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Fireşte... fiindcă, păcum spui d-ta: nici aşa, nici aminteri, însemnează parcă n-am sta în nici un        

  fel, şi într-un fel oarecare trebuie să stăm. (Caragiale I. L. Cum stăm...Moftul român, 1901).  

 
1. Termeni 

 
  Problema serioasă a sănătăţii publice globale, hipertensiunea arterială (HTA) este diagnosticată la 

depăşirea persistentă a pragurilor de 140/90 mm Hg ale presiunii maxime/minime a sângelui în arterele 
mari la persoane nesupuse vreunui agent farmacologic, coroborată cu simptome, semne şi indicii 
paraclinice specifice.   
    Deşi decesele atribuite direct HTA  ,  se găsesc în minoritate faţă de cele cauzate de alte boli 
cardiovasculare, multe decese prin boala ischemică coronariană (45%), accident vascular cerebral hemoragic 
(51%) sau insuficienţă renală  ,pot fi privite drept  consecinţe indirecte ale hipertensiunii . Decesul atribuit 
direct HTA este cauzat, de regulă, de boala cardiacă hipertensivă  , ce se referă la degradarea în timp a 
structurii fibrelor unui miocard ,  luptând contra unei rezistenţe periferice excesive până la compromiterea 
funcţiei de pompă (insuficienţă cardiacă). 
    Prevalenţa HTA creşte cu vârsta şi se încadrează actualmente între un minim de 1/10 persoane la grupa 
de vârstă 10 – 20 ani şi un maxim de 5/10 la grupa de vârstă ≥ 50 ani . Dacă nu se specifică altfel, 
statisticile privind prevalenţa HTA sau a tensiunii arteriale (TA) ridicate , se referă la persoane ≥ 25 ani. 

 În studiile epidemiologice,  persoanele cu TA ridicată aparţin unuia din următoarele grupuri:                
1. subiecţii ≥ 25 ani cu TA ≥ 140/90 mm Hg sau pacienţii sub medicaţie antihipertensivă (referirea la 
acest grup se va face în continuare exclusiv cu italice) 2. persoanele ≥ 25 ani cu TA ≥ 140/90 mm Hg. 
Gupul 1 este mai numeros, incluzând pacienţii hipertensivi cu TA controlată (având ţintă terapeutică 
<140/90 atinsă). Din grupul 2 , fac parte toţi indivizii, subiecţi (aparent sănătoşi) sau pacienţi 
(diagnosticaţi  cu HTA), care trăiesc cu TA peste 140/90 mm Hg.  

 O altă cauză de confuzie în statisticile OMS nu îndeajuns de lămuritoare despre cum stăm în privinţa 
HTA sau a TA ridicate ,  este utilizarea fără o mai apăsată semnalare a două feluri de prevalenţe: 1. 
prevalenţele  brute corectate (sau ajustate) obţinute prin modificarea datelelor brute (sau efective) 
provenind din raportările ţărilor membre (de exemplu morbiditatea HTA sub forma pacienţilor rămaşi în 
evidenţă într-un an dat) sau din studii/anchete epidemiologice populaţionale la nivel sub-naţional (de 
exemplu  rezultate de screening privind TA ridicată într-o zonă dată); corectarea se face în funcţie de 
definiţia variabilei studiate, cohorta de vârstă standard, reprezentativitatea populaţiei  şi are rolul de a 
face prevalenţele comparabile între ţări; direcţia în care se schimbă datele brute nu este previzibilă dat 
fiind numărul mare al factorilor de corecţie în joc; 2. prevalenţe standardizate (în raport cu distribuţia 
populaţiei pe vârste numită şi profilul de vârstă) care împing un pas mai departe comparabilitatea între 
ţări, după un procedeu aritmetic binecunoscut care combină prevalenţele brute naţionale pe grupe de 
vârstă şi un profil de vârstă mediu supranaţional (continental sau mondial); o asemenea standardizare 
sporeşte prevalenţele iniţiale din ţările “tinere” – în care cohortele de vârstă mică sunt supra-populate şi 
le diminuează pe cele provenind din tările “îmbătrânite” – în care cohortele vârstice sunt mai “încărcate”.   
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Desigur, niciuna dintre prevalenţele  artificiale de mai sus  nu poate fi utilizată pentru multiplicări 
simple, care aplicate numărului de populaţie să ofere un număr absolut de pacienţi/subiecţi care îmbracă 
un anumit caracter (hipertensiv sau persoană trăind cu TA ridicată). 

