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Excepcionalmente, realizado em 4 de maio o Dia Nacional de Prevenção
e Combate à Hipertensão  superou as nossas expectativas, tal o expressivo
número de postos de atendimento à população. Isto, graças ao trabalho conjunto
das entidades organizadoras e ao comprometimento de nossos colegas e demais
profissionais da saúde, que não mediram esforços para o êxito da campanha.
Foram mais de 15 mil postos de atendimento, proporcionando informações a
respeito da hipertensão arterial e medições da pressão arterial à população, em
diferentes regiões do Brasil. Em breve, teremos os dados obtidos nesta
campanha, que nos poderão dar um perfil aproximado da hipertensão arterial
em nosso país.

O Programa Nacional de Atualização em Hipertensão Arterial do DHA foi
iniciado em junho e foram realizadas reuniões científicas em Campo Grande
(MS) e Fortaleza (CE), que contaram com o apoio das Regionais da SBC e a
participação ativa dos colegas envolvidos. O calendário dos próximos eventos
será divulgado por esta revista e pelo site da SBC (DHA).

Nosso departamento tem participado de diversas ações referentes à
assistência ao paciente hipertenso, como na elaboração do Plano Nacional de
Reestruturação da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes, desenvolvido
pela Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. Merece destaque
o material educativo preparado pela equipe multiprofissional da Liga de
Hipertensão Arterial do Belém – SP e da Associação Paulista de Assistência
ao Hipertenso, com o apoio da Coordenação de Doenças Crônico-degenerativas
do Ministério da Saúde, coordenado pelo nosso colega de diretoria, Dr. Carlos
Alberto Machado, que  informa a população leiga sobre os riscos e cuidados
referentes à hipertensão arterial, com uma linguagem simples e acessível.

O Programa de Detecção e Prevenção de HAS e Fatores de Risco para
Doença Cardiovascular, em Trabalhadores da Indústria, desenvolvido em
parceria com o Serviço Social da Indústria – SESI, já tem concluído o Manual
de Planejamento e Orientação, elaborado pela Dra. Sandra Fuchs. Outras
etapas do programa serão finalizadas neste mês.
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