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RESUMO 
 

 

IDOSOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA AUTORREFERIDA:  
CONDIÇÕES DE SAÚDE E CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

 

AUTORA: Luana Caroline Gaviraghi 
ORIENTADORA: Marinês Tambara Leite 

 
 
 

 

A hipertensão arterial sistêmica, com significativa incidência na população idosa, 
associada a incapacidade funcional e demais comorbidades, se constituem em 
problemas de saúde pública. Este estudo teve por objetivo verificar a capacidade 
funcional e comorbidades de idosos que possuem hipertensão arterial sistêmica. 
Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, por meio de aplicação de 
questionário com variáveis sociodemográficas, comportamentais, dados 
antropométricos, morbidades, uso de medicamentos e avaliação da capacidade 
funcional. Foram entrevistados 286 idosos que autorreferiram hipertensão arterial. 
Identificou-se predomínio do sexo feminino (70,3%), idade entre 60 e 70 anos 
(40,6%) e frequentou a escola de 0 a 4 anos (55,9%). Quanto a capacidade 
funcional, 74,8% a mantinha preservada, com independência para a realização das 
atividades da vida diária. Dos idosos hipertensos, verificou-se que a maior parte 
deles mantem sua capacidade funcional preservada, no entanto, aproximadamente 
um quarto apresentam dependência funcional com limitações para realizar as 
atividades de vida diária. 

 
 
 

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Capacidade funcional. Assistência à saúde do 
idoso. Hipertensão Arterial Sistêmica. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

 

ELDERLY PEOPLE WITH SELF-REPORTED SYSTEMAL ARTERIAL 

HYPERTENSION: HEALTH CONDITIONS AND FUNCTIONAL CAPACITY 
 

 

AUTHOR: Luana Caroline Gaviraghi 
ADVISOR: Marinês Tambara Leite 

 
 
 

 

Systemic arterial hypertension, with a significant incidence in the elderly population, 
associated with functional disability and other comorbidities, constitute public health 
problems. This study aimed to verify the functional capacity and comorbidities of 
elderly patients with systemic arterial hypertension. This is a cross-sectional, 
population-based study using questionnaires with sociodemographic, behavioral, 
anthropometric, morbidity, drug use and functional capacity assessments. We 
interviewed 286 elderly individuals who referred for arterial hypertension. A 
predominance of the female sex (70.3%), age between 60 and 70 years (40.6%) was 
observed, and attended the school from 0 to 4 years (55.9%). Regarding functional 
capacity, 74.8% maintained it, independently for daily life activities. Of the 
hypertensive elderly, it was verified that most of them maintain their functional 
capacity preserved, however, approximately one quarter have functional dependence 
with limitations to carry out activities of daily living. 

 
 
 

Palavras-chave: Health of the Elderly. Functional capacity. Health care for the 
elderly. Systemic Arterial Hypertension. 
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RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica, com significativa incidência na população idosa, 
associada a incapacidade funcional e demais comorbidades, se constituem em 
problemas de saúde pública. Este estudo teve por objetivo verificar a capacidade 
funcional e comorbidades de idosos que possuem hipertensão arterial sistêmica. 
Trata-se de um estudo transversal, de base populacional, por meio de aplicação de 
questionário com variáveis sociodemográficas, comportamentais, dados 
antropométricos, morbidades, uso de medicamentos e avaliação da capacidade 
funcional. Foram entrevistados 286 idosos que autorreferiram hipertensão arterial. 
Identificou-se predomínio do sexo feminino (70,3%), idade entre 60 e 70 anos 
(40,6%) e frequentou a escola de 0 a 4 anos (55,9%). Quanto a capacidade 
funcional, 74,8% a mantinha preservada, com independência para a realização das 
atividades da vida diária. Dos idosos hipertensos, verificou-se que a maior parte 
deles mantem sua capacidade funcional preservada, no entanto, aproximadamente 
um quarto apresentam dependência funcional com limitações para realizar as 
atividades de vida diária. 

 
 
 

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Capacidade funcional. Assistência à saúde do 
idoso. Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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INTRODUÇÃO 
 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) se constitui em uma alteração orgânica 

que envolve múltiplas dimensões. Sua incidência tem aumentado e está inclusa 

entre as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de maior prevalência na 

população idosa. 
 