  
2. Cum stăm în lume şi în Europa 

 
    În anul 2004 ,  HTA era responsabilă , direct sau indirect , de 7,5 milioane decese - 12,8% din mortalitatea 
totală pe plan mondial . 

În Regiunea OMS-Europa se înregistrau în  anul 2008 ,  un număr de 225.000 din cele 1,153 milioane 
decese cauzate direct de HTA pe plan mondial. Cu această cifră, Europa se găseşte la mijlocul unei scale 
cu minimum în Africa - 86.000 şi maximul în Asia de Sud-Est – 287.000. Celelalte Regiuni OMS se 
plasează astfel: Regiunea Pacificul de Vest - 274.000, Regiunea Americilor - 185.000, Regiunea Est-
Mediteraneană - 95.000 . Vom vedea mai jos că Regiunea Africa înregistrează prevalenţa maximă a TA 
ridicate: alte cauze ajung însă să curme acolo mai abitir vieţii înaintea HTA. 

Dintre Regiunile OMS, prevalența TA ridicate înregistra în  anul 2008 ,  nivelul cel mai ridicat în Africa - 

46%, peste 40% atât la bărbați cât și la femei. Cea mai scăzută prevalență se înregistra în Regiunea 

Americilor - 35% în medie, 39% la bărbați şi 32% la femei. În toate Regiunile OMS bărbații înregistrează 

prevalențe ale TA ridicate ceva mai mari decât femeile. Cum este de aşteptat (vezi stresul psiho-social), 

prevalenţa TA ridicate era mai mare în țările cu venituri mai mici, în jurul a 40% faţă de 35% în ţările mai 

prospere .  
Prevalenţa TA ridicate (≥ 140/90, ≥ 25 ani – definiţia nr. 2, restrictivă) se ridica în 2008 la 27% din 

populaţia lumii ≥ 25 ani  ; un calcul orientativ simplu efectuat de noi ,  conduce la un total de circa 1,1 
miliarde persoane ≥  25 ani cu TA ridicată, nu departe de ultimele statistici OMS arătând că în 2008 circa 1 
miliard persoane încă trăiau cu TA ridicată (necontrolată), în creştere cu 400 milioane faţă de 1980 .  

Cu toată creşterea în termeni absoluţi a numărului persoanelor cu TA ridicată  între 1980 şi 2008, creşterea 
populaţiei globului a condus la o scădere modestă a prevalenţei globale a TA ridicate de la 32 la 27% , 
evoluţie la care vor fi contribuit în direcţii opuse îmbătrânirea populaţiei sau îmbunătăţirea metodelor de 
detectare/progresele în tratare/creşterea complianţei la tratament în ţările din lumea I şi II. Prevalenţa TA 
ridicate în Regiunea Euro-OMS 2008 se cifra la 29%, faţă de 23% în Americi - nivelul minim şi 37% - 
nivelul maxim în Africa (fig. 1). 
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Fig.1. Evoluţia 1980 - 2008 a prevalenţei TA ridicate global şi în regiunile OMS; AFR = Africa;    
AMR = Americi; SEAR = Asia de Sud-Est; EUR =  Europa; EMR = Mediterana de Est; WPR = 
Pacificul de Vest . 

 
  Comparaţia prevalenţelor TA ridicate conform celor 2 definiţii sugerează că numărul persoanelor cu 

TA iniţial crescută dar controlată prin tratament şi  stil de viaţă este minoritar în sânul populaţiei cu TA 
ridicată. 

 Distribuţia prevalenţei TA ridicate la bărbaţii  ≥ 25 ani, înregistra în 2008 cele mai mici procente în 
America de Nord (SUA, Canada), în timp ce Ucraina, Belarus, Ţările Baltice şi ţările Africii raportau  
procentele cele mai ridicate (≥ 50%) . La femeile ≥ 25 ani, SUA, Canada, Mexic, Argentina, Australia dar şi 
ţări din vestul Europei prezentau în 2008 procente minime (< 35%),  iar ţări din Africa de Sud şi Sub-
Sahariană înregistrau cele mai ridicate procente (40-49,9%) . 

