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“Senhor, tu me sondas e me conheces. 
Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento. 

Tu me envolves por detrás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. 
É um saber maravilhoso que me ultrapassa, é alto demais: não posso atingi-lo! 

Para onde irei, longe do teu sopro? Para onde fugirei, longe da tua presença? 
Se subo ao céu, Tu aí estás. Se me deito no abismo, aí Te encontro. 

Se levanto vôo para as margens da aurora, se emigro para os confins do mar, 
aí me alcançará Tua esquerda, e Tua direita me sustentará. 

Se eu digo: Ao menos as trevas me cubram, e a luz se transforme em noite ao meu redor! 
Mesmo as trevas não são trevas para Ti, e a noite é clara como o dia”. 

(Salmo 138, 1-2.5-12) 
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RESUMO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é altamente prevalente em idosos, segmento 

populacional crescente, representando novos desafios para a saúde pública. O estresse oxidativo 

tem sido associado à etiologia da HAS e vitaminas antioxidantes parecem prevenir a 

citotoxicidade induzida por radicais livres em doenças relacionadas ao estresse oxidativo. 

Objetivando avaliar o status de vitamina A e a sua associação com a pressão arterial (PA) em 

idosos do Programa de Saúde da Família de Camaragibe-PE, foi desenvolvido estudo transversal, 

rastreando 297 idosos, em novembro/dezembro-2003. O status de vitamina A foi avaliado pela 

retinolemia (HPLC) e consumo de alimentos-fonte de vitamina A (freqüência alimentar). A PA 

foi classificada segundo a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. A prevalência de 

retinolemia inadequada (<1,05 µmol/L) foi de 26,1% (IC95% 21,2–31,6) e o consumo de 

alimentos-fonte de vitamina A (>3x/semana) foi de ≈68,0%. A prevalência de HAS foi de 58,6% 

(IC95% 52,7 – 64,2), predominando a hipertensão sistólica isolada. A retinolemia (p> 0,05) e a PA 

(p> 0,05) não mostraram correlação com o consumo de vitamina A. No entanto, a retinolemia 

média foi maior (p= 0,04) nos idosos com HAS Estágio I, comparada àquela observada para 

idosos com PA ótima/normal. Esses achados evidenciam a vulnerabilidade dessa população à 

hipovitaminose A e à HAS. No entanto, o papel da vitamina A na modulação da função 

endotelial e na resposta inflamatória associada à HAS precisa ser melhor investigado. 

Palavras-chave: idoso, retinol sérico, consumo de vitamina A, hipertensão arterial, programa de 

saúde da família. 
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ABSTRACT 

 

Hypertension is very prevalent among elderly. Hence the increasing older population stratum puts 

forward new public health challenges. The oxidative stress has been associated to the etyology of 

hypertension and antioxidant vitamins seems to protect against cytotoxicity induced by free 

radicals in diseases related to oxidative stress. Aiming at evaluate vitamin A status and its 

association with blood pressure among elderly attending the health family program in 

Camaragibe, Northeast Brazil, a cross-sectional survey was carried out involving 297 elderly in 

November/December-2003. Vitamin A status was assessed by serum retinol (HPLC) and vitamin 

A-rich-food intake (food frequency questionnaire). Blood pressure was classified according to the 

V Brazilian Hypertension Guidelines. The prevalence of hyporetinolemia (<1.05 µmol/L) was 

26.1% (CI95% 21.2-31.6) and adequate vitamin A-rich-food intake (> 3x/week) was ≈68.0%. 

Hypertension occurred in 58.6% (CI95% 52.7-64.2), being isolated systolic hypertension 

predominant. Serum retinol (p> 0.05) and blood pressure (p> 0.05) were not correlated to 

vitamin-A-rich-food intake. However mean retinolemia was higher (p< 0.04) among elderly with 

hypertension stage I, compared to elderly with excellent/normal blood pressure. These findings 

showed the vulnerability to hypovitaminosis A and hypertension among the study population. 

However the role of vitamin A in the pathway of endothelial modulation and in the inflammatory 

response to hypertension needs further investigations. 

Key words: elderly, serum retinol, vitamin A food consumption, hypertension, health family 

program. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Um grande desafio do século XXI será cuidar de uma crescente população de idosos, a maioria 

com níveis socioeconômico e educacional baixos e uma alta prevalência de doenças crônicas e 

incapacitantes1. Nesse quadro nosológico sombrio, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) figura 

como uma das enfermidades hegemônicas, tanto em termos de magnitude, quanto de efeitos 

deletérios à saúde, constituindo um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo2,3,4,5. 

Atualmente, evidências sugerem que o estresse oxidativo pode direta ou indiretamente contribuir 

no desenvolvimento da HAS6,7,8, provavelmente, por afetar de forma adversa a integridade do 

endotélio vascular6,9,10. Nutrientes como o retinol, β-caroteno, vitaminas C e E, por suas 

propriedades antioxidantes, têm sido investigados quanto à capacidade de modular a atividade do 

sistema de defesa celular e, assim, proteger os tecidos contra as reações oxidativas envolvidas em 

doenças associadas ao envelhecimento e estresse oxidativo11,12,13,14. Diante desse contexto, e 

considerando ainda a maior suscetibilidade dos idosos a distúrbios nutricionais15, a avaliação do 

status nutricional, e sua possível associação com as Doenças e Agravos Não Transmissíveis 

(DANT), torna-se oportuna neste contingente populacional, de forma a ampliar os conhecimentos 

atualmente estabelecidos e contribuir para a geração de hipóteses causais. 

 

Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional de vitamina A, a partir de 

concentrações de retinol sérico e consumo de alimentos-fonte de vitamina A, e a sua associação 

com os níveis pressóricos arteriais em idosos inscritos no Programa de Saúde da Família do 

município de Camaragibe, PE. A dissertação foi elaborada sob a forma de um ensaio 

bibliográfico e de um artigo original. O ensaio aborda aspectos relacionados à temática do  
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envelhecimento populacional e a progressão em escala epidêmica das DANT, com destaque para 

a HAS; o papel do estresse oxidativo, do sistema antioxidante celular e dos micronutrientes 

antioxidantes na gênese, desenvolvimento e agravamento da HAS, Esses dados, de base 

documental, foram coletados de artigos publicados em revistas científicas e sites governamentais, 

utilizando as bases de dados SciElo, Lilacs e Medline, no período de junho de 2007 a janeiro de 

2008, e foram organizados segundo o formato Vancouver. 

 

O artigo original “Retinolemia, consumo dietético de vitamina A e pressão arterial em idosos do 

Programa de Saúde da Família de Camaragibe, PE”, apresenta e discute os resultados da 

pesquisa empírica e foi elaborado no estilo Vancouver, devendo ser submetido à apreciação do 

corpo editorial para publicação na Revista da Associação Médica Brasileira. 

 

A dissertação apresenta, ainda, uma síntese conclusiva dos resultados do ensaio bibliográfico e do 

artigo original, bem como um conjunto de recomendações sugeridas a partir da análise crítica do 

constructo teórico e dos achados da pesquisa empírica. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

Envelhecimento Populacional e Hipertensão Arterial 

 
O processo de transição demográfica, observado a partir das últimas quatro décadas do século 

passado, resultou em significativa diminuição das taxas de fecundidade e natalidade, no aumento 

progressivo da expectativa de vida e da proporção de idosos em relação aos demais grupos 

etários1. Este fenômeno ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, de forma lenta e 

acompanhando a elevação da qualidade de vida dos cidadãos. Entretanto, recentemente, é nos 

países em desenvolvimento que o envelhecimento populacional tem ocorrido de forma mais 

acentuada, caracterizado pela rapidez com que o aumento absoluto e relativo das pessoas adultas 

e idosas vem modificando a pirâmide etária2,3. 

 

A participação de idosos no total da população brasileira mais que dobrou nos últimos cinqüenta 

anos e, dentro desta faixa etária, o grupo de indivíduos com 80 anos ou mais, constitui o 

segmento populacional que mais cresce4. As estimativas apontam para a possibilidade de que nos 

próximos 20 anos, o número de idosos no país ultrapasse 30 milhões de pessoas, representando 

cerca de 13,0% da população5e ocupando o sexto lugar na esfera mundial no ano de 20256. 

 

Uma importante conseqüência do envelhecimento da população é um significativo aumento da 

carga de doenças e agravos não-transmissíveis (DANT), que passaram a representar uma 

expressiva e crescente demanda aos serviços de saúde7,8. A magnitude de parte das DANT pode 

ser avaliada pelas doenças do aparelho circulatório, responsáveis por cerca de um terço do total  
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de óbitos por causas conhecidas no Brasil5,1. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais 

freqüente das doenças cardiovasculares sendo também o principal fator de risco para as 

complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além 

da doença renal crônica terminal9.  

 

No Brasil, existem somente estudos regionais sobre a epidemiologia da HAS, o que dificulta o 

conhecimento da prevalência e da dimensão do problema em escala populacional10. A partir de 

estudos pontuais, a estimativa para a prevalência de HAS no país varia de 15,0% a 30,0%, de 

acordo com a região avaliada e com o critério amostral utilizado11. Neder & Borges12,em recente 

revisão crítica de estudos epidemiológicos brasileiros sobre HAS, encontraram as seguintes 

prevalências por regiões: 22,2% para o Norte, 25,9% para o Nordeste, 24,4% no Centro-Oeste, e 

estimativas ainda maiores para as regiões Sul e Sudeste, 27,7% e 26,5%, respectivamente. Essa 

maior prevalência seria decorrente de um número maior de casos diagnosticados nessas regiões, 

favorecido pelo maior acesso à rede de atenção à saúde, elevando, dessa forma, a probabilidade 

de rastreamento e identificação dos casos de HAS. 

