
339

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O desafio do contro-
le e da assistência à hipertensão arterial sistêmica (HAS) é 
conhecer o impacto da doença e do tratamento na vida do 
paciente. Observa-se que a partir do seu conhecimento os 
pacientes relatam mudanças na qualidade de vida. O obje-
tivo deste estudo foi realizar um levantamento de estudos 
publicados entre 2000 e 2008, que utilizavam instrumen-
tos de qualidade de vida relacionada à saúde em idosos.

CONTEÚDO: Através das palavras-chave hipertensão e 
qualidade de vida (QV), 185 estudos foram encontrados 
na base de dados da Bireme e da Ageline, 12 usavam algum 
tipo de questionário para qualidade de vida relacionada à 
saúde, incluindo os idosos. 

CONCLUSÃO: A avaliação da QV e da percepção do pa-
ciente em relação à doença amplia as decisões clínicas, pro-
gramas e políticas assistenciais.

Descritores: envelhecimento, hipertensão arterial, idosos, 
qualidade de vida.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The challenge of 
control and care for systemic arterial hypertension (SAH) 
knows the impact of the disease and its treatment on the 
patient’s life. Patients have reported a worsening of quality 
of life from the moment they are informed of the diagnosis 
of the disease. This review aims to describe a survey of jour-
nal study’s published between 2000 and 2008, which used 
instruments of quality of life in the elderly.
CONTENTS: With the keywords hypertension and qual-
ity of life (QOL), 185 studies were found in the database 
of Bireme and Ageline, 12 were using some form of ques-
tionnaire for quality of life related to health, including the 
elderly. 
CONCLUSION: The assessment of QOL and the percep-
tion of the patient regarding the disease increase the clinical 
decisions, policies and welfare programs.
Keywords: arterial hypertension, aging, elderly, quality 
of life. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de qualidade de vida (QV) é polissêmico, sendo 
definido pela Organização Mundial de Saúde em 1995, como 
a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto 
cultural e no sistema de valores em que vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações1. É importante 
enfatizar dois aspectos: a subjetividade, ou seja, o indivíduo 
avalia a sua situação pessoal em cada uma das dimensões 
relacionadas à qualidade de vida, e a multidimensionalida-
de, que se refere ao reconhecimento de que o construto é 
composto por diferentes dimensões2. Outras definições mais 
restritas e específicas existem como as econômicas e aquelas 
desenvolvidas no setor saúde, sendo essas fundamentadas na 
percepção da saúde, nas funções sociais, psicológicas e físicas, 
tanto quanto os danos relacionados a elas3.
A QV relacionada à saúde (QVRS) pode ser definida como 
o valor atribuído à duração da vida, quando modificada 
pela percepção de limitações físicas, psicológicas, funções 
sociais e oportunidades influenciadas pela doença, trata-
mento e outros agravos4. 
Nesse contexto pode ser dividida em parâmetros objetivos 
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- com indicadores externos de natureza biológica, clínica, 
epidemiológica - ou parâmetros subjetivos com avaliações 
de indivíduos ou grupos, com indicadores internos relati-
vos à saúde e ao bem-estar5.
O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento de 
estudos publicados entre 2000 e 2008, que utilizavam ins-
trumentos de qualidade de vida relacionada à saúde em 
idosos.