Global, distribuţia TA ridicate la populaţia ≥ 25 ani în 2008 înregistra prevalenţele cele mai mici în 
America de Nord - SUA, Canada - dar şi în Australia (< 35%), în timp ce state din Africa Sub-Sahariană şi de 
Sud-Est ,  raportau prevalenţele cele mai ridicate (> 50%). Alte ţări precum Ucraina, Polonia, unele state ex-
iugoslave şi din Africa de Sud înregistrau de asemenea prevalenţe ridicate (de 45-49,9%) .  

3. Cum stăm în România 

 
     România se situa în 2008 printre ţările din Europa cu TA mare, dacă examinăm prevalenţa TA ridicate atât 
în versiunea brută corectată - 49,1% cât şi în cea euro-standardizată  -  44,5%. Tabelul 1 sugerează plasarea 
noastră în eurocontext. Prevalenţele bruta/standardizată în rândul bărbaţilor - 49,5/47,1 % era semnificativ 
crescută faţă de valorile înregistrate la femei - 48,8/ 41,7 % .  

 
        Tabel 1. România 2008; prevalenţele brută corectată sau standardizată ale TA ridicate  în Euro-context.  
   

Țara 

% Standardizate % Brute 

Estonia  47,3 54,1  

Croația  

46,7 53,7  

Georgia  46,6 51,4  

………… ………… ………… 

Bulgaria  44,5 51,4  
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România  44,5 49,1  

………… …………… ……… 

Franța  

35,7 40,7  

Elveția  

34,8 40,4  

Danemarca  34,5 41  

 
 

  În 2005, distribuţia prevalenţei TA ridicate (prevalenţe brute ajustate) în raport cu genul şi mediul de 
provenienţă era în urban de 46,6% la bărbaţi faţă de 38% la femei, iar în rural de 54,9% la bărbaţi faţă de 
45,4% la femei. Pe grupe de vârstă, se indicau prevalenţe de 8,7% la 18-24 ani; 15% la 25-34 ani; 28,1% 
la 35-44 ani; 51,4% la 45-54 ani; 65,5% la 55-64 ani; însfârşit 75,1%  la ≥ 65 ani .  

Numai una din două persoane adulte din România îşi cunoaştea valorile TA precum şi complicaţiile pe 
care le generează HTA. Numai 1/5 dintre pacienţii HTA respectau întocmai tratamentul şi îşi 
monitorizau regulat TA  . 

                                                                               * 
Pe fondul dinamicii mortalităţii totale BCV  (la 100.000 locuitori) arătată mai jos şi în fig. 2 [11],  
      2008   /2009    /2010      /2011:  
                                 712,1  /719,8   /729,6  /748-796,      
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                                          Fig. 2. Romania 2008 – 2011. Dinamica mortalităţii totale BCV (cf. [11] si calcule proprii).  
                        
            mortalitatea specifică HTA 2008/2009/2010/2011 se raportează la celelalte ca mai jos şi în fig. 3  
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Fig.3. Romania 2008 – 2011: mortalitatea specifică HTA (la 100.000) în contextul altor BCV (cf. [11] si 
calcule proprii); traseul continuu  2010 – 2011 indică estimare maximală, cel punctat 
estimareaminimală.  

 
  Dinamica mortalităţii HTA 2010-2011 este maximă (ca şi creştere procentuală: +8% în ipoteza de 

calcul optimistă şi +13,5% în ipoteza pesimistă) în contextul principalelor cauze de mortalitate prin boli 
cardiovasculare ( BCV.) 

                                                                                    * 
  De menţionat că pentru anul 2011 am considerat mai sus un interval minim-maxim în locul unor valori 

oficiale nedate încă publicităţii. Într-adevăr, calculul acestor indicatori comportă dificultăţi legate de 
interpretarea rezultatelor provizorii ale recensământului din octombrie 2011, care arată, după cum se ştie, 
astfel: 20.254.866 cetăţeni români (T), dintre care: 19.042.936  –  stabili în ţară (A), 910.264 – plecaţi pe 
perioadă îndelungată (B), 301.666 – prezenţi temporar (C) . 