 

Hipertensão Arterial no Idoso 

A HAS é uma doença altamente prevalente em indivíduos idosos, tornando-se fator determinante 

na elevada morbidade e mortalidade dessa população4. É uma doença de fisiopatogenia 

multifatorial que depende de diversos mecanismos interligados, muitos dos quais sofrem 

alterações com a idade13. À medida que o indivíduo envelhece, ocorrem alterações estruturais e 

funcionais no sistema cardiovascular que se refletem na variabilidade da pressão arterial (PA). 

Dentre elas merecem destaque à diminuição da sensibilidade dos barorreceptores, atividade 

plasmática de renina mais baixa, redução da capacidade de excreção do sódio e aumento da 
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rigidez arterial, resultante da progressiva substituição da elastina por colágeno na parede das 

grandes artérias14,15. 

 

Segundo Irigoyen, Consolim-Colombo & Krieger16, alterações da PA, como as encontradas na 

HAS, resultariam da disfunção de seus complexos sistemas de controle, que regulam o calibre e a 

reatividade vascular, a distribuição de fluido dentro e fora dos vasos e o débito cardíaco. O 

endotélio vascular tem sido citado como um componente importante de tais sistemas de controle, 

cuja integridade é essencial à regulação do tônus e da estrutura dos vasos, ao adequado fluxo 

sanguíneo e à perfusão tissular, bem como à proteção contra espasmo, trombose e aterogênese17. 

Em condições fisiológicas, existe uma liberação balanceada entre os fatores relaxantes e 

contráteis do tônus vascular, dependentes do endotélio, a qual pode ser alterada em doenças 

cardiovasculares como a HAS, contribuindo para a progressão do dano vascular e complicações 

aterogênicas e trombóticas18. 

 

Os principais fatores relaxantes derivados do endotélio são óxido nítrico (NO), fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio e prostaciclina; e, entre os fatores contráteis, os principais 

são prostaglandina H2, tromboxana A2, angiotensina II, endotelina-1 e os ânions superóxido (O2
-) 

ou espécies reativas de oxigênio (ROS)19. O papel do O2
- tem sido examinado em relação à 

disfunção endotelial20. Existem evidências na literatura de que na HAS a produção de NO não é 

alterada, mas sim a sua biodisponibilidade devido à inativação oxidativa que resulta da excessiva 

produção de O2
- na parede vascular, com conseqüente formação de peroxinitrito (ONOO-)19. 

Portanto, circunstâncias que resultem em aumento de O2
- podem ser prejudiciais: primeiro, por 

eliminar os efeitos benéficos do NO, e segundo, pelos efeitos prejudiciais do ONOO- o qual é 

responsável por inativar enzimas protetoras e iniciar a oxidação de lipídeos e proteínas20. 
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Embora não se possa implicar a disfunção endotelial como fator etiológico primário na HAS, essa 

disfunção parece contribuir para o desenvolvimento e o agravamento do quadro hipertensivo, 

inclusive aumentando a proliferação de células musculares lisas e induzindo 

hipertrofia/hiperplasia da parede vascular17. O aumento de evidências sobre a contribuição da 

disfunção endotelial no desenvolvimento da doença aterosclerótica, a qual tem como um de seus 

principais fatores de risco a HAS, reforça a hipótese de que o estresse oxidativo poderia ser um 

dos seus mais importantes mecanismos patológicos21. 

 

Estresse Oxidativo e Sistema Antioxidante Celular 

Radicais livres ou espécies reativas de oxigênio/nitrogênio (ROS/RNS), estresse oxidativo e 

antioxidantes têm se tornado termos comumente usados na moderna discussão sobre o 

mecanismo de diversas doenças humanas22. O termo radical livre refere-se a átomo ou molécula 

que contém número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica, e por causa desse não-

emparelhamento de elétrons, é usualmente instável e muito reativo23,24.  

 

Em condições fisiológicas, o organismo utiliza o oxigênio e reações de oxidação para o 

fornecimento de energia e para a defesa contra invasores19. No entanto, durante o processo de 

redução tetravalente do oxigênio a água são formados intermediários reativos, como os radicais 

superóxido (O2
-), hidroperoxila e hidroxila, e o peróxido de hidrogênio (H2O2)23. Não seria 

apropriado referir-se à família de intermediários reativos da redução incompleta do oxigênio 

como radicais livres derivados de oxigênio, porque um componente, o H2O2, não apresenta 

elétrons desemparelhados em sua última camada e, por isso, o termo espécies reativas de 

oxigênio seria mais adequado22. 
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Dióxido de nitrogênio, óxido nítrico e peroxinitrito constituem espécies reativas de nitrogênio 

(RNS) e, assim como as ROS, são produzidas em animais e humanos em condições fisiológicas e 

patológicas24. O NO é produzido a partir da arginina, pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), a 

qual se apresenta em três isoformas: duas são constitutivas do tecido endotelial (eNOS) e de 

neurônios e a terceira isoforma (iNOS) é induzível por citocinas, notadamente o fator de necrose 

tumoral (TNF-α) e a interleucina-125. Admite-se que a eNOS seja responsável pela geração de 

níveis baixos e intermitentes de NO suficientes para manter o tono vascular basal, enquanto que a 

iNOS produz grandes quantidades de NO, como parte da resposta inflamatória17. 

 

Em níveis fisiológicos, os radicais livres exercem efeitos benéficos ao organismo, servindo como 

moléculas sinalizadoras e regulatórias do metabolismo. No entanto, prolongada exposição às 

ROS/RNS, até mesmo em baixas concentrações, pode resultar em danos a moléculas 

biologicamente importantes e, potencialmente, conduzir à mutação no DNA, à lesão tecidual e 

doenças24. O envelhecimento também é um evento que pode estar relacionado com o estresse 

oxidativo, o qual levaria a reações de oxidação lipídica, protéica e com o DNA, que 

desencadeariam alterações lentas e progressivas dos tecidos e do código genético23,26. Todos os 

componentes celulares são, em princípio, suscetíveis à ação das ROS, embora a membrana seja 

um dos constituintes celulares mais atingidos em decorrência da peroxidação lipídica, que 

acarreta alterações em sua estrutura e permeabilidade, com conseqüente formação de produtos 

citotóxicos que podem levar à morte celular23. Várias RNS, especialmente NO e ONOO-, ao 

danificarem o DNA, provocam o consumo de grandes quantidades de adenosina trifosfato, 

esgotando velozmente a energia da célula e resultando em morte celular seguida de inflamação25. 
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Contudo, sob circunstâncias normais em indivíduos saudáveis, os efeitos extremamente deletérios 

das espécies reativas são neutralizados por um coordenado e equilibrado sistema de defesa celular 

antioxidante27. Esse sistema pode proteger a célula através de duas linhas de defesa: uma delas 

atua como ação detoxicadora do agente agressor, antes que ele cause a lesão, e é constituída pelas 

enzimas glutationa reduzida (GSH), superóxido dismutase (SOD), catalase e glutationa-

peroxidase (GSH-Px) e também pela vitamina E23. Neste caso, o agente antioxidante reage 

rapidamente com o radical agressor originando um novo radical não reativo, prevenindo a 

propagação do processo oxidativo28. Por sua vez, a outra linha de defesa tem a função de reparar 

a lesão ocorrida, e é constituída pelo ácido ascórbico, pela glutationa-redutase (GSH-Rd) e 

novamente pela GSH-Px23. 

 

O desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes que resulta na indução de danos 

celulares pelas espécies reativas é conhecido por estresse oxidativo29. Segundo Evans & 

Halliwell27, o balanço entre ROS/RNS e defesas antioxidantes situa-se levemente em favor das 

espécies reativas para que as mesmas sejam capazes de cumprir seus papéis biológicos. Em 

condições de estresse oxidativo, porém, há uma mudança nesse balanço em favor das ROS/RNS 

e isso pode ocorrer em várias circunstâncias, a exemplo da desnutrição, na qual há 

micronutrientes insuficientes para satisfazer as necessidades das defesas antioxidantes27,30.  

 

Os danos oxidativos induzidos nas células e tecidos têm sido relacionados com a etiologia de 

várias doenças, incluindo doenças degenerativas como as cardiopatias, aterosclerose, problemas 

pulmonares e câncer29. Os estudos experimentais em HAS sugerem que a produção aumentada de 

ROS pode agir, pelo menos em parte, na sua etiologia31. Recentemente, tem sido sugerido que a 
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ação hipertensiva da Angiotensina II pode ser atribuída também a sua habilidade de estimular a 

geração de radicais livres20,32. A razão pela qual a superprodução de radicais livres é uma 

característica comum a um amplo espectro de doenças deriva do fato de que, sendo o 

metabolismo oxidativo uma parte necessária do metabolismo celular, se a célula está doente ou 

lesada resultaria em dano mitocondrial e produção aumentada de superóxido como mediador da 

inflamação22.  

 

Somada à promoção direta de toxicidade, as ROS também podem iniciar e/ou acentuar o estado 

inflamatório por modular a ativação de diferentes genes envolvidos na resposta inflamatória que, 

por sua vez, regulam a produção de várias citocinas pró-inflamatórias, TNF-α e iNOS30. A 

existência de um componente inflamatório no processo aterogênico tem sido cada vez mais 

enfatizada na literatura, assumindo um grau de importância similar aos fatores tradicionais de 

risco cardiovascular, identificados em muitos estudos epidemiológicos, a exemplo da 

hipercolesterolemia, do tabagismo, do sobrepeso/obesidade e do aumento da PA33. Segundo 

Schillaci & Pirro34, a HAS exerce numerosos efeitos pró-inflamatórios, através da expressão 

aumentada de diversos mediadores, incluindo moléculas de adesão leucocitária, citocinas, fatores 

de crescimento, endotelina-1 e angiotensina, podendo ser considerado o processo inflamatório 

como parte da complexa fisiopatologia que vincula a HAS à doença cardiovascular (DCV). 

