
O dia 26 de abril é

marcado como o Dia nacional de prevenção e combate à

hipertensão arterial. Doença silenciosa, a hipertensão arterial, ou

simplesmente pressão alta, é gatilho para uma série de problemas.

A Sociedade Brasileira de Hipertensão considera que a doença é

responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos

casos de insuficiência renal. A doença é crônica, não tem cura mas

pode ser controlada. 

Algumas atitudes ajudam a controlar a hipertensão, como

procurar ter uma alimentação mais saudável e deixar o sedentarismo

de lado - assim como o álcool e o cigarro. E, claro, buscar fugir ou

controlar o estresse, e procurar atendimento médico quando não se

sentir bem.

Então, que tal desengavetar as nossas sugestões dadas em

semanas anteriores no NM sobre sedentarismo, exercícios físicos no

Campus, e principalmente sobre como receber bem amigos em

casa? Pense nisso, diminua a pressão, e boa semana!

As reuniões do Ciclo de Otorrinolaringologia acontecem no

anfiteatro do Centrinho-USP, sempre às 18h. Podem participar

médicos, cirurgiões-dentistas e fonoaudiólogos do campus USP-

Bauru (dado a especificidade dos temas).

Programação de maio:

Dia 04/05: “Lesões bucais comuns na clínica diária” (Paulo Sérgio

Silva, cirurgião-dentista)

Dia 11/05: “Fonomicrocirurgia” (Christiano Giácomo Carneiro,

otorrinolaringologista)

Dia 18/05: Discussão de artigos

Dia 25/05: “Rinoplastia: Anatomia e técnica cirúrgica” (Vania S.

Ferraz, otorrinolaringologista)

Informações: SerCom / Eventos, ramal 358437 ou e-mail:

eventos.hrac@usp.br
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Estão abertas as inscrições para o Prêmio Capes de Tese

2015. Concorrem a esta edição as teses de doutorado

defendidas em 2014, de todas as 48 áreas do conhecimento

reconhecidas pela Capes. A pré-seleção das teses ocorre nos

programas de pós-graduação, que devem realizar a inscrição

da tese indicada até o dia 15/05. A premiação consiste em

certificado de premiação aos orientadores e autores, auxílio para

participação em congresso nacional ao orientador e bolsa para

realização de estágio pós-doutoral no país ou no exterior ao

autor. Serão concedidos também prêmios especiais para as

áreas de Educação e de Ensino, em parceria com a Fundação

Carlos Chagas. Já para o Grande Prêmio Capes de Tese – ao

qual concorrerão os autores vencedores do Prêmio Capes de

Tese – a Fundação Conrado Wessel concederá ainda U$ 15 mil

para o premiado. Edital completo e outras informações em

www.capes.gov.br/premiocapesdetese.
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toques administrativos

Lembramos novamente que no dia 28/04 será realizado o

fechamento do sistema no Centrinho-USP para apuração de

pendências encontradas. No caso de irregularidades após o dia

30/04, o funcionário poderá estar sujeito a processos de

sindicância ou semelhante para apuração dessas irregularidades, e

ser responsabilizado individualmente pelo ocorrido. Dúvidas e

outras informações na Seção de Patrimônio, ramal 358199, com
Rodrigo.

Lembramos a todos os servidores do Centrinho-USP que

consultem diariamente o sistema Mercúrio Web, até 2ª feira,

27/04, para saber se há bens sob sua responsabilidade ou se há

solicitação de transferência de bens para sua responsabilidade

(exemplo: computador), e regularize a situação no inventário de

bens. Acesse https://uspdigital.usp.br/mercurioweb, faça o
login com seu número funcional e senha para os Sistemas USP, e em

seguida acesse “Patrimônio”, “Bens”, “Próprios”. Veja abaixo:

Bens no Mercúrio: prazo até 27/4

No controle



Expediente: O Nosso Mural é uma publicação semanal, parte das estratégias de comunicação interna traçadas pela equipe do Serviço de Comunicação do Centrinho-USP. Chefe técnica do SerCom: Marisa

Romangnolli. Arte e editoração: Marisa Romangnolli. Textos e edição: Caroline Thomazelli, Marisa Romangnolli e Tiago Rodella . Fale conosco: ramal 358156. imprensa@centrinho.usp.br
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nossa
saúde

O QUE É HIPERTENSÃO ARTERIAL? Hipertensão, ou

pressão alta, é ter a pressão arterial igual ou maior que 14 por 9 de

forma contínua. A pressão se eleva por vários motivos, mas

principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se

contraem. Quando o coração bombeia o sangue, se os vasos são

estreitados, a pressão sobe.

