
Cerca de 3 milhões de portugueses têm pressão arterial elevada, também cha-
mada hipertensão. Isso surge quando a pressão do seu sangue na parede das
artérias é superior ao normal. A hipertensão foi noutros tempos chamada «o
assassino silencioso» porque não se acompanha de sintomas, mas aumenta o
risco de acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos e doença renal. 
A pressão arterial é a força que o sangue exerce ao pulsar contra as paredes

das artérias. A pressão que corresponde ao batimento do coração é a chama-
da pressão sistólica (é o primeiro número, o mais alto dos registos de tensão
arterial). A pressão entre dois batimentos cardíacos, quando o coração está
em repouso, é a chamada pressão diastólica (o segundo número, o mais bai-
xo dos registos). Nos adultos com mais de 18 anos considera-se normal uma
pressão abaixo de 140/90, mas uma pressão inferior a 120/80 é ainda mais se-
gura.

Quais são as causas da pressão arterial elevada?
As causas precisas da elevação da pressão arterial são muitas vezes desconhe-
cidas. Quando isso acontece, diz-se que a pessoa tem hipertensão «primária»
ou «essencial». Por vezes, a hipertensão está relacionada com uma situação
específica, como a doença renal ou do sistema nervoso central. É a chamada
hipertensão secundária. Independentemente da sua causa, é importante con-
trolar a pressão arterial.

O que pode fazer-se?
Pode fazer muitas coisas para ajudar a controlar a pressão arterial. Estes são
alguns dos passos a ter em conta.
• Deixar de fumar. Isto reduz o risco de acidente vascular cerebral e de muitos 
outros problemas.

• Alimentação saudável, pobre em sal e gordura.
• Perder peso, se ele for excessivo. Os quilos a mais sobrecarregam o coração.
• Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. O álcool pode aumentar a pressão nas
artérias.

• Fazer mais exercício. Escolha um programa de exercício de que goste. Um sim-
ples passeio a pé durante 20 a 30 minutos por dia pode fazer uma grande dife-
rença.

• Se o seu médico prescrever medicamentos para a hipertensão, tome-os exacta-
mente conforme foram prescritos. Nunca deixe de tomar um medicamento nem
altere as doses sem falar primeiro com o seu médico.
Existem muitos medicamentos para o tratamento da hipertensão. O seu

médico pode informá-lo acerca das escolhas possíveis. Por vezes o melhor 

Monitorização da pressão
arterial
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M
onitorização da pressão arterial

Na maioria das pessoas a pressão arterial
mais segura é igual ou inferior a 120/80.

Conselhos aos
Doentes:

Faça uma alimentação saudável, pobre em
sal e gordura.

Faça mais exercício escolhendo um 
programa de que goste ou um passeio a
pé durante 20 a 30 minutos diários.



esquema de tratamento demora algum tempo a ser definido, por isso não fi-
que desanimado se a pressão arterial não voltar imediatamente ao normal.

Deverá verificar a sua própria pressão arterial?
Quando se vai medir a pressão arterial, muitos doentes têm o que os médicos
chamam «hipertensão de bata branca». A pressão arterial tem tendência a
ser mais elevada no consultório do que noutros locais. Para que a pressão
possa ser verificada fora do consultório, muitos médicos sugerem que os
doentes a meçam em casa.
Uma pessoa que não tenha problemas auditivos poderá facilmente medir a

sua pressão usando um estetoscópio e um esfigmomanómetro (ver ilustra-
ção). No entanto, isto pode ser incómodo e os estetoscópios podem ser, por
vezes, difíceis de usar. Os monitores de pressão electrónicos, que não exigem
a utilização do estetoscópio, são bons na maioria dos casos. Os aparelhos usa-
dos no braço são mais precisos; os que fazem os registos no dedo ou no pulso
são frequentemente menos precisos.
Alguns médicos recomendam a utilização de um aparelho que faça a insu-

flação da braçadeira automaticamente. Estes aparelhos são ligeiramente mais
caros, mas compensam, porque quando é o doente a insuflar a braçadeira, o
simples acto de o fazer origina a variação da pressão arterial. Em geral, os
aparelhos de boa qualidade têm um preço muito acessível, em alguns países,
as companhias de seguros comparticipam integralmente na sua aquisição.

Garanta que a sua monitorização seja precisa
Se comprar um aparelho para usar em sua casa, peça ao seu médico que verifi-
que a sua precisão. Posteriormente, de quando em quando, procure verificar
junto do seu médico se ele mantém a necessária precisão. Se optar por um apa-
relho com braçadeira, assegure-se que ela tem as dimensões adequadas para o
seu braço.
Os aparelhos estão a ser melhorados continuamente, por isso peça ao seu

médico que o aconselhe na compra. O seu farmacêutico também o pode aju-
dar, bem assim como ensinar a utilizá-lo.

Que fazer se a pressão for elevada
Se a sua pressão for elevada em vários momentos (sistólica superior ou igual
a 140 e diastólica superior ou igual a 90), telefone ou vá ao seu médico. Pode
ter necessidade de começar a tomar medicamentos ou de alterar a medicação
para que a sua pressão arterial desça.

Conselhos aos
Doentes:

Monitorização da pressão arterial
(continuação)
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Esta informação não substitui o tratamento médico

Uma pessoa que não tenha problemas 
auditivos poderá facilmente medir a sua
pressão usando um estetoscópio e um 
esfigmomanómetro.

Os aparelhos estão a ser melhorados 
continuamente, por isso peça ao seu 
médico que o aconselhe na compra. O seu
farmacêutico também o pode ajudar, bem
assim como ensinar a utilizá-lo.

Os monitores de pressão electrónicos,
que não exigem a utilização do 
estetoscópio, são bons na maioria dos 
casos; os aparelhos usados no braço são
mais precisos.


