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Este e-book é direcionado para
hipertensos e sua rede de apoio com
objetivo de compartilhar informações
sobre a hipertensão arterial e quais
medidas devem ser tomadas para o
melhor controle da doença. 
Esperamos que você entenda sua
doença e aproveite o conhecimento
para um melhor autocuidado.

Olá,
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A hipertensão é uma das
doenças do coração mais

comuns no mundo.

INTRODUÇÃO
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Aprender sobre esta doença e
como conviver melhor com
ela são passos importantes no
controle e tratamento.  

Nas seções seguintes deste e-
book, você irá conhecer  a
doença (autopercepção) e

aprender a se cuidar
(autocuidado), a fim de

conviver melhor com esta
condição.



Perceber sua doença (autopercepção) pode
influenciar nos resultados da conduta
profissional, estratégias de cuidado, adesão
ao tratamento e comportamento em
relação a hipertensão arterial.

Diante disso, é
importante que você
entenda sobre a sua

doença, conheça como
ela se apresenta e qual o

momento ideal de
procurar ajuda

profissional.

VOCÊ SABIA?
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Nas próximas páginas, ajudaremos você a
conhecer sobre a hipertensão e suas
características. Fique atento!



   A hipertensão arterial é uma doença do coração
e circulação, que não pode ser  transmitida de
uma pessoa para a outra, caracterizada por
aumento persistente da pressão arterial maior ou
igual a 140/90mmHg, na ausência de medicação
anti-hipertensiva. Ela pode, se não tratada,
causar: 

HIPERTENSÃO
ARTERIAL: 
O QUE É?

Acidente Vascular Cerebral
(AVC - Derrame);
Doença Renal Crônica
(doença dos rins);
Insuficiência Cardíaca
(coração crescido);
Diabetes;
Doença arterial periférica
(doença dos vasos das
pernas).
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O QUE PODE
CONTRIBUIR

PARA
HIPERTENSÃO?

Em jovens, a pressão é mais
elevada em homens. Já em
idosos, é maior em
mulheres!

Genética
Idade

avançada
Obesidade

Consumo
de sal

Inatividade
Física

Álcool e
Tabagismo

Gênero Você sabia?

7



Algumas poucas pessoas podem
sentir:  dor de cabeça, suor

excessivo, tontura, fraqueza,
visão embaçada e dores no peito,

quando a pressão está alta.

Vale lembrar que estes sintomas são gerais,
caso apresente algum sintoma e não tenha
diagnóstico da doença, não significa que você
tenha hipertensão.

QUAIS OS SINTOMAS?
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A HIPERTENSÃO É UMA
DOENÇA SILENCIOSA, A

MAIORIA DOS
HIPERTENSOS NÃO

APRESENTA NENHUM
SINTOMA.



PA ótima
 

PA normal
 

Pré-
hipertensão

 
Hipertensão

estágio I
 

Hipertensão
estágio II

 
Hipertensão

estágio III
 

CLASSIFICAÇÃO
DA PRESSÃO

ARTERIAL

Menor que 120 por 80 mmHg

PA: pressão arterial
mmHg: mílimetro de mercúrio
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120-129 por 80-84 mmHg

130-139 por 85-89 mmHg

140-149 por 90-99 mmHg

160-179 por 100-109 mmHg

Maior ou igual a 180 por 110
mmHg



Caso você ainda não possua
diagnóstico e possuir valores
persistentes como os da tabela
anterior, procure uma unidade de
saúde mais próxima e realize uma
consulta MÉDICA.

COMO POSSO
MEDIR A PRESSÃO

ARTERIAL EM CASA?
De preferência, devem ser
utilizados os aparelhos de

medição de braço e não os de
punho. Sugere-se medir,

durante 3 dias, pelo menos 7
vezes. É importante aferir
sempre que sentir algum

sintoma ou após atividade
física.
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Agora que você já conhece sua
doença e sabe que, junto a isso, o
autocuidado também é importante
para prevenir as complicações
relacionadas à hipertensão, vamos
conhecer o que é autocuidado e
como exercitá-lo.

Ele permite que os doentes
realizem seu próprio
cuidado, com atividades
que visam à promoção da
saúde, envolvendo aspectos
espirituais, físicos, mentais
e sociais, proporcionando
melhor qualidade de vida.

O QUE É AUTOCUIDADO?

11



O tratamento visa a redução
das complicações no coração e

na circulação sanguínea.

TRATAMENTO OU
CONTROLE DA
HIPERTENSÃO

Quando iniciar?

