
✔ Combater a hipertensão é prevenir o aumento da mesma, reduzindo os 

principais fatores de risco como obesidade, sedentarismo, alta ingestão de sal ou dieta rica 
em gordura  e o consumo excessivo de álcool. Não fumar.

✔ Evitar alimentos com alto teor de sal como: temperos prontos, caldos prontos, 

condimentos, conservas,  embutidos e alimentos industrializados. Adicione ervas, 
especiarias  e limão às saladas e às preparações.

✔ Reduzir a adição de sal às preparações e retire o saleiro da mesa. .

✔ Realizar de 5 a 6 refeições ao dia(café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, 

ceia),  ingerir água nos intervalos e praticar atividade física regularmente.  

✔ Enriquecer sua dieta com frutas, legumes, verduras e alimentos integrais. 

✔ Consumir alimentos fontes de potássio como farelo de trigo, nozes, castanhas, 

damasco, figo, banana, passas, aveia, cenoura e espinafre. 

✔ Ler sempre os rótulos dos alimentos, principalmente no que diz respeito a 

quantidade de  sal (=sódio). 

Orientação de Enfermagem:

Orientação Nutricional:

Hipertenso

 A hipertensão é a principal causa  de insuficiência 
cardíaca, ataques do coração e doenças dos rins.

✔ Verificar a pressão regularmente e registrar os valores; sendo que antes da 
verificação da pressão o paciente deverá: estar calmo, tranquilo, sem dor ou desconforto. 
Se realizou algum exercício físico deverá sentar e aguardar por 15 minutos para verificar a 
pressão e não ter tomado chimarrão ou café preto.

✔ Se usar medidor de pulso digital posicionar o braço na altura do coração;

✔ Medir preferencialmente a pressão no braço esquerdo;

✔ Realizar exercícios físicos regularmente: caminhar, pedalar e dançar por exemplo. 

Procure orientação adequada com um profissional de educação física; ✔Seguir a dieta 
orientada pela nutricionista;

✔ Dor na nuca;
✔ Sangramento nasal;
✔Tontura;
✔Palpitação.

Possíveis sintomas:

O que fazer?



Orientação Nutricional:

✔ Não tome medicamentos 

com leite ou seus derivados, procure 
tomar com água;

✔ Se esquecer de tomar uma 

dose faça assim que lembrar, mas não 
tome uma dose dobrada ou próxima da 
outra para compensar;

✔ Organize-se, procure não 

marcar todos os horários dos seus 
medicamentos para a mesma hora;

✔ Os medicamentos muitas vezes tem características especiais, alguns devem 

ser tomados de dia ou a noite, em jejum ou longe da comida, outros devem ser tomados 
com as refeições. Informe-se com seu médico ou farmacêutico, pois esses detalhes podem 
melhorar seu tratamento;

✔ Ao tomar medicamentos siga os horários estabelecidos pelo médico, caso o 

mesmo não tenha estipulado o horário, entre em contato com ele ou com o farmacêutico;
✔ Não pare de tomar seus medicamentos sem orientação médica, deve-se 

seguir o tratamento até o fim, porém, não tome mais do que a quantidade prescrita;
✔ Manuseie os medicamentos sempre com as mãos limpas em especial os 

medicamentos líquidos;
✔ Guarde os medicamentos bem fechados, em locais frescos e secos, longe da 

luz e de fontes de calor;
✔ Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças;

✔ Não indique para outra pessoa o medicamento que foi prescrito para você, 

nem tome medicamento indicado por um amigo, parente ou qualquer pessoa;
✔ Em caso de dúvida ou reação adversa ao medicamento, procure o médico ou o 

farmacêutico;
✔ Idosos com mais de 70 anos de idade é importante o acompanhamento dos 

familiares ou cuidadores na consulta médica, bem como na adesão ao tratamento.
✔ Leia atentamente o rótulo para não tomar medicamento trocado;

✔ Não tome medicamento com prazo de validade vencido;

✔ Se você possuir medicamentos vencidos em casa não descarte-os no lixo 

comum, procure algum ponto de coleta para medicamentos vencidos (farmácias) ou em 
lixo químico;
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Orientação Farmacêutica
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