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Saúde

RESUMO

A hipertensão arterial é um problema grave de saúde pública pela sua alta predominância e morbimortalidade. Nesse sentido, medidas de 
prevenção e correção são essenciais para o controle de agravos. Este estudo objetivou avaliar a qualidade de vida em idosos com hipertensão 
arterial sistêmica atendidos em unidades básicas de saúde. Pesquisa transversal, descritiva, exploratória com abordagem quantitativa. A coleta de 
dados foi realizada em cinco unidades básicas de saúde no município de Caucaia, por meio da aplicação de um questionário sócio demográfico e 
um questionário específico para a hipertensão arterial, MINICHAL-BRASIL. A amostra foi composta por 73 idosos cujo total de 82,1% (n=60) 
relataram tomar corretamente o anti-hipertensivo. Além disso, 72,3% (n=55) disseram ter casos de doenças cardiovasculares na família. A HAS foi 
classificada conforme a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. De acordo com a classificação da hipertensão relacionada aos fatores de 
risco modificáveis da amostra, 86,3% (n=63) regulavam sal na dieta, porém o nível de hipertensão que apresentou o maior predomínio foi o 
estágio I e II. Em relação ao estilo de vida, 8,2% (n=6) ingere bebida alcoólica e 31,5% (n=23) praticavam atividade física regular. Os resultados 
encontrados na aplicação do MINICHAL-BRASIL mostraram que houve um maior comprometimento no domínio Estado Mental. Dos pacientes 
avaliados, foi caracterizado, em sua maioria, mulheres com idade média de 70 anos, casadas, baixa escolaridade, baixa renda familiar, na faixa de 
sobrepeso ou obesidade, com risco muito aumentado de complicações metabólicas, dieta controlada, não etilista, história familiar de doenças 
cardiovasculares, portadoras de diabetes e dislipidemia e PA entre controlada e estágio I e II. Esses dados sugerem a necessidade de efetivar 
ações de promoção à saúde, dirigidas para a educação e prática na prevenção dos fatores de risco, proporcionando uma melhora na qualidade de 
vida da população. Neste contexto, salienta-se a importância da equipe multiprofissional no controle da HAS e na prevenção das complicações 
crônicas.
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