Logo após o diagnóstico médico, com as
alterações no estilo de vida e a medicação,
de acordo com a avaliação feita pelo
médico no momento da consulta
(Sociedade Brasileira de Cardiologia,
2020).
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O controle da hipertensão é feito
pelo tratamento medicamentoso

(tomar medicação) e não-
medicamentoso (mudar os

hábitos de vida) 



A partir de agora, iremos falar sobre como você
pode praticar o autocuidado com sua saúde o
mais eficaz possível, iniciando pela medicação.

Existem diversos tipos de remédios para
hipertensão, porém o mais ideal para o seu caso
é o medicamento prescrito pelo seu MÉDICO e
você deve seguir a dosagem recomendada por
ele.

NÃO USAR
 

Medicamento indicado
por amigo, vizinho ou

familiar. Não tem eficácia
no seu tratamento!

TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO

Qual medicamento devo usar?
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Controle da dieta

Atividade física regular

Diminuição do
consumo de álcool

14

TRATAMENTO NÃO- 
MEDICAMENTOSO

Verificação da
pressão arterial



Controle do peso

Redução do estresse
Visitas regulares aos

profissionais de
saúde
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Suspensão do tabagismo



A alimentação e o controle do peso estão ligados
diretamente ao controle da hipertensão arterial
e contribuem diretamente para a saúde como
um todo.

ALIMENTAÇÃO E
PESO

O que posso comer?

Frutas, legumes e vegetais em gerais

Alimentos com pouco sal e gordura

Cereais, leite desnatado e derivados

Frutas secas

Alho e temperos naturais

Soja e alimentos com ômega 3

Chocolate amargo
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O que devo evitar?

Alimentos ricos em sal, como produtos
industrializados (salsicha, mortadela,
calabresa, entre outros)

Alimentos ricos em gordura, como queijo
de manteiga, salgados fritos (coxinha,
pastel, entre outros)

Doces em geral

A melhor dieta para você é a prescrita
por um NUTRICIONISTA. Em caso de

dúvidas, procure este profissional.

LEMBRE-SE

VOCÊ SABIA?
É recomendado que sua

ingestão de sal seja limitada a
aproximadamente 2g/dia, o que

equivale a uma colher de chá. 17



A alimentação inadequada irá
contribuir para gordura
excessiva e aumento do peso,
o que se apresenta como
importante fator de risco
para aumento da pressão
arterial.

A perda de peso reduz o valor da pressão
arterial, mesmo sem alcançar o peso

ideal. Para indivíduos com sobrepeso ou
obesos, a perda de peso é uma
recomendação essencial para o

tratamento da hipertenssão

Dessa forma, é necessário
que você sempre mantenha
uma alimentação saudável e

controle seu peso,
reconhecendo quando se faz

necessário e o que precisa
fazer.

IMPORTANTE

18



O consumo excessivo de bebidas alcóolicas está
diretamente relacionado aos valores
persistentes da hipertensão arterial. Entre
indivíduos hipertensos, o consumo de álcool
não deve ultrapassar 30g/dia

Esse valor corresponde a
uma garrafa de cerveja
ou duas taças de vinho
ou uma dose de destilado
(uísque, cachaça, vodca).*

ÁLCOOL E
TABAGISMO

*Esse valor deve ser reduzido pela metade para
homens com baixo peso, mulheres, indivíduos
com sobrepeso e/ou triglicerídeos elevados.

LEMBRE-SE: 
Tudo depende da quantidade! 19



O tabagismo continua como um dos principais
fatores de risco para doença cardiovascular. Ele
apresenta potencial para causar danos
potenciais ao organismo e aumentar a pressão
arterial.

O uso do cigarro eleva a pressão arterial cerca
de 5 a 10mmHg, o que mostra a importância da
cesssação do tabagismo para o sucesso do seu

tratamento

Caso você seja fumante passivo
(conviver com quem fuma por

longo período de tempo),
também pode apresentar

problemas oriundos do tabaco.

ÁLCOOL E
TABAGISMO

IMPORTANTE

VOCÊ SABIA?
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A prática regular de exercício
físico reduz o comportamento

sedentário (tempo gasto em
atividades de baixo gasto

energético, como assistir TV,
usar o computador, jogar

videogame ou trabalhar) e,
consequentemente, o risco de

desenvolver hipertensão
arterial.

EXERCÍCIO FÍSICO

IMPORTANTE
Caso a pressão estiver acima de 160 por 105 mmHg
no repouso, é importante realizar adequação da
medicação antes de iniciar o treinamento ou
diminuir a intensidade da atividade até normalizar
o valor  (Sociedade Brasileira de Cardiologia,
2020).
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Nesta seção, iremos trazer diversas opções de
exercício que você pode realizar para melhorar
o manejo da sua doença e exercitar o
autocuidado.

