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O QUE É PRESSÃO ARTERIAL (PA)? 
• A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede 

das artérias.  
• Ela é medida em milímetros de mercúrio (mmhg). 
• Depende: 

 força de contração do coração; 
Resistencia periférica; 
Volume de sangue circulante; 
Viscosidade do sangue; 
Elasticidade das paredes dos vasos.  

 
 



VALOR DE PRESSÃO ARTERIAL 

• Sangue expulso do                              Sístole 

 

• Sangue volta para                                Diástole 

 

• A pressão arterial é transcrita com o valor da pressão sistólica seguido 
por uma barra e o valor da pressão diastólica. Por exemplo: 
120/80mmHg (milímetros de mercúrio) – Lê-se: cento e vinte por oitenta. 
 



APARELHOS PARA VERIFICAR PA   

Manguito 



COMO SE MEDE A PA? 
• O paciente deve ser colocado sentado, com ambos os pés encostando no chão e com as costas retas, 

apoiadas no encosto da cadeira. 
• Os braços devem ficar esticados, apoiados em uma mesa, mais ou menos na mesma altura do 

coração. 
• Coloque a braçadeira ao redor do braço do paciente (de preferência o esquerdo), ficando a mesma 

cerca de 2 cm acima da fossa cubital (dobra do braço). 
• Palpe a artéria braquial logo abaixo da fossa cubital e ponha o diafragma do estetoscópio em cima 

desta. 
• Com o estetoscópio ao ouvido, comece a inflar a braçadeira. 
• A partir de um certo momento, você começará a ouvir a pulsação da artéria. Continue inflando até o 

som do pulso desparecer. 
• Comece a esvaziar a braçadeira de forma bem lenta. Quando o som do pulso reaparecer, veja qual é 

o valor que o aparelho está mostrando. Esta é a pressão sistólica, chamada popularmente de pressão 
máxima. 

• Continue desinsuflando a braçadeira. Quando o som do pulso desaparecer de vez, veja qual é o valor 
que o aparelho está mostrando. Esta é a pressão diastólica, chamada popularmente de pressão 
mínima. 
 



QUAIS OS ERROS MAIS COMUNS 

• Um dos erros mais comuns na hora de medir a pressão arterial é achar que 
não é preciso preparo algum antes da pressão ser aferida. Situações simples e 
triviais, tais como ter fumado ou ter feito algum esforço físico logo antes da 
aferição dos valores, podem provocar elevações artificiais da pressão arterial, 
levando à uma interpretação errada do grau de hipertensão do paciente. 

• Outro erro comum é medir a pressão arterial mais de uma vez seguida, sem dar 
pelo menos 1 minutos de intervalo entre cada aferição. 

• As principais diretrizes internacionais de hipertensão sugerem as seguintes 
providências antes da aferição da pressão arterial: 

 



• Os pacientes devem estar sentados e calmos por pelo menos 5 minutos 
antes da aferição. 

• Os pacientes devem abster-se de fazer esforço físico, fumar ou ingerir 
cafeína durante os 30 minutos que precedem a medição. 

• Não se deve medir a pressão arterial se o paciente estiver com vontade de 
urinar. 

• A medição correta da pressão arterial requer o uso de uma braçadeira 
adequada à circunferência do braço do paciente. Pacientes obesos podem 
precisar de um aparelho com uma braçadeira maior. Pacientes com grandes 
braços, com mais de 45 centímetros de circunferência podem exigir que a 
pressão arterial seja medida no antebraço, e não no braço, como é habitual. 
Outra opção é usar um aparelho com braçadeira grande, feito para medir a 
pressão na coxa. Esse tamanho de braçadeira, porém, não costuma ser tão 
fácil de achar. 
 



• O local mais indicado para se aferir a pressão arterial, seja com o parelho manual 
ou digital, é o braço. Não há preferência pelo braço esquerdo ou direito. Como a 
pressão em um dos braços costuma ser ligeiramente diferente do outro, apenas 
para questões de futura comparação, o ideal é aferir a pressão sempre no mesmo 
braço. 

• Muitos aparelhos digitais são feitos para medir a pressão arterial no punho. A 
medição no punho não é tão confiável quanto á do braço, pois a posição do mesmo 
durante a aferição é capaz de alterar os resultados. Para que a aferição seja 
correta, o punho deve estar apoiado em uma mesa na mesma altura do coração. 
Se o braço estiver para cima ou para baixo, os resultados não serão válidos. 

• Existem também no mercado aparelhos automáticos que medem a pressão no 
dedo. Esses aparelhos não são confiáveis, pois a pressão arterial nas 
extremidades do membro superior é diferente do resto do corpo. 
 

