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O que é Hipertensão, ou Pressão Alta? 

• Hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter 

a pressão arterial, igual ou maior que 14 por 9.  

• A pressão se eleva por vários motivos, mas 

principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula 

se contraem. 

• Normalmente, o sangue bombeado pelo coração para 

irrigar os órgãos ou movimentar-se, exerce uma força 

contra a parede das artérias. A pressão alta ocorre quando 

a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, isto 

é, as artérias oferecem resistência para a passagem do 

sangue.  

• O coração e os vasos podem ser comparados a uma 

torneira aberta ligada a vários esguichos. Se fecharmos a 

ponta dos esguichos a pressão lá dentro aumenta. O 

mesmo ocorre quando o coração bombeia o sangue. Se os 

vasos são estreitados a pressão sobe. 

 

 



         Quais são as causas da 

hipertensão? 

           Na maioria das vezes não 

conseguimos saber com 

precisão a causa da hipertensão arterial, mas sabemos que 

muitos fatores podem ser responsáveis. 

Fatores Internos: 

Falta de exercício: A vida sedentária contribui para o 

excesso de peso. 

Má alimentação: pouco consumo de frutas e verduras e 

aumento do consumo de comida rápida 

Sal em excesso: pode facilitar e agravar a hipertensão 

arterial. 

Álcool: O consumo exagerado de álcool compromete a 

pressão arterial. 

Tabagismo: é um fator de risco das doenças 

cardiovasculares. 

Estresse: excesso de trabalho, angústia, preocupações e 

ansiedade podem ser responsáveis pela elevação da 

pressão. 

 

 

Calendário 

 7 de abril – Dia Mundial da Hipertensão 

 26 de abril – Dia Nacional de Prevenção e Combate à 

Hipertensão Arterial 

 

Anotações 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 



 

 

1. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano. 

2. Pratique atividade física pelo menos 5 dias por 

semana. Faça caminhadas, suba escadas ao invés de 

usar o elevador, ande de bicicleta, nade, dance, etc. 

3. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade. 

4. Tenha uma alimentação saudável 

Evite: açúcares e doces, derivados de leite na forma 

integral, com gorduras, carnes vermelhas com gorduras 

aparente e vísceras, temperos prontos, alimentos 

industrializados que vêm em latas ou vidros, alimentos 

processados e industrializados como embutidos, 

conservas, enlatados, defumados, charque.  

Prefira: alimentos cozidos, assados, grelhados ou 

refogados, temperos naturais como limão, ervas, alho, 

cebola, salsa e cebolinha, frutas, verduras e legumes, 

produtos lácteos desnatados.  

 

 

 

Diminua a quantidade de sal na comida. Use no 

máximo 1 colher de chá para toda a alimentação diária. 

Não utilize saleiro à mesa e não acrescente sal no alimento 

depois de pronto.  

 

5. Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba.  

6. Abandone o cigarro.  

7. Nunca pare o tratamento, é para a vida toda.  

8. Siga as orientações do seu médico ou profissional da 

saúde, elas contribuirão para o controle da pressão 

arterial e para a diminuição dos riscos de 

doença cardiovasculares. Se utilizar medicamentos:  

 Tome as medicações conforme as orientações 

médicas; 

 Se tiver qualquer dúvida sobre o medicamento, 

converse com seu médico;  

 Compareça às consultas regularmente;  

 

9. Evite o estresse. Tenha tempo para a família, os 

amigos e o lazer. Tente administrar seus problemas 

de uma maneira mais tranqüila. A “arte de viver 

bem” é enfrentar os problemas do dia-a-dia com 

sabedoria e tranqüilidade. 

 

 



Receitas para uma Vida Saudável 

Bolo de Banana  

Ingredientes  

 3 unidades de Ovo  

1/2 xícara (chá) de Óleo de canola  

1 1/2 xícara (chá) de Açúcar  

1 xícara (chá) de Leite desnatado  

1 xícara (chá) de Farinha de trigo  

1 xícara (chá) de Aveia em flocos finos  

1 colher (sopa) de Fermento em pó  

Ingredientes para a cobertura  

6 unidades em fatias de Banana  

1 colher (sobremesa) de Canela em pó  

  

Preparo  

Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador e despeje 

em uma tigela. Acrescente as farinhas aos poucos e mexa 

com uma colher. Adicione o fermento e misture bem. 

Coloque a massa em fôrma retangular untada e 

enfarinhada, espalhe as fatias de banana, polvilhe canela e 

leve para assar em forno pré aquecido (200°C) por 30 a 40 

minutos ou até dourar.  

