
DOENÇAS CRÔNICAS

H I P E R T E N S Ã O 
A R T E R I A L



VOCÊ SABIA QUE A 

hipertensão
É silenciosa, demora a manifestar sintomas?

Pode comprometer órgãos como os rins, 
cérebro e olhos?

É um fator de risco para infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular cerebral?

Cerca de 40% das pessoas acometidas não 
sabem que têm hipertensão arterial?

Fontes:
- 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease
- 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial ( 2016 )
- World Health Organization 2019 : www.who.int



DOENÇAS CRÔNICAS

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
É SILENCIOSA E 

DEMORA A MANIFESTAR 
SINTOMAS

Fatores de risco 
controláveis



Diagnóstico
É feito por um médico a partir do histórico de saúde e 

aferição da pressão arterial no consultório em, ao menos, 2 
ocasiões e com valores iguais ou superiores a 140/90 mmhg.
Em alguns casos, o médico pode solicitar que sejam feitam 

aferições fora do consultório seguindo um protocolo na 
chamada Medição Residencial da Pressão Arterial (MRPA) 

ou solicitando o MAPA 24 hs.

Antes de aferir a pressão arterial,  
evite as seguintes situações, pois estas podem interferir no seu valor:

Estar com a bexiga cheia; 

Praticar exercícios físicos até 60 
minutos antes da aferição;

Ingerir bebidas alcoólicas e café;

Fumar até 30 minutos antes.

POSICIONAMENTO CORRETO:

   Você deve estar sentado, com as pernas 
descruzadas e os pés apoiados no chão; 

  O braço deve estar na altura do coração, apoiado, 
e a manga da roupa não pode apertar o braço.



Fatores de risco controláveis

Fatores que auxiliam no controle

voltar

Ingesta de mais de 2 g de  
sódio/dia (ou 5 g de sal de  
cozinha - 1 colher de chá de sal)

Ingesta excessiva de álcool

Tabagismo

Sedentarismo

Obesidade

Baixa ingesta de fibras

Baixa ingesta de sal , carnes e laticínios gordurosos e 
bebidas alcoólicas

Ingesta rica em verduras , frutas e cereais integrais

Atividade física regular, no mínimo 3X/semana (ao menos, 
150 minutos/semana)

Atividades que auxiliam no controle do estresse, como 
meditação
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