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Resumo  
INTRODUÇÃO:A prevalência de hipertensão arterial é de 50% a 70% na população idosa. 
Sabe-se que interfere no desempenho de vários siste mas, como o cardiovascular. 
Estudos recentes tem evidenciado prejuízo cognitivo  em idosos hipertensos, porém esta 
relação não está totalmente elucidada.OBJETIVOS:1)C aracterizar a distribuição de 
hipertensão, problemas cardíacos e funcionamento co gnitivo global em idosos de Juiz 
de Fora; 2)Avaliar se há diferença no desempenho co gnitivo entre hipertenso e não 
hipertenso, assim como a correlação entre problemas  cardíacos e 
hipertensão.MÉTODOS: Estudo do tipo transversal - p rojeto FIBRA, aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da UFJF. A amostra foi c onstituída por 425 idosos de Juiz de 
Fora, com idade entre 65 e 99 anos (74,7 ±±±±6,9). Os instrumentos utilizados foram o mini-
exame do estado mental (MEEM), questionário sobre p resença ou não de hipertensão e 
problemas cardíacos. As análises foram feitas no pr ograma estatístico SPSS 
15.0.RESULTADOS: A amostra foi constituída por 70% mulheres, com média de 
escolaridade de 5,8 anos (DP=7,5), desses 38% eram hipertensos e 10% possuíam 
problemas cardíacos. Já no desempenho cognitivo a m ediana foi de 25. Foram 
observadas diferenças na média de desempenho cognit ivo entre hipertenso e não 
hipertenso (F=1,026; p<0,000). Análise não paramétr ica binomial mostrou associação 
estatisticamente significativa (p<0.000) entre hipe rtensos e cardiopatas. 
CONCLUSÕES:O estudo mostrou que a hipertensão está associada com um pior 
desempenho cognitivo e também com a presença de doe nças cardíacas. Isso indica que 
a variável hipertensão deve ser um fator que interf ere tanto na cognição quanto em 
problemas cardíacos. 

 
Palavas chaves: Envelhecimento; hipertensão, cognição, problemas ca rdíacos  

 