No Brasil, estudo sobre a prevalência e fatores associados à hipertensão 

arterial em idosos evidenciou que 67,4% deles possuíam HAS. Além disso, entre os 

idosos do sexo masculino a situação conjugal, o índice de massa corporal (IMC) e a 

circunferência da cintura associaram-se positivamente com a hipertensão 

(ESPERANDIO et al., 2013). Já, estudos realizados na Europa, nos Estados Unidos 

e no Canadá mostraram, também, que entre 30 a 35% da população idosa tinham 

esta doença (ALLEN, KELLY, FLEMING 2013; CHRYSANT, 2013; OLIVES et al., 

2013). Por sua vez, na Nigéria e na China, o percentual foi de 66,7% e 56,5%, 

respectivamente (ASEKUN-OLARINMOYE et al., 2013; GAO et al., 2013), 

evidenciando que os idosos residentes em países em desenvolvimento 

apresentaram prevalências de HAS maiores do que aqueles que residiam nos 

países desenvolvidos. 
 

Nesta perspectiva, o envelhecimento humano é um dos desafios da saúde 

pública, em especial, em países em desenvolvimento como o Brasil. O 

envelhecimento da população se dá, em parte, pela transição demográfica que 

ocorreu nas últimas décadas, em que houve redução das taxas de mortalidade e 

natalidade (PEREIRA et al., 2017). Vale dizer que este processo se deu, também, 

em razão do aumento da expectativa de vida, conferida pelos avanços tecnológicos 

no campo da saúde (MIRANDA, MENDES e SILVA, 2016). 
 

Um dado que chama a atenção, neste cenário, é que a sociedade brasileira, 

como um todo, ainda não está preparada para atender as demandas geradas pelo 

envelhecimento populacional, com necessidade de adequar os serviços, 

especialmente dos sistemas de saúde. O crescimento no número de idosos, seu 

perfil de morbidade e mortalidade agrava o heterogêneo quadro epidemiológico, com 

doenças, incapacidades e sequelas que exigem do sistema de saúde organização 

contínua e multidisciplinar. Neste sentido, o envelhecimento populacional exige 

replanejamento e reformulação das políticas públicas para que elas sejam viáveis 

(MIRANDA, MENDES e SILVA, 2016). 
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Na velhice aumentam as chances de o indivíduo desenvolver uma doença de 

natureza crônica, a qual pode afetar a funcionalidade e o desempenho das 

atividades diárias do idoso e estabelecer um quadro de incapacidade funcional. A 

capacidade funcional é proporcional ao nível de fragilidade que o idoso possui. 

Portanto, quanto maior a fragilidade, maior é a probabilidade de incapacidade 

funcional no idoso. Destaca-se que, entre os fatores desencadeantes de 

incapacidade funcional, estão: a força muscular diminuída, fadiga, reduzida prática 

de atividade física e aquisição de doenças crônicas (LENARDT et al., 2016). 
 

A redução da capacidade funcional, com diminuição da mobilidade, da 

independência e da qualidade de vida dos idosos, pode estar associada com o 

avanço da idade e a presença de HAS (ABDALA et al., 2017). A capacidade 

funcional refere-se à independência que o indivíduo tem de exercer atividades de 

vida diária como tomar banho, vestir-se, preparar as refeições, alimentar-se, tomar 

medicamentos, arrumar a casa, caminhar, usar o telefone, entre outros (JOAQUIM et 

al., 2017). 
 

Aliado a isto, o perfil epidemiológico da população brasileira caracterizado 

pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis e redução das doenças 

infecciosas, reque reorganização nos serviços públicos e garantia de políticas 

públicas para a atenção integral da pessoa idosa, ressaltando o envelhecimento 

ativo e saudável apoiado nas premissas da capacidade funcional, fator este 

importante na vida dos idosos (HARTMANN JÚNIOR e GOMES, 2014). 
 

Considera-se relevante que as pessoas tenham conhecimento das condições 

de sua saúde e possam autorrelatar as mesmas. Esta é uma forma de cuidar-se de 

si, pois ao saber que possui determinada patologia, o indivíduo passa a ter maior 

controle sobre os fatores de risco, podendo evitar a ocorrência de possíveis 

complicações e preservar sua capacidade funcional. Por exemplo, o idoso ao 

reconhecer que possui HAS pode tomar atitudes que visem controlar seus valores 

pressóricos e eliminar os fatores de risco, que implicariam no desencadeamento de 

outras comorbidades e/ou limitações funcionais. 
 

Considerando os aspectos até então abordados, este estudo teve como 

questão de pesquisa: Como se apresenta a capacidade funcional de idosos que 

possuem Hipertensão Arterial Sistêmica? Centrado nesta problemática foi elencado 

o seguinte objetivo: Verificar a capacidade funcional e comorbidades associadas em 

idosos que possuem Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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MÉTODO 
 

Realizou-se estudo transversal, de base populacional, com amostra de idoso 

residentes na área urbana de um município da região noroeste do Rio Grande do 

Sul/Brasil. Trata-se de um recorte do projeto “Prevalência de doenças crônicas na 

população idosa de um município do Rio Grande do Sul” que buscou identificar a 

prevalência de câncer, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, depressão e 

a capacidade funcional em idosos residentes na área urbana de um município do 

noroeste do Rio Grande do Sul/Brasil. 
 