 

Como várias vitaminas e minerais contribuem como substratos para as defesas antioxidantes e 

também para a resposta imune, deficiências nutricionais podem, em tese, comprometer ambos os 

sistemas27. Nesse sentido, manter um estado nutricional adequado é contribuir para uma melhor 

ação antioxidante, propiciando uma forma útil para atenuar a disfunção e o prejuízo celular 

observado em algumas desordens inflamatórias30. 
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Envelhecimento e Fatores Nutricionais 

O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o organismo a diversas 

modificações anatômicas e funcionais, com repercussões nas condições de saúde e nutrição do 

indivíduo6. O idoso tem uma fisiologia diferente da do adulto, uma vez que perde uma parte das 

suas reservas nutricionais e da sua capacidade de adaptação e é mais vulnerável à agressão do 

meio, estando mais exposto a mudanças em seu equilíbrio nutricional26. Além das alterações 

fisiológicas próprias do envelhecimento, a desnutrição energético-protéica e a deficiência de 

micronutrientes, comuns nos idosos, são influenciadas por uma combinação de fatores que 

incluem um consumo dietético inadequado, distúrbios na utilização biológica de nutrientes, 

presença de enfermidades, uso freqüente de múltiplos medicamentos, além de diminuição do 

poder socioeconômico e isolamento social6,35. 

 

Fatores genéticos, ambientais e relacionados ao estilo de vida têm mostrado uma relação muito 

direta com as doenças do aparelho circulatório e, dentre eles, os hábitos alimentares têm 

importante participação36. Estudos epidemiológicos suportam a recomendação geral de que o 

consumo de uma dieta balanceada com grãos integrais, frutas e vegetais ricos em antioxidantes, 

pode prevenir o dano oxidativo induzido por radicais livres e, dessa forma, proteger contra o 

desenvolvimento de doenças associadas com a progressão da idade37,38. Segundo 

Wattanapenpaiboon39, o consumo diário de frutas frescas foi associado com uma redução de 32% 

na mortalidade por doença cerebrovascular, 24% por doença isquêmica do coração e 21% na 

mortalidade por todas as causas. No entanto, a variabilidade da dieta, a complexidade de 

mecanismos pelos quais os nutrientes podem estar associados entre si e os diferentes hábitos 

dietéticos individuais, dificultam a identificação dos efeitos de componentes dietéticos isolados 

na saúde e na doença40. 



 27 

Vários nutrientes da dieta, como as vitaminas E, C e A, os flavonóides e carotenóides, são 

necessários para o adequado funcionamento do sistema antioxidante de defesa celular29,41,42. As 

propriedades antioxidantes desses nutrientes podem proteger as células dos danos oxidativos que 

se acumulam com a idade40. O ácido ascórbico parece ter a propriedade de vasodilatação, 

prevenindo a disfunção endotelial em condições patológicas, tais como a aterosclerose, 

hipercolesterolemia e HAS25. Taddei et al.21 observaram que em pacientes com HAS a vitamina 

C melhora a vasodilatação dependente de endotélio, provavelmente por interceptar diretamente as 

ROS dentro dos vasos e por restaurar a produção de NO a partir da L-arginina. Segundo 

Undurti32, concentrações fisiológicas ótimas de sódio e outros nutrientes como cálcio, magnésio, 

potássio, vitaminas A e C também têm efeitos antihipertensivos por regularem a síntese e a 

liberação de prostaglandinas com efeitos vasodilatador e inibidor da agregação plaquetária.  

 

A vitamina A é um fator importante no crescimento e na diferenciação celular29 e o seu consumo 

regular tem sido referido como fator de proteção ao organismo contra o desenvolvimento de 

câncer e outras doenças crônicas43. O beta-caroteno, o mais importante precursor de vitamina A, 

está amplamente distribuído nos alimentos e, além de apresentar ação antioxidante29, possui 

efeito quimiopreventivo exclusivo e mais potente que o promovido pela vitamina A,43. Segundo 

Grosjean et al.44, retinol e carotenóides são considerados tanto hormônios quanto micronutrientes 

e têm recebido muita atenção por sua conhecida habilidade de modular a resposta imune e a 

reação inflamatória e exercer um importante papel na prevenção da citotoxicidade induzida por 

radicais livres através de mecanismos até o momento pouco elucidados.  Segundo Oliveros et 

al.45, a vitamina A está relacionada a uma variedade de fatores que determinam a suscetibilidade 

ao estresse oxidativo, incluindo a regulação gênica das enzimas do sistema antioxidante. 

Entretanto, a interação entre os diversos nutrientes antioxidantes provavelmente são mais 
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importantes na proteção celular, considerando as diferentes interações metabólicas existentes já 

demonstradas. 

 

Vários estudos relacionados à dieta do Mediterrâneo (consumo de grande quantidade de frutas, 

vegetais, leguminosas e sementes, além de azeite, derivados do leite, peixes, frango, carne 

vermelha em pequena quantidade e ovos até quatro vezes na semana) mostraram que esse padrão 

de consumo melhora os fatores de risco para DCV. Adicionalmente, esta dieta em associação 

com a ingestão de vinho tinto em pequena a moderada quantidade, resultou no aumento da 

capacidade antioxidante, na redução do dano oxidativo do DNA e na melhora de função 

endotelial em homens36.  

 

De forma semelhante, o estudo Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), realizado por 

centros universitários nos Estados Unidos, demonstrou que um padrão alimentar rico em frutas, 

verduras e laticínios desnatados, escasso em gorduras saturadas e colesterol, pode afetar 

favoravelmente a PA46. Além dos benefícios sobre o controle da PA e sobre as DCV, vários 

estudos vêm mostrando diferentes benefícios da dieta DASH, inclusive na redução do câncer e do 

risco de osteoporose, uma vez que o cálcio dos produtos lácteos melhora o turnover de cálcio nos 

ossos36. Estudo realizado por Miller et al.47 em adultos americanos demonstrou também que o 

consumo da dieta DASH por três meses reduziu o estresse oxidativo e resultou em um aumento 

da concentração sérica de antioxidantes e de anticorpos para a lipoproteína de baixa densidade 

(LDL) oxidada. 
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Considerações Finais 

A HAS, como as demais DANT, é determinada por fatores genéticos, ambientais e de estilo de 

vida, e a modificação de um só de seus componentes, por exemplo, um único nutriente, pouco a 

afetará. Entretanto, a importância do conjunto de fatores é notável e, modificações de alguns 

desses fatores, mesmo que moderadas, têm efeitos aditivos na redução da PA48. Portanto, embora  

muitos estudos epidemiológicos em doenças crônicas busquem um nutriente específico que seria 

o responsável pela diminuição da ocorrência de determinada entidade nosológica, e mesmo que 

em alguns casos esse conhecimento possa representar, no futuro, a forma mais efetiva de 

prevenção para uma doença específica, a abordagem coletiva das DANT parece ser a forma mais 

indicada de prevenção primária49. Além disso, deve ser salientado que o consumo de frutas e 

vegetais envolve a ingestão conjunta de muitos compostos, sendo inapropriado atribuir a um 

componente individual alterações no status antioxidante dos consumidores. Sendo assim, uma 

proposta de alimentação saudável, completa, com alimentos acessíveis a sociedade como um 

todo, em conjunto com a abolição de importantes fatores de risco, como o tabagismo, e o 

estímulo à prática de atividade física regular, são mais valiosas visto que tem o potencial não só 

de reduzir a PA, mas também de promover benefícios adicionais na prevenção de outras doenças 

crônicas, para a melhora na saúde geral, promoção de bem-estar e elevação da qualidade de vida 

dos indivíduos. 
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RESUMO 

Objetivo: avaliar as concentrações de retinol sérico e o consumo de alimentos-fonte de vitamina 

A e a sua associação com os níveis pressóricos arteriais em idosos. Métodos: estudo transversal, 

com amostra sistemática de 297 idosos inscritos no Programa de Saúde da Família de 

Camaragibe, Pernambuco, realizado no período de novembro/dezembro de 2003. O status de 

vitamina A foi avaliado pelas concentrações de retinol sérico (HPLC) e o consumo de alimentos-

fonte de vitamina A (questionário de freqüência alimentar). Os níveis pressóricos arteriais foram 

classificados segundo a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Resultados: a prevalência 

de concentrações inadequadas de retinol sérico (<1,05 µmol/L) foi de 26,1% (IC95% 21,2 – 31,6). 

O consumo de alimentos-fonte de vitamina A (>3x/semana) foi de ≈68,0%. A prevalência de 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi de 58,6% (IC95% 52,7 – 64,2), com destaque para a 

hipertensão sistólica isolada. As concentrações de retinol sérico não mostraram correlação (p> 

0,05) com o consumo dietético de vitamina A. Por sua vez, os níveis pressóricos também não 

apresentaram associação (p> 0,05) com o consumo de vitamina A. No entanto, a média das 

concentrações de retinol sérico foi significativamente maior (p= 0,04) no grupo de idosos 

classificados com HAS Estágio I, comparada àquela observada para o grupo de idosos com 

pressão arterial classificada como ótima/normal. Conclusão: Os achados evidenciam a 

vulnerabilidade dessa população à hipovitaminose A e à HAS. No entanto, o papel da vitamina A 

na modulação da função endotelial e na resposta inflamatória associada à HAS precisa ser melhor 

investigado. 

Palavras-chave: idoso, retinol sérico, consumo de vitamina A, hipertensão arterial, programa de 

saúde da família. 
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ABSTRACT 

Objective: to assess serum retinol concentrations and vitamin A rich-food intake and their 

association with blood pressure levels in the elderly. Methods: Following a systematic sampling 

procedure a cross-sectional study was carried out involving 297 older adults, of both sexes, 

attending the Health Family Program in Camaragibe, Pernambuco, in November/December 2003. 