LEMBRE-SE:
É muito importante que você siga
todas as orientações desta cartilha.

Não ultrapasse o limite do seu corpo.
Pare quando sentir desconforto!

Os exercícios não precisam ser
realizados todos de uma vez no
mesmo dia

Mantenha sempre uma garrafa de
água por perto. O ideal é beber 2L por
dia.

Você pode realizar as modalidades
separadas. Porém, se for fazer junto,
iniciar pelo aeróbico e, em seguida, o
resistido. 22



EXERCÍCIO AERÓBICO

Atividades diversas podem ser realizadas, entre
elas:

Caminhada Corrida

Bicicleta Dança

23



Comece sempre com uma
atividade mais leve e vá

evoluindo para a moderada e
vigorosa.

RECOMENDAÇÕES
PARA A PRÁTICA

30 minutos até sentir que está
fácil. Quando isso acontecer, vá
gradativamente aumentando até

chegar a 60 min por dia

3 a 5 vezes/semana

Iniciar com 5 minutos de
caminhada/bicicleta, aumentando
5 minutos a cada 3 semanas, até
completar 30 minutos.

24



A intensidade ideal é a
maior que você conseguir

conversar durante a
realização sem ficar

ofegante.

Devo parar o exercício
quando...

Qual a intensidade ideal?

Sentir bastante sede e tontura

Suor excessivo

Aumento dos batimentos do coração

Dor intensa na panturrilha

Respiração muito mais ofegante que
o normal 25



Os exercícios resistidos, que são aqueles
feitos com auxílio de peso externo ou
corporal, conhecidos como musculação,
também são importantes para o controle da
hipertensão arterial. Aqui iremos mostrar
alguns que você pode realizar em casa ou em
outro lugar, seguindo as orientações.

Esses exercícios são apenas exemplos,
existem diversos outros que também podem
ser realizados. Sempre que puder procure
um FISIOTERAPEUTA para uma conduta
ainda melhor.

EXERCÍCIO RESISTIDO

IMPORTANTE

26



Posição inicial: Em pé, com os braços ao
lado dor corpo, mãos segurando um cabo de
vassoura ou sem nada, apenas com o peso
corporal.
Movimento: Eleve os braços até a altura do
ombro. Logo em seguida, retorne devagar
para posição inicial.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida dos
braços.

EXERCÍCIO 1
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Posição inicial: Em pé, com os braços ao
lado dor corpo, cada mão segurando um
quilo de alimento ou sem nada, apenas com
o peso corporal.
Movimento: Eleve os braços lateralmente ao
corpo, até a altura do ombro. Logo em
seguida, retorne devagar para posição inicial.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida do
braço.

EXERCÍCIO 2
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Posição inicial: Em pé, com os braços ao
lado dor corpo, mãos segurando um cabo de
vassoura ou sem nada, apenas com o peso
corporal.
Movimento: Dobre o cotovelo até não
conseguir ir mais. Logo em seguida, retorne
devagar para posição inicial.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida dos
braços.

EXERCÍCIO 3

29



Posição inicial: Em pé, com os braços
cruzados e mãos apoiando no cotovelo.
Movimento: Jogue o quadril para trás como
se fosse sentar em uma cadeira. Logo em
seguida, retorne devagar para posição inicial.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida.
Além disso, evite colocar todo o peso na
região do joelho.

EXERCÍCIO 4
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Posição inicial: Sentado em uma cadeira,
pernas flexionadas a 90 graus.
Movimento: Eleve as pernas até a altura do
joelho. Logo em seguida, retorne devagar
para posição inicial.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida.
Você pode apoiar suas mãos na cadeira, se
sentir necessidade, durante o exercício.

EXERCÍCIO 5
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Posição inicial: Em pé, atrás das costas de
uma cadeira, mãos apoiadas nela.
Movimento: Fique de ponta de pé. Realize
de maneira devagar.
Observação: Lembre de controlar a
respiração durante o movimento, puxando o
ar durante a subida e soltando na descida.
Você pode apoiar suas mãos na cadeira ou
em uma parede.

EXERCÍCIO 6
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Você deve escolher 2 a 3
exercícios dos citados
anteriormente por dia.

RECOMENDAÇÕES
PARA A PRÁTICA

Faça primeiro 1 série de 15
repetições de cada exercício. 
Aumentar para duas séries e

depois para três, quando estiver
muito fácil.

