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        Antes de entendermos o que é a Pressão Alta, precisamos
entender o que é Pressão Arterial (PA). 
      Pressão Arterial é a força/tensão, que o sangue exerce
dentro das nossas artérias. Vamos entender isso um pouco
melhor. Nosso coração funciona como uma bomba que ao
contrair bombeia o sangue para os nossos vasos sanguíneos
(artérias), que são como o encanamento do nosso corpo.
      Toda vez que o coração contrai e o sangue é impulsionado
para as artérias, é gerada uma tensão na parede dessas
artérias. Essa contração do coração é chamada de sístole e a
pressão que ocorre nesse momento nas artérias é chamada
Pressão Sistólica. Depois de ejetar o sangue, o coração
"esvazia" e relaxa para que possa receber mais sangue. Esse
movimento do coração é chamado de Diástole e a pressão
que ocorre nas artérias nesse momento é chamada Pressão
Diastólica. 
      Quando falamos sobre a pressão de alguém, estamos nos
referindo, então, a pressão, ou seja, a força que o sangue
exerce dentro das suas artérias. E usamos dois valores para
representar a pressão. Primeiro o valor da pressão sistólica,
seguido do valor da diastólica. Por exemplo: 120x80mmHg -
120 é a pressão sistólica e 80 a diastólica. 
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        Hipertensão Arterial é uma condição clínica que ocorre
quando a força do sangue dentro das artérias é grande. São
considerados elevados os valores de pressão sistólica maiores
ou iguais a 140mmHg e de pressão diastólica maiores ou
iguais a 90mmHg, sendo que não é necessário que os dois
estejam elevados para considerarmos a pressão alta. Basta
um deles estar alto para causar prejuízos ao nosso corpo,
como explicarei mais adiante. 
      A Hipertensão arterial é uma doença muito frequente na
população e muito preocupante, por ser uma doença
silenciosa. Se você nunca medir sua pressão arterial, não
saberá se é hipertenso e pode vir a descobrir da pior maneira
possível, quando os danos já forem grandes e a hipertensão já
tiver causado um infarto ou um AVC, por exemplo. 
     Mas se eu medir minha Pressão e ela estiver maior ou igual
a 140x90mmHg já sou considerado Hipertenso? Não é bem
assim. Se isso acontecer, você deve procurar um cardiologista
para que ele avalie e dê o diagnóstico ou não de Hipertensão.
Uma única medida não é suficiente para o diagnóstico.
 

O que é Hipertensão Arterial?
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        Se você é Hipertenso, tenho certeza que já se perguntou
porque é hipertenso ou então simplesmente atribuiu à
genética toda a culpa pela sua hipertensão. Mas não é bem
assim. Vamos entender isso um pouco melhor.
     Existem alguns fatores de risco para hipertensão, ou seja,
fatores que aumentam a chance de manifestarmos a doença.
A obesidade, o sedentarismo, o consumo excessivo de bebida
alcóolica são alguns desses fatores. Mas olha que maravilha!
Esses fatores citados são fatores modificáveis e aí está a
importância de prevenirmos atuando consistentemente na
mudança do estilo de via. 
     A hipertensão também é mais comum na raça negra e
costuma surgir entre 40-50 anos. Tem uma influência genética
importante. Mas não é porque toda sua família tem
hipertensão que você também terá. A genética não define
nossa vida. Existe algo que chamamos de epigenética que diz
respeito a modificações na expressão dos nossos genes
através das modificações no nosso estilo de vida. Portanto, se
você "puxar" o estilo de vida ruim dos seus familiares, aí sim,
aumentará a chance de ter hipertensão, além de outras
doenças crônicas. Mas, em contrapartida, suas mudanças de
estilo de vida podem prevenir a hipertensão em muitos casos
ou, pelo menos, torná-la mais leve, com menor necessidade
de medicamentos e menores chances de complicações.

Por que tenho Pressão Alta?

