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A pandemia do Covid-19 tem causado

apreensão a todos, especialmente em

pessoas mais idosas, com problemas

respiratórios pré - existentes, diabetes e

hipertensão.

https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/hipertensao-
arterial-prevencao-combate-tratamento-e-relacao-com-o-coronavirus

https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/colunistas/evandro-guimaraes/2020/08/30/noticias-
saude,262102/remedios-para-controle-da-hipertensao-arterial-realmente-funcionam.shtml

Hipertensão e coronavírus



COVID-19: perguntas e respostas Centro de 

Telemedicina da UCS
Quais são condições clínicas de risco para desenvolvimento 

de
complicações?

Pessoas com 60 anos ou mais; cardiopatas graves ou

descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,

revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial

sistêmica descompensada);

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-covid19-editora.pdf

https://pixabay.com/pt/illustrations/ponto-de-
interroga%C3%A7%C3%A3o-perguntando-3978394/



pneumopatas graves ou descompensados

(dependentes de oxigênio, portadores de asma

moderada/grave, DPOC); imunodeprimidos;

doentes renais crônicos em estágio avançado

(graus 3, 4 e 5); diabéticos e gestantes de alto

risco.

https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-covid19-editora.pdf

https://pixabay.com/pt/illustrations/ponto-de-

interroga%C3%A7%C3%A3o-pergunta-1019820/



O tratamento de doenças prévias como hipertensão e diabetes 

deve ser interrompido? 

Não. Não interromper o uso de medicações contínuas. Os

inibidores da ECA, assim como os inibidores ou bloqueadores da

enzima angiotensina, não demonstraram causar maiores riscos

para o usuário que for infectado.
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-covid19-editora.pdf

https://pixabay.com/pt/illustrations/nuvem-interroga%C3%A7%C3%A3o-d%C3%BAvida-quest%C3%A3o-1076014/



Como a hipertensão resulta em complicações graves de COVID-
19?

A relação entre hipertensão e o desenvolvimento de casos graves

de COVID-19 é complexa. Alguns especialistas acreditam que a

pressão sanguínea descontrolada resulta em inflamação crônica

em todo o corpo, o que danifica os vasos sanguíneos e resulta na

desregulação do sistema imunológico.

https://www.unimed.coop.br/web/guest/viver-bem/saude-em-pauta/hipertensao-riscos-na-pandemia-para-quem-tem-a-doenca#:~:text=a%20COVID%2D19-
,Cuidados%20gerais%20para%20hipertensos%20durante%20a%20pandemia,manter%20a%20higiene%20%C3%A9%20primordial.



Isso resulta em dificuldade de combate ao vírus ou em uma reação

exagerada e perigosa do sistema imunológico à COVID-19.

https://www.unimed.coop.br/web/guest/viver-bem/saude-em-pauta/hipertensao-riscos-na-pandemia-para-quem-tem-a-doenca#:~:text=a%20COVID%2D19-
,Cuidados%20gerais%20para%20hipertensos%20durante%20a%20pandemia,manter%20a%20higiene%20%C3%A9%20primordial.



Ter hipertensão, então, é uma condição que dificulta o tratamento de 
COVID-19?

A hipertensão está muito associada às doenças cardiovasculares,

especialmente o infarto, ou o AVC, mas também pode levar a outros

quadros.
Maira Polcheira, médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh)

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/21/interna_bem_viver,1268925/hipertensos-sao-mais-vulneraveis-a-covid-19-cuidados-devem-ser-redobrados.shtml

https://pixabay.com/pt/photos/press%C3%A3o-arterial-
medidor-de-press%C3%A3o-2310824/



Esse quadro de inflamação crônica que o indivíduo vai

desenvolvendo ao longo da vida e liberando substâncias no

organismo que favorecem a trombose e as isquemias

disseminadas, fazem com que esse indivíduo se torne mais

suscetível a desenvolver as complicações do Covid- 19.

Maira Polcheira, médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh)
https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/21/interna_bem_viver,1268925/hipertensos-sao-mais-vulneraveis-a-covid-19-cuidados-devem-ser-redobrados.shtml



Por isso, é fundamental que esse indivíduo esteja tratando a

hipertensão, e esteja sempre com a pressão controlada.