Para investigar a hipertensão arterial sistêmica estimou-se uma prevalência 

de 50,7%, com erro de 0,5 ponto percentual, obtendo-se uma amostra de 385 

idosos. Foi adotado nível de confiança de 95% e poder de 80%, acrescentando-se 

10% para perdas, a maior amostra necessária foi de 424 idosos. Para este estudo 

considerou-se somente os idosos que autorrelataram ter hipertensão, ou seja, uma 

amostra de 286 idosos. 
 

A amostra representativa dos idosos foi localizada por meio de um processo 

amostral, com indivíduos residentes em áreas urbanas, considerando os 42 setores 

censitários e os domicílios, utilizando a malha oficial do Censo Populacional do ano 

de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os domicílios 

foram selecionados atendendo a distribuição proporcional dos idosos, seguindo um 

“salto” sistemático de 10 domicílios no setor, com início aleatório, esperando-se 

encontrar entre 3 a 16 idosos por setor, dependendo do total previsto para cada 

setor censitário. Todos os idosos residentes nos domicílios foram elegíveis para as 

entrevistas. 
 

Os dados foram coletados nos domicílios entre abril e julho de 2016, por 

entrevistadoras previamente capacitadas, por meio da aplicação do questionário 

padronizado e pré-testado, contendo variáveis socioeconômicas, demográficas, 

comportamentais, dados antropométricos, morbidades autorreferidas, uso de 

medicamentos, utilização dos serviços de saúde, autopercepção das condições de 

saúde e capacidade funcional. 
 

Os desfechos para capacidade funcional foram obtidos por meio da realização 

das Atividades de Vida Diárias (AVDs), a qual foi avaliada utilizando a versão em 

português do Índice de Barthel, que mede o grau de assistência exigido por um 

indivíduo em 10 itens, quais sejam: alimentar-se, banhar-se, pentear-se ou cortar as 

unhas dos pés, vestir-se, controlar o esfíncter urinário, controlar o esfíncter intestinal, 



13 
 
 

 

usar o banheiro, deitar/levantar-se de cama ou cadeira, subir um lance de escada, 

andar no plano (MAHONEY e BARTHEL, 1965). Cada item é pontuado de acordo 

com o desempenho do paciente em realizar tarefas de forma independente, com 

alguma ajuda ou de forma dependente. Esses itens foram somados, atingindo de 0 a 

100 pontos. Um total de 0-20 indica dependência total; 21-60, dependência grave; 

61-90, dependência moderada; 91-99, dependência muito leve, e 100, 

independência (AZEREDO e MATOS, 2003). Neste estudo, agruparam-se os idosos 

em independentes, aqueles que obtiveram pontuação igual a 100, e com algum grau 

de dependência, os idosos com pontuação inferior a este valor. 
 

As variáveis sociodemográficas e econômicas consideradas foram: sexo 

(masculino / feminino), cor da pele autorreferida (branca / parda ou preta), idade (60 

a 69 / 70 a 79 / 80 ou mais), escolaridade (0 a 4 / 5 a 8 / 9 ou mais), situação 

conjugal (casado / viúvo / solteiro ou separado), aposentado ou pensionista (sim / 

não ), trabalho remunerado (sim/ não), renda familiar mensal em salários mínimos 

(<2 / 2-3 / 4 ou mais), às de utilização do serviço de saúde foram: número de 

consultas médicas devido a HAS nos últimos 6 meses ( 0 / 1 / ≥2 ), local onde 

consultou nos últimos três meses (unidade básica de saúde / hospital ou consultório 

particular), número de vezes que internou no hospital no último ano devido HAS (0 / 

1/ ≥ 2), frequenta grupo de hipertensos (sim / não), recebeu visita de algum 

profissional da saúde nos últimos 3 meses (sim/ não), quanto a situação de saúde: 

morbidades associadas (diabetes mellitus e câncer), sintomatologia depressiva (sem 

sintomas de depressão / com sintomas de depressão), utiliza medicamento para 

HAS (sim / não), utiliza outras formas para tratar hipertensão (não / sim). Quanto aos 

dados antropométricos foi realizado a aferição do peso, altura e pressão arterial. 

Considerando o IMC (sem excesso de peso - composta por IMC < 25/ com excesso 

de peso – composta por IMC > 25), nível pressórico (normal – composto por PA≤ 

130/70mmHg e aumentado – composto por PA ≥ 140/90 mmHg). 
 