33

Realiza 15 repetições - descansa 1 minuto
(isso equivale a uma série de 15 repetições).

Logo, 2 séries serão duas vezes esse
exemplo. 3 séries, três vezes. E assim,

sucessivamente.

Mas, o que é uma série de
exercícios?



RECOMENDAÇÕES
PARA A PRÁTICA

O tempo de descanso entre as
séries deve ser de 1 a 2 minutos.
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Realizar 3 vezes na semana e
não repetir a sequência de
exercícios escolhida no dia
anterior. 

Devo parar o exercício
quando...

Se em alguma repetição
inferior ao número máximo
(por exemplo, na 8 de 10),
sentir redução do
movimento ou dor
excessiva



EXEMPLO PARA A
PRÁTICA
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Realize 15 repetições dos exercícios 1, 2
e 4 na segunda-feira e na sexta-feira;

Realize 15 repetições dos exercícios 3, 5
e 6 na quarta-feira;

Na semana seguinte, se conseguir,
progrida para 2 séries cada;

Na outra semana, se conseguir, progrida
para 3 séries cada;

Ao chegar em 3 séries, você pode
realizar 12 repetições;

Lembre-se do nosso exemplo do que é 1
série de exercício.



Existem outras modalidades de
atividade que podem auxiliar,
junto ao exercício, no controle da
sua doença, são elas:

Hidroterapia

OUTRAS MODALIDADES

Ioga

Tai Chi Chuan

36

IMPORTANTE

Caso você não tenha acesso a uma dessas
opções, pode realizar exercícios de relaxamento
na sua própria casa. Agora daremos instruções
de como desempenhar essa atividade.



Procure um espaço confortável da
casa para você.

Desligue a sua internet

Coloque uma música relaxante

Cronometre de 2 a 5 minutos

Feche os olhos

Pense em coisas boas e, durante esse
tempo, esqueça o que te preocupa,
por mais que seja difícil.

37

EXEMPLO PARA A PRÁTICA



Além disso, faça atividades que te dão
prazer. Elas também ajudarão você a
diminuir o estresse diário e sua doença
não impede a realização. Entre elas:

Assistir filmes
de sua

preferência

Ouvir música
de sua

preferência

Sair com os
amigos

Passar um
tempo com

quem você ama

38



Por fim, é importante que você saiba que a
equipe multiprofissional está ligada
diretamente  a um melhor controle da pressão
arterial. Ela é formada por:

EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL

Fisioterapeuta Enfermeiro

Médico Psicólogo

Nutricionista
Profissional de
Educação Física

Cada um deles possui uma função específica,
sendo todos de igual importância. 
Em conjunto, eles contribuem para um
atendimento mais eficaz.

39



A hipertensão arterial é uma
condição clínica que pode

contribuir para outras doenças
no cérebro, coração e vasos da

circulação sanguínea.

MENSAGENS PRINCIPAIS
DESTE MATERIAL

Ela é de fácil diagnóstico e possui
tratamento adequado, basta você

se cuidar!

A prevenção é o melhor
caminho para evitá-la.

Se não tratá-la, pode progredir
para um AVC, insuficiência
cardíaca, infarto e doença nos
rins.

40



O diagnóstico da hipertensão
deve ser dado por profissional
especializado, de acordo com a
medição da pressão arterial na
unidade de saúde.

A dieta correta é prescrita pelo
NUTRICIONISTA.

MENSAGENS PRINCIPAIS
DESTE MATERIAL

O medicamento só pode ser
prescrito pelo MÉDICO.

A dieta deve ser baseada em
frutas, legumes, vegetais,
alimentos com baixo teor de
gordura, açúcar e sal.
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O uso do cigarro e o contato com
outros fumantes por longo
período de tempo devem ser
evitados.

Evite comportamento
sedentário, como ficar sentado
ou deitado por longos períodos

de tempo.

O peso corporal deve ser
controlado.

Pratique exercício físico pelo
menos 3x/semana durante, no
mínimo, 30 minutos.

MENSAGENS PRINCIPAIS
DESTE MATERIAL
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O autocuidado e a
autopercepção da doença são de
fundamental importância no
manejo da doença.

A equipe multiprofissional é
importante no seu tratamento.
Nada depende de um
profissional só.

MENSAGENS PRINCIPAIS
DESTE MATERIAL

Realize atividades que te ajudem
a relaxar e te dêem prazer.

O MELHOR TRATAMENTO
COMEÇA POR VOCÊ!
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