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DESFECHOS RELACIONADOS À HIPERTENSÃO EM IDOSOS DE ACORDO COM  NÍVEL PRÉVIO DE 
FRAGILIDADE E DE PRESSÃO ARTERIAL. 

O controle adequado da pressão arterial (PA) é indispensável para
prevenção de agravos relacionados à hipertensão arterial sistêmica.
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Descrever a ocorrência em 5 anos de desfechos de saúde em idosos de
acordo com o nível prévio de fragilidade e de pressão arterial.

Idosos frágeis e pré- frágeis parecem apresentar maior risco para desfechos de saúde, especialmente aqueles com PA
inadequada. Equipes de saúde devem estar atentas ao controle da PA em idosos frágeis ou em processo de fragilização
para prevenção de agravos e promoção de saúde e de qualidade de vida pelo maior tempo possível.

Estudo longitudinal com dados do estudo SABE – Saúde, Bem-estar e
Envelhecimento, de base populacional, com amostra representativa da
população idosa da cidade de São Paulo.
Em 2010, os idosos foram categorizados em robustos e não robustos
(frágeis e pré-frágeis) de acordo com os critérios de Fried, e com PA
adequada ou inadequada de acordo com as metas pressórica estabelecidas
na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Os desfechos avaliados em
2015 foram: baixa filtração glomerular (FG) se <60 mL/min/1,73m2,
declínio cognitivo, sintomas depressivos, internações hospitalares, casos e
óbitos por doenças coronarianas e por doenças cerebrovasculares.
A incidência acumulada foi apresentada pela proporção de novos casos em
2015 entre idosos que não apresentavam essas características
previamente. A comparação entre grupos foi realizada por meio do Qui-
quadrado com correção de Rao-Scott, e pesos amostrais do estudo foram
aplicados nas análises.
O Estudo SABE foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Saúde Pública (protocolos no 2.044 – 2010 e no 3.600.782 - 2015).

Em 2010, 54,1% dos idosos foram classificados como não robustos (frágeis e pré-frágeis). As incidências de declínio 
cognitivo e de doenças cerebrovasculares foram mais frequentes entre idosos não robustos (tabela 1). 

Tabela 1. Desfechos em idosos segundo nível de fragilidade. 

Desfechos em 2015 TOTAL p

Baixa FG

Não 78,1 78,7 77,4

Sim 21,9 21,3 22,6 0,731

Declínio cognitivo

Não 86,6 90,8 82,2

Sim 13,4 9,2 17,8 0,001

Sintomas depressivos

Não 89,5 90,8 87,9

Sim 10,5 9,2 12,1 0,299

Doença coronariana

Não 82,2 84 80,4

Sim 17,8 16 19,6 0,274

Doença cerebrovascular

Não 95,7 97,5 93,7

Sim 4,3 2,5 6,3 0,025

Internações

Não 98,5 99,1 98,0

Sim 1,5 0,9 2,0 0,347
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Idosos não 
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Em relação ao nível pressórico, 45,6% dos idosos robustos e 29,4%
dos não robustos apresentavam PA inadequada. Na comparação
intragrupos, não houve diferença na ocorrência de desfechos entre
os idosos robustos. Entre os não robustos, os desfechos ocorreram
mais entre os idosos com PA acima do recomendado (tabela 2).

Tabela 2. Desfechos em idosos não robustos segundo nível pressórico. 

Desfechos em 2015 TOTAL p

Incidência de baixa FG

Não 80,9 67,2 77,4

Sim 19,1 32,8 22,6 0,033

Incidência de declínio cognitivo

Não 86,3 70,5 82,2

Sim 13,7 29,5 17,8 0,002

Internações

Não 99,5 94,6 98,0

Sim 0,5 5,4 2,0  0,002
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