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A

Hipertensão Arterial (HA) afeta as
mulheres em todas as suas fases
de vida, desde a adolescência à
senilidade, passando pela fase adulta
que envolve o período fértil e o antecedente à
menopausa.
A prevalência da HA nas mulheres, na
faixa etária dos 40 aos 59 anos, gira em
torno de 30%. A gravidez representada pela
hipertensão gestacional e a pré- eclampsia
que incidem em 6-7 e 10%, respectivamente,
insere-se como causa principal, seguida de
drogas e medicamentos, como contraceptivos
hormonais combinados (concentração de
etinilestradiol), o Ibuprofeno, Acetominofen,
glicocorticoides, anorexígenos, drogas ilícitas,
álcool e outros; somam-se a tecnologia de
reprodução assistida e a lactação, hábitos
alimentares (sal e gordura em excesso),
assim como fatores de riscos tradicionais:
sedentarismo, hereditariedade, obesidade,
diabetes e não obstante, as causas
secundárias.

em mulheres, a HA está à frente do
tabagismo, atividade física, obesidade e
hiperglicemia1. Cresce a incidência de HA em
mulheres jovens e fatores como raça, etnia e
fatores socioeconômicos interferem na sua
evolução, tratamento e prognóstico.

“

Diagnosticar e tratar
precocemente esta doença
interfere na sua evolução e
prognóstico.

”

Não obstante, a prevalência da síndrome
metabólica em mulheres, na ordem de 34,4%,
aumenta com a idade, atingindo a cifra de
57,5% na faixa etária dos 50-59 anos; a
obesidade está em ascensão, prevalência
de 37,7% entre 2013-2014 e a prática de
atividade física adequada ocorre apenas em
21,5% nos adultos e 27,1% nos adolescentes2.
Adultos americanos passam cerca de 20
horas entre atividades físicas leves e o
sedentarismo3.
Torna-se relevante diagnosticar algumas
causas secundárias de HA, a saber
Displasia Fifromuscular, mais frequente em
mulheres, Coartação da aorta, Síndrome
de Turner, Hiperaldosteronismo Primário,
Hipotireoidismo e o Feocromocitoma. O
diagnóstico precoce destas entidades clínicas
é de vital importância para orientações
terapêuticas específicas4.

Ademais, entre os fatores de risco
individuais atribuídos à morte cardiovascular

Além disso, enfatiza-se a importância da
Hipertensão Arterial Sistólica que aumenta em
31 anos o risco de mortalidade cardiovascular
em adultos jovens e de idade média5, além de
que dados do IDACO (International Database
of Ambulatory Blood Pressure in Relation
to Cardiovascular Outcome), com 8.341
indivíduos sem tratamento – 47% mulheres
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– idade média de 51 anos, ter demonstrado
através da MAPA (monitorização da pressão
arterial) que a PAD (pressão arterial diastólica)
elevada prediz mortalidade cardiovascular
em indivíduos jovens com idade inferior a 50
anos6.
Outrossim, a mulher jovem, ao ser
diagnosticada hipertensa e ao iniciar um
tratamento medicamentoso, muitas vezes
pensa que vai viver com limitações tomando
anti-hipertensivos; não raro, resiste à
mudança do estilo de vida e isto se torna um
fator impactante na adesão ao tratamento.

Estudo com uma inclusão feminina de 25%
demonstra que a não aderência ao tratamento
medicamentoso da PA em jovens, incide
em 1,6 vezes maior risco de desenvolver
precocemente uma DCV (Infarto, AVC e IC)7.
Em síntese, alguns pontos-chaves na
abordagem cardiológica da mulher jovem
hipertensa8:
•
Otimizar a pressão arterial para níveis
de 120/80 mmHg.

Seguem sugestões de 10 mandamentos para recomendar hábitos saudáveis em equilíbrio com
a natureza no combate à Hipertensão Arterial e DCV(Figura)

Revista Digital Jornal do Médico, Ano II, Nº 14/2021 [Maio] Mães & Oftalmologia e a Carreira na Saúde 17

ou achado de HVE e alterar o tratamento
quando necessário.
• Diagnosticar e encaminhar os pacientes
selecionados para cuidados secundários –
avaliação adicional.
• Instituir a Prevenção Primária das doenças
cardiovasculares em todas as fases de vida da
mulher.
• Estimular especialidades médicas,
pediatria, ginecologia, obstetrícia,
endocrinologia, oncologia quanto à aferição da
pressão arterial em suas consultas.

• Considerar a intervenção medicamentosa
quando limiar de PA maior ou igual a 140/90
mmHg.
• Considerar que as mulheres são mais
propensas a desenvolver hiponatremia e
hipocalemia com uso de diurético.
• Lembrar que a tosse induzida por IECA é
três vezes mais comum em mulheres do que
em homens; que as mulheres geralmente
respondem às drogas anti-hipertensivas
de forma semelhante aos homens, mas
existem considerações especiais: IECA, BRA,
inibidores diretos da renina e antagonistas
mineralocorticoides são contraindicados para
mulheres que estão grávidas ou pretendem
engravidar.
• Promover monitoramento ambulatorial da PA.
• Avaliar os danos ao órgão-alvo e as causas
secundárias, avaliar função da tireoide,
microalbuminúria; e ECG.
• Solicitar Ecocardiograma se ECG anormal
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