Dentre as morbidades associadas a hipertensão foi considerado o Diabetes 

Mellitus e câncer, além da depressão, a qual foi avaliada de acordo com a presença 

de sintomas depressivos, a partir da aplicação da Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG), na sua forma abreviada com 15 itens, que se constitui em um dos 

instrumentos mais utilizados para detecção de sintomas depressivos graves e leves 

no idoso, validada no Brasil para essa população (SHEIKH e YESAVAGE, 1986). Os 

dados da EDG-15 foram avaliados somando-se os escores obtidos e classificando- 
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os de 0 a 5 pontos como normal; de 6 a 10 em quadro depressivo leve e acima de 

11 pontos como provável depressão severa (YASAVAGE et al, 1983). Neste estudo 

agrupou-se os idosos com sintomatologia depressiva (6 a 15 pontos) e sem 

sintomatologia depressiva (0 a 5 pontos). 
 

Após a coleta dos dados, procedeu-se a codificação, digitação no programa 

Excel® e limpeza do banco de dados. Todas as análises foram realizadas com o 

Software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 e incluíram o cálculo 

das proporções e os testes qui-quadrado e exato de Fischer, com nível de 

significância de p<0,05. 
 

A pesquisa seguiu o padrão estabelecido pelas Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde Nº 466/12 e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Federal de Santa Maria, com o número 1.479.784 de 06 de abril de 

2016. 

 

 

RESULTADOS 
 

Os 286 participantes que autorreferiram ter hipertensão arterial sistêmica 

correspondeu a 67,5% do total de idosos entrevistados na primeira fase da pesquisa. 

Entre estes, 74,8% tinham capacidade funcional preservada, apresentando 

independência para a realização das atividades de vida diária, enquanto que 25,2% 

possuíam algum nível de dependência, conforme apresentado na Figura 1. 
 
 

 

(continua) 
A  
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(conclusão)  
B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: A: Distribuição dos idosos que autorreferiram ser hipertenso segundo níveis 
de dependência; B: Distribuição dos idosos que autorreferiram ser hipertenso de 
acordo com o grau de dependência, 2016. 

 
 

 

Em relação às características sociodemográficas dos idosos hipertensos, 

observou-se predomínio do sexo feminino (70,3%). Do mesmo modo, quando se 

analisa os idosos que tinham algum nível de dependência, verifica-se que o maior 

percentual com prejuízo da capacidade funcional também foi de mulheres 76,4% 

(Tabela 1). 

 

Quanto à idade, identificou-se que 40,6% possuíam entre 60 e 70 anos. Porém, 

a prevalência de idosos dependentes de cuidados para as atividades de vida diária 

em idosos era os que tinham idade entre 70 e 80 anos (37,5%), e aqueles que 

apresentavam 80 anos ou mais (34,7%) (Tabela 1). 

 

Dos entrevistados, 55,9% frequentou a escola de 0 a 4 anos, em que houve 

uma prevalência de 61,1% de idosos que apresentaram dependência para as 

atividades de vida diária. Quanto à situação conjugal, 51% dos idosos eram casados e 

38,5% viúvos. A dependência funcional foi maior para aqueles que estavam viúvos 

58,3%. Nesta variável observou-se resultado estatisticamente significativo (p<0,005) 

(Tabela 1). 
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Além disso, dos participantes, 90,9% eram aposentados e 6,9% dos idosos 

com dependência funcional mencionaram ainda manter-se em alguma atividade 

laboral. A renda familiar mensal prevalente foi de dois a quatro salários mínimos 

(59,8%), em que 30,6% dos idosos dependentes tinham renda inferior a dois salários 

mínimos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Descrição das características sociodemográficas e econômicas de acordo 
com a capacidade funcional, 2016. 

 

Características 
 Algum grau de   

n (%) dependência Independente  

  

  n (%) n (%) p-valor 

Sexo      

Masculino 85 (29,7) 17 (23,6) 68 (31,8) 0,190 
Feminino 201 (70,3) 55 (76,4) 1406 (68,2)  

Cor da pele      

Branca 200 (69,9) 46 (63,9) 154 (72,0) 0,196 
Parda/preta 86 (30,1) 26 (36,1) 60 (28,0)  

Idade      

60 |---70 116 (40,6) 20 (27,8) 96 (44,9)  

70 |---80 105 (36,7) 27 (37,5) 78 (36,4) 0,007* 
80 ou mais 65 (22,7) 25 (34,7) 40 (18,7)  

Escolaridade      

0 a 4 anos 160 (55,9) 44 (61,1) 116 (54,2)  

5 a 8 anos 90 (31,5) 21 (29,2) 69 (32,2) 0,536 
9 anos ou mais 36 (12,6) 7 (9,7) 29 (13,6)  