Vitamin A status was assessed by serum retinol concentrations (HPLC assay) and vitamin A rich-

food intake (Food Frequency Questionary). Blood pressure levels were classified according to the 

V Brazilian Guidelines in Arterial Hypertension. Results: the prevalence of inadequate serum 

retinol concentrations (<1.05 µmol/L) was 26.1% (CI95% 21.2-31.6). Vitamin A rich-food intake 

(> 3x/week) was found in ≈68.0%. The prevalence of Systemic Arterial Hypertension (SAH) was 

58.6% (CI95% 52.7 -64.2), being isolated systolic hypertension predominant. Serum retinol 

concentrations did not show any correlation (p> 0.05) with vitamin A rich-food intake. 

Furthermore, no correlation (p> 0.5) was found between blood pressure levels and vitamin A 

rich-food intake. However, mean serum retinol concentrations was significantly higher (p= 0.04) 

in elderly classified with SAH stage I compared to elderly having normal blood pressure levels. 

Conclusion: These findings pointed out to the extremely vulnerability to vitamin A deficiency 

and SAH among elderly in this setting. However, the role of vitamin A on endothelial modulation 

and inflammatory response linked to SAH needs to be better investigated. 

 

Key-words: elderly, serum retinol, vitamin A intake, arterial hypertension, health family 

Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na medida em que a longevidade cresce, aumenta a prevalência de doenças em que a progressão 

da idade é fator de risco, a exemplo das doenças cardiovasculares (DCV)1. Dentre elas, destaca-se 

a hipertensão arterial sistêmica (HAS), condição altamente prevalente em indivíduos idosos, 

tornando-se fator determinante na elevada morbimortalidade dessa população2 que, por 

apresentar altos custos médicos e socioeconômicos, configura um grave problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo 3. 

 

Alterações da pressão arterial (PA), como as encontradas na HAS, resultariam da disfunção de 

seus complexos sistemas de controle4. O endotélio vascular tem sido citado como um 

componente importante de tais sistemas de controle, cuja integridade é essencial à regulação do 

tônus e da estrutura dos vasos, do fluxo sanguíneo, da perfusão tissular e à proteção contra 

espasmo, trombose e aterogênese5. Embora não se possa implicar a disfunção endotelial como 

fator etiológico primário da HAS, esse distúrbio contribui para o desenvolvimento e o 

agravamento do quadro hipertensivo, inclusive aumentando a proliferação de células musculares 

lisas e induzindo hipertrofia/hiperplasia da parede vascular5. O aumento de evidências sobre a 

contribuição da disfunção endotelial no desenvolvimento da doença aterosclerótica, a qual tem 

como um de seus principais fatores de risco a HAS, reforça a hipótese de que o estresse oxidativo 

poderia ser um de seus mais importantes mecanismos patológicos6. 

 

Radicais livres ou espécies reativas de oxigênio/nitrogênio (ROS/RNS), estresse oxidativo e 

antioxidantes constituem termos comumente usados na moderna discussão sobre o mecanismo de 
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diversas doenças humanas7. Em níveis fisiológicos, os radicais livres exercem efeitos benéficos 

ao organismo, servindo como moléculas sinalizadoras e regulatórias. No entanto, prolongada 

exposição às ROS/RNS, até mesmo em baixas concentrações, pode resultar em danos a 

moléculas biologicamente importantes e potencialmente conduzir a mutação no DNA, lesão 

tecidual e doenças8.  

 

Estudos experimentais sugerem que a produção aumentada de ROS pode agir parcialmente na 

etiologia da HAS9. Somada à promoção direta de toxicidade, as ROS também podem iniciar e/ou 

acentuar a inflamação por modular a ativação de diferentes genes envolvidos na resposta 

inflamatória que, por sua vez, regulam a produção de várias citocinas pró-inflamatórias, fator de 

necrose tumoral (TNF-α) e enzima óxido nítrico sintase (NOS)10. 

 

Em indivíduos saudáveis, contudo, os efeitos extremamente deletérios das espécies reativas são 

neutralizados por um coordenado e equilibrado sistema de defesa celular antioxidante11, do qual 

participam diversos micronutrientes. A vitamina A destaca-se por ser um micronutriente 

essencial à manutenção das funções fisiológicas do organismo ao longo de toda a vida e estaria 

relacionada a uma variedade de fatores que determinam a suscetibilidade ao estresse oxidativo12. 

Uma vez que evidências experimentais vêm confirmando a implicação do processo oxidativo de 

macromoléculas na lesão endotelial das DCV, o interesse pela investigação da provável ação das 

vitaminas com poder antioxidante nesse processo tem aumentado consideravelmente13. 

 

Intervenções dietéticas têm sido uma estratégia importante na prevenção e no tratamento de DCV 

14. Dados epidemiológicos suportam a recomendação de que o consumo de uma dieta balanceada 
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com grãos integrais, frutas e vegetais ricos em antioxidantes, por prevenir o dano oxidativo 

induzido por radicais livres, protege contra o desenvolvimento de doenças associadas com a 

idade15,16. Relativamente poucos estudos têm sido conduzidos na população idosa, embora seja 

um estrato etário com elevado risco para deficiências nutricionais, maior suscetibilidade ao 

estresse oxidativo e grande vulnerabilidade às doenças e agravos não transmissíveis17. Portanto, 

esse artigo objetivou avaliar as concentrações de retinol sérico e o consumo de alimentos-fonte de 

vitamina A e sua associação com os níveis pressóricos arteriais em idosos.  
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MÉTODOS 

 
1-Desenho do estudo e casuística 
 
Estudo de corte transversal envolvendo idosos de ambos os sexos cadastrados no Programa de 

Saúde da Família (PSF) do município de Camaragibe-PE, no período de novembro/dezembro de 

2003. Foram considerados idosos os indivíduos com 60 ou mais anos de idade, segundo critério 

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para países em desenvolvimento18, e 

igualmente adotado pelo Estatuto Nacional do Idoso19. Foram excluídos os idosos que, embora 

inscritos no PSF, não se encontravam no município por ocasião da coleta de dados, bem como  

aqueles que referiram a ingestão de vitamina A e/ou suplementos vitamínicos nos três meses 

prévios à coleta de dados.  

 

Esse estudo constituiu parte de um projeto global intitulado Perfil Epidemiológico como 

instrumento para estratégias de intervenção na atenção à saúde do idoso no município de 

Camaragibe – Pernambuco – Brasil, cujo objetivo foi traçar o perfil epidemiológico da 

população idosa atendida pelo PSF, com enfoque no diagnóstico das doenças crônicas não 

transmissíveis. 

 

2-Área de estudo 

O município de Camaragibe pertence à região metropolitana do Recife, no estado de 

Pernambuco. Segundo o Censo Demográfico 2000, o município possuía 128.702 habitantes, dos 

quais 7,3% dos residentes eram idosos20. A principal atividade econômica era o comércio 

(69,0%), grande parte dele informal e, como atividade crescente, o turismo, uma vez que a região 
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denominada Aldeia, situada no município, constitui-se num patrimônio ambiental, com trechos 

da mata atlântica, rios e clima ameno. 

 

3-Amostragem 

Após o desenvolvimento de um estudo piloto, o tamanho amostral foi estimado, tendo por base 

uma prevalência de 25,0% de hipertensão arterial, com nível de confiança de 95% e margem de 

erro aceitável de 5,0%, resultando em 279 idosos. Para corrigir eventuais perdas, optou-se por 

corrigir o tamanho amostral em cerca de 15,0%, resultando numa amostra de 321 indivíduos. 

Para a seleção das unidades amostrais foi utilizada a técnica de amostragem sistemática. 

Procedeu-se o levantamento da freqüência acumulada do total de idosos por Unidades de Saúde 

da Família no município de Camaragibe; determinou-se o intervalo amostral (k), a partir da razão 

entre a população elegível (N) e o tamanho amostral (n); em seguida, sorteou-se o início casual 

(i) e as unidades amostrais subseqüentes obtidas pela adição do início casual ao intervalo 

amostral cumulativo [i + (n-1) k]21. 

 

4-Métodos e Técnicas de Avaliação 

Retinol sérico 

Coleta 

A coleta foi realizada no Centro de Especialidades Médicas de Vera Cruz, no município de 

Camaragibe por profissionais de saúde, com experiência comprovada em punção venosa. Foi 

colhida uma alíquota de, aproximadamente, 1 mL de sangue venoso, por flebotomia cubital, 

realizada em jejum noturno de 12 horas, pela manhã, utilizando-se seringas e agulhas 

descartáveis. Imediatamente após a coleta, as amostras foram colocadas em tubos de ensaio 

previamente identificados e protegidos da luz. Após completa coagulação, as amostras foram 



 44 

centrifugadas a 3.000 rotações por minuto, durante 10 minutos, para a separação total do soro, 

transferidas para tubos identificados. Em seguida, as amostras foram acondicionadas em freezer à 

temperatura de –20oC, para posterior análise. As amostras foram transportadas para o Centro de 

Investigação em Micronutrientes (CIMICRON) da Universidade Federal da Paraíba, mantendo-se 

a cadeia de frios. 

