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O que é Hipertensão Arterial? 

 A hipertensão arterial é uma doença que tem como origem diversas 

causas e fatores, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pres-

são arterial (PA). Na maioria dos casos não apresenta sinais e sintomas 

notórios. Isso faz com que poucos acreditem estar doente e menos ainda 

os que seguem tratamento regular. É a mais comum das doenças cardio-

vasculares. 

 São vários os fatores de riscos: hereditariedade, tabagismo, alcoolis-

mo,  sedentarismo, obesidade, diabetes, raça e sexo 

Classificação da Hipertensão  

Arterial 



Tratamento Não-Medicamentoso 

Tratamento Medicamentoso 

 Habituar-se a prática regular de atividade física aeróbica, co-

mo caminhadas por, pelo menos, 30 minutos diariamente; 

 Monitorar a medida da circunferência abdominal e do índice 

de massa corpórea; 

 Reeducação nos hábitos alimentares como: diminuição de 

frituras, alimentos gordurosos, restrição de sal e preferência 

aos alimentos integrais como: pães, cereais e massas inte-

grais ou de trigo integral; 

 Suspender cigarro e bebidas alcoólicas. 

 Nos casos em que o tratamento não-medicamentoso não é ca-

paz de controlar a PA é necessário o uso de medicamentos; 

 Para cada pessoa há um tratamento específico, por isso, só o 

médico pode determinar o tratamento adequado. 

Fatores de risco 
 A hipertensão arterial é o mais importante fator de risco para o de-

senvolvimento das doenças cardiovasculares (DCV), com destaque pa-

ra o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o infarto do miocárdio. Pode le-

var, também, a problemas renais e problemas oculares. 



 As mudanças no estilo de vida são muito recomendadas na prevenção 

primária da hipertensão. Hábitos saudáveis de vida devem ser adotados 

desde a infância e a adolescência, como 30 minutos de caminhada pelo 

menos três vezes por semana; 

 É preciso verificar a pressão arterial regularmente. Um resulta-

do elevado não deve ser motivo para preocupação. A pressão alta nun-

ca é diagnosticada com base em uma única leitura; 

 Vá ao médico regularmente e realize os exames necessários com fre-

quência. 
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Apoio: 

Prevenção da Hipertensão Arterial 

Esse é o tema da campanha  de prevenção e controle da 

hipertensão, desenvolvida pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. A campanha visa superar os atuais baixos 

índices de adesão ao tratamento da hipertensão no país. 
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