Situação conjugal      

Casado (a) 146 (51,0) 27 (37,5) 119 (55,6)  

Viúvo (a) 110 (38,5) 42 (58,3) 68 (31,8) 0,000* 
Solteiro/separado 30 (10,5) 3 (4,2) 27 (12,6)  

Aposent./pensionista      

Sim 260 (90,9) 67 (93,1) 193 (90,2) 0,464 
Não 26(9,1) 5(6,9) 21(9,8)  

Trabalho remunerado      

Sim 33 (11,5) 5 (6,9) 28 (13,1) 0,158 
Não 253(88,5) 67(93,1) 186(86,9)  

Renda familiar mensal      

(salários mínimos-SM)      

< 2 SM 77 (26,9) 22 (30,6) 55 (25,7)  

2 |---4 SM 171 (59,8) 42 (58,3) 192 (60,3) 0,654 

4 ou + SM 38 (13,3) 8 (11,1) 30 (14,0)  

Total 286 (100) 72 (25,2) 214 (74,8)    
Valor salário mínimo (Brasil), em 2016, igual a R$ 880,00. Teste quiquadrado; Valor significativo 
igual p≤ 0,05 

 
 

No que se refere as condições de saúde, identificou-se que os idosos 

hipertensos e com dependência funcional, apresentam associadas as comorbidades 
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diabetes mellitus (30,6%) e algum tipo de câncer (11,1%). Também se observou 

maior presença de sintomatologia depressiva em idosos dependentes (46%) em 

detrimento daqueles independentes (12,8%). Quanto a utilização de medicação para 

a hipertensão, 100% dos idosos dependentes e 96,7% dos independentes referiram 

fazer uso. Ainda, 16,7% dos idosos dependentes e 20,6% dos independentes 

mencionaram utilizar outras formas de cuidado com a hipertensão (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Situação de saúde de acordo com a capacidade funcional, 2016. 
 

  Algum grau de   

Características  dependência Independente  

 n (%) n (%) n (%) p-valor 

Morbidades associadas     

Diabetes Mellitus     

Sim 69(24,1) 22(30,6) 47(22,0) 0,140* 
Não 217(75,9) 50(69,4) 167(78,0)  

Câncer     

Sim 30(10,5) 8(11,1) 22(10,3) 0,842* 
Não 256(89,5) 64(88,9) 192(89,7)  

Sintomatologia     

depressiva #     

Não 218(79,6) 34(54,0) 184(87,2) 0,000* 
Sim 56(20,4) 29(46,0) 27(12,8)  

Utiliza medicamentos     

para hipertensão     

Sim 279(97,6) 72(100) 207(96,7) 0,128** 
Não 7(2,4) 0(0,0) 7(2,0)  

Utiliza outras formas de     

cuidado     

Sim 56(19,6) 12(16,7) 44(20,6) 0,471* 
Não 230(80,4) 60(83,3) 160(79,4)  

Total 286(100) 72 (25,2) 214 (74,8)   
*Teste quiquadrado ** Teste de Fischer; Valor significativo igual p ≤ 0,05  
# de 3 a 20 idosos não responderam devido à dificuldade cognitiva ou não concordaram em responder. 

 

Ao serem questionados acerca da realização de consultas médicas, identificou-

se que 41,7% dos idosos dependentes e 43,5% dos independentes realizaram 

consulta uma vez nos últimos seis meses, anterior a entrevista. O local de maior 

procura pela consulta foi a unidade básica de saúde 66,7% e 58,2% dos idosos 

dependentes e independentes, respectivamente. Houve predomínio de idosos sem 

internação hospitalar nos últimos dois anos, com maior número de internação entre os 

dependentes (33,8%) contra 16,7% dos idosos independentes, sendo estatisticamente 

significativo (Tabela 3). 
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Chama a atenção que a maior parte dos idosos, cerca de 95,8%, não participa 

de atividades grupais, independente de sua capacidade funcional estar ou não 

comprometida. Em relação a visita domiciliar, 59,7% dos idosos dependentes 

receberam visita de algum profissional da saúde nos últimos três meses anterior a 

realização da entrevista. Este percentual é superior ao de idosos independentes que 

foi de 46,7% (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Características da utilização dos serviços de saúde de acordo com a 
capacidade funcional, 2016. 