 

Processamento 

Após o descongelamento das amostras, utilizando-se pipetas automáticas, foram transferidos 100 

µL de soro para tubos cônicos de vidro, com tampa esmerilhada e adicionados 100µL de etanol 

absoluto (C2H5OH), para promover a precipitação de proteínas, agitando por 10 segundos e em 

seguida adicionando 200µL de hexano (C6H14), para extração da vitamina A. Em seguida, as 

amostras foram agitadas por 45 segundos no agitador de tubos, em velocidade contínua, e 

centrifugados à velocidade de 3.000 rpm durante 5 minutos22,23. Posteriormente, foram extraídos 

100 µL do sobrenadante, colocados em tubos de vidro pequeno e evaporados com nitrogênio, por 

aproximadamente 1 minuto. O resíduo da amostra foi redissolvido com 50 µL de metanol e deste 

retirados 20 µL para leitura. 

 

Análise 

As concentrações séricas de retinol foram determinadas pelo método cromatográfico, utilizando-

se a Cromatografia Líquida de Alta Resolução (High Pressure Liquid Chromatography-HPLC)24. 

Os valores de retinol sérico considerados inadequados foram aqueles inferiores a 1,05µMol/L 

(<30µg/dL)25. 
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Rotina de Qualidade 

Realizada curva de calibração (trimestral) e determinação de acurácia através de envio para 

laboratório externo. Análise em duplicata (10,0% da rotina diária) com amostra desprezada com 

diferença > 10,0%. 

 

Consumo Dietético 

O consumo de alimentos-fonte de vitamina A foi avaliado utilizando-se um questionário de 

freqüência alimentar, no qual a freqüência semanal de consumo de grupos de alimentos com 

significativo teor de vitamina A (>100 ER/100g de alimento) foi assinalada26. É um método 

rápido, de baixo custo, que gera resultados padronizados e pode descrever padrões de ingestão 

alimentar; no entanto, tem por desvantagens não fornecer informações sobre a quantidade 

consumida, além da possibilidade de ocorrer subestimação, visto que nem todos os alimentos 

consumidos podem constar na lista 27. 

 

Níveis Pressóricos 

Técnicos especialmente treinados para esse projeto de investigação realizaram as medidas de 

pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), utilizando o método ausculatório. Duas 

medidas foram tomadas em cada paciente, com intervalo de cinco minutos entre elas, estando o 

indivíduo sentado e a aferição realizada no braço direito. A PAS e a PAD foram assinaladas na 

primeira e na quarta fase de Korotkoff, respectivamente. Os valores pressóricos considerados 

neste estudo foram aqueles obtidos na segunda aferição. Os indivíduos foram classificados como 

hipertensos quando apresentavam PAS > 140 mmHg e/ou PAD > 90 mmHg, segundo o critério 

da V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2006)28. 
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5-Processamento e Análise dos dados 

Na construção do banco de dados, foi utilizado o programa Epi Info, versão 6,04b (WHO/CDC, 

Atlanta, GE). Os dados foram digitados em dupla entrada e a consistência testada pelo módulo 

validate. As análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical Package for Social 

Sciences – SPSS for Windows, versão 13.1 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

 

As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade da distribuição pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. As concentrações de retinol sérico apresentaram distribuição normal, 

sendo descritas sob a forma de médias e dos respectivos desvios padrões. Os níveis pressóricos 

(PAS e PAD) não tiveram distribuição normal, sofreram transformação logarítmica, foram 

retestadas quanto à normalidade, continuaram com distribuição não gaussiana e foram descritas 

sob a forma de medianas e dos respectivos intervalos interquartílicos. Na descrição das 

proporções, a distribuição binomial foi aproximada à distribuição normal, pelo intervalo de 

confiança de 95%. Nos testes de inferência estatística, as proporções foram comparadas pelo teste 

do Qui quadrado de Pearson. As variáveis com distribuição normal tiveram suas médias 

comparadas pelos testes t de student para dados não pareados (2 médias) e ANOVA uma via (>2 

médias), e pelos testes U de Mann Whitney (2 medianas) e Kruskal Wallis (>2 medianas), 

quando os critérios de normalidade e/ou homocedasticidade não foram atingidos. Foi utilizado o 

nível de significância de 5,0% para rejeição de hipótese de nulidade. O teste de Tukey foi 

utilizado como teste a posteriori na análise de variância para localizar diferenças significativas 

entre as médias. 
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6-Aspectos Éticos 

O estudo foi pautado pelas normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, constantes da 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi submetido e aprovado (Protocolo de 

pesquisa no. 183/2001 – aprovado em 07/11/2001) pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Todos os participantes do estudo foram 

informados dos objetivos da pesquisa, bem como dos procedimentos e técnicas a serem utilizados 

na colheita de dados e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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RESULTADOS 

 
Dos 321 indivíduos selecionados para a amostra, foi aferida a pressão arterial em 297, o inquérito 

de consumo alimentar realizado em 295 e a análise das concentrações de retinol sérico em 291 

idosos. As perdas decorreram da falta de aferição de alguns parâmetros, pela recusa do idoso em 

ser avaliado ou de assinar o termo de consentimento livre esclarecido, por falhas no 

preenchimento dos dados, impossibilidade ou recusa na coleta de sangue, além das perdas no 

processamento e análise laboratorial do material biológico. 

 

1-Características da amostra 

A amostra foi heterogênea em relação à variável sexo (p=0,000), onde a participação das 

mulheres foi de 62,0%. A predominância do sexo feminino ocorreu em todas as faixas etárias. A 

distribuição dos idosos mostrou-se igualmente heterogênea (p=0,000) quanto à faixa etária, 

variando de 60 a 97 anos (média 69,1+7,1 anos). A maioria (39,1%) pertencia à faixa etária mais 

jovem (60 a 64 anos), em ambos os sexos, e apenas 7,1% dos casos possuíam 80 ou mais anos de 

idade.  

 

2-Estado Nutricional de vitamina A 

2.1-Concentrações de retinol sérico 

As concentrações de retinol sérico apresentaram média de 1,5 + 0,54 µmol/L (42,0 + 15,5µg/dL), 

variando de 0,29 µmol/L (8,4 µg/dL) a 2,74 µmol/L (78,2 µg/dL). A prevalência de idosos com 

concentrações séricas de retinol inadequadas (<1,05 µmol/L) foi de 26,1% (IC95% 21,2 – 31,6), 

embora apenas um indivíduo tenha apresentado nível considerado deficiente (<0,35 µmol/L) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Concentrações de retinol sérico de idosos inscritos no Programa de Saúde da Família. 

Camaragibe – PE, 2003. 

Retinol sérico (µmol/L) n f*(%) IC** F***(%) 

<0,70 27 9,30 6,03 – 12,97 9,30 

0,70 a <1,05 49 16,80 12,82 – 21,75 26,10 

1,05 a <1,40 65 22,30 17,80 – 27,60 48,40 

>1,40 150 51,60 45,60 – 57,40 100,0 

Total 291 100,00   

*freqüência simples **Intervalo de Confiança de 95%     ***freqüência acumulada 

 

 

 

 

2.2-Consumo de alimentos fontes de vitamina A 

O consumo de frutas, verduras e, sobretudo, de carne e ovos, numa freqüência semanal superior a 

3x/semana foi relatado por cerca de 2/3 da casuística estudada. No entanto, o consumo de leite 

acima  de 3x/semana foi referido por um percentual de idosos inferior a 50,0%. Vale salientar que 

apenas um indivíduo (1/296) referiu o consumo de vísceras numa freqüência superior a 

3x/semana (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Freqüência do consumo de alimentos-fonte de vitamina A referida pelos idosos 

inscritos no Programa de Saúde da Família. Camaragibe – PE, 2003. 

 

Categorias 

de  

Alimentos 

Consumo (freqüência semanal) 

< 3 vezes                                      > 3 vezes 

n                   %                  IC*               n                  %                 IC* 

Frutas 96 32,5 27,3-38,2 199 67,5 61,7-72,7 

Verduras 85 28,8 23,8-34,4 210 71,2 65,6-76,2 

Leite 148 50,2 44,3-56,0 147 49,8 50,0-55,7 

Carnes/ovos 44 14,9 11,1-19,5 252 85,1 80,4-88,9 

*Intervalo de Confiança de 95% 

 

 

 

 

 

3-Retinol sérico vs consumo de alimentos fonte de vitamina A 

Na casuística estudada, as concentrações médias de retinol sérico não mostraram uma associação 

estatisticamente significante com o consumo de alimentos fonte de vitamina A (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Distribuição das concentrações de retinol sérico, segundo o consumo de alimentos-

fonte de vitamina A, em idosos do Programa de Saúde da Família. Camaragibe – PE, 2003. 

 

Categorias de 

Alimentos 

Consumo 

(semanal) 

Retinol (µMol/L) 

n                                              DP 
p* 

< 1x 23 1,61 0,52 0,308 

2 – 3x 65 1,41 0,56  Frutas 

> 3x 183 1,46 0,54  

      

< 1x 18 1,51 0,68 0,717 

2 – 3x 60 1,50 0,58  Verduras 

> 3x 193 1,45 0,52  

      

< 1x 68 1,42 0,57 0,783 

2 – 3x 73 1,47 0,52  Leite 

> 3x 130 1,48 0,54  

      

< 1x 13 1,57 0,48 0,307 

2 – 3x 28 1,32 0,59  Carnes 

> 3x 231 1,47 0,54  

      

< 1x 248 1,46 0,54 0,962** 
Vísceras 

> 2x 21 1,47 0,63  

*ANOVA uma via                                      **teste t de student para dados não pareados 
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4-Pressão Arterial sistólica e diastólica 

A PAS apresentou uma mediana de 140 mmHg, com um intervalo interquartílico de 30 mmHg. O 

valor máximo de PAS observado foi de 220 mmHg e o mínimo foi de 80 mmHg. A PAD 

apresentou uma mediana de 80 mmHg, com um intervalo interquartílico de 10 mmHg. O valor 

máximo de PAD observado foi de 120 mmHg e o mínimo foi de 50 mmHg. 

