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RESUMO 

O aumento da população idosa traz consigo preocupações relacionadas à saúde, sobretudo no que 

diz respeito a doenças crônicas, dentre as quais a hipertensão é a mais prevalente. Neste sentido a 

medida da pressão arterial é a única maneira de efetuar o diagnóstico da doença e entre os idosos há 

condições clínicas peculiares que precisam ser observadas no procedimento. O objetivo deste estudo 

é verificar as alterações fisiológicas nos idosos que necessitam atenção e precisão na medida da 

pressão arterial. Para a construção desta pesquisa foram usados artigos científicos disponíveis nas 

bases de dados online consideradas fidedignas no meio acadêmico. Até o momento pode-se 

observar que os autores concordam sobre a necessidade de precisão no procedimento técnico a fim 

de efetuar precocemente o diagnóstico da doença além de possibilitar o controle desta. Verificou-se 

que nos idosos existe o fenômeno do avental branco, a pseudo-hipertensão, o hiato auscultatório e a 

hipotensão ortostática podem resultar em valores pressóricos errôneos. A correta medida da pressão 

arterial pode afastar ou atenuar os complicadores da saúde dos idosos portadores de hipertensão 

arterial. 
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ABSTRACT 

The increase in elderly population brings with it concerns related to health, especially with respect to 

chronic diseases, among which hypertension is the most prevalent. In this sense the blood pressure 

measurement is the only way to make the diagnosis of the disease and among the elderly there are 

quirky medical conditions that need to be observed in the procedure. The objective of this study is to 

verify the physiological changes in the elderly that need attention and precision in blood pressure 

measurement. For the construction of this research were used scientific articles available in online 

databases considered reliable in academia. Up to now it can be observed that the authors agree on 

the need for precision in technical procedure in order to make early diagnosis of the disease in 

addition to enable this control. It was found that in the elderly there is the phenomenon of white apron, 

the pseudo-hipertensão, the auscultation hiatus and orthostatic hypotension can result in erroneous 

pressure values. The correct blood pressure measurement can fend off or mitigate the complexities of 

the health of elderly people with hypertension. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da população idosa implica em mudanças no perfil das doenças. De 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a 

população brasileira é composta por mais de 207 milhões de pessoas, sendo que 

mais de 12 milhões tem 60 anos ou mais. 

De acordo com MIRANDA et al. (2002) a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a 

principal doença crônica que atinge os idoso devido às alterações próprias do 

envelhecimento que os deixam mais vulneráveis. Os idosos possuem maior risco 

para complicações vasculares que estejam relacionadas à HAS, sendo o acidente 

vascular cerebral (AVC) a complicação que ocorre frequentemente nessa população. 

A HAS tem como definição a manutenção dos valores pressóricos iguais ou 

acima de 140 mmHg na pressão sistólica e/ou iguais ou acima de 90 mmHg na 

pressão diastólica. Ela está relacionada com alguns fatores intrínsecos como raça, 

sexo e idade e fatores extrínsecos como obesidade, sedentarismo e tabagismo 

(MENDES; MORAES; GOMES, 2014). 

Levando em consideração esses fatores de risco para a hipertensão arterial, as 

intervenções não farmacológicas como a alimentação saudável, a prática regular de 

exercício físico e a redução do peso corporal, devido ao seu baixo custo, têm sido 

apontadas nas literaturas como meio preventivo contra a doença (ZAITUNE et al., 

2006). 

Tanto as medidas farmacológicas como não farmacológicas necessitam 

acompanhamento para avaliação de sua eficácia. Para isto a medida da pressão é 

indispensável, pois permite tal avaliação. O procedimento de realização da medida 

da pressão arterial é de fácil realização, porém, se não for realizado de acordo com 

a técnica correta estará sujeito a resultados errados, como por exemplo, diagnosticar 

uma pessoa normotensa como hipertensa e vice-versa. Tais resultados irão 

prejudicar as pessoas expondo-as ao tratamento desnecessário  (RABELLO; 

PIERIN; MION JR, 2004). 

Devido às mudanças próprias do envelhecimento, nos idosos, podem ocorrer 

alterações durante a medida da pressão arterial como, por exemplo, a pseudo- 
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hipertensão, o hiato auscultatório, a hipertensão do avental branco e a hipotensão 

ortostática (ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, 2016). A pressão 

arterial, ainda, pode ser influenciada por fatores relativos ao ambiente, equipamento, 

observador e pelo próprio paciente (SCHIMIDT; PAIZIN FILHO; MACIEL, 2004). 

A pseudo-hipertensão é caracterizada por valor pressórico falsamente elevado 

devido ao enrijecimento da parede da artéria que pode ser detectada através da 

manobra de Osler. Tal manobra consiste na inflação do manguito até que o pulso 

radial deixe de ser palpável. Se após o procedimento a artéria ainda for palpável, o 

paciente é considerado Osler positivo, indicando o enrijecimento da artéria. Já o 

hiato auscultatório pode fazer com que o valor pressórico auscultado subestime a 

pressão sistólica ou superestime a pressão diastólica. Isso ocorre devido ao 

desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito que geralmente ocorrem 

entre o final da fase I e início da fase II de Korotkoff (BRASIL, 2006). 

O hiato auscultatório consiste no desaparecimento dos sons durante a 

deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou 

falsamente altos para a PAD. Outra alteração é o efeito do avental branco, sendo 

caracterizado por valores pressóricos normais na monitorização residencial da 

pressão arterial (MRPA) e anormais quando realizada em consultório. Porém, essa 

diferença de valores só será considerada se a PAS for ≥ 20 mmHg e a PAD for ≥ 10 

mmHg (ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, 2016). 