 

 Algum grau de   

Características dependência Independente  

 n (%) n (%) p-valor 

Consulta médica    

Nenhuma vez 17 (23,6) 78(36,4)  

Uma vez 30 (41,7) 93(43,5) 0,023* 
Duas vezes ou mais 25(34,7) 43(20,1)  

Local consulta    

UBS 36(66,7) 78(58,2) 0,283* 
Hospital/ Consultório Particular 18(33,3) 56(41,8)  

Nº de internações    

Nenhuma 47(66,2) 170(83,3)  

Uma vez 14(19,7) 25(12,30) 0,004* 
Duas vezes ou mais 10(14,1) 9(4,4)  

Frequenta grupos    

Sim 3(4,2) 8(3,7) 0,553* 
Não 69(95,8) 206(96,3)  

Recebeu visita profissional da    

saúde nos últimos 3 meses    

Sim 43(59,7) 100(46,7) 0,056* 
Não 29(40,3) 114(53,3)  

    

Total 72 (25,2) 214 (74,8)   
Teste quiquadrado ** Teste de Fischer; Valor significativo igual p ≤ 0,05 

 
 

 

Ao aferir a pressão arterial dos idosos entrevistados, observou-se que 51,6% 

ainda a mantinham elevada, com níveis pressóricos superiores a PAS ≥ 140 mmHg e 

PAD > 90 mmHg. Quando comparado com o índice de massa corpórea (IMC) 56,4% 

dos idosos com PA elevada estavam com excesso de peso. 
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Figura 2: Distribuição dos idosos que autorreferiram ser hipertenso, segundo nível 

pressórico no momento da entrevista e índice de massa corpórea (IMC), 2016. 
 

 

DISCUSSÃO 
 

 

O presente estudo permitiu identificar a capacidade funcional, comorbidades 

associadas e o acesso aos serviços de saúde de idosos que autoreferiram serem 

hipertensos. As morbidades cardiovasculares são doenças crônicas não 

transmissíveis com maior incidência na população brasileira, responsáveis por 

30,4% das causas dos óbitos, segundo estudo de Malta et al., (2014), configurando-

se em um problema de saúde pública 
 

A hipertensão arterial é um fator de risco característico dessas doenças e 

apresenta elevada incidência em indivíduos com idade superior a 60 anos, conforme 

resultados apresentados nos estudos de Esperandio (2013) e Zattar et al., (2013). A 

hipertensão não é uma consequência natural do envelhecimento, porém pode estar 

associada à redução de qualidade de vida, devido ao acometimento da capacidade 

funcional (BARBOSA et al., 2014). 
 

A manutenção da capacidade funcional preservada da maior parte dos idosos 

entrevistados neste estudo, parece estar associada ao reconhecimento de que eles 

possuiam HAS e aderiram a utilização dos medicamentos para esta doença. 

Contudo, uma parcela expressiva ainda apresenta comprometimento da capacidade 

funcional, em que aproximadamente um quarto dos entrevistados apresenta 

dependência funcional, com dificuldades para realizar as atividades de vida diárias, 

resultando na redução de qualidade de vida do idoso. 
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A capacidade funcional prejudicada observada nesta pesquisa, 25,2% dos 

entrevistados, esteve presente com maior prevalência em idosos com idade superior 

a 70 anos, do sexo feminino, sem companheiro e com frequência escolar inferior a 4 

anos. Dados similares também foram encontrados em outros estudos, os quais 

apontaram que os idosos com idade avançada, do sexo feminino, com baixa 

escolaridade e que vivem sem companheiros possuem maior probabilidade de 

dependência funcional nas atividades básicas de vida diária (FREITAS et al., 2012; 

PEREIRA et al., 2012; SANTOS e CUNHA, 2013; BARBOSA et al., 2014; BRITO et 

al., 2015). 
 

A redução da capacidade funcional foi prevalente em idosos longevos. De 

acordo com o estudo de Pereira et al., (2012), a progressão da idade associa-se de 

modo significativo a maior prevalência de incapacidade funcional, tanto para 

atividades básicas quanto para atividades instrumentais da vida diária. Em 

investigação realizada com idosos que tinham 80 anos ou mais de idade no estado 

da Bahia/Brasil, foi possível identificar que houve uma prevalência de 80,9% de 

longevos dependentes para as atividades instrumentais e atividades básicas de vida 

diária (BRITO et al., 2014) 
 

Identificou-se, no presente estudo, a prevalência de idosos hipertensos do 

sexo feminino. Esta condição pode estar relacionada a maior procura que as 

mulheres fazem aos serviços de saúde, camparadas aos homens, possibilitando o 

diagnóstico de HAS neste contingente populacional em maior número (MOREIRA, 

MORAES e LUIZ, 2011). Ainda, pode estar associado ao processo de feminização 

da velhice também identificada neste estudo, em que há um maior percentual de 

mulheres idosas do que homens. Do mesmo modo, estudo realizado na Colombia 

mostrou que, ao longo dos anos, o percentual de mulheres idosas foi sempre 

superior aos homens idosos e que, entre os indivíduos com algum grau de 

dependência, prevaleceram as mulheres. Isso pode estar associado a algumas 

mudanças que ocorrem na idade adulta, em que as condições de saúde começam a 

diminuir, ocorre maior carga de doenças, geralmente condições crônicas, e as 

dificuldades físicas aparecem tonando-se, às vezes, incapacitantes (VALENCIA, 

2015). 
 

