hipertensão arterial
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Conselhos para quem é hipertenso:
Avalie regularmente a sua
tensão arterial;



Siga as instruções do seu
médico e da restante equipa de
saúde;



A escolha do tratamento é
individualizada;



» quem fuma
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» alimentação saudável
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No caso dos doentes diabéticos ou com patologia cardiovascular, cerebrovascular e
renal, estes valores deverão ser
inferiores a 130/85 mmHg,
para minimizar o risco de
complicações.



O que é a hipertensão arterial
(HTA)?
Fala-se de hipertensão
arterial quando existe elevação
da pressão arterial para valores
iguais ou superiores a 140/90
mmHg.



Uma avaliação ocasional
acima dos valores referidos não
é suficiente para o diagnóstico
de HTA, é necessária a persistência da elevação em várias
medições.


Nas avaliações em casa, os
valores normais deverão ser
menores, isto é, inferiores a
130/85 mmHg.



É uma das doenças mais comuns da população mundial.



É mais frequente no sexo
masculino.



A hipertensão arterial causa
diminuição da esperança de
vida e aumento da mortalidade.


Quais são os sintomas de HTA?

Geralmente, não existem sintomas que sejam relacionados
apenas com a hipertensão
arterial, no entanto, dores de
cabeça, visão turva, tonturas,
sangramento pelo nariz e
cansaço podem ser alguns.
A HTA é chamada de "assassina silenciosa" pois, geralmente, não causa qualquer
tipo de sintoma durante muitos
anos. Daí a importância de
medir a tensão arterial regularmente.

Quais são as consequências da
Hipertensão Arterial?

Se a HTA não for controlada,
causa lesões em diferentes
órgãos do corpo humano, tais
como cérebro, coração, olhos
e rins.
As doenças mais comuns são o
acidente vascular cerebral (popularmente conhecida por
trombose) e enfarte agudo do
miocárdio (popularmente conhecido por ataque cardíaco).
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O serviço de cardiologia/ucic está à sua disposição para esclarecimento de dúvidas. Poderá
contactar o médico ou a enfermeira responsável.

Telef.: 259300500

extensão: 4514 / 4436

centro hospitalar de trás-os-montes e alto douro, epe
rua da noruega - lordelo
5000 - 508 vila real

