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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA OU PRESSÃO ALTA
O nosso coração funciona como uma bomba, que manda o sangue rico em oxigênio para os
órgãos do nosso corpo para nutrir as nossas células e produzir a energia necessária para realizarmos as
atividades diárias. É por meio das artérias que esse sangue circula pelo corpo, as veias recolhem o
sangue já pobre em oxigênio e rico em gás carbônico de volta para o coração.
Quando o sangue é bombeado ele exerce uma força na parede das artérias que faz com que o
sangue circule por todo o corpo, essa “força” é chamada pressão arterial. Essa pressão é chamada
sistólica - quando o coração contrai, e diastólica - quando o coração relaxa.
A pressão arterial varia de acordo com nossas atividades. Quando a parede da artéria está
resistente à passagem do sangue em seu interior, com persistência de valores maiores ou iguais a
140mmHg por 90 mmHg (14 por 9) chamamos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), ou
popularmente conhecida como Pressão Alta.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO E PRESSÃO ARTERIAL

Vaso sanguíneo normal

O coração é uma bomba que bate de
60 a 90 vezes por minuto impulsionando cerca de cinco a seis litros de
sangue para todo o corpo. Quando o
vaso está normal, o sangue flui com
facilidade.

Vaso sanguíneo alterado
Quando o coração bombeia o sangue e
os vasos estão estreitados, a pressão
dentro dos vasos aumenta. Assim, o
sangue flui com maior dificuldade
aumentando a pressão arterial.

Estreita

Normal

Fluxo sanguíneo

O QUE A
HIPERTENSÃO
CAUSA NO
MEU CORPO?

A pressão arterial elevada obriga o
coração a fazer mais força para bombear
sangue, com isso ele aumenta o seu tamanho
podendo causar insuficiência cardíaca.
Acelera o endurecimento das artérias,
dificultando a passagem do sangue e provoca
lesões em sua parede favorecendo o acumulo de gordura, futuramente
podendo ocasionar um infarto.
Geralmente a hipertensão não tem causa conhecida ou definida, no
entanto, existem fatores considerados de risco que podem favorecer o seu
aparecimento.
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FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL
Hereditariedade (histórico familiar)
Obesidade
Estresse
Alimentação rica em gorduras
Excesso de sal e temperos prontos
Consumo elevado de bebidas
alcoólicas
Baixo consumo de frutas, verduras
e legumes
Fumo
Sedentarismo (não praticar atividade
física regularmente)

SINAIS E SINTOMAS
A hipertensão pode não manifestar sintomas e por isso é conhecida como “doença
silenciosa”. Às vezes pode apresentar:

Sangramento pelo nariz
e vermelhidão facial

Tonturas

Cansaço,
dores de cabeça
e dor na nuca
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O diagnóstico da hipertensão só é realizado através da verificação da pressão
arterial pelos profissionais de saúde capacitados. Se a pressão arterial persistir
em valores acima de 140 / 90 mmHg (ou como costumamos dizer “14 por 9”) fique
atento e encaminhe o paciente à UBS o mais rápido possível. É importante que a
verificação seja feita várias vezes, de forma correta, com aparelhos calibrados e
profissionais preparados.

Hoje tenho Hipertensão
Arterial, mas poderei
algum dia estar curado?

A Hipertensão Arterial Sistêmica
é uma doença crônica e por isso
não pode ser curada, mas
PODE SER CONTROLADA!

ACS

Para que seja controlada se faz necessário a
mudança no estilo de vida, adotando hábitos
saudáveis e
tratamento medicamentoso que é
prescrito pelo médico de
acordo com as
necessidades de cada pessoa.
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Quando não tratada, a Hipertensão Arterial Sistêmica pode causar inúmeras complicações que
prejudicam o bem-estar da pessoa, podendo levar a morte. Dentre as principais complicações estão:

Acidente vascular cerebral (AVC)

Infarto

Insuficiência cardíaca

Lesões da retina (diminuição da visão)

Doença Renal Crônica

Doenças vasculares periféricas

O papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) junto às pessoas que não
tem a doença, mas têm os fatores de risco, é ressaltar as medidas de
prevenção da HAS. São elas:

Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis, com baixo teor de
sal, baseados em frutas, verduras, derivados de leite desnatado;

x

Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono;
Estimular a realização de atividades físicas regulares a serem iniciadas de
forma gradativa;
Estimular os pacientes quando procurarem a UBS ou em sua visita domicilar a verificar regularmente a pressão arterial;
Orientar para o agendamento de consulta na Unidade Básica de Saúde
(UBS).
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Se a pessoa já tiver o diagnóstico de Hipertensão Arterial, cabe ao ACS:
Identificar os hipertensos de
sua área de atuação e
preencher a ficha conforme
protocolo da UBS;
Verificar o comparecimento às
consultas agendadas na UBS
e realizar bsca ativa dos
faltosos