3



    Existem algumas situações que podem elevar nossa
pressão, independente de sermos hipertensos ou não. São
elas: estresse emocional, dor e atividade física. 
      Durante o estresse emocional, são liberadas substâncias
no nosso corpo, tais como cortisol e adrenalina, que elevam
nossa pressão arterial, a fim de preparar nosso corpo para
possíveis reação ao estresse, como as de luta ou fuga. 
       Quando nosso corpo está diante da sensação física de
dor, também ocorre elevação da pressão arterial como
resposta a essa dor, que não deixa de ser a manifestação de
um estresse, só que físico. 
      Durante a atividade física nossa pressão também aumenta,
para que o as necessidades de oxigênio exigidas pelo nosso
corpo nesse momento possam ser satisfeitas mais
rapidamente. 
      Todas essas situações são responsáveis pelo aumento da
pressão arterial e o aumento da pressão diante dessas
circunstâncias não caracteriza o indivíduo como hipertenso. O
que vai diferenciar se o indivíduo é hipertenso ou não serão os
níveis que a pressão vai chegar nessas situações e se ela vai
permanecer elevada ou não após a cessação desses
estímulos. 

Situações que podem
aumentar a Pressão 
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    Um dos grandes problemas da Hipertensão é o fato de ela
ser uma doença SILENCIOSA. Ou seja, na maior parte dos
casos, a pessoa se sente super bem e não tem NENHUM
sintoma, enquanto seus órgãos já estão sendo danificados por
essa doença. 
     Se a pessoa nunca medir a pressão ou não for a um
médico para que ele avalie, pode demorar muito para
descobrir que é Hipertenso e pode já descobrir com lesões
irreversíveis. Sendo assim, quando os sintomas surgirem, pode
ser tarde demais, indicando, por exemplo, um AVC, um infarto
ou uma falência cardíaca. 
       E pressão alta causa dor de cabeça? Ao contrário do que a
maioria das pessoas pensam, na maioria dos casos a pressão
alta NÃO causa dor de cabeça. O que ocorre é que dores de
cabeça, assim como outras dores, podem elevar a pressão,
sendo a causa e não a consequência da elevação da PA.
      Muitas vezes a pessoa que está com dor de cabeça e mede
a PA e ela está alta, vai para um hospital e a primeira medida a
ser feita é oferecerem remédio para dor. Normalmente com a
melhora da dor, a pressão costuma normalizar. 

Sinais e Sintomas
 de Pressão Alta
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     Já aprendemos que a HAS é uma doença que se caracteriza
pelo aumento da força/tensão do sangue dentro das artérias.
O grande problema é que essa tensão alta dentro dos vasos,
pode levar a danos na parede desse vaso, que pode causar
dois tipos principais de complicações. 
      A primeira consiste no fato de que, ao lesionar a parede da
artéria, pode ocorrer acúmulo de placas de gordura nesse
local, causando o entupimento dessa artéria. Levando-se em
consideração que as artérias levam sangue oxigenado para
todo o nosso corpo, a pressão elevada pode danificar
qualquer artéria do nosso corpo, causando o entupimento e
impedindo a passagem de sangue para os nossos órgãos. 
     Sendo assim, quando a artéria entupida for a do coração,
ocorrerá o infarto do coração. Se o entupimento ocorrer nos
vasos que irrigam o cérebro, ocorrerá um AVC isquêmico; se
as artérias renais forem comprometidas, poderá ocorrer
insuficiência renal; se forem a artérias dos olhos, teremos a
retinopatia hipertensiva, podendo levar à cegueira. 

