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Objetivo: Relatar a prevalência da hipotensão ortostática (HO) na senescência e suas implicações no 

cotidiano desses pacientes. Material e método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com referências da 

língua inglesa e portuguesa, publicados entre 1996 e 2018. Utilizou-se descritores em ciência da saúde, 

padronizados pela BIREME, para a pesquisa nas plataformas PubMed e Scielo. Resultados: A HO é a queda da 

pressão arterial sistólica em um valor maior ou igual a 20mmHg e/ou da pressão arterial diastólica em um valor 

maior ou igual a 10mmHg. Esse quadro, principalmente em idosos, pode causar síncope, tremores, astenia, 

confusão mental e palpitações, ocorrendo subitamente na passagem da posição supina para a ereta ou 2-5 minutos 

após posição ereta, sendo detectada pela aferição da pressão arterial em diferentes posições anatômicas. A 

prevalência em idosos ocorre entre 6 e 35%, podendo chegar a 41% em maiores de 80 anos, uma vez que o aumento 

da idade é um dos principais fatores que levam a hipotensão postural, devido às alterações de regulação autonômica 

da pressão arterial e da frequência cardíaca. Logo, a queda da sensibilidade do receptor simpático alfa-adrenérgico, 

que diminui a capacidade venosa em membros inferiores, e a queda da reposta de barorreflexos, que aumentam a 

rigidez arterial, resultam na HO em idosos. Ademais, destaca-se as implicações geradas na qualidade de vida e na 

saúde desse paciente: alta mortalidade, declínio da capacidade funcional e da mobilidade, receio de sofrer novas 

quedas, isolamento social, perda da autonomia para executar atividades cotidianas. Portanto, é imprescindível 

observar as alterações biopsicossociais ocorridas na senescência, principalmente devido às patologias evitáveis, 

como é o caso da HO, visto que a negligência no exame físico pode ocasionar um diagnóstico tardio a letal, 

provocando desde quedas até acidentes vasculares cerebrais. Conclusões: Dessa forma, considerando a alta 

prevalência da patologia relatada, bem como as diversas implicações na saúde dos idosos, ressalta-se a necessidade 

da visão holística dos profissionais de saúde, uma vez que um exame clínico bem executado é indispensável para 

diagnosticar e prevenir a HO. Além disso, cabe as instituições de ensino enfatizar essa temática na formação de 

seus discentes, afim de formar profissionais comprometidos à promoção da saúde e ao bem-estar dos pacientes. 

 

 

 

 


