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O que é a 
pressão arterial?
A pressão arterial é definida pela 
força que o sangue faz sobre as 
paredes das artérias aquando da 
sua circulação. Existem, assim, dois 
tipos de pressão arterial: 
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Pressão Arterial Sistólica
( 1º valor)

surge em primeiro lugar e mede a 
força com que o coração se contrai e 
expulsa o sangue. 

Pressão Arterial Diastólica
( 2º valor)

refere a medição da pressão quando 
o coração relaxa entre cada bati-
mento.

A pressão arterial permite que o 
sangue se distribua por todo o 
corpo, chegando a todos os órgãos. 
O valor da pressão arterial normal 
pode variar ao longo do dia depen-
dendo de esforços físicos ou emo-
cionais. A pressão arterial aumenta 
também com o avançar da idade.  
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O que é a 
hipertensão arterial?
A hipertensão arterial é uma doença 
crónica que se caracteriza por uma 
pressão sanguínea na parede das 
artérias, acima dos valores consider-
ados normais. Para se diagnosticar 
hipertensão arterial:
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Maxima
=> 140 mmHg
(comumente 14)

Mínima
=> 90 mmHg
(vulgo 9)

Estima-se que 

da população europeia 
sofra de hipertensão 

arterial sendo a 
prevalência da doença em adultos portugueses, de

35-40%

42,6%
e apenas 11,2% estão 

medicados e controlados.

Existem dois tipos de hipertensão 
arterial: 

Primária:
apesar de ser a situação mais 
comum, a sua causa não é, ainda, 
conhecida. Contudo existem situ-
ações que podem facilitar o aumen-
to da pressão arterial: 

        Consumo excessivo de sal 
        Obesidade 
        Envelhecimento 
        Stress 

Secundária: 
nos pacientes em que a causa é 
identificável e pode ser tratada com 
uma pequena intervenção.
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Quais os sintomas 
da hipertensão arterial?
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Esta patologia é conhecida por ser silenciosa, uma vez que 
na maioria das vezes não causa sintomas. No entanto, a 

hipertensão arterial acaba por danificar os vasos sanguí-
neos e os principais órgãos do organismo: cérebro, rim e 

coração.

 

Dor no peito

Sintomas mais comuns

Dores de cabeça

Zumbidos Aumento dos 
batimentos 
cardíacos 

Tonturas

Falta de ar 
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O Plano que cuida de si 
e de quem mais ama! 

Todos os cuidados de saúde num só cartão.
Descontos até 60% em vários serviços de saúde.

MEDICINA
DENTÁRIA

CLÍNICAS E
HOSPITAIS

CONSULTAS
ESPECIALIDADE

ANÁLISES
CLÍNICAS

EXAMES DE 
ESPECIALIDADE

ÓTICAS FARMÁCIAS NUTRIÇÃO ESTÉTICA MÉDICO AO
DOMICÍLIO

212 405 660 

Saiba mais no nosso site 

WWW.AGILCARE.PT
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Quais as causas 
da hipertensão arterial?

7

Excesso de
peso 

Stress

A hipertensão arterial tem causas 
como:

Ingestão 
excessiva 
de sal, açúcar 
ou álcool 

Excesso de peso

Tabaco

Colesterol
elevado

Apneia do Sono

A hipertensão arterial pode ainda 
estar associada a doenças como: 

Doença Renal

Doença 
tiroideia e 
paratiroideia

Contracetivos 
orais, desconges-
tionantes nasais, 
fármacos 
dietéticos

Gravidez.
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Quais as consequências 
da hipertensão arterial?
A hipertensão arterial é um dos principais fatores de 
risco para patologias como: 

Perda gradual 
da visão 

Acidente vascular 
cerebral (AVC)

Insuficiência renal Ataque cardíaco

Doença arterial 
periférica

Disfunção erétil
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Como se diagnostica
a hipertensão arterial?
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A hipertensão arterial pode não manifestar sintomas. Desta forma, 
o diagnóstico baseia-se na medição dos valores de pressão arterial 
e verificação se estão normais ou acima dos valores recomenda-
dos. Na consulta médica a pressão arterial deve ser avaliada 3 vezes 
e calcular a média das duas últimas avaliações. 

Aquando do diagnóstico da hipertensão arterial devem ser realiza-
dos outros exames como: análises clínicas, ecocardiograma, 
ecografia carotídea e abdominal, exame físico e histórico familiar 
e clínico. 
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Medir a pressão arterial 
Para a medição da pressão arterial deve-se evitar fumar e consumir café, descan-
sar na posição sentada por pelo menos 5 minutos.  Aquando da medição, as 
costas e os braços devem estar apoiados. 

A avaliação da pressão arterial deve ser realizada: 

a cada 5 anos se apresentar valores de 
pressão arterial <120/80mmHg

a cada 3 anos caso tenha valores entre os 
120-129/80-84 mmHg

Anualmente
se os valores de pressão arteri-
al estiverem entre os 130 - 139 
/ 58-89 mmHg. 

