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REZUMAT
Vârsta a III-a reprezintă un factor de risc asociat nemodifi cabil, cu implicaţii în evoluţia bolii hipertensive, cu 

risc cardiovascular crescut şi prin asocierea altor factori de risc.
Prevalenţa pacienţilor hipertensivi, ce creşte la vârstnici cu fi ecare grupă de vârstă, implică din partea medicului 

de familie monitorizarea acestor pacienţi, cu evaluarea riscului individual şi un tratament adecvat fi ecărui caz.
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ABSTRACT
The third age is an unmodifi able risk factor associated with hypertensive disease implications in evolution, with 

increased cardiovascular risk and the association of other risk factors.
Prevalence of hypertensive patients at the elder people increases with each age group, involving the family 

doctor in monitoring patients with individual risk evaluation and appropriate treatment for each case.
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MOTIVAŢIA LUCRĂRII
Vârsta reprezintă un factor de risc important 

în debutul şi evoluţia bolilor cronice în general şi 
a bolii hipertensive în special.

Vârsta este un factor risc nemodifi cabil, dar 
uşor cuanti fi cabil cu ajutorul eurocartei de risc.

Hipertensiunea arterială (HTA) în asistenţa 
medicală primară reprezintă:

afecţiunea cu cea mai mare pondere în • 
rândul consultaţiilor într-un cabinet de 
M.F.
este relati v uşor de depistat, diagnosti cat • 
şi evaluat ambulator.

managementul pacientului hipertensiv • 
vârstnic poate fi  coordonat de medicul de 
familie, iar pentru formele severe şi 
complicate, în colaborare cu specialistul 
cardiolog
medicaţia modernă, pe grupe de anti -• 
hipertensive, poate fi  prescrisă compensat 
persoanelor asigurate
managementul factorilor de risc necesită • 
a fi  evaluat, ierarhizat şi apoi stabilite mă-
surile de combatere sau de reducere a 
riscului
hipertensiunea are arareori debut la per-• 
soane de vârsta a III-a, consti tuind o 
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evoluţie a bolii la aceste vârste de cele mai 
multe ori, cu asocierea şi altor factori de 
risc cardiovasculari. 

METODOLOGIA LUCRĂRII
Lucrarea a fost efectuată într-un cabinet de 

M.F., iar lotul a fost selectat din întreaga populaţie 
adultă de peste 20 de ani.

Au fost investi gate foile de consultaţie şi re-
gis trele de boli cronice, având la bază şi examenul 
de bilanţ anual, precum şi din Programul de Eva-
luare a stării de sănătate a populaţiei României 
din 2008.

Cercetarea a folosit examenele de laborator, 
efectuate la examenul de bilanţ anual sau din 
evi denţa screening-ului din anul 2008. S-a ana-
lizat valoarea glicemiei, colesterolului total, HDL-
colesterolului, trigliceridelor serice şi s-a calculat 
indicele de aterogenitate (Col.-T/HDL-col ≥5), 
stabilindu-se şi prevalenţa pentru gru pele de 
vârsta a III-a.

La toate persoanele s-a calculat indicele de 
masă corporală: 

IMC = G (în kg) / I² (în m²)
Lotul persoanelor de 20 ani şi peste a fost com-

pus din 1.636 de persoane, din care 701 băr baţi şi 
935 de femei, reparti zaţi şi pe grupe de vârstă.

REZULTATELE STUDIULUI

Populaţia de peste 60 ani însumează 17,66% 
din total.
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GRAFICUL 2. Distribuţia lotului pe grupe de vârstă
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GRAFICUL 3. Prevalenţa populaţiei pe grupe de vârstă 
și sex

Prevalenţa populaţiei pe grupe de vârstă și 
sex ne relevă prevalenţe apropiate.

Mai mult de o persoană din trei este hiper-
tensivă la lotul ales.

Distribuţia lotului pe sexe ne relevă o pre-
dominenţă a populaţiei feminine.

GRAFICUL 4. Prevalenţa pacienţilor hipertensivi
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Remarcăm o prevalenţă semnifi cati v mai 
crescută la populaţia bărbătească.
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GRAFICUL 5. Prevalenţa HTA pe sexe
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GRAFICUL 6. Prevalenţa HTA pe grupe de vârstă

Prevalenţa HTA creşte cu fi ecare grupă de 
vârstă, ati ngând prevalenţa maximă la vârstnicii 
peste 80 de ani (76,8%).
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La vârste de tranziţie, prevalenţa hipertensi-
unii arteriale ati nge media lotului 32,2 (o per-
soană din trei 3). 

La grupa 60-69 ani, una din două persoane 
sunt hipertensive. 

La grupa 70-79 ani, aproape două persoane 
din trei sunt hipertensive.

La cei peste 80 ani, mai mult de trei din patru 
persoane sunt hipertensive.

IMC = ≥ 30 Kg/m²

La persoanele obeze, creșterea prevalenţei 
este semnifi cati v mai mare (51,2%).

