de 32,3% quando utilizados 

medidas de aferição de pressão arterial e uso de anti-hipertensivos. Desse percentual, destacou-se 

maior prevalência no sexo masculino, aumentando de acordo com a idade e demais critérios. Além 

disso, estima-se que no período de 2008 a 2017 ocorreram 667.184 mortes atribuídas a hipertensão 

arterial(1) 

A hipertensão arterial sistêmica não se configura apenas como um agravante público a nível de saúde, 

mas também por questões econômicas. Em termos de custos ao SUS, a doença alcança gastos maiores 

dos aqueles referentes a obesidade de diabetes mellitus, alcançando em 2018, o valor de US$ 523,7 

milhões no SUS, com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e medicamentos(1). 



 

 

No que tange as dimensões de contenção da hipertensão arterial sistêmica, apenas um terço dos 

brasileiros apresenta controle da doença, no qual este pode ser feito por meio de métodos 

farmacológicos e não medicamentosos. A Estratégia Saúde da Família (ESF), criada em 1994, utiliza 

de ações como aferição de pressão arterial, consultas de enfermagem e medicina, atividades 

educacionais coletivas e individuais, além de acesso ao tratamento apropriado em todos os níveis de 

saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)(2).  

Ao que se refere a HAS na população mais jovem, antes era correlacionada a doenças renais, 

vasculares ou endócrinas, contudo a patologia em sua categoria primária, onde a causa é 

desconhecida, está frequentemente sendo identificada e associada a epidemia de obesidade(3). 

Crianças e jovens que mantém níveis pressóricos elevados propendem a manter o quadro clínico 

quando adultos, existindo então a necessidade de ações preventivas abrangentes ao referido público(4).  

A importância de identificar precocemente a HAS, está correlacionada a relevâncias econômicas, 

sociais e de saúde pública. Implicando diretamente na qualidade de vida da população, uma vez que 

por meio de políticas de prevenção contra a doença, também se previne outras patologias associadas 

a esta, como lesões cardiovasculares, renais e cerebrovasculares(5).  

Assim, tem-se como objetivo desse estudo descrever sobre a hipertensão artirial sistólica em jovens, 

considerando que esse grupo populacional pouco se preocupa com esse agravo, entretanto por ser 

uma doença silenciosa e com sintomatologias comuns a outros agravos, pode passar despercebido. 

Ainda vale destacar que estudos que tratem desse tema ainda é pouco divulgada e é importate entender 

como os estudos estão trtatando do assunto e o que apontam como principais resultados.  

2. Métodos 

Trata-se de revisão integrativa elaborada a partir das seguintes etapas: estabelecimento da hipótese e 

objetivos da revisão; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da 

amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos selecionados; análise dos 

resultados; discussão e apresentação dos resultados e a apresentação da revisão.  

Para nortear a revisão, formulou-se o seguinte questionamento: Qual a prevalência de HAS em 

adultos jovens, e o perfil dos acometidos? 

Para seleção dos artigos foi realizada uma busca na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde- 

BVS. Para a busca utilizou-se os descritores baseados no Decs, e assim montou a estratégia de busca: 

Hipertensão AND Doença Cardíaca AND Juventude. 

Os critérios de inclusão definidos para a presente revisão foram: Artigos completos e disponíveis nos 



 

 

idiomas português, publicados no período de 2011 a 2021. Deste modo, teses, mestrados e 

dissertações foram exclusos nesse estudo. 

Foram encontrados 2.002 artigos abordando a temática, no entanto, após, a aplicação dos critérios de 

inclusão, restaram 15 artigos, e depois da leitura exaustiva de títulos e resumos, posteriormente 

realizando-a de forma completa, resultou-se em um total de dois artigos. 

Figura 1. Resultado da busca de artigos na base de dados. 

 

Fonte: Autores. 

3. Resultados 

A distribuição dos manuscritos é descrita em tabela, conforme ilustrado abaixo na tabela 2, a síntese 

dos resultados, abordando as evidências percebidas a partir dos artigos estudados. 

Tabela 2. Síntese dos manuscritos em relação à prevalência de Hipertensão Arterial Sistólica entre 

os jovens. 

