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Introdução
Os termos raça e etnia são freqüentemente
encontrados em publicações da área médica. Nesses
trabalhos, a definição de raça geralmente baseia-se
apenas em traços fenotípicos externos, particularmente
cor de pele. Por outro lado, etnia leva em consideração
fatores não-biológicos que caracterizam determinados
grupos ou populações, incluindo música, religião e
outros elementos da cultura que são transmitidos de
geração a geração. Apesar de se reconhecer a
importância de fatores socioculturais no desenvolvimento de doenças, p. ex., hipertensão arterial
(HA), o termo raça (i.e., race) aparece em títulos de
trabalhos listados no MEDLINE, referente ao período
1990-1999, com uma freqüência, aproximadamente,
duas vezes maior que o termo etnia (i.e., ethnicity)1. A
razão de freqüência (i.e., raça/etnia) é também em torno
de dois para artigos contendo o termo hipertensão (i.e.,
hypertension) no título. Isso pode ser parcialmente
justificado pela dificuldade em se classificar indivíduos
de acordo com grupo étnico em determinadas
sociedades (o Brasil é um exemplo) devido às
transações culturais que se processam ao longo de
séculos.
Estudos conduzidos nos Estados Unidos mostram
que a prevalência2,3 e a incidência4 de hipertensão
arterial (HA) é, pelo menos, duas vezes maior entre os

negros que entre os brancos. Essas diferenças ficam
ainda mais marcantes no que diz respeito às formas
mais graves e complicações de HA5-10. Os estudos
brasileiros também mostram que a prevalência de HA
é maior entre os negros 11,12 . Ainda existe muita
controvérsia quanto aos verdadeiros fatores responsáveis pela associação de HA com raça ou etnia. No
presente trabalho, é feita uma revisão de alguns estudos
que avaliaram a influência de fatores biológicos e
psicossociais nas diferenças em HA entre negros e
brancos.

Fatores biológicos
Têm sido descritas diferenças entre negros e brancos
em determinadas respostas fisiológicas que podem
estar relacionadas com a predisposição para HA. Por
exemplo, os negros apresentam um aumento mais
pronunciado da pressão arterial (PA) após sobrecarga
salina13,14 e uma maior reatividade vascular quando
expostos a estressores físicos e psicológicos15,16. Ao lado
de uma resposta mais intensa a estímulos vasoconstritores, um estudo encontrou menor resposta
vasodilatadora ao isoproterenol em homens negros que
em homens brancos17. Foi mostrado em negros do
Caribe uma variante do gene para receptores beta2 que
pode estar ligado com essa menor capacidade de
vasodilatação em negros18.
Tem sido também sugerido que a suscetibilidade
do negro para HA pode ser decorrente de alterações
renais19-27. Mais recentemente, tem sido investigado se
marcadores genéticos relacionados com fisiologia renal
podem contribuir para HA em negros. Baker et al. 27,
por exemplo, compararam negros hipertensos (n=206)
e normotensos (n=142) residentes em Londres e
encontraram uma associação estatisticamente signifi-
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cante entre presença de mutação da variante T594M
dos canais de sódio e prevalência elevada de
hipertensão arterial. Um outro estudo realizado no
Caribe, no entanto, não mostrou evidência de
associação entre gene de canais de sódio e HA. Su et
al.26 nos Estados Unidos identificaram uma variante
da subunidade beta de canais de sódio sensíveis a
amiloride em 6,1% de 231 negros, e em nenhum de
193 brancos; no entanto, a prevalência dessa variante
de canais de sódio foi semelhante entre negros
normotensos e hipertensos.

Fatores psicossociais
De modo geral, os negros apresentam padrões
socioeconômicos inferiores aos brancos. Além do mais,
os estudos mostram, de forma quase consistente, uma
associação inversa entre nível socioeconômico (NSE)
e prevalência de HA28-30. NSE, no entanto, não tem sido
capaz de explicar completamente a maior prevalência
de HA no negro29. Esse achado pode ser parcialmente
justificado pelas diferenças no significado de NSE
(avaliado de acordo com educação, salário e ocupação)
entre negros e brancos31. Nos Estados Unidos, por
exemplo, quando comparações são restritas a
indivíduos com o mesmo nível educacional, a média
de renda é maior entre os brancos. Os negros pagam
preços mais altos para uma série de serviços, incluindo
alimentação e moradia, e apresentam índices mais
elevados de desemprego31. Além do mais, na tentativa
de amenizar o desconforto do estresse psicológico o
negro tende a utilizar alternativas que contribuem para
elevar os níveis pressóricos 32,33, como aumentar o
consumo de álcool (particularmente entre os homens)
e a ingesta calórica (sobretudo entre as mulheres)30.
O conceito de John Henryism foi operacionalizado
por James et al.34, visando captar o grau de predisposição do indivíduo para lidar com as adversidades
do cotidiano e a convicção de que a melhor forma para
controlar essas adversidades é a determinação e o
trabalho árduo. Esses investigadores estudaram uma
amostra em Edgecombe, Carolina do Norte, para avaliar
a hipótese que, sob condições favoráveis, um alto John
Henryism poderia, em verdade, prevenir o aumento
dos níveis de PA, ocorrendo o inverso sob condições
desfavoráveis, p. ex., na presença de baixo NSE35. John
Henryism não se associou com PA entre os brancos.
Entre os negros, no entanto, um alto nível de John

Henryism, quando combinado com NSE baixo, foi
significativamente (p < 0,05) associado com PA sistólica
elevada, em concordância com a hipótese de James et
al. Os achados sugerem que uma interação entre alta
demanda psicológica e fatores relacionados com baixo
NSE contribuem para aumentar os níveis de pressão
arterial em negros.

Conclusão
As evidências apóiam uma maior suscetibilidade
para HA em negros que em brancos. As razões para
essas diferenças não estão completamente esclarecidas.
Trabalhos recentes têm avaliado o papel de genes de
canais de sódio, atuando nos túbulos renais na
susceptibilidade para HA em descendentes de
africanos. Em adição à predisposição genética, existem
evidências de que fatores psicossociais também
contribuem para as diferenças étnicas e raciais em HA.
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