QUAL O MELHOR LOCAL PARA VERIFICAR A PA? 



CURIOSIDADE: SONS DE 
KOROTKOFF 

• Fase 1 ou K1 

• Primeiro som, fraco e seguido por batidas regulares. Equivale à 
Pressão Sistólica. 

• Fase II ou K2 

• Sons da fase I seguidos por sons sibilantes ou por sopros, caracteriza-
se por sons suaves e longos como um murmúrio intermitente. 

• Fase III ou K3 

• Amplificação dos sons da fase II correspondente ao aumento do 
volume de sangue que passa pela artéria ainda parcialmente 
comprimida, os sons são mais crispados. 

• Fase IV ou K4 

• Os sons se tornan súbita e nitidamente abafados. 

• Fase V ou k5 

• Os sons cessam completamente porque a artéria deixa de estar 
comprimida e o fluxo passa a ser laminar. A pressão indicada no 
manômetro corresponde à Pressão Diastólica. 
 



EXEMPLO DOS SONS DE KOROTKOFF 



HIATO AUSCUTATÓRIO 

• O Hiato auscultatório consiste no 
desaparecimento da ausculta durante a deflação 
do manguito, geralmente entre o final da fase I e 
o início da Fase II dos sons de Korotkoff. É mais 
frequente em idosos. Tal achado pode 
subestimar a verdadeira pressão sistólica 
(valores falsamente mais baixos) ou 
superestimar a presão diastólica ( valores 
falsamente mais elevados). Para não incorrer 
neste erro antes de iniciar a medida deve-se 
estimar a pressão sistólica. 



EXEMPLO DE HIATO AUSCULTATÓRIO  



PRESSÃO DIASTÓLICA ZERO 
• A determinação da pressão sistólica na fase 1 

(K1) e a pressão diastólica na Fase 5 (k5 - 
silencio) seguem recomendações internacionais 
como da American Heart Association e Nacionais 
das VI Diretrizes Brasileiras de HIpertensão, 
porém algumas situações especiais merecem 
atenção. Crianças com menos de 13 anos, 
gestantes e pacientes com débito cardíaco alto 
ou com vasodilatação periférica, os sons podem 
ser ouvidos até 0 mmHg. 

• Nessa situação a Fase IV ( Abafamento - K4) 
deve ser utilizada com oindicativa da pressão 
diastólica, entretanto a anotação deve conter 
esta informação, 3x 120/80/0 mmHg. 



PRESSÃO ALTA X PRESSÃO BAIXA 



PRESSÃO ALTA X PRESSÃO BAIXA 



VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL 
Os valores de pressão arterial em indivíduos acima de 18 anos classificam-

se em: 
• Ótima: Pressão sistólica <120 e Pressão diastólica <80 
• Normal: Pressão sistólica <130 e Pressão diastólica: <85 
• Limítrofe: 130-139 e Pressão diastólica:85-89 
• Hipertensão estágio 1: Pressão sistólica: 140-159 e Pressão diastólica: 90-99 
• Hipertensão estágio 2: Pressão sistólica: 160-179 e Pressão diastólica: 100-

109 
• Hipertensão estágio 3: Pressão sistólica: = 180 e Pressão diastólica = 110 
• Hipertensão sistólica isolada: Pressão sistólica: = 140 e Pressão diastólica: < 

90 
 



PRESSÃO ALTA X PRESSÃO BAIXA  
• Também chamada de hipertensão, a pressão alta baseia-se em níveis da 

pressão arterial, mensurada nos membros superiores, acima de 
140x90mmHg. A pressão baixa, ou hipotensão, é a queda abrupta da 
pressão arterial. Na pressão baixa, o conceito geral baseia-se mais nos 
sintomas relacionados do que em valores absolutos da pressão arterial. Por 
exemplo, uma pressão arterial de 100x60mmHg com sintomas de tontura, 
sensação de desmaio, escurecimento visual, suor frio e palidez cutânea, 
claramente pode ser caracterizado como pressão baixa. 

• A semelhança entre ambas é que os sintomas refletem a perda da 
autorregulação da pressão arterial, como alterações visuais, confusão 
mental, dor no peito, entre outros. Já a diferença é que pacientes 
hipertensos, normalmente, são assintomáticos. 