Dentre os fatores sociais atrelados à incapacidade funcional em idosos, 

observou-se que aqueles que vivem sem companheiros apresentaram maior 

dependência funcional. Portanto, a presença de um cônjuge e o envolvimento social 
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de idosos são considerados fatores protetivos, ou seja, contribuem para a 

manutenção da sua capacidade funcional (PINTO e OLIVEIRA, 2015). 
 

A dependência funcional também foi prevalente em idosos que frequentaram 

a escola menos de 4 anos. Dados similares foram encontrados no estudo de Cruz et 

al., (2015), destacando que o comprometimento cognitivo nos idosos pode favorecer 

diretamente ao maior risco de quedas. 
 

De acordo com este estudo, observou-se que a preservação da capacidade 

funcional vincula-se a vários fatores, dentre eles, destaca-se a condição econômica. 

Assim, a estabilidade financeira dos idosos constitui-se em um importante fator para 

a manutenção da capacidade funcional e, ainda, para uma boa qualidade de vida, 

mesmo após um processo de adoecimento ou dependência funcional. Contudo, a 

maior parte dos idosos deste estudo recebia valores monetários inferiores a quatro 

salários mínimos, o que os deixava em situação econômica desfavorável. Além 

disso, verificou-se que 30,6% dos idosos dependentes tinham renda inferior a dois 

salários mínimos, evidenciando maior vulnerabilidade financeira. 
 

Além das interações dos fatores sociais, demográficos, econômicos e 

ambientais, a capacidade funcional está também associada aos fatores 

comportamentais e a condição de saúde dos idosos. No que se refere à situação de 

saúde, observou-se que, a presença de comorbidades associadas a hipertensão 

podem influenciar na capacidade funcional dos mesmos. Aproximadamente um terço 

dos idosos hipertensos com dependência funcional também apresentavam diabetes 

mellitus e 11,1% algum tipo de câncer. 
 

A frequência de sintomas depressivos foi maior nos idosos com algum grau 

de dependência funcional do que os independentes. Resultados similares foram 

encontrados no estudo de Possatto e Rabelo (2017), realizado com 134 idosos 

adscritos na unidade básica de saúde de uma cidade localizada no estado da 

Bahia/Brasil, a qual identificou uma frequência de sintomas depressivos e de 

ansiedade maior entre os idosos com dependência funcional nas atividades básicas 

e instrumentais de vida diária. 
 

Diante disso, o envelhecimento populacional evidenciado no país juntamente 

com as mudanças epidemiológicas demonstradas nos últimos anos produz impacto 

direto nos serviços de saúde, pois com o aumento das doenças crônicas e o 

acometimento da capacidade funcional dos idosos, a procura por serviços de saúde 

cresce a cada ano. Neste estudo, a busca por atendimento médico foi de 41,7% dos 
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idosos dependentes e 43,5% dos independentes realizaram consulta uma vez nos 

seis meses anteriores a entrevista. O local de maior procura pela consulta foi a 

unidade básica de saúde. Estudo realizado sobre o acesso aos serviços de saúde 

pelos idosos no Brasil mostrou que as unidades de saúde e hospitais representaram 

cerca de 50% dos locais frequentados por idosos, embora a consulta com médicos 

particulares também tenha sido expressiva, acima de 20%, para ambos os gêneros 

(ALMEIDA, 2015). 
 

Observou-se reduzido número de internações por parte dos idosos no período 

estudado. Foi identificado que as internações hospitalares ocorridas nos últimos dois 

anos foram prevalentes entre os idosos com dependência funcional. Em estudo de 

nível nacional, com dados de diversos órgãos e instituições, Miranda; Mendes; Silva 

(2016) observaram que, no Brasil, nos últimos tempos houve uma redução das 

internações de idosos por doenças do aparelho circulatório, respiratório e doenças 

endócrinas nutricionais e metabólicas. Estes pesquisadores relacionaram esta 

diminuição como reflexo da expansão dos serviços de atenção básica no país e de 

sua qualidade. Por outro lado, identificaram tendência crescente e significativa das 

internações por neoplasias e causas externas. 
 