Mariosa DF, 

Renato RNF, 

Edinaldo NSS 

(2018).(6) 

Estudos evidenciam que determinado grupo de jovens avaliados 

apresentaram características para ocorrência de Hipertensão Arterial 

Sistêmica. Dentre os valores analisados, as mulheres apresentaram maior 

incidência no total de casos, assim como, um risco elevado de desenvolver, 

porém esses dados podem ter ocorrido ao acaso com insignificância 

estatística.  

REVISAO INTEGRATIVA 
2.002 ARTIGOS 

1 ARTIGO

ARTIGOS COMPLETOS
IDIOMAS 

PORTUGUÊS

HIPERTENSÃO 

DOENÇAS CARDÍACAS 

JUVENTUDE



 

 

Outro fator avaliado, foi que a porcentagem de ocorrência cai conforme o 

nível de escolaridade dos avaliados aumenta, revela-se também que há maior 

incidência entre a faixa etária superior há 30 anos.  

Além disso, pesquisas apontaram que os fatores ambientais, sócio-

ocupacionais das comunidades afetam diretamente os dados encontrados 

para o perfil de desenvolvimento da hipertensão. 

Fonte: Autores. 

4. Discussão  

Evidenciou-se que na litaratura pouco se é discutido sobre a HAS e a relação com a população jovem, 

sendo que o artigo que traz sobre o tema apenas traz um dado geral em que aponta as mulheres como 

o sexo mais atingido. Ainda aponta a faixa etária de 30 anos a mais acometida e traz uma relação com 

a esoclaridade e o aumento de casos.  

A HA é tida como um grave problema de saúde pública, pois pode ocasionar lesões em órgãos vitais 

e atingir indivíduos em idade produtiva, o que gera altos custos socioeconômicos. Essa moléstia gera 

inúmeros prejuízos na qualidade de vida, prejudicando desde as suas capacidades físicas, até mesmo 

no desenvolvimento intelectual.(7).  

De acordo com Victor(8) a hipertensão sistólica isolada geralmente ocorre em indivíduos com mais de 

50 anos de idade, pois com o passar dos anos a aorta perde elasticidade, principalmente se associada 

a processo aterosclerótico. Contrastando com esse fator, nota-se a crescente incidência em jovens-

adultos de ambos os sexos(9).  

Hodiernamente, a mulher tem vários papeis sociais como mãe, participante na força de trabalho e em 

casa. No entanto, todos estes afazeres as levam para condições desfavoráveis tanto no contexto da 

saúde quanto economicamente. A associação entre baixo poder aquisitivo e hipertensão arterial pode 

expressar que condições inadequadas de vida predispõem ou podem estar associadas à maior 

prevalência de hipertensão arterial e de fatores de risco para elevação(10).  

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a HA é igual em homens e mulheres em 

determinadas idades, contudo, podem ser um pouco mais elevadas nos jovens adultos, e após esse 

período é mais prevalente nas mulheres por conta das alterações hormonais causadas pela menopausa 

fragilizando a mulher no contexto cardiovascular(10).   



 

 

Outrossim, por conta da ampla percepção de saúde que o sexo feminino tem de sí, seus níveis são 

mais controlados que o masculino, além de procurarem mais os serviços de saúde, tendo uma maior 

notificação, podendo levar a resultados mais elevados que os homens(10).  

Da mesma forma, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial vigente no ano de 

2020, a escolaridade foi apresentada como um dos principais fatores sociodemográficos, relacionados 

com condições socioeconômicas ao se tratar da prevalência de Hipertensão Arterial nesse público. 

Dessa forma, realizando uma exemplificação acerca da hipertensão referida entre os analfabetos, era 

cerca de 30% no ano de 1998, chegando a 36,4% em 2008. Esse padrão repetiu-se entre homens e 

mulheres(11). Entretanto, nas comunidades mais carentes, é necessário um maior empenho na 

educação em saúde, pois a cobertura do programa torna-se ainda mais decisiva para melhorar a 

realidade do adoecimento por doenças crônicas(12).  