Maira Polcheira, médica nefrologista do Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh)
https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2021/05/21/interna_bem_viver,1268925/hipertensos-sao-mais-vulneraveis-a-covid-19-cuidados-devem-ser-redobrados.shtml

https://pixabay.com/pt/photos/press%C3%A3o-arterial-medida-sa%C3%BAde-3773347/



HIPERTENSÃO ARTERIAL O QUE É ? 

https://pixabay.com/pt/vectors/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-pensamento-5656992/



Definição e conceito

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 
Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658

https://pixabay.com/pt/photos/press%C3%A3o-arterial-a-hipertens%C3%A3o-
5282045/

Trata-se de uma condição multifatorial, que depende de fatores genéticos,

ambientais e sociais, caracterizada por elevação persistente da pressão

arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou

PA diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, medida com a técnica

correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de

medicação anti-hipertensiva.



CAUSAS

SINTOMAS



A pressão alta é silenciosa. 

Normalmente os sintomas só aparecem quando a

hipertensão já existe há algum tempo e um pouco antes

de complicações como infartos, acidentes vasculares e

problemas nos rins.

Prof. Dr. José Artur da Silva Emim



Impacto da Hipertensão Arterial nas Doenças

Cardiovasculares

Associa-se a fatores de risco metabólicos para as doenças dos sistemas

cardiocirculatório e renal, como dislipidemia, obesidade abdominal,

intolerância à glicose, e diabetes melito (DM).

Além disso, apresenta impacto significativo nos custos médicos e

socioeconômicos, decorrentes das complicações nos órgãos-alvo, fatais e

não fatais, como:

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658



Impacto da Hipertensão Arterial nas Doenças
Cardiovasculares

Coração: doença arterial coronária (DAC), insuficiência cardíaca (IC),

fibrilação atrial (FA) e morte súbita;

Cérebro: acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico (AVEI) ou

hemorrágico (AVEH), demência;

Rins: DRC que pode evoluir para necessidade de terapia dialítica; e

Sistema arterial: doença arterial obstrutiva periférica (DAOP)
• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658



Na maioria das vezes não é possível saber com precisão a 

causa da hipertensão arterial, mas sabe-se que muitos 

fatores podem ser responsáveis.

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

https://pxhere.com/pt/photo/1576251

http://www.crfsp.org.br/


www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

Genética Os fatores genéticos podem influenciar os níveis de PA

entre 30-50%.7 No entanto, devido à ampla diversidade de genes,

às variantes genéticas estudadas até o momento e à miscigenação

em nosso país, não foram identificados dados uniformes com

relação a tal fator.

• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658

http://www.crfsp.org.br/


Pessoas da raça negra são mais propensas a pressão alta.

Fonte Imagem: http://www.culturalivre.net/2008/11/21/nego-aco/negrosjpg/

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


O envelhecimento aumenta o risco em 
ambos os sexos.

Fonte Imagem: http://www.gandaiabr.net/2008/06/tipos-e-consequencias-da-obesidade.html

Com o envelhecimento, a PAS torna-se um problema mais significante,
resultante do enrijecimento progressivo e da perda de complacência
das grandes artérias.

• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658



Fonte Imagem: http://www.gandaiabr.net/2008/06/tipos-e-consequencias-da-obesidade.html

Parece haver uma relação direta, contínua e quase linear entre o excesso

de peso (sobrepeso/obesidade) e os níveis de PA.

• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658



Algumas pesquisas apontam que o álcool colabora para o possível
enrijecimento das artérias (cardiologista Francisco Flávio Costa Filho).