 

A avaliação dos níveis de pressão arterial mostrou que mais da metade dos idosos apresentavam 

cifras tensionais acima dos padrões de normalidade. Na caracterização dos tipos de síndrome 

hipertensiva predominou a hipertensão sistólica isolada (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Distribuição dos níveis de Pressão Arterial em idosos inscritos no Programa de Saúde 

da Família. Camaragibe – PE, 2003. 

 

Classificação1 n f*(%) IC** F***(%) p**** 

Hipertensão      

Estágio 1† 40 13,5 9,9-18,0 13,5 0,000 

Estágio 2‡ 27 9,1 6,2-13,1 22,6  

Estágio 3Φ 24 8,1 5,3-11,9 30,7  

HSIΨ 83 27,9 23,0-33,5 58,6  

      

Pressão Arterial 

Ótima/NormalΩ 
123 41,4 35,8-47,3 100,0 

 

      

Total 297 100,0    

1 V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2006               

*freqüência simples       **Intervalo de Confiança de 95%      ***freqüência acumulada 

***Teste de Qui quadrado de Pearson 

†PAS (mmHg) 140-159 e PAD 90-99 

‡PAS (mmHg) 160-179 e PAD 100-110 

ΦPAS (mmHg) > 180 e PAD > 110 

ΨHipertensão Sistólica Isolada = PAS (mmHg) >140 e PAD <90 

Ω PAS (mmHg) <140 e PAD <90 
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5-Retinol sérico vs níveis pressóricos 

Como demonstrado na Tabela 5, a média das concentrações de retinol sérico foi 

significativamente maior (p= 0,04) no grupo de idosos classificados como hipertensos no Estágio 

I quando comparada com a média observada para o grupo de idosos com pressão considerada 

como ótima/normal.  

 

Tabela 5 – Distribuição das concentrações de retinol sérico segundo os níveis de pressão arterial 

em idosos inscritos no Programa de Saúde da Família. Camaragibe – PE, 2003. 

 

Classificação1 
Retinol (µMol/L) 

 n                                DP*              p** 

Pressão 

Ótima/NormalΩ 
116 1,38 0,52a 0,04 

     

Hipertensão     

Estágio 1† 36 1,69 0,50b  

Estágio 2‡ 23 1,38 0,49a,b  

Estágio 3Φ 21 1,48 0,60a,b  

HSIΨ 77 1,51 0,59a,b  

     

Total 273 1,46 0,55  

1 V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2006;           *Desvio Padrão         **ANOVA uma via  

a,bletras ≠ significam  médias ≠ ao nível de significância de 5,0% (teste de Tukey). 

Ω PAS (mmHg) <140 e PAD <90            †PAS (mmHg) 140-159 e PAD 90-99     ‡PAS (mmHg) 160-179 e PAD 100-110      

ΦPAS (mmHg) > 180 e PAD > 110        Ψ Hipertensão Sistólica Isolada PAS (mmHg) >140 e PAD <90 
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6-Níveis pressóricos vs consumo de alimentos fonte de vitamina A 

Na casuística estudada, não foi observada relação estatisticamente significante entre os níveis de 

PAS ou PAD e o padrão de consumo de alimentos fonte de vitamina A (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição dos níveis de pressão arterial sistólica e diastólica, segundo o consumo de 

alimentos-fonte de vitamina A, em idosos inscritos no Programa de Saúde da Família. 

Camaragibe – PE, 2003. 

 

Categorias de 

Alimentos 

Freqüência 

semanal 

PAS (mmHg) 

n        Med (IQ)*         p** 

PAD (mmHg) 

n     Med (IQ)*       p** 

< 1x 26 140 (30) 0,422 26 80 (20) 0,876 

2 – 3x 70 140 (20)  70 80 (20)  Frutas 

> 3x 199 140 (30)  199 80 (20)  

        

< 1x 21 130 (25) 0,632 21 80 (5) 0,967 

2 – 3x 64 140 (20)  64 80 (20)  Verduras 

> 3x 210 140 (30)  210 80 (20)  

        

< 1x 73 140 (20) 0,475 73 80 (20) 0,712 

2 – 3x 75 140 (30)  75 80 (20)  Leite 

> 3x 147 140 (30)  147 80 (20)  

        

< 1x 14 130 (55) 0,613 14 80 (20) 0,508 

2 – 3x 30 140 (50)  30 80 (20)  Carnes/ovos 

> 3x 252 140 (30)  252 80 (20)  

        

< 1x 270 140 (30) 0,336*** 270 80 (20) 0,965*** 
Vísceras 

> 2x 22 135 (20)  22 80 (20)  

*Intervalo Interquartílico           **Teste de Kruskal Wallis       ***Teste U de Mann-Whitney 
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DISCUSSÃO 

 

A população idosa tem maior risco de apresentar um status deficitário de vários micronutrientes, 

devido a fatores de ordem alimentar, econômicos, psicossociais, dentários, consumo de fármacos 

e a maior prevalência de doenças crônicas, que podem provocar anorexia, redução na absorção de 

nutrientes, além do aumento das necessidades nutricionais29. 

 

A elevada prevalência de concentrações inadequadas de retinol sérico, encontrada entre os idosos 

assistidos pelo PSF de Camaragibe, constata que a deficiência de vitamina A é um distúrbio 

nutricional preocupante nesta população e demonstra a maior vulnerabilidade de tais indivíduos 

às alterações próprias do envelhecimento que se refletem no estado de saúde e nutrição dos 

idosos. 

 

Estudo realizado em idosos residentes em onze localidades do Estado de São Paulo apresentou 

baixa prevalência (9,6%) de níveis plasmáticos inadequados de vitamina A30. Pesquisa 

envolvendo idosos internados em um hospital geral na cidade de Ribeirão Preto, SP, constatou 

que cerca de 13,0% da amostra de pacientes apresentou deficiência de vitamina A29. O tempo 

decorrido desde a realização dos referidos estudos, diferenças de ordem metodológicas nas 

análises laboratoriais, as peculiaridades no perfil de saúde e nutrição, faixa etária das amostras 

estudadas, bem como à adoção de distintos critérios para classificação das concentrações séricas 

de retinol, limitam, porém, a comparação dos resultados dessas investigações com aqueles 

observados na nossa investigação.  
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A concentração plasmática média de retinol observada em idosos saudáveis no Framingham 

Heart Study (1,75 + 0,5 µMol/L) foi semelhante a encontrada nos idosos pesquisados em 

Camaragibe. Entretanto, convém salientar importantes diferenças entre os resultados desses dois 

estudos, uma vez que na população americana nenhum indivíduo apresentou concentrações 

plasmáticas < 0,35 µMol/L e menos do que 1,0% da amostra exibiu níveis de retinol < 0,70 

µMol/L31. Em estudo mais recente, incluindo americanos idosos e de meia-idade, por sua vez, a 

média de retinol sérico foi bem superior (2,36 + 0,6 µMol/dL) à detectada nos idosos de 

Camaragibe32. Vale salientar que no estudo com a população americana a ocorrência de HAS 

(53,5%) foi similar à observada entre os idosos de Camaragibe (58,6%). 

 

Considerando a tendência de um incremento dos níveis séricos de retinol com a progressão da 

idade, verificada em diferentes estudos33,34, bem como a essencialidade da vitamina A em 

múltiplos aspectos da biologia humana, especialmente na manutenção do sistema imune, torna-se 

salutar a manutenção de um status orgânico de vitamina A adequado. O atendimento aos 

requerimentos desse micronutriente deve ser primordial, tendo em vista que suas potenciais 

propriedades antioxidantes têm sido atualmente reportadas na proteção contra muitas doenças e 

condições associadas ao envelhecimento33,12, dentre elas a HAS. Logo, a elevada prevalência de 

hipovitaminose A, observada entre os idosos pesquisados é fato extremamente preocupante e 

remete para a necessidade de maiores cuidados com essa faixa etária no contexto ecológico 

estudado. 

 

O consumo alimentar inadequado é uma variável importante na gênese do baixo status vitamínico 

observado nos idosos. A ingestão adequada de vitamina A está atrelada à favorável condição 

socioeconômica e, independente desse fator, ao hábito alimentar individual ou familiar que por 
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diversos fatores culturais e ambientais condicionam o consumo de alimentos com maior 

concentração desse nutriente35. 

 

Diante do padrão de consumo verificado entre os idosos de Camaragibe, é lícito supor que a 

ingestão significativa de alimentos-fonte de vitamina A de origem vegetal corrobora a maior 

suscetibilidade de que tais indivíduos possuem de sofrer carência de vitamina A, considerando os 

aspectos relacionados ao baixo poder de bio-conversão da pró-vitamina A em retinol, afetando, 

conseqüentemente, a bio-eficácia desse nutriente. Uma limitação quanto aos dados de consumo 

alimentar obtidos na nossa casuística deve-se ao fato de os mesmos serem baseados em um 

registro pontual sobre o consumo semanal, exigindo, destarte, a devida cautela na interpretação 

desses resultados36. 

 

Estudo sobre padrões de consumo alimentar realizado em idosos orientais apresentou resultados 

comparáveis àqueles observados para a população de Camaragibe, no que diz respeito às 

categorias de frutas, verduras e laticínios. O consumo de frutas e verduras numa freqüência 

superior a três vezes por semana foi uma característica positiva do padrão de consumo desses 

grupos populacionais. Estes alimentos constituem importantes fontes de fibras e fitoquímicos, 

com fortes propriedades antioxidantes, e cujo consumo tem sido negativamente correlacionado 

com concentrações plasmáticas de proteína C-reativa e homocisteína, dois potenciais fatores de 

risco para a DCV37. 