A hipotensão ortostática, é definida como a redução dos valores pressóricos 

em 20 mmHg ou mais, sendo necessário realizar a medição em duas posições ou 

mais (MIRANDA et al., 2002). 

Diante de tais indícios, o objetivo deste estudo é verificar as alterações 

fisiológicas nos idosos que necessitam atenção e precisão na medida da pressão 

arterial. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODO 

Esse trabalho foi uma pesquisa qualitativa com levantamento bibliográfico em 

artigos científicos disponíveis nas bases de dados online consideradas fidedignas no 
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meio acadêmico. O material foi separado de acordo com a relevância do tema, 

possibilitando a leitura. 

A referência mais antiga utilizada nesse artigo data do ano de 2002 e mais 

recente data do ano de 2017. 

O trabalho desenvolvido iniciou-se devido ao interesse da autora pelo assunto 

e está sendo objeto de construção do trabalho de conclusão de curso. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Conforme Fechine et al. (2015) o envelhecimento da população ocorre devido a 

junção do decréscimo da taxa de natalidade com o aumento da expectativa de vida, 

fazendo com que o processo de envelhecimento torne-se um dos processos mais 

comuns da sociedade. 

Para Da Cruz Jobim (2008) com o aumento da população idosa, e 

consequentemente da hipertensão arterial que apresenta maior prevalência nessa 

faixa etária, torna-se necessário maior qualificação e/ou capacitação dos 

profissionais da saúde para diagnóstico e tratamento precoce da doença. 

Gravínia; Grespan e Borges (2007) consideram importante e indispensável o 

tratamento não farmacológico como meio preventivo da hipertensão onde, para que 

haja eficácia, o paciente idoso deve ser orientado quanto à importância de manter 

hábitos alimentares saudáveis e iniciar à pratica de atividade física adequada a sua 

idade. 

Assim, nessa mesma percepção, para Barroso et al. (2008) a atividade física, 

acompanhada da avaliação médica, favorece ao tratamento não farmacológico da 

hipertensão. 

Já para Longo; Martelli e Zimmermman (2011) além de todas essas atenções 

preventivas ao idoso se faz necessário acompanhamento de uma equipe 

multiprofissional. O enfermeiro, membro da equipe, deve planejar ações educativas 

ao público alvo necessitando obter maior conhecimento sobre a doença. 

Cordella; Palota e Cesarino (2005) fizeram um estudo em um Hospital de 

ensino, com uma equipe de enfermagem, sobre a medida indireta da pressão 

arterial, ou método auscultatório, e concluíram que muitos ainda apresentam dúvidas 

e/ou realizam o procedimento de maneira incorreta. Observou-se, então, a precisão 
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de conhecimento sobre a técnica de medição da pressão elaborando e implantando 

um programa de educação continuada. 

Também é do parecer de Rabello; Pierin e Mion Jr (2004) que a educação 

continuada seja revisada, com o propósito de evitar erros, devido aos profissionais 

da saúde que realizam o procedimento de medição da pressão e apresentam falhas 

tanto no conhecimento teórico como no prático. 

Ainda no mesmo pensamento, Velludo Veiga et al. (2009) consideram que a 

pressão arterial de muitas pessoas continua sendo aferida de maneira errônea e, 

com isso, resultando em diagnósticos de hipertensão incorretos e complicações 

como o óbito. 

Nos estudos realizados por Alavarce; Pierin e Mion Jr (2000) em um 

ambulatório de hospital com o intuito de verificar se o procedimento de medida da 

pressão estava sendo realizada nos atendimentos, observou-se que em 61% das 

consultas não tiverem a realização do procedimento anotado e que apenas em 39% 

havia anotação, nas mulheres a anotação ocorreu com maior frequência (45%) e foi 

anotada apenas em 33% dos pacientes com 60 anos ou mais. Portanto, concluíram 

que a medição da pressão não está sendo realizada ou quando realizada não está 

seguindo as normas, sugerindo haver pacientes hipertensos privados de tratamento. 

Para Machado et al. (2009) o enfermeiro deve aprimorar seus conhecimentos 

e estratégias para melhor atender as necessidades dos idosos, visto que eles 

necessitam de maior atenção e cuidado. 

 
 
 
 

4. CONCLUSÃO 
Embora os dados ainda sejam preliminares, por fazerem parte da construção 

do trabalho de conclusão de curso em andamento, pode-se perceber a importância 

da medida correta da pressão arterial em idosos já que esta população pode 

apresentar fenômenos como a pseudo-hipertensão, hiato auscultatório, hipertensão 

do avental branco e hipertensão ortostática. A medida precisa da pressão também é 

importante no diagnóstico, no controle e no tratamento da doença. Também nota-se 
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que quando o profissional da saúde mantém boa relação com o paciente às 

alterações tornam-se menores e, com isso, os resultados da medição arterial são os 

mais precisos possíveis. 

Dessa maneira, conclui-se que profissionais da saúde devem estar sempre se 

atualizando com a educação continuada, devem manter boa relação com o paciente 

idoso e seus familiares, orientando-os quanto à prevenção da hipertensão, e sempre 

seguir todas as técnicas para realizar a medição da pressão arterial para obter 

diagnóstico bem feito e preciso, iniciando tratamento adequado e controlando a 

hipertensão arterial sistêmica visto que ela é a principal doença crônica que atinge 

os idosos. 
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