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. - Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658

Consumo máximo diário de álcool / etanol

Homens - 30g por dia
Cerveja - (4% álcool) - 30g = 720ml - (uma garrafa ou duas latinhas) 

Vinho - (12% álcool) - 30g = 240ml - (dois copos) 

Destilados - (40% álcool) - 30g = 60ml - (duas doses)

Mulheres - 15g por dia

Metade das quantidades acima



Há uma associação direta entre sedentarismo, 

elevação da PA

• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658

Fonte Imagem:http://mamaequeroserpop.wordpress.com/2009/11/26/ideias/



Sal em excesso

Fonte Imagem: http://escoladaalimentacao.blogspot.com/2008/03/principais-erros-alimentares-dos.html

A ingestão elevada de sódio tem-se mostrado um fator de risco para a elevação

da PA, e consequentemente, da maior prevalência de HA. A literatura científica

mostra que a ingestão de sódio está associada a DCV e AVE, quando a ingestão

média é superior a 2 g de sódio, o equivalente a 5 g de sal de cozinha.

• Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020 Barroso et al. 

• Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658



Consequências

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Doença 
coronariana

Hipertrofia do 
ventrículo esquerdo

Doenças da aorta e 
vasculares periféricas

Lesão Renal Lesão Cerebral

Insuficiência 
cardíaca

Aumento do 
átrio esquerdo

Fibrilação 
atrial

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


Essa multiplicidade de consequências coloca a hipertensão

arterial na ORIGEM das doenças cardiovasculares e caracteriza-

a como uma das CAUSAS de maior redução da qualidade e

expectativa de vida dos indivíduos.

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


A Pressão Arterial deve ser aferida com técnica adequada,

utilizando-se aparelhos confiáveis e devidamente calibrados,

respeitando-se as recomendações para este procedimento.

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

https://pxhere.com/pt/photo/1439295

http://www.crfsp.org.br/


CAUSAS

PACIENTES ESPECIAIS
www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


Desaparecimento dos sons na ausculta durante
a deflação do manguito, geralmente entre o
final da fase I e o início da fase II dos sons de
Korotkoff.

Medidas falsamente aumentadas devido à rigidez
arterial.

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


ü Mais frequente nos idosos (Fotherby and Potter, 1993)

ü Medidas domiciliares (MRPA)

ü Monitorização ambulatorial da PA (MAPA)

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


Gestantes

Fonte – imagem: http://www.portalmidia.net/wp-content/uploads/16_MHG_1601_mul_gravidez.jpg



Bolsa inflável 
estreita

Bolsa inflável 
larga

PA falsamente 
elevada

PA falsamente
baixa

https://pixabay.com/pt/illustrations/emagrecimento-
exerc%C3%ADcio-f%C3%ADsico-1136637/



ü Redução de peso corporal;
ü Exercício físico regular;

ü Redução da circunferência abdominal e gordura corpórea (IMC);
ü Redução da ingestão de sódio;
ü Redução da ingestão de álcool;

ü Abandono do tabagismo;
ü Controle da dislipidemias e do DM;

ü Evitar drogas que podem elevar a PA.

TRATAMENTO
NÃO-MEDICAMENTOSO (MEV)

www.crfsp.org.br: Manejo de tratamento com hipertensão

http://www.crfsp.org.br/


O risco associado ao tabagismo é proporcional ao número de cigarros fumados e à
profundidade da inalação.

Parece ser maior em mulheres do que em homens.



TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

https://pixabay.com/pt/photos/hipertens%C3%A3o-press%C3%A3o-alta-867855/



• AFRODESCENDENTES: Boa eficácia dos diuréticos
• IDOSOS: Diuréticos, bloqueadores de canal de cálcio, IECA
• GRAVIDEZ: Metildopa
• OBESIDADE: IECA (aumentam a sensibilidade a insulina )
• DIABETE MELLITO: IECA, diuréticos em baixas doses
• CARDIOPATIA ISQUÊMICA: Propranolol
• INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: Diuréticos, IECA 

SITUAÇÕES ESPECIAIS



PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

PRÁTICAS QUE ESTIMULAM OS MECANISMOS NATURAIS
DE PREVENÇÃO DE AGRAVOS E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE
POR MEIO DE TECNOLOGIAS CONSIDERADAS EFICAZES E
SEGURAS, DENTRO DE UMA VISÃO AMPLIADA DO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, QUE VISA A PROMOÇÃO
GLOBAL DO CUIDADO HUMANO.

ACUNPUNTURA, FITOTERAPIA, HOMEOPATIA, HOJE
INSERIDAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.



AGRADEÇO A ATENÇÃO


