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Brasilavançanocombateàhipertensão
Classe de medicamentos descoberta no
Brasil ajuda a diminuir mortalidade de
pacientes que sofremde hipertensão
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C
om a incidência de
quase um terço na po-
pulação mundial, a hi-
pertensão é hoje um

alerta global. No Brasil, são
cerca de 300mil vítimas fatais
por ano, sendo que a maior
parte delas nem tinha conhe-
cimento da doença. Para com-
bater esse mal de maneira
mais eficaz, pesquisadores
brasileiros e europeus têm da-
do um importante passo no
tratamento da doença.
Estudos comparativos da

pesquisadora holandesa Lau-
ra Van Vark confirmaram que
uma classe de medicamentos
descoberta na USP (Universi-
dade de São Paulo) de Ribeirão
Preto apresentou eficácia 10%
superior na redução da morta-
lidade de pacientes em relação
amétodosmais conhecidos.
Denominada como IECAS

(Inibidores do Sistema Renina
Angiotensina), essa classe
substituiria o tratamento mais
utilizado para a pressão alta
atualmente, que são os BRA’s
(Bloqueadores dos Receptores
de Angiotensina).
Os IECAS criam uma “ca-

mada protetora” nas veias, ca-
paz de diminuir a fibrose,
além de promover a vasodila-
tação, diminuindo, assim, os
infartos, AVCs, insuficiência
cardíaca e renal, além de me-
lhorar a qualidade de vida dos
pacientes.

A INFORMAÇÃOÉO
MELHORREMÉDIO
Com aproximadamente 30%
de incidência na população
mundial, a hipertensão é uma
doença silenciosa. A maior

Divulgação

das pessoas acometidas pela
doença não está diagnosticada.
Destes, apenas uma pequena
parte está fazendo tratamento
corretamente.
O coordenador da unidade de

hipertensão doHospital das Clí-
nicas da Faculdade deMedicina
da USP, Fernando Nobre, acre-
dita que o grande desafio para o
tratamento desta doença é o
diagnóstico. “Não é só o trata-
mento, antes é preciso diagnos-
ticar as pessoas. O diagnóstico é
muito precário. As pessoas não
têmhábito de ir amédico, já que
a hipertensão não apresenta
sintoma. As pessoas podem
conviver com ela por muitos
anos e, embora seja assintomá-
tico, é muito ruim para o orga-
nismo”, diz ele, alertando que
pequenos procedimentos po-
dem pouparmuitas vidas, como
o simples ato de aferir a pressão
a cada um ano pelomenos.

pontos

, A hipertensão faz cerca de
300mil vítimas fatais por ano no
Brasil
, O diagnóstico é um dos
maiores desafios para o com-
bate à doença
, Consultar o médico regular-
mente e aferir a pressão pelo
menos uma vez por ano ajuda a
identificar a doença
, Alimentação com alto con-

sumo de sal, falta de ativida-
de física, predisposição gené-
tica e obesidade são fatores
de risco para a hipertensão
, A classe de medicamentos
(IECAS) descoberta em Ribeirão
Preto tem 10% mais resultado
no sentido de evitar morte e au-
mentar a qualidade de vida dos
pacientes em relação à classe
mais usada para o tratamento

de hipertensão atualmente
(BRA’s)
, O estudo comparativo
realizado por uma pesquisa-
dora holandesa cruzou 20
estudos num estudo que
analisou os resultados em
mais de 150mil pacientes
, Atualmente, há cerca de 12
milhões de brasileiros que ig-
noram ter pressão alta
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IECAS
Denominada
como IECAS
(Inibidores do
Sistema Reni-
na Angiotensi-
na), essa clas-
se substituiria
o tratamento
mais utilizado
para a pressão
alta atualmen-
te, que são os
BRA’s (Blo-
queadores
dos Recepto-
res de Angio-
tensina)

números

30
por cento
da população
mundial, em
média, é
hipertensa,
sendo que
apenas
metade desse
número está
diagnosticada.
Destes, cerca
de 15% está
em
tratamento e
apenas um
quarto deste
número tem a
pressão
controlada.
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Especialista em
hipertensão,
FernandoNobre
diz que desafio é
o diagnóstico
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“Adieta
das
crianças
inclui
cinco
vezesmais
refrigerantes
quenos
anos70”

O
Crescimento da obesi-
dade infantil vem to-
mando proporções
epidêmicas.

No Brasil, segundo a Pesqui-
sa de Orçamentos Familiares
realizada em 2008 e 2009 pelo
IBGE, 35% das crianças estavam
acima do peso saudável. Em
1989, esse índice era cerca de
15%, contra 10,9% em 1974. Po-
demos apontar como causa
principal as mudanças no estilo
de vida. Hoje, os pequenos cos-
tumam ficar horas na frente da
televisão e do computador, di-
minuindo a queima de calorias.
Além disso, boa parte das pro-
pagandas estimula o consumo

de produtos industrializados,
gostosos e práticos, porém ri-
cos em calorias vazias.
É uma triste realidade: de

acordo com a OMS, a dieta mé-
dia das crianças brasileiras in-
clui, hoje, cinco vezes mais bis-
coitos e refrigerantes que nos
anos 70. Esse consumo de refri-
gerante corresponde a cerca de
60 litros anuais por pessoa, o
que significa 6 quilos de açúcar
para cada uma. Mas não é só is-
so. Um estudo entre crianças no
Rio de Janeiro mostrou que 60%
dosmeninos e 78% dasmeninas
não fazem nenhum tipo de brin-
cadeira que envolvamovimento.
AAssociaçãoAmericanadeCar-

diologia recomenda pelo menos
uma hora de atividade física por
dia.
Para alívio dos pais, não é ne-

cessário submeter a criança a
qualquer tipo de dieta restritiva.
Deve-se oferecer um cardápio
mais saudável, que inclua ce-
reais integrais, verduras e fru-
tas. Desestimule o consumo de
doces, refrigerantes e frituras,
contudo procure se tornar um
parceiro do seu filho. Como?
Ofereça um sorvete, um doce
ou um hambúrguer com batata
frita eventualmente. Dessa for-
ma ele não se sente excluído e
você não estimula omau hábito.
O problema é quando a exceção

virar regra.
A taxa de sucesso no trata-

mento da obesidade infantil ain-
da é considerada baixa, entre
20% e 30% e depende do envol-
vimento familiar. E tudopodeco-
meçar desde cedo. Uma pesqui-
sa americana realizada com
crianças de 3 a 5 observou que
aquelas que foram amamenta-
das com leite materno apresen-
tavammenos prevalência de ris-
co de sobrepeso.
Outra boa notícia é que cada

centímetro que seu filho cresce
corresponde a 1 quilo emagreci-
do, ou seja, manter o peso du-
rante a fase de crescimento já é
um bom resultado.
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