 În privinţa mortalităţii am preferat să sugerăm valorile extreme între care se vor încadra datele oficiale; 
astfel minimul consideră raportarea numărului absolut de decese înregistrate în 2011   la T, iar maximul s-a 
obţinut prin raportarea la A - bazată pe ipoteza că numai populaţia stabilă îşi înregistrează decesele în 
România.  

 În privinţa morbidităţii (vezi mai jos), baza de raportare a ultimelor date oficiale privind numărul bolnavilor 
rămaşi în evidenţă pe 2011 ,  a fost considerată mai jos A+C.  

Calculul prevalenţei HTA pentru ≥ 25 ani (vezi de asemenea mai jos) s-a efectuat  raportând cei 
aproximativ 91,3%  hipertensivi ≥ 25 ani (8,7% pacienţi  HTA în grupa 18-24 ani) la populaţia ≥ 25 ani 
calculată ca 72,3% (procent dedus din datele OMS – RO 2010  ) din (A+C).  

                                                                           * 
  În 2009 România raporta cea mai mare morbiditate HTA dintre 20 ţări UE (probabil una dintre cele mai 

mari din UE). În dinamica ultimei decade, după un minim în 2007 morbiditatea românească HTA 
înregistrează o creştere notabilă în ultimii ani  [15].  

  În 2011 morbiditatea HTA, evaluată după numărul pacienţilor rămaşi în evidenţă [13],  se compară cu 
alte morbidităţi surori (la 100.000 din populaţia ≥ 25 ani) ca in fig. 4. 
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      Fig. 4. România 2011: morbiditatea HTA în contextul altor BCV. 
  
  Un calcul orientativ care ţine seama de distribuţia HTA pe vârste indică 13,6 % pacienţi HTA între 

adulţii  ≥ 25 ani. Deşi procentele de 13,6 şi 44,5% (vezi mai sus) nu sunt direct comparabile, diferenţa 
mare sugerează că în România o parte notabilă din persoanele cu TA ridicată nu este diagnosticată HTA 
şi tratată în consecinţă.  

                                                                               * 
România 2008: factori de risc HTA în context internaţional. 
 
Prevalenţele TA ridicate (TA + ) în Romania şi câteva ţări-cheie europene şi nord-americane (prevalente 

brute corectate), sunt încadrate mai jos de prevalenţele unor factori de risc (FR) recunoscuţi precum 
supraponderea – S, obezitatea - O şi fumatul – Fm, astfel (M,F) (date din Noncommunicable diseases 
country profiles 2011, compilate in ):  
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    - Suedia >>    TA+  : 46,0 (49,3; 42,7);    
    - România>> TA +: 49,1(49,5 ; 48,8);   
    - Rusia   >>   TA + : 47,6 ;(46,6; 48,4);    
    - Canada >>  TA+ : 33,6 (35,8; 31,6);     
    - SUA >>      TA + : 33,8 (34,8; 32,8);     
 Suedia >>    S: 53,3 (60,2; 46,6);  O: 18,6 (19,9; 17,3);  Fm: 14,0 (11,9; 16,1); 
 România>> S: 51,0 (53,1; 49,1),  O: 19,1 (16,9; 21,2); Fm:  27,8 (38,6; 17,7);  
 Rusia   >>;   S: 59,8 (56,2; 62,8);  O: 26,5 (18,6; 32,9);  Fm: 40,5 (65,5; 19,7); 
 Canada >>  S: 63,2 (67,8; 58,7);   O: 26,2 (26,0; 26,4); Fm: 13,5 (15,4; 11,6); 
 SUA >>      S: 70,8 (73,5; 68,2);   O: 33,0 (31,1; 34,8);  Fm: 15,6 (18,6; 12,7).  
Prevalenţa TA + în România, maximă în seria dată mai sus, nu se poate explica esenţial prin 

suprapondere sau obezitate (valori ≈ minime în serie) sau fumat (valoare mijlocie); stresul psiho-social 
cronic ar putea fi veriga lipsă  .  

