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Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
Medidas como a redução de sódio nos alimentos
são necessárias para combater uma doença,
muitas vezes, não detectada.

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), conhecida
popularmente como pressão alta, é uma das
doenças com maior prevalência no mundo
moderno e é caracterizada pelo aumento da
pressão arterial.

A pesquisadora e coordenadora do Estudo PREVER
(Prevenção de eventos cardiovasculares em
pacientes com pré-hipertensão e hipertensão
arterial) Sandra Fuchs esclarece aspectos
importantes da doença e o que recentes estudos
indicam.

1. No dia 26 de abril é comemorado o Dia
Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão
Arterial, qual a importância de um alerta à
doença?

Sandra Fuchs - Hipertensão é o principal fator de
risco para doença coronariana, cérebro-vascular,
vascular periférica e renal. Acomete quase um
terço da população adulta. Como não apresenta
sintomas, deixa de ser detectada e tratada. Esse
dia marca a necessidade de aferir a pressão
regularmente e a partir da medida ocasional,
gerar alerta para que seja buscado o diagnóstico
de hipertensão.

2. De acordo com pesquisas recentes, quais os
números envolvendo a doença? Como
Investimentos gastos, custos de tratamentos e
incidência da enfermidade na população mundial e
brasileira.

SF - A ocorrência de hipertensão, estimada entre
23 e 37%, é mais frequente nos países em
desenvolvimento e até 2025 calcula-se que 30
entre 100 adultos tenham hipertensão. As
estimativas indicam um número substancial de
pessoas em risco de desenvolver infarto do
miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). A
cobertura básica de prevenção de doenças,
incluindo hipertensão, atualmente custa cerca de
US$ 32 por pessoa e seria necessário

disponibilizar US$ 60 para torná-la compatível
com as metas de saúde pública.

 

Professora Sandra Fuchs

3. Quais os principais fatores responsáveis pela
HAS e as medidas necessárias ao seu combate? 

SF - O principal contribuinte é o estilo de vida,
alimentação com alto teor de sódio (sal de
cozinha) e calorias, que reduzindo a prevalência
de atividade física regular leva à obesidade.  As
medidas necessárias para combater a HAS
envolvem intervenções coletivas na população
para a prevenção dos fatores de risco (obesidade,
dieta inadequada e sedentarismo). Uma delas, em
pauta mundialmente, é a medida restritiva ao
consumo de sódio.

4. O Ministério da Saúde e a indústria assinaram
acordo para reduzir o sódio nos alimentos. Qual
sua opinião sobre essa ação?

SF - O acordo firmado representa uma das mais
eficientes iniciativas com repercussão
populacional sobre a prevalência e controle da
hipertensão arterial. Esta ação já tinha sido

implementada em outros países desenvolvidos e
poderá determinar um impacto sobre as taxas de
controle da hipertensão arterial no Brasil.
Leia mais
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ESPAÇO DO LEITOR

Enquete
Qual sua opinião sobre o financiamento governamental
para fornecimento gratuito de fármacos anti-
hipertensivos em larga escala no âmbito do SUS?

Envie aqui sua opinião. Na próxima edição iremos publicar
algumas respostas.

  

     

  
Resenha em ATS
Custo-efetividade da terapia hipolipemiante para pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e
cardiopatia isquêmica nos EUA

  

  

André Luis Ferreira da Silva

 

A insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica é um problema de
saúde de significativo impacto no Brasil e no mundo. Estima-se que
sua prevalência seja de 1,5 a 3,3% da população, e esses valores
devem aumentar considerando a atual tendência de envelhecimento
da população. O pesquisador do IATS e médico internista André Luis
Ferreira Da Silva analisa estudo sobre o tema publicado no
periódico Pharmacoeconomics em 2010. O artigo apresenta uma
análise de custo-efetividade do emprego de Atorvastatina em dose
alta (80 mg), comparativamente à dose baixa (10 mg), na
prevenção secundária de eventos cardiovasculares maiores e de
morte em pacientes portadores de cardiopatia isquêmica. 
Leia mais

  

    
  Curso de capacitação à distância em Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT)

Processo de seleção ocorrerá em duas etapas, a primeira finaliza no dia 29 de abril.
  

  

O objetivo do curso, que será realizado entre 6 de junho e 30 de
setembro e ministrado pelas universidades Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) e Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), é capacitar técnicos
do Sistema Único de Saúde (SUS) para a gestão das DANT em seus
respectivos territórios. Portanto, é direcionado a profissionais que
atuam em Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde, estados e
municípios. Totalmente financiado pelo Ministério da Sa&uac ute;de, o
curso terá carga horária de 105 horas. 
Leia mais

 

Arquivo EaD- DANT

  

    

   

Gestor de Saúde Pergunta: 

Estamos implantando a classificação de risco (Protocolo de Manchester) na Atenção
Primária de Saúde (APS). Há alguma validação científica ou avaliação deste
instrumento na APS?

Maria Luisa Fernandes Tostes
Gerente da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte

  

  

Resposta: A Portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação em unidades de atendimento às
urgências do acolhimento e da "triagem classificatória de risco". De acordo com esta Portaria, este
processo "deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico
e utilização de protocolos pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos
pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento" (BRASIL, 2002).  Ainda não
existem evidências científicas do efeito da aplicação de protocolos de gravidade em APS. A utilização do
Protocolo de Manchester para triagem, por exemplo, deve ser adaptado para respeitar a complexidade de
cada serviço.

Karine Lima
Médica de Família e Comunidade, pesquisadora do IATS

Em Belo Horizonte foi desenvolvido um protocolo de classificação de risco. Mais informações, clique aqui. 

Resposta: O Sistema de Triagem de Manchester foi desenvolvido e avaliado como protocolo de
classificação de gravidade para atendimento nas salas de emergência. A partir da queixa do paciente,
define-se 5 fluxos de atendimento: aqueles com necessidade de atendimento imediato (vermelho);
atendimento muito urgente, em 10 minutos (laranja); urgente, podem aguardar o atendimento por 60
minutos (amarelo); pouco urgente, podem aguardar por 2 horas (verdes) e os não urgentes que podem
aguardar por 4 horas (azul). No contexto da Atenção Primária, o protocolo serviria para identificar
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aguardar por 4 horas (azul). No contexto da Atenção Primária, o protocolo serviria para identificar
aqueles pacientes que necessitam de atendimento imediato/urgente em unidades de saúde avançadas
(pacientes vermelho, laranja e amarelo). Os pacientes classificados como verde e azul poderiam ser
inicialmente manejados em Unidades de Pronto Atendimento 24 horas ou Unidades Básicas de Saúde e
posteriormente referenciados, conforme a necessidade, através de implementação de um sistema de
atendimento integrado. Entretanto, a incorporação do Sistema de Triagem de Manchester, ou outros
sistemas de triagem como Canadense e Australiano, não foram testados e validados em estudos que
integrassem a Atenção Primária e os Serviços de Emergência especializados. Estudos prospectivos das
experiências conduzidas no Brasil serão importantes para preencher esta lacuna.

Mariana Vargas Furtado
Médica Emergencista e Cardiologista, pesquisadora do IATS

Gestor, envie aqui sua pergunta.
       

 
Ajude-nos a conhecer melhor suas ações, necessidades, sugestões e dúvidas.

Envie sua mensagem para iatsnews@iats.com.br
Jornalista responsável: Bruna Repetto
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