Outro dado investigado neste estudo esteve associado à participação dos 

idosos em grupos de convivência, o que permite aos mesmos manterem-se 

socialmente ativo em sua comunidade, com maior envolvimento social. Chamou a 

atenção que dos idosos entrevistados, somente 7,9% deles frequentavam algum 

grupo de terceira idade. Considera-se que tal vivência possibilita aos idosos 

experienciarem a responsabilidade de assumir diversas tarefas como: coordenação, 

liderança, secretariado, além de deixá-los inseridos no espaço social em que vivem. 

Esta participação nos grupos de convivência permite ao idoso exercer seu papel de 

cidadão, utilizar suas potencialidades, compartilhar vivências e desenvolver laços de 

amizade com idosos que vivem sozinhos e têm a necessidade de atenção, de 

conversar e serem ouvidos (AMTHAUER e FALK, 2017). 
 

Em relação à vinculação com os serviços de saúde, destaca-se a importância 

da realização das visitas domiciliares para os idosos, visto que mais da metade 

deles com dependência funcional relataram receber tais visitas nos três meses que 

antecederam a coleta de dados. Para Amthauer e Falk (2017), sobre a ótica do 

profissional de saúde, entre os cuidados para com os idosos está a visita domiciliar 

como possibilidade de a equipe de saúde conhecer o contexto em que o idoso está 
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inserido e suas condições de vida e saúde. O vínculo estabelecido entre profissional 

e usuário é importante para a relação de confiança e a prevenção de agravos, com o 

objetivo de minimizar o risco de morbimortalidade. 
 

Levando em consideração que o presente estudo foi realizado com 286 

idosos que autorrelataram hipertensão, em sua maioria fazendo uso de anti-

hipertensivo, verificou-se que mais da metade deles ainda mantinha a pressão 

arterial elevada no momento da entrevista e muitos apresentavam, também, excesso 

de peso, ao fazer o cálculo pelo Índice de Massa Corporal (IMC). 

 
 

 

CONCLUSÕES 
 

Esta investigação teve por objetivo verificar a capacidade funcional e 

comorbidades associadas em idosos que possuem hipertensão arterial sistêmica. 

Identificou-se que a maior parte (74,8%) dos idosos entrevistados mantinha sua 

capacidade funcional preservada, apresentando independência para a realização 

das atividades da vida diária. Já entre os que possuíam algum nível de dependência, 

verificou-se que as mulheres são em maior percentual. 

 

Dentre as características sociodemográficas, o estudo mostrou que a faixa 

etária prevalente foi de 60 a 70 anos (40,6%), com maior dependência dos idosos 

que estão com idade igual ou superior a 70 anos. Os idosos que frequentaram a 

escola por menor número de anos e viúvos apresentaram maior percentual de 

dependência funcional. A maioria dos idosos era aposentada (90,9%), 6,9% deles 

com alguma dependência funcional; renda familiar prevalente de dois a quatro 

salários mínimos (59,8%), embora entre os idosos dependentes 30,6% a renda era 

inferior a dois salários mínimos. 

 

Em relação às condições de saúde, identificou-se que os idosos hipertensos e 

com dependência funcional, apresentavam diabetes mellitus (30,6%) e algum tipo de 

câncer (11,1%) como doenças associadas. Além disso, entre os idosos 

dependentes, 46% deles possuíam sintomatologia depressiva. 

 

Tem destaque a adesão ao tratamento medicamentoso para HAS, uma vez 

que todos os idosos que tinham dependência funcional faziam uso de anti-

hipertensivos, fato que não ocorria com os que possuíam independência (96,7%). 
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Um percentual significativo de idosos mencionou que utilizava, ainda, outras formas 

de cuidado para fazer o controle da HAS. 

 

O envelhecimento humano se constitui em um grande desafio para a 

sociedade, pois requer que os diferentes setores estejam preparados para atender 

as demandas do elevado contingente populacional formado por idosos. 

Concomitante a transformação demográfica ocorre alterações epidemiológicas, 

demonstrando a prevalência de doenças crônicas nos idosos, assim como, 

modificações na capacidade funcional e cognitiva dessa parcela da população. 

 

Este estudo teve como limitação o fato de ter sido realizado com desenho de 

corte transversal, em uma amostra não probabilística de idosos que autorreferiram 

ser hipertensos, portanto sem ter sido aferido previamente sua pressão arterial. 

Também não permite identificar se as comorbidades associadas à hipertensão 

antecederam a ocorrência da doença ou são, de algum modo, consequência dela. 

Sugere-se que outras pesquisas abordando a temática com outro desenho 

metodológico possam ser desenvolvidas. Ainda, que as políticas públicas 

contemplem a todos, com atenção especial à população idosa, tanto para as ações 

de promoção da saúde como de prevenção e de controle da hipertensão. 
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