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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica de etiologia multifatorial, caracterizada 
por níveis ascendentes e resistentes da pressão arterial sistêmica. Estima-se que, no Brasil, há em torno de 17 mil-
hões de pessoas com HAS, atingindo cerca de 35% da população a partir de 40 anos. É um fenômeno cada vez mais 
precoce, que representa um sério problema de Saúde Pública no Brasil e no mundo. O surgimento e o agravamento 
da HAS envolvem uma série de fatores ligados tanto às questões genéticas, quanto aos fatores constitucionais como a 
idade. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico, o estilo de vida e o conhecimento de idosos a repeito da HAS. 
Métodos: Trata-se de um estudo de caráter descritivo, transversal, exploratório com abordagem qualiquantitativa 
realizado com 20 participantes do gênero feminino de uma Unidade Básica de Saúde (USB) do município de Forquilha-
CE. A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2015 a fevereiro de 2016 por meio de um questionário 
subdividido em três categorias: dados antropométricos e sociodemográficos, estilo de vida e conhecimento a respeito 
da HAS. Resultados: As participantes do estudo apresentaram idade média de 65,1 ± 3,2 anos. Verificou-se que a 
maioria das participantes eram assíduas e comprometidas, atributos estes pertinentes a condutas condizentes com a 
eficiência no controle da pressão arterial. No referente à percepção das participantes sobre a HAS, demonstraram em 
seus relatos um conhecimento parcialmente satisfatório, todavia nenhuma conseguiu conceituar a doença, a maioria 
desconhecia aspectos importantes sobre sua evolução, sintomas, fatores de risco e aspectos importantes do trata-
mento. Enquanto algumas disseram que a HAS é incurável e perigosa, outras relataram medidas concernentes as 
conseqüências, atitudes preventivas e seu controle. Quanto ao estilo de vida, todas as entrevistadas referiram nunca 
ter fumado e ingerido bebida alcoólica, e relataram realizar regularmente algum tipo de atividade física. Não foi atribuído 
a nenhuma o sedentarismo, 7 (35%) idosas alegaram consumir uma alimentação adequada (verduras, frutas, pouca 
ingestão de sódio e gorduras), embora não regularmente, e 8 (40%) disseram que gostam de viajar, dançar e se divertir. 
Conclusão: A HAS, como a maioria das doenças multifatoriais, modifica o cotidiano dos indivíduos, ocasionando 
alterações no seu estilo de vida, como estes pensam, relacionam-se e agem. O auxílio no enfrentamento destas mu-
danças, especialmente o seu controle, transcende o individual. Nesse sentido, as equipes multiprofissionais, são peças 
fundamentais para a melhora dos índices de adesão ao tratamento anti-hipertensivo.
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