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\ VOCÊ SABE O QUE É
˜ ARTERIAL?
HIPERTENSAO
Você sabe o que é Hipertensão Arterial?
É uma doença crônica, não transmissível,
que consiste na elevação persistente
da pressão arterial.
Quais são os sintomas?
Na maioria dos casos,
a Hipertensão não apresenta
sintomas. Mas existem alguns
sinais que servem como alerta:
dores de cabeça, tonturas,
zumbido no ouvido, dor no peito
e fraqueza.
Quem corre mais risco de desenvolver essa doença?
Pessoas que têm familiares
hipertensos, que possuem
maus hábitos alimentares
(ingerem muito sal, frituras
e comidas gordurosas),
estão acima do peso, exageram
no consumo de álcool
ou são diabéticas.
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\ COMO É CLASSIFICADA
˜
A HIPERTENSAO?

Hipertensão Arterial Primária: aquela
que muitas pessoas podem desenvolver.
Não tem uma causa definida.
Hipertensão Arterial Secundária: aquela menos
comum e que está normalmente ligada a alguma
doença, como: doença renal crônica.
PAS (mmHg)
Máxima

PAD (mmHg)
Mínima

≤ 120

≤ 80

Pré - Hipertensão

121 – 139

81 - 89

Hipertensão estágio 1

140 – 159

90 - 99

Hipertensão estágio 2

160 - 179

100 - 109

Hipertensão estágio 3

≥ 180

≥ 110

Níveis
Normal
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\ FATORES MODIFICÁVEIS
Fatores de riscos que contribuem
no desenvolvimento da Hipertensão Arterial.
Fatores modificáveis: mudanças de hábito
podem ajudar a prevenir.
Fumo e exposição ao fumo.
Diabetes.
Obesidade ou excesso de peso.
Sedentarismo, pouco exercício físico.
Colesterol alto.
Estresse.
Dieta não saudável (rica em sódio,
pobre em potássio e álcool em excesso).
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\ FATORES QUE NÃO
PODEMOS MODIFICAR

Fatores de riscos para desenvolvimento
da Hipertensão Arterial que não podemos modificar.
Histórico familiar de Hipertensão
Arterial (genética).

Raça/Etnia.

Aumento da idade.

Gênero masculino.

Doença renal crônica.

Apneia obstrutiva
do sono.

Tratamentos possíveis para
não recorrer a medicamentos:
Mudanças no estilo de vida.
Manter um bom padrão alimentar.
Redução do tabagismo.
Prática de atividade física.

Tratamento medicamentoso:
Consulte um médico para avaliar
a necessidade de medicamentos
para manter a pressão arterial
em equilíbrio.
A prescrição de medicamentos
deve ser feita por um médico que vai
levar em consideração fatores, como:
estilo de vida, pressão arterial, idade
e riscos cardiovasculares.

Controle do estresse.
Melhora do sono.

Tratamentos alternativos
para prevenir a Hipertensão Arterial:

Redução do peso.
Espiritualidade.

Algumas modalidades terapêuticas
não convencionais têm sido investigadas
e mostraram bons resultados.
São elas: a adoção de respiração lenta,
a musicoterapia e a espiritualidade.
Fique ligado e cuide da sua saúde!

Fonte: Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020
Ministério da Saúde