QUEM TEM PRESSÃO ALTA? Homens e mulheres, brancos

e negros, ricos e pobres, idosos e crianças, gordos e magros, pessoas

calmas e nervosas. Estima-se que atinja em torno de 25% da

população brasileira adulta, chegando a mais de 50% após os 60

anos, além de 5% das crianças e adolescentes no Brasil. 

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA PRESSÃO ALTA? A

pressão alta ataca os vasos sanguineos, coração, rins e cérebro.

Quando o sangue está circulando com pressão elevada nos vasos,

esses se tornam endurecidos e estreitados podendo, com o passar

dos anos, entupir ou romper. Quando há entupimento de um vaso

no coração, pode ocasionar infarto, insuficiência cardíaca e angina

(dor no peito). No cérebro, o entupimento ou rompimento de um

vaso leva ao “derrame cerebral” ou AVC. Nos rins, podem ocorrer

alterações na filtração até a paralisação dos órgãos. 

SINTOMAS: Na maioria dos indivíduos a hipertensão

arterial não apresenta sintomas. Quando um indivíduo possui

hipertensão arterial grave ou prolongada, e não tratada, apresenta

dores de cabeça, vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão

borrada.

QUAIS SÃO AS CAUSAS? Geralmente, não conseguimos

saber com precisão a causa da hipertensão arterial, mas sabe-se que

muitos fatores podem ser responsáveis. Dos fatores externos,

destaca-se a hereditariedade (ou pré-disposição familiar), o

envelhecimento (idade) e, principalmente o peso, pois a obesidade

é um fator de risco! Como fatores internos, o sedentarismo, a má

alimentação, uso de sal em excesso, consumo de álcool e o

tabagismo. O estresse também contribui, pois excesso de trabalho,

angústia, preocupações e ansiedade podem ser responsáveis pela

elevação da pressão.

COMO SABER SE A PRESSÃO ESTÁ ALTA? Antes de

mais nada, se não estiver se sentindo bem, procure um médico.

A pressão sanguínea envolve duas medidas, sistólica e diastólica,

referentes ao período em que o músculo cardíaco está contraído

(sistólica) ou relaxado (diastólica). A pressão normal em repouso

situa-se entre os 100 e 140 mmHg (10 por 14) para a sistólica e

entre 60 e 90 mmHg (6 por 9) para a diastólica. A pressão arterial

deve ser aferida com o paciente na posição sentada, respeitando

um período de repouso de 5 minutos. Medidas com valores

iguais ou superiores a 140/90 mmHg (14 por 9) são

consideradas altas, mas não é possível basear o diagnóstico

apenas em uma leitura. Muitas vezes são necessárias várias

leituras para estabelecer o diagnóstico. 

Fonte: www.sbh.org.br (portal da Sociedade Brasileira de Hipertensão)

Cuidado, olha a pressão... 

“Quem não compreende um olhar,
tampouco há de compreender uma

longa explicação”
(Mario Quintana, escritor gaúcho)

10 mandamentos contra a pressão alta
1. Meça a pressão pelo menos uma vez por ano.

2. Pratique atividades físicas todos os dias.

3. Mantenha o peso ideal, evite a obesidade.

4. Adote alimentação saudável: pouco sal, sem frituras e mais
frutas, verduras e legumes.

5. Reduza o consumo de álcool. Se possível, não beba.

6. Abandone o cigarro.

7. Nunca pare o tratamento, é para a vida toda.

8. Siga as orientações do seu médico ou profissional da saúde.

9. Evite o estresse. 

10. Tenha tempo para a família, os amigos e o lazer. Ame e seja
amado!

É muito comum você dizer ou ouvir dizerem para alguém

que esteja nervoso: “calma, olha a pressão...” Isso porque o

nervosismo e alterações de humor é associado à alteração de

pressão arterial. Algumas pessoas pensam que somente pessoas

tensas ou nervosas podem desenvolver hipertensão, mas a verdade

é que mesmo as pessoas calmas podem ter pressão alta. Segundo

a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), pressão alta é uma

doença democrática, atingindo uma em cada quatro pessoas

adultas. E tremendamente séria, pois é responsável por 40% dos

infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal

terminal. Todas essas situações são muito graves e podem ser

evitadas com o tratamento adequado, bem conduzido por médicos.

Fique por dentro das dicas da SBH: 