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS

Com base nesse construto, os pesquisadores passaram a se 
interessar em determinar quais fatores são relevantes para 
a QV em idosos. A QV na velhice é uma avaliação multi-
dimensional, realizada a partir de critérios intrapessoais e 
sócio-normativos, a respeito do sistema pessoa-ambiente de 
um indivíduo, no momento atual, no passado e no futuro. 
Envolve a comparação com critérios objetivos e subjetivos, 
como já descritos, mas associados a normas e valores so-
ciais, individuais, podendo assim ser alterados no decorrer 
do tempo6. 
Os componentes podem ser resumidos a quatro gerais: 
condições objetivas do ambiente, competência comporta-
mental, qualidade de vida percebida e bem-estar subjetivo, 
gerando uma correlação entre elas7.
Para os idosos, a determinação de QV tem influência 
da percepção de saúde que consiste em sentir-se bem na 
ausência de agravos e doenças significativas que possam 
tornar-se impedimento para realização de habilidades e 
capacidades8. Nessa mesma linha, Chachamovich Tren-
tini e Fleck5, a partir das metodologias qualitativas, ob-
servaram que os grupos com mais de 60 anos associavam 
a QV ao bem-estar, à saúde e à independência. A medida 
da QVRS é útil para esse grupo, quando se deseja avaliar 
a efetividade das intervenções e é necessário municiar 
os profissionais da saúde com o maior número possível 
de informações que lhes sirvam de apoio em decisões 
clínicas9. 
No âmbito da saúde coletiva e das políticas públicas as in-
formações sobre QV têm sido incluídas tanto como indi-
cadores para avaliação da eficácia, eficiência e impacto de 
determinados tratamentos, quanto na comparação entre 
procedimentos para o controle da doença. Outro interesse 
está ligado às práticas assistenciais, com indicadores clíni-
cos, para avaliar o impacto físico e psicossocial que a doença 
pode acarretar para o indivíduo2. Isto representa, assim, um 
fundamental acréscimo nas intervenções e nas repercussões 
de determinadas situações do tratamento individual ao lon-
go da vida10.
Pode-se observar que o aumento do número de idosos na 
população, a preocupação do envelhecimento saudável e o 
prolongar da vida faz com que, na área médica, a avaliação 
da QV passe a ser cada vez mais pesquisada7. 

QUALIDADE DE VIDA E HIPERTENSÃO ARTERIAL

Nesse contexto, alguns artigos relatam a importância da 
avaliação da QV nos pacientes hipertensos, considerando 
que, a necessidade da mudança no estilo de vida e os efei-
tos colaterais do tratamento medicamentoso influenciam 
de maneira negativa a QV desses indivíduos, aumentando 
o número de pacientes que não cumpre o tratamento em 
longo prazo9,11,12. 
Investigar a QV e intervir nos problemas detectados pelos 
instrumentos respectivos pode melhorar a adesão ao tra-
tamento e assim controlar a pressão arterial dessa popula-
ção11,12. 

QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS COM HIPER-
TENSÃO ARTERIAL

