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         RESUMO 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença prevalente nos idosos. 

Nessa população, existe grande consumo do sódio pelo aumento da adição de 

sal nas preparações, pela diminuição da sensibilidade das papilas gustativas e 

pela aquisição de alimento ultraprocessado. Objetivo: Avaliar o consumo sódio 

em idosos hipertensos, associando o uso medicamentoso e pressão arterial. 

Métodos: É um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e transversal, 

fazendo parte do projeto multidisciplinar sobre ‘saúde do idoso’ das clínicas de 

saúde escola da Universidade. Foram coletados dados de diagnósticos (HAS, 

DM, dislipidemia); resultado dos testes de glicemia, colesterol e aferição da 

pressão, estado nutricional e nível de atividade física. Resultados: Foram 

avaliados 33 idosos, dos quais 22 (66,67%) eram portadores da HAS, onde 

com maior número foi em mulheres, equivalente a 14 e homens apenas 8. 

Referente à dosagem, foram agrupados os que ingeriam um comprido diário (7 

mulheres e 4 homens) e nos que ingeriam dois ou mais comprimidos diários (7 

mulheres e 4 homens). Apenas 4 pacientes ultrapassaram o consumo de sódio 

recomendado e 6 com pressão alta. Conclusão: Houve consumo moderado de 

sódio pela maioria e uso medicamentoso por todos os avaliados, que se 

assimilou com mensuração de pressão arterial regular. 
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       INTRODUÇÃO 

Segundo dados do IBGE de 2011 com base no Censo de 2010, pode-se 

observar o envelhecimento da população. No ano 2.000, a população 

masculina com mais de 60 anos representava apenas 3,9%, ao passo que em 

2013 são 5%. Quanto às mulheres, houve um aumento de 4,7% para 5,8% da 

população. De modo geral, a população idosa, que perfazia somente 8,6%, 

2013 representava 10,8% da população brasileira. Esse grupo, hoje, apresenta 

hábitos de uma população mais saudável, ativa e economicamente importante 

(1). 

Com o avanço do envelhecimento da população há um aumento 

proporcional das necessidades e demandas relativas aos serviços, cuidados e 

conhecimentos nos diversos segmentos, principalmente na área da saúde, o 



que exige uma atenção e adaptação para essa população principalmente na 

prevenção e manutenção da qualidade de vida. 

Com todos esses fatores, a avaliação nutricional do idoso é importante 

para melhora da qualidade de vida, pois muitos aspectos dietéticos estão 

relacionados com o ambiente, a socialização, a capacidade funcional do idoso 

e o próprio envelhecimento (2). 

A avaliação do estado nutricional do idoso deve incluir anamnese 

alimentar, antropometria, exame físico, avaliação bioquímica, diagnóstico 

nutricional e prescrição dietética. São necessários cuidados específicos para 

essa faixa etária (2). 

Conceitualmente os termos envelhecimento biológico e senescência 

diferem entre si, sendo que o envelhecimento tem seu início no nascimento e 

perdura até a morte, enquanto a senescência é um período de mudanças ao 

longo do tempo que causam efeitos deletérios ao organismo, o que faz com 

que exerça um impacto negativo e este se torne mais susceptível ao 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como o 

Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) entre outras 

(3).  

As DCNT têm sido as principais causas de óbitos na população idosa, 

seguindo uma tendência mundial, sendo que no Brasil quando analisadas as 

causas específicas as doenças cardiovasculares e endócrinas/ nutricionais 

ocupam respectivamente o primeiro e o quinto lugar, com alta prevalência de 

HAS e DM (4). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica não 

transmissível, condição clínica multifatorial que é caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Está associada com 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvos, alterações 

metabólicas, com aumento do risco de desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares fatais e não fatais, possui alta prevalência e baixa taxa de 

controle é um dos principais fatores de risco e o mais importante problema de 

saúde pública (5).  



Deve-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos níveis tensionais, 

o risco cardiovascular global, estimado pela presença de fatores de risco, a 

presença de lesões nos órgãos-alvos e a comorbidades associadas (5).  

A prevalência de HAS nas cidades brasileiras é de 30%, sendo maior em 

pessoas entre 60 e 69 anos 50% e acima de 70 anos 75% da população; já 

entre os gêneros a prevalência encontra-se maior nos homens do que nas 

mulheres 35,8% e 32,1% respectivamente (5).  

Se de um lado existe um aumento do risco de desenvolvimento de 

desnutrição nos idosos, por outro, a obesidade leva aos distúrbios das 

condições de saúde do organismo, sendo representados por distúrbios 

psicológicos, sociais, aumento do risco de morte prematura e o aumento de 

risco de doenças de grande morbimortalidade, como diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares e câncer. Além 

disso, pode estar associada a outras doenças que podem interferir na 

qualidade de vida do indivíduo obeso. 

Para a redução nos eventos cardiovasculares, a detecção, o controle e o 

tratamento, por meio de programas específicos, tornam-se fundamentais, 

assim como o controle dos fatores de riscos como: idade, gênero e etnia, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, 

sedentarismo, fatores socioeconômicos e genéticos (5). 

A Organização Mundial de Saúde constatou que a quantidade de 

pessoas com essa enfermidade aumentou, em 1980 com 600 milhões de 

pessoas para um bilhão em 2008.Recentemente, no ano de 2010, a doença 

resultou grandes gastos públicos sendo então considerada principal fator de 

risco em carga de doença (6). 

Correlacionando a hipertensão arterial com o consumo de sódio, em 

nível nacional, foi constatado que em 55.970 domicílios havia-se um consumo 

médio de 4,7 gramas de sódio por pessoa em um dia, com referência a 

ingestão de 2000 kcal e sabe-se que a quantidade máxima recomendada é de 

2 gramas por dia, sendo resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POP) (7). 