Como a Hipertensão
 danifica meu corpo
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     Outra complicação que pode acontecer é que a pressão
alta na parede da artéria, pode levar a ruptura da camada
interna do vaso, causando a dilatação da artéria, com
formação de aneurismas, ou pode acontecer a ruptura de
toda a artéria ou desse aneurisma, levando ao sangramento.  
     Quando os vasos que se rompem são os que irrigam o
cérebro, ocorre o que chamamos de AVC hemorrágico

Como a Hipertensão
 danifica meu corpo
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     Existe dois tipos de Hipertensão: a primária e a secundária.
A Hipertensão primária é a forma mais comum de
Hipertensão, ela não possui uma causa definida e está
relacionada com a herança genética e multifatorial. 
     Como citado anteriormente, é importante frisar que a
genética por si só não é determinante para manifestação da
Hipertensão. Nossos hábitos de vidam podem alterar a
expressão dos nossos genes, o que chamamos de Epigenética.
     Portanto, adotar mudanças no estilo de vida é essencial
para a prevenção da Hipertensão em muitos casos. Nos casos
que a genética se expressar, nosso estilo de vida saudável
ajuda a melhorar o controle da pressão e a reduzir os riscos
de complicações.
     A Hipertensão secundária é uma forma mais rara, que
costuma surgir antes dos 30 anos ou após os 60 anos e é
caracterizada por apresentar uma causa definida, sendo
muitas vezes "curável" se a causa for resolvida. Como
exemplos de Hipertensão secundária temos a causada por
uso de medicamentos; apnéia do sono; obesidade; doença
renal; feocromocitoma, dentre outras.  

Hipertensão Primária x
Hipertensão Secundária
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     O tratamento não medicamentoso deve ser sempre
estimulado, mesmo naqueles pacientes que já estão tomando
remédios. Ele é baseado na mudança dos hábitos de vida e
apresenta importância fundamental para o melhor controle
dos níveis de PA, ajudando a prevenir complicações da
hipertensão, além de possibilitar reduzir dose e quantidade de
medicamentos, sendo que, nos casos de hipertensão leve, a
hipertensão pode até ser revertida, com suspensão de
medicamentos.
     Vale ressaltar, porém, que o acompanhamento médico
regular é essencial, já que é o seu médico que vai avaliar se,
após as mudanças dos seus hábitos de vida, será possível
reduzir ou suspender medicamentos e se, ao longo do tempo,
será necessário reintroduzir ou reajustar as doses. Não se
esqueça: essa nunca deve ser uma decisão sua!!
     Então o que devo fazer para melhorar o controle da minha
pressão?
 
REDUÇÃO DE PESO
 

     Essa medida é fundamental para os que estão acima do
peso. Para cada 5% de perda de peso, a PA reduz cerca de 20
a 30% e para cada 2Kg perdidos, a PA sistólica reduz 3,7mmHg
e a PA diastólica 2,7mmHg.

Tratamento não-
medicamentoso
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Tratamento não-
medicamentoso
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DIETA DASH
 

     Com relação a dieta a ser realizada, idealmente deve ser
orientada por um nutricionista, mas algumas modificações já
podem ser iniciadas desde já por vocês. 
     Existe uma dieta chamada DASH que mostrou estar
relacionada com a redução da Pressão Arterial em alguns
estudos. Ela é baseada no no aumento da ingestão de frutas,
hortaliças, laticíneos com baixo teor de gordura, cereais
integrais, frango, peixes e oleaginosas e redução de doces,
bebidas com açúcar e carne vermelha. 
 
REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE SÓDIO
 

     Outra mudança importante, diz respeito a redução dos
níves de sódio da dieta, que deve ser de no máximo 2g de
sódio, que equivale a 5g de sal (1 colher de chá de sal por dia). 
       É importante salientar que o grande problema não está no
sal que é utilizado para temperar as comidas. O grande vilão
tem sido o sódio proveniente dos alimentos processados,
industrializados, que passam desapercebidos pela maioria das
pessoas. 
     Se você é hipertenso, aconselho que comece a olhar os
rótulos dos alimentos e bebidas que consome. Vai se
surpreender com a quantidade de sódio que está ingerindo
sem saber. Bebidas que você acha que são doces, também
contém sódio e muitas vezes em alta concentração, como
pode ocorrer nos refrigerantes e nos sucos de caixinha.
Alimentos industrializados de forma geral, como as lasanhas
prontas, o hamburguer, nuggets   e biscoitos, também
costumam conter sódio, além de outras subtâncias que não
são nada saudáveis. 