Foram encontrados 150 estudos na base de dados da Bire-
me e 35 da Ageline. Apenas 12 usavam algum tipo de ques-
tionário para QVRS, incluindo os indivíduos com idade 
superior a 60 anos.
Uma revisão da literatura, de 1990 a 2000, encontrou 48 
artigos que relatavam sobre qualidade de vida relacionada à 
saúde e hipertensão. Foram selecionadas quatro dimensões, 
sendo elas: bem-estar geral (que inclui vitalidade, bem-estar 
psicológico, percepção de saúde geral, humor, depressão e 
ansiedade), função cognitiva, sono e função sexual. De-
monstraram que pessoas hipertensas apresentaram menor 
QVRS, em todas as dimensões, quando comparadas com 
indivíduos normotensos, isso foi atribuído ao efeito colate-
ral do medicamento13. 
A maioria dos estudos tem como instrumento o Medical 
Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) 
para avaliação, que foi validado no Brasil em 1999. É um 
formulário genérico que quantifica objetivamente a QV 
medindo aspectos de saúde e atividades geralmente afetadas 
pelas condições de saúde. É dividido em nove domínios: 
estado geral de saúde, evolução do estado de saúde, capa-
cidade funcional, desempenho físico, aspectos emocionais, 
aspectos sociais, dor, vitalidade e saúde mental14. Esses são 
transformados em escala para interpretação, dessa forma, o 
maior escore indica melhor QV e os escores menores QV 
prejudicada15. O SF-36 possui limitações no emprego para 
avaliar QV em hipertensão arterial sistêmica (HAS) devido 
ao aspecto multifatorial desta doença, pois ela exige uma 
avaliação com abordagem complexa, que tenha uma inte-
ração entre suas características e seu desenvolvimento no 
âmbito físico e psíquico16.
Estudo realizado na China, com 9.703 pacientes hiperten-
sos, utilizou este instrumento encontrando menor escore 
em todos os nove domínios quando comparados aos nor-
motensos, apresentando piora da percepção de saúde em 
geral, prejudicando a saúde física e mental. O grupo com 
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idade acima de 55 anos relatou maior percepção do estres-
se ou saúde mental quando comparado com grupos mais 
jovens, que ao contrário, pontuavam com maior escore 
na saúde física. O estudo compara esse escore com outros 
pesquisados na população em geral, chegando aos mesmos 
resultados17. 
Estudo realizado no município de Fortaleza, CE, entrevis-
tou 113 hipertensos em Unidade Básica de Saúde (UBS). 
Sessenta e sete por cento dos indivíduos eram do sexo fe-
minino e observaram comprometimento geral em sua QV, 
sendo os domínios mais evidentes aqueles que investigaram 
o estado geral de saúde e a dor. As idades variaram de 25 a 
65 anos, apesar de 69% dos indivíduos apresentarem idade 
acima de 50 anos, não foram encontrados resultados sepa-
rados por faixa etária10. Isso também aconteceu no estudo 
de Cavalcante e col.10 que apresentaram menor escore de 
todos os domínios avaliados, sendo a menor média associa-
da ao aspecto físico, que poderia estar relacionada à média 
de idade (62,7 e 57,9 anos).
Estudo estatístico, com 83 pacientes internados no setor de 
Clínica Médica, comparou os resultados de QV à percep-
ção que o paciente tem da sua doença, observando diferen-
ça significativa apenas com as escalas Estado Geral de Saúde 
e Capacidade Funcional. A comparação realizada avaliou 
que a média dessas dimensões é maior entre aqueles que 
acreditam na doença como não agravante18. Os autores res-
saltam que a doença trás aos pacientes limitações impostas 
pela condição de cronicidade e consideram a QV coletiva 
ou individual relativa a sentimentos do homem sobre sua 
própria saúde ou sobre outros aspectos de sua vida e assim 
avaliam que os resultados apresentados anteriormente po-
dem ser influenciados pela percepção que este indivíduo 
tem do seu estado de saúde. Quando associada à QV se-
gundo a percepção da hipertensão, a melhor pontuação foi 
correlacionada aos pacientes com a percepção da doença 
sem gravidade, indicando melhor QV. 
Quando comparado o grupo que fazia intervenção da hi-
pertensão com medicamento a aqueles sem anti-hiperten-
sivo, observou um impacto positivo na QVRS ao primeiro 
grupo, com aumento significativo do escore da dimensão 
vitalidade e atribui essa melhora com o acerto do fármaco 
e a orientação do farmacêutico a essa amostragem. Mas, ao 
mesmo tempo, o programa de intervenção tinha um efeito 
negativo na saúde mental, sendo significativo quando com-
parado ao outro grupo. Isso pode ser atribuído à ansiedade 
pela busca da normalização da pressão arterial e depressão 
pela morbimortalidade que a doença representa19. Esse re-
sultado demonstra a importância de coletar os dados das 
dimensões da QV ao longo do tratamento e assim minimi-
zar as alterações encontradas.
Youssef, Moubarak e Kamel relataram que a QVRS está di-
retamente relacionada ao sexo e a idade. O seu estudo mos-
trou que homens e pessoas mais jovens apresentam melhor 

