PLANTANDO ALIMENTOS,
COLHENDO SAÚDE
HIPERTENSÃO ARTERIAL

VOCÊ SABE O QUE É
HIPERTENSÃO?
A Hipertensão Arterial é o aumento
anormal da pressão que o sangue faz ao
circular pelas artérias do corpo. Para
chegar a cada parte do organismo, o sangue
bombeado a partir do coração exerce uma
força natural contra as paredes internas
das artérias. Os vasos, por sua vez,
oferecem certa resistência a essa passagem.
E é essa disputa que determina a pressão
arterial.

Confira na tabela abaixo os valores de referência da pressão arterial

ATENÇÃO AOS
SINAIS E SINTOMAS
A hipertensão pode ser uma doença
silenciosa, mas quando sintomática, pode-se
apresentar dor de cabeça, memória fraca,
insônia, sensação de fadiga constante,
zumbido nos ouvidos, vertigens, sensação
de angústia, falta de apetite, dificuldade
em digerir os alimentos, extremidades
frias, formigamento nas mãos e pés.

QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS
CAUSAS?
São vários fatores que podem desencadear
a hipertensão arterial:
- Genética
- Fumo / Cigarro
- Obesidade
- Estresse
- Consumo excessivo de bebidas alcóolicas
- Falta de atividade física
- Maus hábitos alimentares

SE LIGA NESSAS DICAS:
- Evite alimentos gordurosos
- Não abuse do sal
- Prefira temperos naturais como o limão, por exemplo
- Reduza o consumo de alimentos processados
- Prefira produtos naturais e orgânicos
- Introduza mais vegetais na sua alimentação

VOCÊ SABIA QUE ALGUNS ALIMENTOS
AJUDAM A CONTROLAR E PREVENIR A
PRESSÃO ARTERIAL?
CONFERE AÍ

ALHO
Amassar 3 dentes de alho e colocá-los de molho em 400 ml de água durante 6 horas.
Coar e tomar 1 xícara a cada 3 horas.

BERINJELA
Cortar a berinjela em pedaços pequenos e deixá-los de molho durante 4
horas. Tomar 5 xícaras ao dia.

CEBOLA
Inclua cebola na alimentação em forma de salada.

PEPINO
Inclua pepino na alimentação em forma de salada.

LIMÃO
Suco diluído em água (1 limão para 200ml de água).
Tomar 5 vezes ao dia (sem açúcar).

MELANCIA, PÊSSEGO E PÊRA
Consuma essas frutas com frequência.

CHÁ COMBINADO
Cabelo-de-milho, Chapéu-de-couro, Cavalinho e Quebrapedra
(30 g para 1 litro de água). Tomar 4 xícaras ao dia.
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