 



        OBJETIVO 

         A) Geral: Avaliar o consumo alimentar de sódio em idosos hipertensos 

acompanhados no ambulatório de nutrição. 

B) Específico: Citar e relacionar os medicamentos de controle de 

pressão; Associar o consumo alimentar de sódio com as drogas utilizadas e a 

evolução das mensurações de pressão arterial. 

 

         METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, exploratório e do tipo 

transversal. Esta pesquisa faz parte de um projeto de pesquisa multidisciplinar 

sobre ‘saúde do idoso’, que aconteceu nas clínicas de saúde escola da 

Universidade, supervisionada e coordenada por profissionais de nível superior 

com graduação em Enfermagem e Nutrição. 

As atividades desenvolvidas neste estudo ocorreram de acordo com a 

disponibilidade de funcionamento da clínica. Sendo que o estudo foi 

desenvolvido de agosto de 2017 a abril de 2018.  

Além da equipe de enfermeiros e nutricionistas da clínica estão 

envolvidos, como atividade de ensino prático, graduandos de Nutrição (7º e 8º. 

semestres), pela manhã e à tarde, durante atividades da Disciplina do Estágio, 

com a supervisão direta dos docentes de estágio da UNIP responsáveis no 

período vigente da pesquisa. No projeto multidisciplinar participam a 

Nutricionista da Clínica, supervisor de estágios e alunos de graduação em 

Nutrição, Professor e alunos dos cursos de Estética, Farmácia e Educação 

Física.  

A população desse estudo foi constituída de todos os pacientes 

cadastrados na Clínica de Enfermagem e Nutrição da Universidade Paulista 

UNIP – Campus Chácara Santo Antônio. A amostra foi constituída de todos os 

clientes que aceitarem livremente a participar e comparecerem ao programa 

educativo com foco em prevenção e controle de HAS, DM, dislipidemias. Os 

idosos participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE. 



Como fatores de inclusão foram usados os seguintes critérios: idade 

igual ou maior do que 60 anos, ambos os sexos, usuários do atendimento da 

Clínica de Enfermagem e Nutrição da UNIP/Chácara Santo Antônio e como 

fatores de exclusão foram usados os seguintes critérios: idosos com dificuldade 

de deambular (pois terão o viés de pouca atividade física), pacientes com 

problemas cognitivos, que apresentem doenças diferentes de HAS, DM e 

dislipidemia. 

Para esse projeto realizou-se consultas, onde foram utilizados para 

coleta de dados, os prontuários de rotina do ambulatório nutricional 

especificamente o Recordatório Alimentar de 24h e os dados de idade, 

questionário de medicamento e os valores de pressão arterial. Todos os dados 

foram coletados por alunos treinados. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Paulista com o CAAE 60581616.7.0000.5512. 

Os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e analítica se 

necessário para correlação de dados e apresentados em quadros, tabelas e 

gráficos.  

 

RESULTADOS 

Na pesquisa realizada, foram 33 participantes idosos no total, onde 10 

são pertencentes ao sexo masculino (30,30%) e 23 do feminino (69,70%). 

Desse total, 22 pacientes tinham a Hipertensão Arterial Sistêmica (66,67%). De 

acordo com o gráfico 1, o número de mulheres com HAS é equivalente a 14 

(42,42%) e homens correspondente a 8 (24,24%).  

  

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1- Idosos hipertensos segundo gênero (SP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Observando o gráfico 2, quanto ao grau de instrução da população 

hipertensa estudada, o maior número do gênero feminino se apresentou com 

ensino médio completo, sendo 6 mulheres e o gênero masculino teve maior 

prevalência no ensino superior, referente a 3 homens. 

 
Gráfico 2- População de idosos hipertensos segundo grau de instrução e 
gênero (SP, 2018) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os hipertensos necessitam muitas das vezes de uso medicamentoso 

para controle da pressão e por isso, podem ingerir mais de um tipo de 

comprimido. As idosas consomem em maior número o losartana (4 mulheres) e 
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hidroclotiazida (4 mulheres) , diferentemente dos idosos, que consomem mais 

o enalapril (3 homens), como se pode observar no gráfico 3. 

 
Gráfico 3- Uso medicamentoso para hipertensão segundo gênero 
(SP,2018) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Com base na mensuração da pressão arterial nos portadores da HAS, 

apenas 2 homens e 4 mulheres apresentaram valores maior ou igual a 140/90 

mmHg. O número de mulheres que ultrapassaram o consumo de sódio (Na) de 

2000 mg por dia de acordo com o recordatório 24 horas foram 3 e dos homens, 

apenas 1.  A quantidade de idosas que ingerem mais de um comprimido para 

hipertensão por dia (7 idosas) é maior que a do sexo oposto (4 idosos). 

 

  Gráfico 4- Idosos hipertensos relacionados à mensuração de pressão, o 

consumo de Na e dosagem medicamentosa segundo gênero (SP, 2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O consumo de sódio por idosos hipertensos avaliados no ambulatório de 

nutrição, em maior prevalência, foi adequado. Os pacientes já diagnosticados 

com a doença hipertensiva utilizavam o tratamento farmacológico, e 

simultaneamente, com um controle adequado de ingestão desse mineral,foram 

fatores de impacto para manutenção de bons níveis da pressão arterial 

constatado. Esse resultado comprova a influência dos hábitos alimentares 

sobre a saúde, visto que possivelmente, se essa ingestão de sódio fosse alta, 

provavelmente os valores dapressão também sofreriam alteração. 
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