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Aprenda a controlar a pressão alta
Todo o mundo tem pressão? O que é pressão alta? Que tipo de problemas

podem surgir com a hipertensão e como preveni-los? Esclareça suas
dúvidas e comece já a luta contra esse mal.

O que é pressão arterial?

É a força que mantém o sangue circulando no corpo. Portanto,

todos têm pressão arterial, que começa com o batimento do cora-

ção. A cada vez que bate, o coração joga o sangue pelos vasos

sangüíneos, chamados artérias. As paredes dessas artérias são como
tubos elásticos que se esticam e relaxam afim de manter o sangue

circulando por todas as partes do organismo. À medida que enve-

lhecemos, as artérias não se esticam com a mesma facilidade de
antes (como um elástico). A freqüência cardíaca

torna-se mais lenta e o bombeamento do

coração já não é tão forte. O resultado é	_-

ue o coração tem que trabalhar mais

para manter  fluxo de sangue no cor-

po. Essas mudanças podem afetar sua
pressão arterial.	 --

O que é pressão alta?

A pressão arterial que se eleva e per-	-

manece acima do intervalo normal é cha-

mada de hipertensão. Você pode ter pressão

arterial elevada se o valor de cima (pressão sistólica)
ou o valor de baixo (pressão diastólica) estiverem

muito elevados. Aproximadamente 50% de todas as

pessoas na terceira idade têm hipertensão em níveis fora

dos limites normais.

Embora a causa exata da doença em pessoas mais idosas seja

desconhecida, acredita-se que possa ser devido a alterações na pressão
rtenal que começam na juventude ou ao gradativo endurecimento e

estreitamento das artérias grandes do corpo.

Como a pressão afta é, normalmente, silenciosa (não provoca

sintomas), há necessidade de exames físicos regulares para a sua
detecção. A pressão arterial altera-se de um dia para outro e a todo

momento, junto com as mudanças de emoções, atividade e posição
corporal. Portanto, é preciso medirvárias vezes a sua pressão arterial
em diferentes momentos, para saber se você tem hipertensão ou não.

Testes laboratoriais podem ser usados para a detecção de alte-

rações corporais devido à hipertensão. Os resultados dos testes

podem ajudar as pessoas mais velhas e seus médicos a tomar

decisões sobre o tratamento a ser adotado.

O que a pressão alta pode causar?

Ataques cardíacos, insuficiência cardíaca, derrames e insuficiên-

cia renal.

O que pode causar o problema?

Fatores genéticos e adquiridos como: ta-

bagismo, excesso de sal, obesidade,

sedentarismo, colesterol alto, diabetes,

estresse e excesso de bebida alcoóli-

ca.

Como controlar a doença?

,	A hipertensão é uma doença crô-

nica. Isso significa que não tem cura,

mas pode ser controlada. Existem duas

formas de controlar a pressão afta: as altera-
ções no estilo de vida e os medicamentos.

É preciso fazer uma alimentação balanceada. Co-

r',	mer diariamente alimentos de diferentes grupos alimenta-

res é fundamental (leite e produtos lácteos; carnes e alternati-

vas; cereais, pão e massas; frutas e vegetais). E ainda:

• beber muito líquido;

• limitar o consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e
colesterol;

• limitar o consumo de chá, café e bebidas contendo cafeína, no
máximo, em 4 xícaras por dia;

• diminuir a quantidade de sal (sódio) na sua alimentação, evitando
alimentos salgados;

+ fazer o controle do peso.

Mudança de hábitos é fundamental
ma das causas da hipertensão é a falta de uma atividade física.

WP Mas também não é recomendável começar qualquer pro-
grama de exercícios sem antes procurar um médico. Fazer regular-

mente exercícios moderados ajuda a manter a pressão arterial sob

controle (por exemplo, caminhadas rápidas durante 20 a 30 minu-
tos, pelo menos três vezes por semana), Escolha uma atividade que

lhe agrade e aumente a intensidade dos exercícios aos poucos.

Fale com seu médico se sentir qualquer sinal de advertência du-

rante ou depois dos exercícios. Os sinais de advertência são: tontu-

ra, náuseas, aperto no peito, falta persistente de ar e dores muscu-
lares não usuais.

O cigarro e as bebidas alcoólicas também contribuem para a

pressão alta. Se você fuma e precisa de ajuda para parar, consulte
seu médico para obter informações sobre programas nesse senti-

do. No caso do álcool, a moderação é muito importante.

É importante ainda evitar o estresse. Para isso, o descanso é

fundamental. Procure dormir, no mínimo, oito horas por dia e par-
ticipar de atividades sociais e recreativas.
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