OUTROS SINTOMAS QUE PODEM AJUDAR A DISTINGUIR 
A PRESSÃO ALTA DA PRESSÃO BAIXA INCLUEM 

Sintomas de pressão alta Sintomas de pressão baixa 

Visão dupla ou embaçada Visão turva 

Zumbido nos ouvidos Boca seca 

Dor na nuca Sonolência ou sensação de desmaio 



HIPERTENSÃO 
• A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos. Em 

uma minoria, a hipertensão pode ser causada por uma 
doença relacionada, como distúrbios da tireoide ou em 
glândulas endocrinológicas, como a suprarrenal. 
Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os 
níveis de pressão arterial, entre eles: 

 
• Consumo de bebidas alcoólicas 
• Obesidade 
• Idade 
• Consumo excessivo de sal 
• Gênero e etnia (maior em homens, e em indivíduos de 

cor não branca) 
• Idade 
• Sedentarismo 

 



HIPERTENSÃO 
• Sintomas => Na sua maioria os pacientes hipertensos são assintomáticos, 

podendo ocorrer: dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no 
ouvido, visão turva. 

• Diagnóstico => O diagnóstico de hipertensão é feito pela medida da pressão.  
• Tratamento => A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento para ser 

controlada. 
• Complicações => As principais complicações da hipertensão são AVC, por 

infarto agudo do miocárdio ou doença renal crônica. Além disso, a 
hipertensão pode levar a uma atrofia do músculo do coração, causando 
arritmia cardíaca. 

• Prevenção => Pessoas em idade adulta meçam a pressão pelo menos uma 
vez por ano como forma de acompanhamento e outros hábitos de vida 
saudáveis podem ser adotados.  
 
 



HIPERTENSÃO MITOS E VERDADE 
 
 • Só idosos têm hipertensão?                                

 
• Se eu não tenho nenhum sintoma,  
• minha pressão é normal?   

 
• A pressão é estável durante todo o dia? 
 
• O estresse causa aumento da pressão? 

 
• Tomar café aumenta a pressão? 

 
• Idosos e diabéticos têm mais dificuldade em controlar a pressão arterial?  

 
 

MITO 

MITO 

MITO 

VERDADE 

MITO 

VERDADE 



HIPOTENSÃO 

• Hipotensão, ou pressão baixa, significa que a sua 
pressão arterial é mais baixa do que o esperado. 
Na maioria dos adultos saudáveis, a pressão baixa 
não causa problemas ou sintomas. Em alguns 
casos, ela pode até ser normal. Por exemplo, as 
pessoas que se exercitam regularmente podem ter 
uma pressão arterial mais baixa do que pessoas 
que são sedentárias. 

• Mas se a pressão arterial cai subitamente ou 
causa sintomas como tontura e desmaio, pode 
ser um problema de saúde. 



TIPOS DE HIPOTENSÃO 

• Hipotensão postural ou 
ortostática; 

• Hipotensão pós-prandial; 
• Hipotensão neural mediada; 
• Atrofia de múltiplos sistemas. 

 



HIPOTENSÃO POSTURAL OU 
ORTOSTÁTICA 

 
• É uma queda súbita da pressão arterial 

quando a pessoa se levanta de uma 
posição sentada ou deitada. Normalmente, 
a gravidade faz com que o sangue se 
acumule nas pernas quando a pessoa se 
levanta rapidamente. O corpo compensa 
isso aumentando sua frequência cardíaca e 
contraindo os vasos sanguíneos, garantindo 
sangue suficiente indo para o cérebro. 

• Em pessoas com hipotensão ortostática, esse 
mecanismo de compensação falha e a 
pressão arterial cai, levando a sintomas 
como tonturas, vertigens, visão turva e até 
mesmo desmaios. 
 



HIPOTENSÃO PÓS-PRANDIAL 
 • Hipotensão pós-prandial é uma queda da pressão 

arterial após a ingestão de grandes refeições 
(almoço e jantar). Ela afeta principalmente adultos 
mais velhos. Assim como a gravidade puxa o 
sangue para o seu pé, uma grande quantidade 
de sangue flui para o seu aparelho digestivo 
depois de uma refeição. 

• Normalmente, o corpo compensa isso 
aumentando sua frequência cardíaca e 
contraindo determinados vasos sanguíneos para 
ajudar a manter a pressão arterial normal. Mas em 
algumas pessoas esses mecanismos falham, 
levando a tonturas, desmaios e quedas. 
 