QV, além do escore do primeiro ser maior no aspecto emo-
cional, sugerindo a eles uma tolerância melhor à doença 
crônica sem estar envolvido emocionalmente, ao contrário 
das mulheres20. Comparando os resultados, outros estudos 
têm evidenciado que características sócio-demográficas afe-
tam a QV, principalmente sexo feminino, idade avançada, 
comorbidades e menor grau de atividade física21,22.
Três estudos que pesquisaram apenas amostras com idosos 
observaram o seguinte aspecto: com o avançar da idade há 
uma piora do bem-estar físico e melhora do bem-estar men-
tal, o desempenho físico tem menor escore quando compa-
rado com o aspecto emocional e as mulheres apresentaram 
pior QVRS em todos os domínios12,23.
Uma investigação da relação entre função cognitiva e QVRS 
observou que, entre 2791 idosos hipertensos, a função cog-
nitiva tinha uma associação significativa com o aumento 
do bem estar e a melhor QV. Os autores relataram que a 
idade e o uso de medicamentos psicotrópicos influencia-
ram a relação entre as variáveis: função cognitiva, bem estar 
psicológico e QV, o que não foi observado entre gênero e 
nível educacional24.
O questionário SF-36 talvez não seja capaz de avaliar ade-
quadamente as seguintes dimensões: os aspectos emocio-
nais, que investiga a participação do paciente em ativida-
des de trabalho e o tempo dispensado ao autocuidado; e 
o domínio saúde mental, que investiga a presença de an-
siedade, depressão, alterações do comportamento, descon-
trole emocional e bem-estar psicológico. Nos estudos ci-
tados esses domínios apresentaram prejuízos na vida dos 
pacientes, pelo aspecto do estado de saúde/doença, com 
condições que causam sensação desagradável nas pessoas, 
impossibilitando-as de se considerarem saudáveis, além da 
frequência entre médicos e pacientes rotularem a doença 
como emocional e nervosa, aumentando a crença de que o 
estado emocional depende dos outros.
Essas diferenças de escore, quando comparados adultos e 
idosos, podem estar associadas ao mecanismo de autor-
regulação do self e do senso de ajustamento psicológico, 
preservados entre os pacientes, mesmo em decorrência da 
doença14. 
O primeiro inclui a satisfação global e referenciada a domí-
nios e afetos positivos e negativos, que podem ser afetados 
por eventos situacionais, sendo sua avaliação feita pelo in-
divíduo com base em critérios pessoais e referenciados aos 
padrões as expectativas sociais. Apesar de não declinar com 
a idade, observa-se que os jovens avaliam sua QV mais ne-
gativa quando comparados aos idosos, porque esses ajustam 
suas metas aos seus recursos e competências, tendo diminui-
ção de afetos positivos, que não estão correlacionadas com 
o aumento de emoções negativas25. Um aspecto essencial é 
a capacidade de acomodação às perdas e de assimilação de 
informações positivas, preservando a capacidade de desen-
volver compensações estratégicas de natureza emocional. 
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O segundo está associado às crenças pessoais sobre o cum-
primento de normas e papéis sociais relacionadas ao gênero 
e à idade, autoconceito positivo, senso de domínio e de au-
tonomia, capacidade de formular metas para o futuro e per-
cepção de estar em contínuo desenvolvimento. A manuten-
ção da resiliência psicológica dos idosos está correlacionada 
com as condições subjetivas, acontecendo mesmo quando 
a resiliência biológica está comprometida25. Quanto mais 
desenvolvidos os mecanismos de ajustamento psicológicos, 
maior a chance de adaptação, sem grande declínio na QV 
do idoso. 
Os recursos psicológicos como: o otimismo, o controle pes-
soal, senso de significado, além do suporte social e controle 
do ambiente, são importantes fatores para enfrentar as mu-
danças que a hipertensão arterial necessita; principalmente 
as mudanças do estilo de vida e o tratamento ao longo de 
toda a vida26.

CONCLUSÃO

A avaliação da QV e da percepção do paciente em relação 
à doença amplia as decisões clínicas, programas e políticas 
assistenciais. Outro aspecto importante para os profissio-
nais da área da saúde é o benefício dos aspectos subjetivos, 
na avaliação dos idosos. Apesar da falta de estudos relacio-
nando a hipertensão arterial e a qualidade de vida subjeti-
va, alguns relatam, sem profundidade, as alterações desses 
domínios e as diferenças entre idade e sexo. 
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