34.4

62.5
76.8

50.4

0

20

40

60

80

100

50-59 ani 60-69 ani 70-79 ani >80 ani

GRAFICUL 7. Prevalenţa pe grupe de vârstă la popula-
ţia de peste 50 ani
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GRAFICUL 8. Prevalenţa HTA pe stadii de evoluţie

La nivelul întregului lot predomină stadiul I 
de evoluţie.
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GRAFICUL 9. Prevalenţa HTA raportat la loc și la 
persoanele cu exces ponderal

Remarcăm o creștere a prevalenţei a HTA 
raportată la lot și la persoanele cu exces 
ponderal.
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GRAFICUL 10. Prevalenţa HTA la persoanele obeze 
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GRAFICUL 11. Prevalenţa obezităţii la întregul lot, 
comparati v cu populaţia hipertensivă

Se remarcă prevalenţă semnifi cati v mai 
crescută, cu valori chiar duble și triple la hi per-
tensivii pentru grd. 2 și 3 de obezitate.
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GRAFICUL 12. Prevalenţa metabolismului glucidic la 
populaţia lotului și la hipertensivi

37.7

24.5

0

10

20

30

40

LOT HTA
GRAFICUL 13. Prevalenţa hipercolesterolemiei totale la 
populaţia lotului și la hipertensivi
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Hipercolesterolemia totală multi plică riscul 
cardiovascular la persoanele cu hipertensiune 
arterială.

Diferenţe mici de prevalenţă, deși populaţia 
hipertensivă, prin consiliere și recomandări me-
dicale, ar trebui să înregistreze prevalenţe mult 
mai reduse, pentru scăderea riscului cardio-
vascular.
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GRAFICUL 14. Prevalenţa hipertrigliceridemiei la popu-
laţia lotului și la hipertensivi

Și hipertrigliceridemia ati nge prevalenţe 
cres  cute la hipertensivi.
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GRAFICUL 15. Prevalenţa dislipidemiei prin scăderea 
HDL-colesterol la populaţia lotului și la hipertensivi

Remarcăm prevalenţe net crescute la hiper-
ten sivi, factor de risc în apariţia HTA și în evoluţia 
ei ulterioară.
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GRAFICUL 16. Prevalenţa indicelui de aterogenitate 
(colesterol total/HDL-colesterol ≥ 5) la lot și la
 hipertensivi

Indicele de aterogenitate înregistrează valori 
mai mari decât duble la hipertensivi.
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GRAFICUL 17. Prevalenţa fumatului la populaţia lotu-
lui și la hipertensivi
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GRAFICUL 18. Asocierea factorilor de risc la pacienţii 
hipertensivi

Remarcăm procentul redus al hipertensivilor 
ce asociază un singur factor de risc (9,7%).

CONCLUZII
1. HTA înregistrează la populaţia adultă de 

peste 20 ani o prevalenţă de 34,4% (peste 1/3).
2. Distribuţia pe sexe înregistrează valori mai 

crescute la bărbaţi (37,2%) faţă de femei 
(32,2%)

3. Prevalenţa crește semnifi cati v cu fi ecare 
grupă de vârstă, ajungând la perioada de tran-
ziţie să fi e apropiate mediei lotului peste 1/3, la 
grupe 60-69 ani peste 50%, la grupa 70-79% – 
62,5%, iar la grupa ≥ 80 ani, de 76,8%.

4. Majoritatea pacienţilor se încadrează în 
sta diul I și II de evoluţie la lot și gr. II și III de evo-
luţie la populaţia de peste 60 ani.

5. Hipertensiunea este mai frecvent întâlnită 
la persoanele cu exces ponderal (prevalenţa = 
39,9%) și prevalenţe foarte crescute la obezi.

6. Obezitatea înregistrează la hipertensivi 
pre  valenţe crescute, iar grupele II și III de obe-
zitate chiar valori duble și triple.
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7. Prevalenţele altor factori de risc asociaţi 
hipertensiunii înregistrează, de asemenea, valori 
crescute DZ, STG, H-col total, dislipidemii cu 
HDL-col. scăzut, hipertrigliceridemie, indice de 
aterogenitate ≥ 5.

8. Fumatul ca factor de risc evitabil este mai 
scăzut ca prevalenţă la hipertensivi, deşi valorile 
ar trebui să fi e mult mai mici.

9. Distribuţia hipertensivilor în funcţie de 
lipsa sau numărul factorilor de risc ne ajută în 
ierarhizarea priorităţilor şi a managementului 
me dicamentos şi preventi v în combaterea ris-
cului cardiovascular major. 

10. Asocierea la persoanele de peste 50 ani a 
HTA creşte mult acest risc, iar asocierea şi altor 
factori de risc creşte exponenţial riscul, nece-
sitând măsuri de combatere complexe.

MANAGEMENTUL PACIENTULUI 
HIPERTENSIV ÎN PRACTICA ASISTENŢEI 

MEDICALE PRIMARE
A. Măsuri non-farmacologice

sti l de viaţă sanogen −
acti vitate profesională adecvată pregăti rii −
renunţarea la fumat −
reducerea consumului de alcool sub 2 ui  −
A/zi

evitarea abuzului de cafea, ceai, condi- −
mente
alimentaţie adecvată la IMC, cu reducerea  −
aportului caloric în caz de exces ponderal 
sau obezitate
reducerea canti tăţii de sare −
reducerea aportului de grăsimi animale  −
sa  turate şi a alimentelor bogate în coles-
terol
reducerea zaharurilor rafi nate şi pro du- −
selor de pati serie, cofetărie
acti vităţi fi zice cel puţin 30 min./zilnic −

B. Măsuri farmacologice
trat. HTA individualizat pentru fi ecare pa- −
cient (una din cele 6 clase de medicamente 
hipertensive, diureti ce, betablocante, blo -
cante ale canalelor de Ca, sartani), aso -
cierea de 2-3 medicamente hipoten soare 
pentru evitarea efectelor secundare
tratamentul FR asociaţii −
dislipidemii (stati ne, fi braţi, acid nicoti nic  −
etc.)
DZ ti p 2 cu ADO şi regim adecvat −
hiperuricemie cu uricozurie −
tratamentul adecvat al unor afecţiuni cu- −
noscute
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