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Guia de Orientação para Pessoas com
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Este guia de orientação destina-se a pessoas com Hipertensão
Arterial ou que desejem saber mais sobre este assunto.
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INTRODUÇÃO
O coração bombeia o sangue para as artérias. O sangue bombeado exerce pressão (tensão)
sobre a parede das artérias.
A hipertensão (HTA) ocorre quando a pressão que o sangue exerce sobre a parede das
artérias se mantém elevada ao longo do tempo.
A tensão elevada coloca o sistema circulatório em esforço, mas pode manter-se sem causar
sintomas durante vários anos. Com o passar do tempo, a HTA pode danificar o coração, os
rins, o cérebro e os olhos.
COMO SE MEDE A PRESSÃO ARTERIAL?
A pressão arterial pode ser medida por um esfigmomanómetro automático (habitualmente
aplicado no pulso) ou por esfigmomanómetro manual. Este último é habitualmente
constituído por uma braçadeira insuflável, ligada a um manómetro de pressão e requer que a
medição seja feita por um técnico treinado (com o auxílio de um estetoscópio).

Figura 1 – Medição da pressão arterial com um esfigmomanómetro manual.
A pressão arterial tem duas medidas separadas por uma barra (por exemplo 130/90),
medidas em milímetros de mercúrio (mmHg).: a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão
arterial diastólica (PAD).
A PAS ocorre quando o coração impulsiona o sangue para todo o corpo. É a maior pressão
que o sangue atinge e daí a designação popular de “máxima”.
A PAD tem lugar no momento de relaxamento do coração. Nesse momento, a pressão
arterial atinge o seu valor mais baixo e daí a respectiva designação popular de “mínima”.
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O QUE É HIPERTENSÃO ARTERIAL?
Quando a PAS está acima de 140 e/ou a PAD acima de 90, medidas pelo menos em duas
ocasiões diferentes, estamos perante uma HTA.

Figura 2 – Esfigmomanómetro digital.
DE QUANTO EM QUANTO TEMPO DEVEREI MEDIR A MINHA PRESSÃO ARTERIAL?
A pressão arterial deve ser medida com a frequência recomendada pelo seu médico ou pelo
seu enfermeiro de família. Geralmente recomenda-se que seja avaliada de 6 em 6 meses.
SE NÃO TIVESSE HTA DE QUANTO EM QUANTO TEMPO DEVERIA MEDIR A MINHA
PRESSÃO ARTERIAL?
Depende da idade. Em geral a pressão arterial deve ser medida com a mesma regularidade
com que estão recomendadas consultas para realização de exames de rotina.
Crianças e adolescentes devem medir a sua pressão arterial nas consultas de saúde infantil e
juvenil.
Os adultos jovens, podem medir a sua pressão arterial de 2 em 2 anos.
Adultos com idade igual ou superior a 50 anos devem medir a sua pressão arterial
anualmente.
O QUE DEVE FAZER PARA EVITAR A HTA OU PARA BAIXAR A PRESSÃO ARTERIAL?
A hipertensão arterial é uma doença que em princípio durará para toda a vida.
Nem sempre a HTA pode ser evitada.
As medidas seguintes podem ser usadas quer por pessoas que não têm HTA e que a
pretendem evitar, quer por pessoas que têm HTA e que pretendem fazer baixar a pressão

Barómetro de Ideias | nuno.sousa@barometro.pt | Disponível em www.barometro.pt/newsletter.aspx?lang=pt&id=3

GUIA ORIENTAÇÃO CLÍNICA | DEZ. 2011

Guia de Orientação para Pessoas com
Hipertensão Arterial
Este guia de orientação destina-se a pessoas com Hipertensão
Arterial ou que desejem saber mais sobre este assunto.

Página 3

Barómetro
de Ideias

Autor: Nuno. M. A. Sousa (Médico de Família em Portugal)

arterial:


Evite o excesso de sal. Cozinhe sem sal e sem cubos de caldo. Retire o saleiro da
mesa. Evite os enchidos e os alimentos enlatados e pré-cozinhados. Para beber, opte por
água com baixo teor em sódio. Os comprimidos efervescentes podem ter até 0,5 g de
sal.



Não fume.



Vigie a sua dieta. Evite as gorduras. Coma mais fruta e verduras. Ao almoço e ao
jantar procure ter sempre um prato de vegetais (sopa, salada). Se comer algo entre as
refeições, opte por uma fruta.



Atinja o seu peso ideal. Uns 4-5 kg a menos podem ser o suficiente para melhorar.



Mantenha-se activo. Faça exercício físico regular: uns 20 minutos todos os dias ou
uma hora três vezes por semana. Caminhar é um exercício excelente. A natação e andar
de bicicleta são também recomendados.



Evite o álcool em excesso. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as
mulheres bebam, no máximo, um copo de vinho de 2 dl por dia e que os homens,
ingiram no máximo 4 dl por dia.



Pode tomar café e chá em quantidades moderadas (2-3 chávenas por dia).

QUE MAIS POSSO FAZER PARA TRATAR A HTA ?


Siga as indicações do seu médico e do seu enfermeiro de família;



Tome regularmente o(s) medicamento(s) prescritos pelo seu médico de família;



Não tome medicamentos sem antes consultar o seu médico. Alguns podem alterar a
pressão arterial.



Não falte às consultas agendadas quer pelo médico quer pelo enfermeiro de família.

ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÃO ?


Direcção Geral Saúde: http://www.dgs.pt/



Sociedade Portuguesa de Hipertensão: http://www.sphta.org.pt



Sociedade Portuguesa de Cardiologia: http://www.spc.pt



http://www.familydoctor.org



http://www.deixar.net



Guia prático da saúde: http://www.apmcg.pt
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