
Série Envelhecimento
Hipotensão Postural



Você sabia que a nossa pressão arterial
varia ao longo do dia toda vez que mudamos
de posição, como, por exemplo, ficar em pé?
Conhecida como hipotensão postural ou ortostática,
ela pode causar tontura, fraqueza, desequilíbrio, turvação
visual e até mesmo desmaios, aumentando o risco de quedas.

1. Ela é frequente?
Sim. A hipotensão postural afeta
um em cada três idosos e é uma
das causas mais frequentes de quedas.

2. Eu posso saber se tenho hipotensão postural?
Basta pedir para o seu médico ou profissional
da saúde aferir a sua pressão arterial enquanto
você está sentado ou deitado e após levantar.

Veja algumas das dúvidas mais comuns
em relação à hipotensão postural:



3. Existe alguma situação que me coloque
em maior risco de ter hipotensão postural?
Sim. Algumas doenças como o diabetes
mellitus e Parkinson, desidratação e alguns
tipos de medicamento.  

4. Quais os medicamentos que
podem causar hipotensão postural?
Medicamentos usados para tratar a hipertensão
arterial, como os diuréticos e também alguns usados 
para o tratamento de arritmias cardíacas e depressão.

Confira agora algumas dicas para prevenir
a hipotensão postural:

a. Evite mudanças muito rápidas na postura.

b. Evite ficar sentado ou deitado por longos períodos. 

c. Pratique exercícios isotônicos.

d. Eleve a cabeceira da sua cama em 10-20 graus.

e. Revise com seu médico seus medicamentos e doses.

f. Use meias elásticas de compressão ou cintas abdominais.

g. Faça refeições menores, evitando carboidratos e cortando
bebidas alcoólicas.

h. Aumente a sua ingestão de líquidos para 2-2,5 litros por dia,
e, se permitido, aumente o consumo de sal para 10 gramas por dia.

i. Beba ½ litro de água rapidamente para aumentar sua pressão
em 5 até 15 minutos.

Caso os sintomas continuem, converse com seu médico
sobre a possibilidade de novos tratamentos. 
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