HIPOTENSÃO NEURAL MEDIADA 
 

Esse distúrbio faz com que a pressão arterial caia após a 
pessoa ficar de pé por longos períodos. Isso causa sintomas 
como tonturas, náuseas e desmaios. A hipotensão neural 
mediada afeta principalmente os jovens, e parece ocorrer 
devido a uma falha de comunicação entre o coração e o 
cérebro. 
Quando você fica em pé por longos períodos, a pressão 
arterial cai e se concentra nas pernas. Normalmente o seu 
cérebro, em seguida, envia uma mensagem para seu corpo 
fazer os ajustes a fim de normalizar a pressão arterial. 
Em pessoas com hipotensão neural mediada, essa 
mensagem cerebral é equivocada. Quando o cérebro 
percebe que o coração está bombeando mais rápido, a fim 
de compensar a pressão baixa, acredita na verdade que a 
frequência cardíaca está alta demais. Como resultado, o 
cérebro diminui a frequência cardíaca e reduz a pressão 
sanguínea ainda mais.  

 



ATROFIA DE MÚLTIPLOS SISTEMAS 
 

• Também chamada de síndrome de Shy-Drager, 
esta doença rara causa danos progressivos ao 
sistema nervoso autônomo, responsável por 
controlar funções involuntárias como pressão 
arterial, frequência cardíaca, respiração e 
digestão. 

• Essa condição pode ser associada com tremores 
musculares, lentidão de movimento, problemas de 
coordenação e fala, incontinência urinária e, 
principalmente, hipotensão ortostática grave em 
combinação com a pressão arterial muito alta 
quando deitado. 
 



HIPOTENSÃO  

• Algumas condições médicas podem causar diminuição da pressão arterial. 
Essas incluem => Gravidez, Problemas do coração, como bradicardia, 
problemas nas válvulas cardíacas, ataque cardiaco e insuficiência cardíaca, 
Problemas endócrinos, tais como distúrbios da tireoide, insuficiência adrenal 
(doença de Addison), níveis baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia) e, em 
alguns casos, a diabetes; Desidratação; Perda grave de sangue; Queimadura 
grave; Infecção grave (septicemia); Reações alérgicas graves (anafilaxia; 
Anemia por falta de vitamina B2 e ácido fólico; Outras causas de pressão baixa 
incluem: Levantar - se depois de passar muito tempo deitado ou sentado e 
Ficar de pé por um longo tempo. 

• Fatores de risco => Idade, sendo que quanto mais velho, maiores as chances 
de hipotensão ortostática, e quanto mais jovem maior o risco de hipotensão 
neural mediada; Uso de algumas medicações e Certas doenças, tais como 
Parkinson, diabetes e doenças cardiovasculares.  
 
 
 



HIPOTENSÃO 

• Diagnóstico => Para verificar as causas da pressão baixa, o médico ou médica irá 
perguntar sobre seu histórico de saúde, os sintomas e os medicamentos que toma. 
Ele ou ela vai fazer um exame físico e pode fazer outros testes. O objetivo dos 
exames é encontrar a causa subjacente. Isso ajuda a determinar o tratamento 
adequado e identificar quaisquer problemas de coração, cérebro ou sistema 
nervoso que estão causando a hipotensão.  

• Tratamento => Você provavelmente vai receber tratamento para pressão arterial 
baixa só se está causando sintomas ou se a sua pressão arterial cai de repente. O 
tratamento irá depender do tipo de hipotensão e quais são os sintomas 
 



HIPOTENSÃO  

• Para chegar a um diagnóstico, o médico pode recomendar um ou mais 
dos seguintes testes: 

• Leitura da pressão arterial; 
• Eletrocardiograma (ECG); 
• Ecocardiograma; 
• Teste de esforço; 
• Manobra de Valsalva; 
• Teste de inclinação.  

 



HIPOTENSÃO: MITOS E VERDADES 
 
 
 

• Já nos casos de pressão baixa, é importante deitar em um local arejado e 
manter as pernas elevadas, afrouxar as roupas e elevar as pernas, de forma a 
aumentar a circulação do sangue para o cérebro e regular a pressão arterial. 

• Quando os sintomas de pressão baixa passarem, a pessoa pode levantar-se 
normalmente, no entanto, deve repousar e evitar fazer movimentos bruscos. 
 



FIQUE ATENTO: 
• Dominar os passos da técnica de medida da 

pressão arterial é requisito básico para 
executá-la com perfeição. 

• Estudos com profissionais da área da saúde 
mostram desconhecimento de passos 
importantes na realização da medida da 
pressão arteria. A realização incorreta do 
procedimento pode comprometer os valores 
pressóricos obtidos. No caso de pessoas 
hipertensas a não realização do diagnóstico o 
mais precocemente possível pode submetê-la 
aos prejuizos dos efeitos da doença. Ou até, 
hipertratamento, quando se identificar valores 
falsamente mais elevados. 
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