  

 

 

Como faço o diagnóstico? 

A pressão arterial deve ser aferida com 

o paciente na posição sentada, 

respeitando um período de repouso de 

5 minutos.  

Medidas com valores iguais ou 

superiores a 140/90 mmHg (14 por 9) são consideradas 

altas, mas não é possível basear o diagnóstico apenas em 

uma leitura. Muitas vezes são necessárias várias leituras 

para estabelecer o diagnóstico.   

Se a leitura inicial apresentar um valor alto, deve-se então, 

medi-la novamente, em seguida, mais duas vezes e, em 

pelo menos mais dois outros dias, para assegurar o 

diagnóstico de hipertensão arterial.   

As leituras não apenas revelam a presença da hipertensão 

arterial, mas também auxiliam na classificação de sua 

gravidade. 

 

Quem tem pressão alta? 

Pressão alta é uma doença “democrática”. Ataca homens e 

mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, idosos e 

crianças, gordos e magros, pessoas calmas e nervosas. A 

Hipertensão é muito comum, acomete uma em cada quatro 

pessoas adultas.  



Como se mede a Pressão? 

O coração trabalha em dois tempos: 

- Contração, para expulsar o sangue. A 

força é máxima e esse processo é chamado de sístole. 

- Relaxamento. A força é mínina e esse processo é 

chamado de diástole. 

A pressão arterial é transcrita com o valor da pressão 

sistólica seguido por uma barra e o valor da pressão 

diastólica. Por exemplo, 120/80 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas e comentários do nutricionista  

 A banana pode ser substituída por maçã ou por outra 

fruta. A aveia integral aumenta o teor de fibras da receita 

porque é rica em fibras solúveis que ajudam no bom 

funcionamento intestinal, na diminuição do colesterol e no 

controle da glicemia.  

 

 

 

 

Frango ao Iogurte 

Ingredientes 

1/2 kg de Frango em pedaços sem pele 

1 pote de Iogurte natural  

1/2 xícara (chá) de Maionese light 

1 unidade de cebola em cubinhos 

sal e pimenta-do-reino a gosto 

Suco de 1 unidade de Limão 

Sal 

 

Preparo 

 Em um recipiente misture o iogurte, a maionese 

light, a cebola, o suco de limão e o sal. Mexa todos os 

ingredientes até obter um creme. Passe esse creme em 

todos os pedaços do frango. Use um garfo para furar 

algumas partes do frango para que esta mistura penetre 

na carne. Deixe na geladeira em um recipiente fechado por  



 

algumas horas. Coloque o frango e toda a mistura em uma 

assadeira. Cubra com papel manteiga e asse em 

temperatura média por cerca de 30 a 40 minutos. Retire o 

papel e aumente a temperatura do forno e deixe até 

dourar. Mexa de vez em quando para não queimar. Não 

deixe o molho secar. 

 

 

Dicas e comentários do nutricionista 

A mistura de iogurte, limão, cebola e maionese light 

substituem alguns temperos prontos com quantidades 

exageradas de sódio. Desta forma, o sal pode ser utilizado 

em quantidades menores, sem comprometimento do 

sabor. A receita fica ainda mais saborosa se a mistura for 

feita com antecedência. Deixe o frango na geladeira por 

algumas horas ou até um dia antes do seu preparo para 

amaciar e acentuar o sabor da carne. Não se esqueça de 

comprar o frango sem pele ou retirá-la antes de iniciar a 

execução da receita. Assim, você diminui cerca de 100 

calorias por porção e uma quantidade considerável de 

gordura! 

 

 

Fatores Externos: 

Hereditariedade 

Idade: O envelhecimento aumenta o risco em ambos os 

sexos. 

Etnia: Pessoas da etnia negra são mais propensas a 

pressão alta. 

Peso: A obesidade é um fator de risco! 

 

 

Quais são as conseqüências da pressão alta? 

 A pressão alta ataca os vasos, coração, rins e cérebro. 

  

 Os vasos são recobertos internamente por uma camada 

muito fina e delicada, que é machucada quando o sangue 

está circulando com pressão elevada. Com isso, os vasos 

se tornam endurecidos e estreitados podendo, com o 

passar dos anos, entupir ou romper. 

 

 Se não tratada, a pressão alta pode ocasionar derrames 

cerebrais, doenças do coração, como infarto, insuficiência 

cardíaca (aumento do coração) e angina (dor no peito), 

insuficiência renal ou paralisação dos rins e alterações na 

visão que podem levar à cegueira. 