 

A ausência de correlação entre as concentrações séricas de retinol e o consumo de alimentos 

fonte de vitamina A, observada nos idosos de Camaragibe, foi também documentada por outros 
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estudos realizados com população idosa americana36, a exemplo do Baltimore Longitudinal Study 

of Aging33e em adolescentes de uma escola da cidade de São Paulo35.  

 

Tem sido aceito que os níveis séricos de vitamina A não refletem, necessariamente, as reservas 

hepáticas dessa vitamina, uma vez que os mesmos são controlados homeostaticamente36 e teriam 

as suas concentrações alteradas nos estágios de escassez das reservas hepáticas ou naquelas 

situações compatíveis com um quadro de hipervitaminose A. Por sua vez, a vitamina A é 

rapidamente reciclada entre o fígado e outros tecidos alvo e as modificações dos níveis de 

ingestão, em curto prazo de tempo, confundem a resposta quanto ao status nutricional desse 

nutriente38. Pelo fato da vitamina A constituir um nutriente de depósito, o estado nutricional 

relacionado com esta vitamina reflete longos períodos de ingestão alimentar. Dessa maneira, a 

tentativa de encontrar uma associação entre o consumo alimentar, aferido numa dimensão pontual 

(momento da colheita de dados), e o status orgânico desse nutriente, construído numa perspectiva 

que envolve um lapso no tempo, se situaria num campo meramente conceitual. Deve-se ainda 

enfatizar que a obtenção de dados dietéticos estaria na dependência de várias limitações 

concernentes ao tipo de inquérito, à fidelidade às respostas e à extrema variabilidade no que diz 

respeito ao conteúdo de vitamina A dos alimentos consumidos35. 

 

Pesquisadores sugerem cautela ao avaliar as necessidades de consumo e o estado nutricional de 

vitamina A na população idosa, pois as informações disponíveis são limitadas. Russel39 afirma 

que o consumo de vitamina A está, em geral, um pouco abaixo da Recommended Dietary 

Allowances (RDA), mas que, apesar disso, os depósitos hepáticos se mantêm bem preservados 

durante o envelhecimento. Segundo Kasper40, há um aumento dos ésteres plasmáticos de 

vitamina A após a ingestão, explicado por uma remoção mais lenta dos ésteres de retinil ligados 
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às lipoproteínas ricas em triglicérides. Também há evidência de que a absorção de vitamina A 

aumenta durante o processo de envelhecimento, devido às modificações fisiológicas da mucosa 

intestinal41. 

 

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. 

Anualmente, mais de 650 mil idosos são incorporados à população brasileira e, em paralelo, 

doenças próprias do envelhecimento ganham maior expressão no conjunto da sociedade42. Dentre 

tais doenças, a HAS destaca-se como uma das mais freqüentes condições crônicas tanto em 

países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento, e sua prevalência aumenta com a idade43. 

 

A elevada prevalência de níveis pressóricos arteriais acima dos padrões de normalidade (58,6%) 

foi ligeiramente superior à observada para a população idosa brasileira, com base nos dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (48,0%)44, bem como para a encontrada em idosos 

residentes no município de Campinas, São Paulo (51,8%)45. É importante salientar que os estudos 

acima referidos analisaram dados de morbidade auto-referida, estando sujeitos, portanto, a 

apresentar prevalências subestimadas por desconhecimento de diagnóstico ou viés de memória do 

entrevistado. Pesquisa realizada em idosos em Unidades Básicas de Saúde tradicionais e PSFs de 

41 municípios das regiões Sul e Nordeste do Brasil, também utilizando dados de morbidade auto-

referida, por sua vez, apresentou prevalências oscilando entre 62,0% e 65,0% e, portanto, pouco 

superiores à prevalência observada entre os idosos de Camaragibe46. 

 

A prevalência de HAS entre os idosos de Camaragibe foi muito semelhante à observada entre 

idosos no The Bambuí Health and Ageing Study – BHAS (61,5%), realizado em Minas Gerais e 

utilizando metodologia semelhante47. No que diz respeito, entretanto, ao tipo predominante de 
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síndrome hipertensiva, a prevalência de HSI, como característica da HAS nos idosos inscritos no 

Programa de Saúde da Família de Camaragibe, confirma os resultados do estudo de Framingham, 

segundo o qual a prevalência de HSI aumenta progressivamente com a idade, tornando-se o tipo 

mais comum de hipertensão acima dos 60 anos48.  

 

As alterações das propriedades vasculares da aorta, que ocorrem com o envelhecimento, têm 

importante papel na gênese e progressão da HAS18. Segundo Liberman2, como conseqüência da 

redução da distensibilidade das grandes artérias, a partir da quinta década de vida, ocorre um 

contínuo aumento da PAS, embora a PAD permaneça normal. Ou seja, a PAD tornar-se-ia 

reduzida com a idade, determinando aumento da pressão de pulso (PP), resultante da diferença 

entre a PAS e a PAD. Apesar de a prevalência de HSI nessa amostra ter sido bem inferior a 

epidemiologicamente encontrada na população idosa com HAS dos Estados Unidos, convém 

destacá-la, uma vez que a HSI interage com outros graves fatores de risco que também aumentam 

pari passu com o envelhecimento. Dentre esses fatores têm sido relatados a hipercolesterolemia e 

o diabetes mellitus, ampliando, sobremaneira, o risco de eventos cardiovasculares associado à 

idade49.  

 

A HAS é freqüentemente associada com marcadores de disfunção endotelial, resultante de 

estresse oxidativo aumentado. No entanto, não está claro se a disfunção endotelial é uma 

anormalidade primária ou uma conseqüência dos elevados níveis da pressão sanguínea50. 

 

O papel dos fatores nutricionais, a exemplo das vitaminas antioxidantes, na modulação da função 

endotelial e suas implicações em desordens cardiovasculares, tem sido pesquisado na 

atualidade51. Vários nutrientes da dieta são necessários para o adequado funcionamento do 
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sistema antioxidante de defesa celular52. As vitaminas E, C e A, os flavonóides e carotenóides são 

extremamente importantes na interceptação dos radicais livres e reparação dos danos 

oxidativos53. 

 

O incremento significativo nas concentrações de retinol sérico observado entre os idosos de 

Camaragibe, com HAS em estágio I, em relação aos idosos com pressão arterial ótima/normal, 

poderia ser atribuído à maior mobilização dos estoques hepáticos da vitamina A para o plasma 

circulante. A maior disponibilidade de retinol para os tecidos alvo seria uma resposta inicial do 

sistema de defesa antioxidante diante da situação de estresse oxidativo gerada pelo processo 

hipertensivo. 

 

Segundo Carvalho, Nigro, Lemos, Tostes & Fortes54, na fase inicial do processo oxidativo, a 

célula endotelial responde às múltiplas agressões, dos lípides da dieta, do tabagismo, da 

hipertensão, do diabetes mellitus, bem como de agentes virais e imunológicos, acelerando a 

produção de substâncias protetoras. No entanto, se a agressão é grave, há dano endotelial e suas 

propriedades protetoras são prejudicadas. 

 

Os mecanismos pelos quais os nutrientes antioxidantes influenciam a função endotelial são 

provavelmente múltiplos e complexos, incluindo inibição de moléculas de adesão e ativação 

plaquetária, melhora na vasodilatação e produção de óxido nítrico (NO), e bloqueio da oxidação 

lipídica51. 

 

Em estudos experimentais, os retinóides têm sido citados por agirem efetivamente interceptando 

radicais, com efeitos antioxidantes in vitro55. Grosjean et al.56 encontraram também em estudo 
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experimental que o ácido retinóico, um metabólito ativo da vitamina A, atenua a transcrição 

gênica da enzima óxido nítrico sintase (NOS) induzida por citocinas em células endoteliais e 

cardíacas, reduzindo dessa maneira a formação de quantidades excessivas de NO, que age como 

radical livre. Segundo esses autores, o ácido retinóico, poderia indiretamente diminuir a 

expressão gênica da referida enzima por atenuar a expressão gênica de citocinas pró-

inflamatórias. Estudo realizado por Oliveros et al12 fornece ainda evidência experimental do 

efeito pró-oxidativo in vivo da privação de vitamina A, no qual foi sugerido que a maior 

suscetibilidade ao dano oxidativo no coração de ratos com hipovitaminose A era atribuída ao 

efeito modulador prejudicado da vitamina A na regulação gênica das enzimas do sistema 

antioxidante. 

 

A pressão sanguínea elevada é capaz de provocar a geração de ROS e aumentar o estresse 

oxidativo. Por sua vez, este é responsável pela produção aumentada do ânion superóxido (O2-) 

com conseqüente redução da biodisponibilidade do NO, conduzindo a ativação de células 

endoteliais e plaquetárias, fato este que induziria uma condição pró-inflamatória e pró-trombótica 

e ampliaria o risco cardiovascular50. 

 

Segundo Schillaci & Pirro57 , há evidências de que a HAS exerce numerosos efeitos pró-

inflamatórios por meio da expressão aumentada de mediadores, incluindo endotelina-1 e a 

angiotensina II, as quais podem mediar os mecanismos inflamatórios que aceleram o processo 

aterosclerótico associado à hipertensão. Ainda segundo esses autores, a elevação da PAS e da PP 

prejudicam o relaxamento dependente de endotélio pela geração de ROS e, em virtude dessas 

mudanças na vasculatura, podem ativar uma resposta sistêmica inflamatória ou possivelmente 

acentuar um estado inflamatório pré-existente. 
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A manutenção das médias de retinol sérico em um plateau nos hipertensos em estágios II, III e 

com HSI, observada nessa casuística, poderia refletir a presença do componente inflamatório 

definitivamente instalado. Nesses estágios, o agravamento do processo hipertensivo cursa com a 

exacerbação do processo inflamatório, que atuaria como um fator de confundimento na 

interpretação das concentrações circulantes da vitamina A. 

