
Condição em que a força do sangue contra a parede das artérias é muito
grande.

Muito comum
Mais de 2 milhões casos por ano (Brasil)

O tratamento é feito com auxílio médico

Requer um diagnóstico médico

Não requer exames laboratoriais ou de imagem

Crônico: pode durar anos ou a vida inteira

Normalmente, a hipertensão é definida como a pressão arterial acima de
14/9 e é considerada grave quando a pressão está acima de 18/12.

Em geral, a pressão arterial elevada não tem sintomas. Ao longo do
tempo, se não for tratada, poderá causar problemas de saúde, como
doenças cardíacas e acidente vascular cerebral.

Adotar uma dieta saudável com menos sal, praticar exercícios físicos
regularmente e tomar medicamentos pode ajudar a baixar a pressão
arterial.
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Esta doença normalmente não tem sintomas

Pressão alta
Também chamada de: Pressão arterial elevada

Sintomas
Requer um diagnóstico médico
Em geral, a pressão arterial elevada não tem sintomas. Ao longo do

tempo, se não for tratada, poderá causar problemas de saúde, como

doenças cardíacas e acidente vascular cerebral.

www.google.com.br/search?q=Pressaõ+alta
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Como você pode se cuidar
Exercício físico: Fazer uma atividade aeróbica por 20-30 minutos, cinco dias por
semana, melhora a condição cardiovascular. Em caso de lesão, praticar uma
atividade que evite usar o grupo muscular ou articulação lesionados pode ajudar a
manter a disposição física durante a recuperação.

Gerenciamento de estresse: Buscar uma atividade agradável ou verbalizar uma
frustração para reduzir o estresse e melhorar a saúde mental.

Cessação tabágica: Parar de fumar tabaco.

Monitor domiciliar de pressão arterial: O monitoramento regular da pressão
arterial pode ajudar a diagnosticar a pressão alta.

Dieta pobre em sal: Uma dieta que restringe o consumo de sal (cloreto de sódio)
e outras formas de sódio a não mais que 1.500 a 2.400 mg por dia.

Medicamentos
Inibidor da ECA: Relaxa os vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial e previne
danos nos rins relacionadas ao diabetes.

Diurético: Aumenta a produção de urina para liberar o excesso de sal e água.

Betabloqueador: Retarda a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial.
Quando usado como colírio, reduz a pressão ocular.

Anti-hipertensivo: Reduz a pressão arterial.

Bloqueador de canal de cálcio: Relaxa os vasos sanguíneos.

Especialistas
Cardiologista: Especialista em distúrbios do coração.

Nefrologista: Trata distúrbios renais.

Clínico geral: Previne, diagnostica e trata doenças.

Consulte um médico para receber orientação

Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.

Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Saiba mais

Tratamentos
O tratamento é feito por meio de cuidados individuais e do
uso de diuréticos
Adotar uma dieta saudável com menos sal, praticar exercícios físicos

regularmente e tomar medicamentos pode ajudar a baixar a pressão

arterial.

www.google.com.br/search?q=Pressaõ+alta
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http://www.einstein.br/guia-doencas-sintomas/info/#21
http://support.google.com/websearch?p=medical_conditions

