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Hipertensão: silenciosa e fatal
Coordenação de Saúde abre campanha contra a pressão alta e
esclarece sobre medidas de controle e prevenção da doença

J\ Coordenação de Saúde e Assistência lan-

çou, em agosto, uma campanha de escla-

recimento e combate à hipertensão arterial, co-

nhecida como pressão alta. Silenciosa e fatal, caso

não seja controlada, a doença é gravíssima, mas

costuma ser ignorada pelas pessoas justamente
porque não apresenta sintomas. Segundo o co-

ordenador da campanha, o cardiologista Paulo

Alves de Oliveira, o objetivo é informar os servi-

dores hipertensos sobre a importância do trata-

mento. Por isso, duas palestras sobre o assunto
foram realizadas no Teatro da Assembléia, no fi-

na] do mês passado. 'Não dá para preveroque pode

acontecer comum paciente que nãotem cuidado. O

acompanhamento médico é muito importante; por

isso, resolvemos realizaras palestras", diz.

A principal medida da campanha é estimular o

servidor afazer o acompanhamento no próprio

Serviço Médico. "Vamos manter uma ficha na en-

fermagem. Assim, todo mês o servidor interes-

sado poderá medir a sua pressão. É a melhor
maneira de manter o controle", afirma o médico.

Ele lembra que a doença nãotem cura, mas pode
ser controlada. Para o cardiologista, o grande de-

safio da campanha é identificar os funcionários que

sofrem de hipertensão sem saber. 'É muito co-

mum encontrar pessoas que estão doentes e não

sabem, por isso o diagnóstico é importante. De

um dia para o outro pode acontecer uma altera-
ção na pressão. Todos devem se prevenir", res-

salta.
Paulo Aves lembra, ainda, que existe uma ce

resistência das pessoas com relação aos exames

periódicos. "É uma questão cultural ou mesmo

um certo comodismo. As pessoas só procuram

um consultório quando estão doentes", lamenta.

ACOMPANHAMENTO
PERSONALIZADO
Os servidores que têm hipertensão

devem se inscreverno Programa

de Prevenção e Controle, no

/ °andardo EdilTcio Tira dentes

Servidores defendem medidas preventivas

W
fl ma simples doação de sangue há dois

anos, no Hospital Felício Rocho, fez com

que o servidor Cléber Moreira, de 50 anos. da

Área de Taquigrafia e Publicação, descobrisse que
sofre de hipertensão. Ele conta que não descon-

fiava de nada, quando foi avisado por uma funci-

onária do hospital que não poderia mais doar san-

gue. "Foi uma determinação do Felício Rocho de

que hipertensos não poderiam mais colaborar com

a doação de sangue. Só assim fiquei sabendo", diz.
Cléber defende a importância dos exames pedódi-

cos para preservar a saúde. "O exame anual é pou-

co, o ideal é pelo menos quatro vezes por ano.
estresse foi a causa do meu problema, e eu n

sabia", comenta. O servidor elogiou a iniciativa da

Coordenação de Saúde e Assistência de oferecer
palestras aos funcionários."Sou bem-informado com

relação à doença, mas essas palestras sempre nos

trazem no'Àdades", ressafta.
O problema não preocupa apenas os

hipertensos. Jurandir Guimarães Damaceno. da

Central de Atendimento e Orientação de Pessoal
(Caop), conta que, aos 49 anos, já está preocu-

pado com a prevenção da doença. O objetivo,
segundo ele, é ter uma velhice saudável no futu-

ro. "Vou fazer um acompanhamento, pois, na mi-

nha idade, é mais fácil ter uma alteração da pres-
são. É questão de consciência", explicou. jurandir

está consciente da importância de mudar os hábitos

e começou ater certos cuidados para combater a
obesidade e o colesterol alto. Para isso, cortou do

dia-a-dia acame vermelha, o cigarro e o álcool. "É a

importância da mudança de hábito", resume.
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