REDUÇÃO DA BEBIDA ALCÓOLICA
 

     Outra mudança importante é a redução da bebida
alcóolica, já que o consumo de álcool aumenta a pressão
arterial. 
 

CESSAÇÃO DO TABAGISMO
 

     Parar de fumar é de suma importância, para toda a
população e, mais ainda, para quem já tem algum fator de
risco como a hipertensão.  O cigarro, assim como a
hipertensão, agride a parede das artérias, podendo levar as
mesmas complicações que citamos anteriormente. Portanto,
se você já tem hipertensão, deve evitar ao máximo que esse
efeito nocivo do cigarro seja acrescido ao efeito lesivo que já
pode ter pela hipertensão. 
 

ATIVIDADE FÍSICA
 

     A prática de atividade física deve ser priorizada. Ela pode
prevenir a hipertensão nos que não são hipertensos, reduzir
os níveis de pressão arterial e reduzir os riscos de outras
doenças cardiovasculares e mortalidade por essas doenças. 

Tratamento não-
medicamentoso
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RESPIRAÇÃO LENTA 
 

     Estudos demonstraram redução da pressão arterial através
da respiração lenta. Esse benefício foi demonstrado através da
prática de 6 a 10 respirações por minuto por 15 a 20 minutos
por um período mínimo de 2 meses.
     Tentem fazer desse exercício uma prática diária. No início
pode parecer difícil, mas depois vocês irão se adaptar e
desfrutar também dos benefícios como forma de relaxamento.
 
CONTROLE DO ESTRESSE
 

     O controle do estresse também se associa a melhora dos
níveis pressóricos e você deve buscar a forma de gerenciar
esse estresse que mais se adeque para você. Pode ser através
da Psicoterapia, Meditação, Técnicas de relaxamento,
acupuntura. 

Tratamento não-
medicamentoso
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REMÉDIOS CURAM HIPERTENSÃO?
 

     Não. Não existem remédios que curem a hipertensão. O
papel do remédio será controlar sua pressão, reduzindo assim
a chance de você apresentar aquelas complicações que já citei
anteriormente. Portanto, não adianta tomar o remédio por um
período e suspender por conta própria que o problema não
estará resolvido e sua pressão voltará a subir. 
     O que pode curar a hipertensão naqueles casos iniciais e
de hipertensão leve, são as mudanças no estilo de vida, mas,
como eu já expliquei, seu médico quem irá avaliar se o
remédio poderá ser suspenso ou não. 
     Portanto, uma vez prescrito um remédio para pressão por
seu médico, o uso deve ser contínuo e você só deverá
suspender, substituir ou ajustar a dose sob orientação e
prescrição do seu médico.
 

OS MEDICAMENTOS OFERECEM RISCOS DE EFEITOS
COLATERAIS?
 

    Qualquer medicamento possui riscos de levar a efeitos
colaterais, porém, antes de serem liberados pelo FDA e pela
Anvisa, são realizados inúmeros estudos para demonstrar que
esses riscos sejam baixos e que os possíveis efeitos não sejam
graves. Não é você que terá que se preocupar com isso. É seu
médico quem deve escolher o melhor medicamento para
você, de forma individualizada, e deve conhecer os possíveis
efeitos colaterais das medicações prescritas, podendo
modificar a medicação, diante da ocorrência de efeitos
colaterais. Portanto, diante de um sintoma novo que apareça
ao usar a medicação, você, ao invés de suspender por conta
própria, deve procurar seu médico e informá-lo para ajuste da
medicação.
 



DEVO TOMAR O REMÉDIO DA PRESSÃO NO DIA QUE EU
INGERIR BEBIDA ALCÓOLICA?
 

     Sim. Apesar do álcool poder interferir na ação de algumas
medicações, o uso da medicação para pressão deve ser
regular, sendo ingerido diariamente, sem falhas. Você nunca
deve interromper por conta própria seu remédio. Como vimos
anteriormente, o álcool é um dos fatores responsáveis pelo
aumento da nossa pressão arterial, sendo um motivo a mais
para você não deixar de tomar o seu remédio no dia que você
ingerir bebida alcóolica.
 