A hipertensão arterial 
pode ser fatal?
A crise hipertensiva é uma subida súbita da 
pressão arterial. Quando a crise hipertensiva 
está associada a sintomas de lesão de órgãos 
(coração, rins e cérebro) chama-se emergência 
hipertensiva e pode ser fatal. 
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Como prevenir e controlar
a hipertensão arterial?

Ter uma alimentação 
saudável e equilibrada

Não Fumar

Praticar exercício 
físico regularmente 

Evitar o consumo 
excessivo de álcool Controlar o peso

Stress
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Como se trata a 
hipertensão arterial?
O tratamento da hipertensão arterial 
depende da sua gravidade. Numa primeira 
instância, deve-se alterar os hábitos alimen-
tares e estilos de vida. Caso isto não seja 
possível existem medicamentos disponíveis 
para o tratamento da hipertensão arterial.
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SIGA-NOS NAS 
REDES SOCIAIS 
Conheça todos os problemas e dicas sobre Saúde.

Conheça os nossos guias práticos 
sobre a saúde.

https://www.agilcare.pt/guiaspraticos-ebooks-agilcare

Visite o nosso site em 
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Hipertensão arterial 
na gravidez

Se sofrer de hipertensão arterial deve 
consultar o seu médico antes de tentar 
engravidar. Esta patologia afeta 5-10% 
das mulheres grávidas e constitui uma 
causa importante de doença e mortali-
dade, quer para a mãe como para o 
feto. Uma mulher com hipertensão 
arterial deve ser seguida antes de 
engravidar para que a pressão arterial 
seja controlada. 
A medicação deve ser revista para que 
não seja prejudicial para o bebé. 

Devo consultar o médico antes 
de engravidar?
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Hipertensão arterial 
nas crianças

A prevalência de hipertensão arterial 
em crianças e adolescentes entre os 4 
e os 18 anos de idade varia de 2,2% a - 
13%. 

As crianças também podem ter 
a pressão arterial alta?

O consumo de açúcar e sal nas 
crianças e adolescentes está relaciona-
do com o maior risco de desenvolvi-
mento de hipertensão arterial. As 
quantidades de ingestão para crianças 
e adolescentes são, assim, inferiores às 
quantidades recomendadas a um 
adulto. 

As crianças devem consumir a 
mesma quantidade de sal ou 
açúcar do adulto?

Tal como nos adultos, a hipertensão 
arterial pode ser considerada primária 
ou secundária. Na infância está, nor-
malmente, associadas a sintomas 
como: 

   Epidemia da obesidade; 
   Sedentarismo; 
   Consumo excessivo de sal ou açúcar; 
   Consumo de álcool e tabaco; 
   Diabetes; 
   Colesterol elevado. 

E pode também surgir como sintoma 
de doenças como: apneia do sono, 
doença renal, doença endocrinológia 
ou à toma de medicamentos. 

Quais são as causas da hiper-
tensão arterial na infância?
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Alimentação e 
Hipertensão Arterial  
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Na dieta para hipertensos deve 
priorizar alimentos ricos em fibras, 

minerais, gorduras saudáveis e 
antioxidantes, como: 
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  Laticínios com pouca gordura e sem açúcar: iogurte 
desnatado ou queijo ricota.

Frutas frescas: como uva, tangerina, abacate, moran-
go, melancia, banana e laranja.

Cereais integrais: como arroz integral e pão de aveia. 

Legumes: abóbora, pepino, tomate, cebola, alho e 
pimentão.

Verduras: como brócolos, rúcula, alface, repolho e 
agrião. 

Proteínas com baixo teor de gordura: peixe, frango, 
peru, ovos e tofu. 
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Alimentos indicados 
para baixar a pressão 
alta:

Româ
Previne inflamações promovendo o 
relaxamento dos vasos sanguíneos, o 
que ajudará a baixar a pressão alta. 
Pode consumir a fruta ao natural ou 
adicionar em sumos, iogurtes e sala-
das. 
  

O chá verde promove a saúde das 
artérias. Tenha atenção ao seu con-
sumo, o recomendado é no máximo 3 
chávenas por dia. 

Chá Verde

Cada 100g de sementes de abóbora 
tem cerca de 820 mg de potássio, um 
mineral importante para auxiliar na 
eliminação do excesso de sódio pela 
urina. Pode consumir assada, inteira 
ou triturada e adicionada em iogurtes, 
frutas ou sopas. 

Sementes de abóbora

Iogurte
O iogurte desnatado é rico em cálcio, 
fundamental para relaxar os músculos 
do coração e assim, baixar a pressão 
alta.  É preferível que seja consumido 
de forma natural, no entanto pode 
sempre adicionar frutas ou mel. 

Gengibre
O gengibre é rico em gingerol, zinge-
rona e curcumeno, compostos bioati-
vos com propriedades antioxidantes 
que promovem o relaxamento das 
artérias e melhoram a circulação de 
sangue. Por dia não deve exceder a 
ingestão de 5g. 

Beterraba
A beterraba contribui também para o 
relaxamento das artérias e melhora a 
circulação de sangue que ajuda a 
baixar a pressão alta. 

O Plano de Saúde da Agilcare 
oferece descontos até 60% em 
consultas de cardiologia e 
outras especialidades, análises 
clínicas e exames. Adira já à 
Agilcare e cuide da sua saúde!
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