
DIA DA PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

 

A Hipertensão Arterial é uma das principais causas de doenças que aflige o 

brasileiro e está entre os problemas de saúde responsáveis pelos maiores índices de 

mortalidade no Brasil. Afeta todos os indivíduos independente de raça ou sexo, “ataca 

homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, idosos e crianças, gordos e magros, 

pessoas calmas e nervosas” (HIPERTENSÃO, 2011). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2011), a hipertensão acomete 25 

% da população brasileira adulta, podendo atingir mais de 50% após os 60 anos. Afeta 

cerca de 5% das crianças e adolescentes e é causa de 40% dos infartos, 80% dos derrames 

e 25% dos registros de insuficiência renal terminal. 

A hipertensão é caracterizada pelo aumento da pressão interna dos vasos 

sanguíneos, ultrapassando os valores ideais de 120 x 80mmHg. No entanto, para ser 

considerada pressão alta, os valores pressóricos devem estar acima de 140 x 90mmHg 

(HIPERTENSÃO, 2011). 

Trata-se de um distúrbio comum que afeta os vasos sanguíneos, coração, rins e 

cérebro, e, se não tratada, aumenta a probabilidade de trombose coronariana, AVC e 

insuficiência renal. O controle da pressão arterial está relacionado diretamente com os rins 

(RANG et al., 2007; HIPERTENSÃO, 2011). 

É uma doença silenciosa, sem sintomas clássicos. A presença de alguns dados 

clínicos como dores de cabeça, sangramentos nasais, tontura, rubor facial e cansaço podem 

estar associados à hipertensão (RANG et al., 2007; HIPERTENSÃO, 2011). 

As causas da pressão alta ainda não estão bem claras. Sabe-se que fatores 

genéticos, hábitos de vida (consumo excessivo de sal, álcool, sedentarismo, obesidade), 

idade e raça (idosos e negros estão mais propensos) podem influir para seu surgimento. 

O aumento da resistência vascular periférica desencadeia a resposta fisiológica dos 

sistemas cardiovascular, nervoso e renal, fornecendo alvos para a ação farmacológica 

(RANG et al., 2007). 

O tratamento desta doença envolve medidas farmacológicas e mudanças nos 

hábitos de vida como aumento de exercícios físicos, redução de sal na dieta e das gorduras 

saturadas e aumento no consumo de frutas e fibras, redução do peso corpóreo e da 

ingestão de álcool. Deve-se evitar o fumo, excesso de açucares e o estresse diário. 

Na terapia farmacológica são empregados diversos medicamentos de acordo com a 

necessidade, possibilidade e resposta ao tratamento de cada paciente. Entre os 

medicamentos anti-hipertensivos estão os diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da ECA, 

antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, antagonistas do cálcio, antagonistas dos 



receptores de angiotensina II, entre outras classes utilizadas em associação (RANG et al., 

2007). 

Dessa forma, evite o sedentarismo, tenha bons hábitos alimentares, não fume e 

nunca deixe de procurar um médico quando apresentar alguma alteração em seu corpo, 

pois toda doença, assim como a Hipertensão, quando diagnosticada em fase inicial, pode 

ser controlada com introdução de terapia medicamentosa aliada a mudanças nos hábitos de 

vida. 
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