 
4. Diferenţe HTA între continente şi ţări: factorii de risc sau logistica medicală ? 

 
În privinţa discrepanţei semnificative între prevalenţele HTA în Europa şi America de Nord - NA (44,2 

% respectiv 27,6 % in 2003) Wolf-Maier et al ,  contestă  importanţa FR notorii precum cei genetici, 
supraponderea, consumul de sare, activitatea fizică sau fumatul (lăsând totuşi o portiţă explicativă 
deschisă către consumul de fructe/legume şi uzul alcoolului), punând pe primul plan adresabilitatea la 
tratament (27 % în Europa faţă de 44 % în NA) şi atingerea ţintelor de tratament (8 % in Europa  faţă de  
23% în NA).   
Ştim însa azi că scăderea prevalenţei BCV în populaţie depinde  în proporţie de cel puţin 2/3 de 

reducerea numărului/intensităţii FR iar numai în proporţie de 1/3 de progresele în tratamente ).  Iar 
prevalenţa HTA definita de de autorii de mai sus ca „proportia celor cu presiune peste 140/90 sau care 
se gasesc sub medicatie anti-hipertensiva” reflectă cert numai acţiunea FR în constituirea bolii; din acest 
lot total de hipertensivi,  asistenţa medicală decupează apoi o felie mai mare (în NA) sau mai mica (în 
Europa)  de pacienţi pe care îi menţine, cu succes mai mare (în NA) sau mai mic (în Europa),  în zona de 
cvasinormalitate ≤ 140/90 mm Hg. 

 Cert, FR stil de viaţă se adaugă celor genetici în pregătirea HTA. Dupa constituirea bolii (proces căruia 
ne putem împotrivi „tratând” FR !), depistarea, tratarea şi desnodamântul depind de asistenţa medicală. 

In aceasta optică de tip „preventionist”,  seria de mai sus sugerează că situaţia favorabilă a a HTA in 
America de Nord ar trebui să reflecte în primul rând descreşterea fumatului în ultimele decade la 
jumătate faţă de Europa; benficiul astfel obţinut nu a putut fi decât în parte contracarat de influenţa in 
sens contrar a excesului de greutate în NA. 

Speculând precum Wolf-Maier at al  ,că uriaşele diferenţe intercontinetale nu sunt atribuibile unor FR 
patenţi ci logisticii de tratament/urmărire medicala a pacienţilor deja diagnosticaţi HTA apare ca un 
exerciţiu logic curios. Iar portiţa lăsată „crăpată” pentru influenţele dinspre consumul de vegetale sau de 
alcool adresează din păcate subgrupul FR cel mai putin standardizabil sau chiar controversat (alcoolul).  

 
5. Concluzii 
 

  Pe plan global, între 1980 şi 2008 acţiunea conjugată a factorilor multipli în joc a rezultat într-o 
scădere modestă a prevalenţei tensiunii arteriale ridicate, de la 32 la 27%. Prevalenţa tensiunii arteriale 
ridicate în Regiunea Euro–OMS se cifra în 2008 la 29% faţă de 23% în Americi şi 37% în Africa. 

România se situa în 2008 printre ţările europene cu proporţie importantă a tensiunii arteriale ridicate, 
mai mare în rândul bărbaţilor. 

 Datele pentru  România 2011 arată pentru HTA  o morbiditate dublă faţă de cardiopatia ischemică şi 
ritmul cel mai ridicat de creştere a mortalităţii faţă de 2010 în comparaţie cu bolile cerebro-vasculare sau 
infarctul miocardic acut.  

Deşi prevalenţa HTA în 2011, estimată de noi  la 13,6 % dintre adulţii  ≥ 25 ani, şi prevalenţa de 44,5% 
a persoanelor cu TA ridicată nu sunt direct comparabile, diferenţă notabilă  sugerează că în România o 
parte importantă a persoanelor cu TA ridicată nu este diagnosticată HTA şi tratată în consecinţă. 
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În prevenţia primară HTA, principalele eforturi ale promotorilor sănătăţii trebuie în continuare să se 

îndrepte către controlul greutății, activitatea fizică susţinută, reducerea consumului de alcool, evitarea 

consumului abuziv de sare, consum crescut de legume şi fructe şi prioritate pentru lactatele dietetice. 
(Auto)măsurarea regulată a TA, devenită accesibilă multora datorită noilor tehnologii, reprezintă un 
instrument puternic de profilaxie.   

       * 