DEVO TOMAR O REMÉDIO SEMPRE NA MESMA HORA?
 

    Cada medicamento tem um tempo de ação no corpo, por
isso, o ideal é que você procure tomar na mesma hora do dia,
já que, durante o tempo que passar da hora prevista de
tomar, seu corpo estará exposto a sofrer os danos pelo
aumento da pressão. 
     A depender do tempo de ação do medicamento ele pode
ser prescrito 1 o mais vezes ao dia. Tem remédio que dura 24
horas, podendo ser tomado apenas 1 vez ao dia e tem outros
que duram só 8 horas, devendo ser tomados 3x ao dia.
Depende de cada medicamento. Você deve seguir a receita
médica com relação ao número de vezes que deverá tomar
seu medicamento. 
 

 

O que devo saber sobre
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O QUE FAÇO SE EU ESQUECER E PASSAR DA HORA DE
TOMAR MEU REMÉDIO?
 

     Você deve tomar logo que lembrar. Se isso ocorrer com
frequência, você deve tomar alguma medida para evitar isso,
como, por exemplo, colocar um despertador para te lembrar,
ou pedir para que algum familiar seu te ajude. Também não
deixe de informar ao seu médico que isso está acontecendo,
para que ele tente ver uma forma de substituir medicamentos
visando reduzir numero de comprimidos ou número de
tomadas por dia, de forma a facilitar a sua adesão. 
 

SE MINHA PRESSÃO AUMENTAR POSSO TOMAR UM
REMÉDIO A MAIS DE PRESSÃO?
 

    Não. Cada medicamento possui uma dose máxima
permitida. Sendo assim, se você tomar um remédio além
dessa dose máxima, poderá causar danos ao seu corpo.
Portanto, não aumente a dose de remédios por conta própria
e sempre informe ao seu médico o que está acontecendo
para que ele possa te orientar. 
 

SE MINHA PRESSÃO CAIR POSSO SUSPENDER A
MEDICAÇÃO DA PRESSÃO?
 

     Se sua pressão cair e você estiver com sintomas de pressão
baixa, tais como tontura, fraqueza e desmaio, você pode
suspender seu remédio naquele dia e informar logo ao seu
médico para que ele investigue o que está ocorrendo e avalie
se vai ser necessária a suspensão definitiva ou não da
medicação. 
 
 

O que devo saber sobre
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DEVO MEDIR MINHA PRESSÃO EM CASA SEMPRE?
 

     Não. Medir a pressão em casa repetidamente pode gerar
ansiedade que pode aumentar a sua pressão, dando a falsa
impressão de controle ruim da pressão. Caso você tenha
aparelho de medir a pressão em casa, só deve usar se
apresentar algum sintoma ou com a orientação do seu
médico. 
 

MINHA PRESSÃO ESTÁ BOA! POSSO SUSPENDER O
REMÉDIO?
 

    Não. Como já explicado anteriormente, o remédio não cura
a hipertensão. O que está acontecendo é que sua pressão
está boa por causa do uso da medicação. O remédio está
controlando sua pressão, mas, se você suspender o uso, ela
voltará a subir. Por isso nunca suspenda sua medicação sem
orientação do seu médico.
 

MAS SE EU TOMAR O REMÉDIO COM A PRESSÃO BOA ELA
NÃO VAI CAIR?
 

     Não. Na hora que você tomar seu remédio, o efeito do
remédio que tomou anteriormente já estará perto de acabar,
por isso sua pressão não irá cair. Sua pressão irá subir caso
você não tome. O efeito do remédio irá passar quando acabar
seu tempo de ação.
 

SURGIU MAIS ALGUMA DÚVIDA? SINTOMAS? NÃO SABE O
QUE FAZER?
 

     Procure seu médico e faça dele um aliado no controle da
Hipertensão. 
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