
Hipertensão Arterial

É um distúrbio no qual os vasos sanguíneos 
exibem uma pressão sanguínea 
constantemente alta. Quanto mais alta a 
pressão sanguínea, mais esforço o coração 
tem que fazer para bombear o sangue.

Riscos da pressão arterial 
descontrolada

Apenas 50% das 

pessoas com 
hipertensão sabem 
que têm pressão 
arterial alta.

Causas comuns

• Idade
• Estresse ou Ansiedade
• Diabetes
• Consumo de álcool
• Tabaco
• Histórico familiar
• Consumo excessivo de sal
• Sobrepeso

Sintomas

• Dor de cabeça
• Sangramentos do nariz
• Dor no peito
• Tonturas ou vertigens 
• Palpitações cardíacas

Derrames

Infarto Agudo do miocárdio 
ou insuficiência cardíaca

Danos oculares

Outros fatores de risco, 
danos aos órgãos ou 
doenças

Normal - Alta
PAS 130 – 139 
PAD 85 – 89 

Hipertensão
Grau 1
PAS 140 – 159 
PAD 90 – 99 

Hipertensão
Grau 2
PAS ≥ 160
PAD  ≥ 100

Nenhum outro fator
Baixo Baixo Moderado Alto

1 ou 2 Fatores de risco Baixo Moderado Alto

≥ 3 fatores de risco
Baixo Moderado Alto Alto

Danos aos órgãos, CKD 
grau 3, Diabetes mellitus, 
ECV

Alto Alto Alto

Diretrizes da Sociedade Unrestrictedacional de Hipertensão Arterial  (ISH)

Níveis de pressão arterial e classificação de risco simplificada

O fator de risco nº 1 que 

contribui para a mortalidade no 
mundo.

Cerca de

10 milhões de 
pessoas
morrem todos os 
anos

Comprometimento
Renal

Prevenção e Tratamento

PAS: Pressão arterial sistólica
PAD: Pressão arterial diastólica

Referência:
• Unrestrictedacional Society of Hypertension.

• ISH Global Hypertension Parctice Guidelines. May, 2020

• Organização Mundial da Saúde, OMS
• Organização Pan-Americana da Saúde, OPS

PAS < 130

PAD < 85

Medição da pressão arterial

Costas 
com
apoio

Não conversar durante as 
medições

Usar uma pulseira de tamanho 
apropriado

Braço descoberto e apoiado; meio 
braço ao nível do coração

Usar um 
dispositivo 
eletrônico 
validado

Pés no chão

Reduza a 
ingestão de sal Mantenha um

peso ideal

Pratique
exercícios

Pare de beber
e fumar

Escolha uma
dieta saudável

Consulte seu
médico

Monitore sua
pressão arterial

As categorias de risco variam de acordo com a idade e o sexo.