Assim como discutido, faz-SE necessário não só uma melhora na educação tradicional da população 

mais jovem, mas sim de uma educação em saúde empenhada na melhoria das condições da população 

alvo, utilizando de intervenções de tecnologia leves, leve-duras e duras, associadas à mudança de 

estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que minimizam ou retardam as complicações, 

promovendo assim uma melhor qualidade de vida(13). Por fim, a educação constitui elemento 

fundamental no tratamento de pessoas com doenças crônicas, sendo essencial para a obtenção de 

resultados satisfatórios com o tratamento instituído, devendo ser um processo contínuo de promoção 

e facilitação do conhecimento(14).  

Nessa perspectiva, no que se refere à idade, percebe-se que há uma elevação na eventualidade de 

casos de HAS a partir dos 30 anos, assim como em um estudo desenvolvido em universitários da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Coxim(15). Ademais, no estudo realizado 

no Ambulatório de Lípides de um hospital público da cidade de São Paulo, também compatível com 

o presente resultado, relacionam o estresse como um fator para a prevalência da HAS na faixa etária 

superior a 30 anos. Justificam que esse fator pode estar relacionado com a falta de tempo, 

preocupações, falta de atividade física, alimentação não saudável e o sono prejudicado, devido ao 

cotidiano movimentado da população adulta ativa(16).  

Acentua-se no que tange aos fatores exógenos, ou ambientais, que os mais influentes sob a 

hipertensão são o sedentarismo e a obesidade, dados estes compatíveis com as literaturas. É 

importante ressaltar que o Índice de Massa Corporal (IMC) acima da normalidade pode resultar em 

demais doenças como a cardiovascular, que está diretamente ligada com a HAS, podendo 

comprometer ainda mais a saúde. Esses fatores são desafios para instituições e profissionais da saúde, 

tendo em vista que é necessário orientar sobre os riscos, mudanças alimentares e práticas físicas. Uma 



 

 

dieta saudável e a prática de exercícios físicos por pelo menos 30 minutos diários auxilia não apenas 

no controle da hipertensão, mas também na diminuição da hipercolesterolemia, diabete mellitus e 

obesidade(16-18). 

Tendo em vista que a prática de atividades físicas é um fator que diminui a probabilidade de 

agravantes devido à melhora do condicionamento físico, é de extrema importância que a equipe de 

saúde incentive os pacientes a praticá-las(18).  

Em suma, os cuidados essenciais com a saúde por parte do grupo de indivíduos jovens devem ser 

enfatizados por meio de ações de saúde pública à nível de atenção primária para evitar maiores índices 

de desenvolvimento e agravos. Se ações voltadas para saúde física e alimentar forem elaboradas 

juntas e corretamente, pode-se alcançar a redução do quadro clínico dos jovens. 

É importante mencionar que atualmente o sedentarismo e alimentação fast-food (rápida e prática) já 

se estruturou na vida cotidiana das pessoas, vista como algo normal. Assim, faz-se necessário mais 

estratégias que visem mostrar os efeitos prejudiciais e a longo prazo. 

5. Considerações finais 

O estudo apontou o perfil dos jovens mais afetados por Pressão Arterial Sistólica, compreendendo a 

população adulta jovem superior a 30 anos, mulheres, acometendo indivíduos com baixa escolaridade. 

Sendo assim, é crucial a implantação de estratégias e ações das esferas públicas de saúde, para 

disseminar maior conhecimento a respeito dos cuidados à saúde voltados à prevenção de HAS, bem 

como, educar a população para a realização do autocuidado, principalmente com o público masculino.  

Como consequência desses fatos, tem-se uma notória redução no que tange aos danos cardiológicos a 

longo prazo nesse grupo de indivíduos, além de poder favorecer também uma melhor adesão de 

alimentação equilibrada aliada à prática de atividades físicas, sempre avaliando o indivíduo de forma 

integral, para que assim as condições sociodemográficas também sejam relevantes no cuidado. 

Por fim, nota-se uma carência de estudos com esse tema, principalmente quando o foco principal está 

relacionado a jovens-adultos. Normalmente todas as ações realizadas na atenção primária são voltadas 

para a população mais idosa, ou com riscos iminentes como comorbidades. Sendo assim, fica nítido a 

importância de mais pesquisas nesse âmbito, uma vez que nas últimas décadas, a incidência em jovens 

tem sofrido um relevante aumento. 
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