Estimular o desenvolvimento
de hábitos de vida saudável:
se está coseguindo seguir as
orientações de alimentação,
atividade física, controle de
peso, se reduziu ou parou de
fumar e de consumir bebidas
alcoólicas;

Orientar sobre a
importância da adesão ao
tratamento e seguir as
orientações da equipe de
saúde;
Perguntar, sempre, à
pessoa com HAS e que
tenha medicamentos
prescritos se está os
tomando com
regularidade;

Se houver dificuldades nesse
processo, informar à equipe
quais são e planejar ações
de enfrentamento;

Estimular a adoção de hábitos
alimentares saudáveis, com
baixo teor de sal, baseados
em frutas, verduras e
derivados de leite desnatado;

Estimular a verificação da
pressão arterial conforme
orientação da equipe de saúde;

Orientar a redução do
consumo de bebidas
alcoólicas ou seu abandono;

Estimular a realização de
atividades físicas
regulares;

Estimular a participação em
grupos de autoajuda
existentes na comunidade.

O Agente Comunitário de Saúde deve ainda:
Esclarecer a comunidade sobre
os fatores de risco para as
doenças cardiovasculares,
orientando-a sobre as medidas
de prevenção;

Verificar o comparecimento dos
pacientes hipertensos às
consultas agendadas na unidade
de saúde;

ACS

Encaminhar à consulta de
enfermagem os indivíduos
rastreados como suspeitos de
serem portadores de
hipertensão.

Atenção ACS! Para maiores
informações sobre outras
doenças que estão relacionadas com o aumento da pressão
arterial, acesse o link:
https://goo.gl/0XqFJT
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Orientações úteis que você como ACS poder
dar à pessoas com Hipertensão Arterial Sistêmica

1

Procurar usar o mínimo de sal no
preparo
dos
alimentos.
Recomenda-se
para
indivíduos
hipertensos 4g de sal por dia (o
equivalente a uma colher de chá),
considerando todas as refeições.
sempre o rótulo dos
3 Ler
alimentos industrializados

antes
de
comprá-los,
atentando para a quantidade de sódio presente
(limite diário: 2.000 mg de sódio).

Evitar alimentos industrializados,
5
como macarrão instantâneo (o

popular
“miojo”),
embutidos
(salsicha,
salame,
presunto,
linguiça e hambúrguer), enlatados/em conserva
(milho, palmito, ervilha, azeitona etc.), molhos
(ketchup, mostarda, maionese etc.) e carnes
salgadas (bacalhau, charque, carne seca e
defumados) porque são ricos em gordura e sal.
Se consumidos, o ideal é que seja em pequenas
quantidades, como ingredientes de preparações
culinárias ou como parte de refeições baseadas
em alimentos in natura ou minimamente
processados.

7

Procurar evitar a ingestão
excessiva de bebidas alcoólicas
e o uso de cigarros, pois eles
contribuem para a elevação da
pressão arterial. O fumo é um
importante fator de risco para o desenvolvimento
de doenças do coração, e no caso de pacientes
hipertensos, o cigarro aumenta a resistência às
medicações anti-hipertensivas, fazendo com que
elas funcionem menos que o esperado.

9

Procurar fazer atividade física.
A atividade física auxilia no
controle dos níveis de pressão
arterial,
glicemia
e
na
manutenção do peso corporal. Deve ser
praticada, idealmente, por 30 minutos diários.

Não colocar o saleiro na mesa
durante as refeiçoes para não
exagerar no consumo de sal.
Lembre-se de que a comida
preparada já contém o sal
necessário.

2
4

No preparo das refeições, procurar
usar temperos naturais como alho,
cebola, limão, cebolinha, salsinha,
açafrão,
coentro,
orégano,
manjericão, cominho, páprica, sálvia, entre
outros. O uso desses temperos naturais realça
o gosto dos alimentos e ajudam a reduzir o uso
de sal. Evitar o uso de temperos prontos e
industrializados, como caldos de carnes e de
legumes, pois estes contêm muito sódio.
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Diminuir o consumo de gordura.
Usar óleo vegetal com moderação
e dar preferência a alimentos
cozidos, assados e/ou grelhados.
Óleos vegetais (como os de soja, milho,
girassol ou oliva) e gorduras (como a manteiga
e a gordura de coco) são produtos alimentícios
que contêm elevada quantidade de calorias,
além de serem ricos em gorduras saturadas.
Quando utilizados com moderação e
apropriadamente permitem a criação de
preparações culinárias variadas, saborosas e
ainda nutricionalmente balanceadas.
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Tentar consumir diariamente
pelo menos três porções de
frutas e hortaliças (uma porção =
1 laranja média, 1 maçã média
ou 1 fatia média de abacaxi).
Dar preferência a alimentos integrais como
pães, cereais e massas (em relação aos pães e
massas de “farinha branca”), pois são ricos em
fibras, vitaminas e minerais.
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Tentar manter o seu peso
saudável, pois seu excesso
contribui para o desenvolvimento
da hipertensão arterial.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL
TEM CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO!

ACS

SAÚDE DA FAMÍLIA
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