 

Segundo Stephensen & Gildengorin34, a HAS pode causar danos aos vasos sanguíneos e induzir 

uma resposta de fase aguda, com aumento da síntese de proteínas envolvidas na resolução do 

dano tecidual decorrente da inflamação. Esse estado inflamatório pode interferir 

significativamente nas concentrações de retinol sérico, considerando-se que a proteína de enlace 

do retinol (RBP) é uma proteína negativa da fase aguda do processo inflamatório. No entanto, o 

mecanismo intrínseco pelo qual a resposta inflamatória sistêmica pode alterar as concentrações 

circulantes de vitaminas antioxidantes não está claro58. Um dos caminhos sugeridos é o consumo 

das vitaminas antioxidantes para retardar a proliferação de ROS, ativada por leucócitos, como 

parte da resposta inflamatória sistêmica59,60.  

 

As propriedades antioxidantes de nutrientes como o retinol, α-tocoferol e os carotenóides 

minimizam o dano oxidativo ao organismo por interceptar as ROS, com conseqüente depleção de 

suas concentrações circulantes61. Em estado inflamatório crônico, no entanto, McMillan et al.58 

encontraram que o dano aumentado é o principal mecanismo pelo qual a inflamação altera as 

concentrações de vitaminas antioxidantes, sendo estas inversamente associadas com a magnitude 

da resposta inflamatória sistêmica. 
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A ausência de associação entre o consumo de alimentos fonte de vitamina A e os níveis 

pressóricos, nos idosos de Camaragibe, merece a devida reflexão, em virtude do número de 

variáveis intervenientes. Sabe-se que o conteúdo de vitamina A dos alimentos de origem vegetal 

apresenta grande variabilidade, inclusive intra-espécies, e que sua absorção em nível intestinal 

sofre a interferência de aspectos relacionados com a dieta (quantidade de gordura), a integridade 

da mucosa,  a presença de enteroparasitoses, dentre outras. Por outro lado, além da 

biodisponibilidade, tem que ser levada em consideração a bioconversão das pró-vitaminas A, 

especialmente dos carotenóides, para que se possa avaliar a bio-eficácia desse nutriente e, por 

conseguinte, a quantidade de vitamina A biologicamente ativa. Um segundo aspecto a ser 

considerado seria o de ordem metodológica. Ou seja, até que ponto um inquérito do tipo 

recordatório teria a reprodutibilidade e a acurácia desejáveis para um indicador de uma situação 

nutricional. Um terceiro aspecto seria o fato de que a síndrome hipertensiva é um processo com 

instalação lenta e evolução gradual, logo a avaliação do consumo alimentar deveria conceber esse 

caráter crônico-evolutivo da doença e não se limitar a um mero dado pontual nessa cadeia 

evolutiva. 

 

Hercberg, Galan, Preziosi, Alfarez & Vazquez62 sugerem que os nutrientes antioxidantes não 

agem apenas individualmente, mas também de forma cooperativa e em alguns casos sinérgica, 

existindo entre eles inter-relações metabólicas com proteção mútua benéfica e regeneração. Dessa 

forma, para otimizar o potencial antioxidante na redução do risco de doenças crônicas, esses 

nutrientes devem, idealmente, ser consumidos em combinação15. Mudanças globais nos hábitos 

alimentares, portanto, podem ser mais valiosas como recomendações para controle da PA do que 

a ênfase em nutrientes individuais63. O estudo Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) 

demonstrou que certos padrões dietéticos (especificamente uma dieta rica em frutas, verduras e 
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grãos, incluindo derivados desnatados do leite, peixes, aves e carnes magras) podem afetar 

favoravelmente a PA e contribuir de maneira significativa para a redução de risco 

cardiovascular64. Segundo Lopes65, em pacientes obesos hipertensos o consumo da dieta padrão 

DASH, rica em frutas e verduras, melhorou a PA e resultou no aumento da capacidade 

antioxidante dos participantes do estudo. 

 

Estudos epidemiológicos também sugerem que o consumo de frutas, vegetais e chás protege o 

organismo contra acidentes vasculares, possivelmente devido à atividade antioxidante desses 

alimentos e, uma vez que a HAS é o principal fator de risco para o desenvolvimento de acidentes 

vasculares, esses antioxidantes, em princípio, podem proteger contra a HAS66. Um aumento no 

consumo de antioxidantes não pode, todavia, compensar um estilo de vida não-saudável, de modo 

que o efeito preventivo tanto em pessoas saudáveis quanto em grupos de risco será real apenas se 

houver redução simultânea dos fatores de risco pró-oxidantes67. 

 

A elevada prevalência de HAS observada nesse estudo retrata o novo paradigma vivenciado pela 

saúde pública brasileira, em virtude das recentes modificações demográficas, epidemiológicas e 

nutricionais. A extrema vulnerabilidade à hipovitaminose A entre os idosos de Camaragibe, bem 

como a baixa ingestão de alimentos fonte de vitamina A como leite e vísceras, é preocupante e 

sugere a necessidade de um maior estímulo ao consumo desse nutriente, a fim de que a população 

possa se beneficiar de seu valor nutricional e de seus potenciais efeitos antioxidantes protetores 

na DCV. Contudo, mais investigações são necessárias para elucidar como o envelhecimento pode 

alterar o metabolismo dos nutrientes e quais as reais necessidades dietéticas para esse contingente 

populacional, bem como para esclarecer os mecanismos pelos quais a disfunção endotelial e a 
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resposta inflamatória podem interferir na gênese e manutenção da HAS e o comportamento das 

vitaminas de poder antioxidante na modulação desse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O impacto do processo de envelhecimento populacional no sistema de saúde é sentido pelo alto 

custo econômico e social das DANT, tornando a saúde do idoso um dos grandes desafios da 

saúde pública. A elevada prevalência de HAS nos idosos assistidos pelo PSF de Camaragibe 

confirma a importância da doença hipertensiva como problema de saúde pública e reflete a 

necessidade de reavaliação da assistência prestada a esse segmento populacional, no que diz 

respeito aos cuidados preventivos e à eficácia do tratamento. 

 

A deficiência de vitamina A entre os idosos de Camaragibe foi também elevada, considerando 

que cerca de um quarto da população apresentou retinolemia inadequada. A ingestão significativa 

de alimentos-fonte de vitamina A de origem vegetal corrobora a maior suscetibilidade de que tais 

indivíduos possuem de sofrer carência de vitamina A. Esses achados sugerem que os gestores da 

área de saúde do contexto ecológico estudado passem a considerar a maior vulnerabilidade desse 

grupo biológico ao estado carencial e providenciem políticas públicas resolutivas e abrangentes 

para a identificação e correção desse distúrbio nutricional. O enfrentamento desse distúrbio 

nutricional se reveste de especial prioridade, tendo em vista a essencialidade da vitamina A em 

múltiplos aspectos da biologia humana, especialmente na manutenção do sistema imune, e suas 

potenciais propriedades antioxidantes atualmente reportadas na proteção contra muitas doenças e 

condições associadas ao envelhecimento, dentre elas a HAS. 

 

A HAS é freqüentemente associada com marcadores de disfunção endotelial e inflamação, 

resultante de estresse oxidativo aumentado. O incremento significativo nas concentrações de 

retinol sérico observado entre os idosos com HAS em estágio I, em relação aos idosos com PA 
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ótima/normal, foi atribuído à maior mobilização dos estoques hepáticos da vitamina A para o 

plasma circulante, como uma resposta inicial do sistema de defesa antioxidante diante da situação 

de estresse oxidativo gerada pelo processo hipertensivo. Com o agravamento do processo 

hipertensivo, no entanto, a exacerbação do processo inflamatório atuaria como um fator de 

confundimento na interpretação das concentrações circulantes da vitamina A. 

 

Considerando o potencial papel das vitaminas antioxidantes na modulação da função endotelial e 

suas implicações em desordens cardiovasculares, sugere-se que os idosos sejam motivados a 

aumentar a ingestão de alimentos fontes de nutrientes antioxidantes, como frutas e vegetais, a fim 

de que possam se beneficiar do seu valor nutricional e dos potenciais efeitos terapêuticos desses 

compostos para atenuar o prejuízo celular decorrente do dano oxidativo. Entretanto, os 

mecanismos pelos quais os nutrientes antioxidantes influenciam a função endotelial e a resposta 

inflamatória são provavelmente múltiplos e complexos e as defesas antioxidantes agem como um 

sistema coordenado, onde a deficiência de um componente pode afetar a eficiência dos outros.  

 

Além disso, deve ser salientado que o consumo de frutas e vegetais envolve a ingestão conjunta 

de muitos compostos, sendo inapropriado atribuir a um nutriente individual alterações no status 

antioxidante dos consumidores. Sendo assim, uma proposta de alimentação saudável, completa, 

com alimentos acessíveis à sociedade como um todo, em conjunto com a abolição de importantes 

fatores de risco, como o tabagismo, e o estímulo à prática de atividade física regular, seria uma 

estratégia de maior efetividade na prevenção e controle das HAS, do que a modificação de um 

único componente do estilo de vida. 
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Permanecem muitas lacunas quanto ao papel do estresse oxidativo na gênese, manutenção e 

agravamento da HAS no idoso. É preciso que novos estudos sejam realizados na população idosa 

contemplando questões sobre mecanismo de ação das vitaminas antioxidantes, com destaque para 

a vitamina A, na modulação da função endotelial e resposta inflamatória associada à HAS, bem 

como sobre o papel do envelhecimento no metabolismo dos nutrientes e os requerimentos ideais 

de consumo nesse segmento populacional. Possibilitando, dessa forma uma compreensão mais 

integral do problema. 
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ANEXO 1 – Declaração de aprovação pelo Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Questionário de Freqüência Alimentar 
 

 
 


