
Lave frequentemente as mãos com sabão (durante pelo menos 20 segundos);
Evite tocar na cara (olhos, boca, nariz);
Se tossir ou espirrar utilize um lenço de papel (deitando de imediato o lenço fora) ou a parte de dentro do braço;
Limpe objetos comuns a várias pessoas (ex:maçanetas, telefones...);
Evite o contacto com pessoas que possam estar contaminadas pelo vírus (tosse, febre, falta de ar);
Se tiver sintomas, mantenha-se isolado e contacte o seu médico ou a linha de saúde 24 antes de ir diretamente ao
médico;
Mantenha a distância social (cerca de 2 metros);
Evite lugares com muitas pessoas (ex: transportes públicos) tentanto arranjar uma alternativa.

Ser hipertenso em época de
Covid-19...e agora?

Esta pode variar um pouco do habitual, mas não altere a sua medicação sem falar primeiro com o médico.

Estudos mais recentes mostram que a medicação não aumenta o risco de contrair COVID-19 ou de sofrer
complicações relacionadas a este.

A falta de hidratação pode levar a tensão a baixar.

Ao passar-se mais tempo em casa pode haver uma redução da prática de atividade física, pelo que pode optar
por realizar caminhadas perto da sua zona de residência ou treinos simples em casa.
Mantenha sempre o distanciamento social.

Medir a pressão arterial em casa

 
Continuar a tomar os medicamentos para a pressão arterial tal como prescrito pelo seu médico 

 
Manter-se hidratado  

 
Praticar atividade física

Pessoas com maior risco de desenvolver complicações pelo Covid-19: 

S A I B A  Q U E  N Ã O  E S T Á  E S Q U E C I D O !

+ de 60 anos - tem doença cardíaca - tenha tido um AVC - tem diabetes - colesterol alto - tem

DPOC - asma - foi ou é fumador

Se tem hipertensão arterial deve:

Siga também as recomendações gerais da OMS

Devido à situação atual que se vive não existem condições para assegurar os programas presenciais a
pessoas com hipertensão. Durante esta fase, é importante que se mantenha informado acerca da
importância do controlo diário dos valores da pressão arterial e que preserve um estilo de vida saudável.

Entre em contacto connosco: gabriela.pinto@ess.ips.pt  |  265 709 331


