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Resumo: 
Com o envelhecimento há maior incidência e prevalência de doenças crônicas, destacando a 
hipertensão arterial, causada por vários fatores, entre eles, o elevado consumo de sódio e a 
baixa ingestão de cálcio. Avaliou o consumo de sódio e cálcio e sua associação com níveis 
pressóricos. Estudo seccional com 621 idosos de Viçosa (MG), com 60 anos ou mais. O estado 
nutricional foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal, segundo Lipschtz. A alteração na 
pressão arterial foi verificada pelo auto-relato e aferição. Aplicou-se o recordatório de 
ingestão habitual, quantificando-se cálcio e sódio e estes, avaliados pela Ingestão Adequada, 
e o sódio também pela VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão. Realizou-se o teste de qui-
quadrado (significante p<0,05). A prevalência de hipertensão referida foi de 76,5%, superior 
entre as mulheres (81,9%), (p=0,01). Observou-se que pressão arterial aferida diferiu 
estatisticamente para os com baixo peso e excesso de peso (p= 0, 007). A inadequação na 
ingestão de cálcio foi idêntica nos grupos com níveis de pressão aferida alterados e normais 
(97,1%), e também para ingestão de sódio (72,4% nos idosos com alteração na pressão 
arterial aferida e 76,2%, sem alteração), não foi encontrada diferença estatística (p=1 e 
p=0,46, respectivamente), resultados semelhantes para a pressão arterial referida. 
Encontrou-se 39,7% de inadequação para o sódio avaliado pela VI Diretrizes, sendo que esta 
não diferiu pela pressão arterial aferida (p = 0,89) nem pela referida. Idosos com sobrepeso 
apresentaram níveis pressóricos significativamente maiores. A ingestão dos minerais não se 
associou aos níveis pressóricos, o que pode ter sido mascarado pelo uso de medicamentos e 
limitações nas tabelas de composição de alimentos. 
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