
 

  

Sugestão de nota de agenda 
  

INCOR 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 

 
 

6 de maio de 2010. 

HC PROMOVE AÇÃO PREVENTIVA CONTRA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM GESTANTES 
 
Incor e Clínica Obstétrica do Instituto Central se unem à 
Sociedade Brasileira de Hipertensão para combater pressão alta, 
a ameaça mais presente durante a gravidez. 
 
 
Parceria entre a Clínica Obstétrica do ICHC (Instituto Central do 
HCFMUSP), o Incor (Instituto do Coração do HCFMUSP) e a SBH 
(Sociedade Brasileira de Hipertensão) promoverá, nesta sexta-feira 
(7/5), entre 9h e 16h, Campanha de Medição de Pressão Arterial e 
Palestra a Gestantes. Haverá dois postos de atendimento para medição 
de pressão arterial exclusivamente de gestantes: um no andar térreo do 
Incor e outro no 4º andar do Prédio dos Ambulatórios. A hipertensão 
arterial é a mais frequente complicação clínica registrada durante a 
gravidez e, se não for precocemente diagnosticada, pode levar à morte 
tanto o bebê quanto a mãe. A programação do evento inclui também 
palestra gratuita e aberta ao público, que será realizada das 10h às 12h, 
no anfiteatro do Incor, sobre o tema "Hipertensão Arterial na Gestação: 
Verdades e Mitos”. A médica assistente da Clínica Obstétrica, Dra. Eliane 
Alves, falará sobre o assunto com as gestantes. 
 
A doença hipertensiva específica da gravidez - que aparece durante a 
gestação e é chamada de pré-eclâmpsia - afeta 5% das gestantes. A 
doença é mais comum na primeira gestação e em pacientes com outras 
doenças associadas: hipertensão arterial crônica, diabetes, doenças do 
colágeno como lupus, trombofilias. A possibilidade de ocorrência de pré-
eclâmpsia em mulheres que já são hipertensas oscila entre 25 e 30%. 
 
O médico Luiz Bortolotto, cardiologista do Incor e membro da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão, alerta: “A falta de detecção ou o controle 
inadequado da hipertensão na gravidez podem levar a complicações 
graves, como a ocorrência de eclâmpsia (convulsões ou coma), edema 
agudo dos pulmões, descolamento prematuro da placenta, hemorragias 
e insuficiência renal”.  



 
A hipertensão arterial na gravidez pode ainda afetar o crescimento - 
bebês nascem abaixo do peso ideal -, aumentar taxas de 
prematuridade, sofrimento fetal, nascimento antes da data prevista e 
até mesmo óbito. O diagnóstico precoce da hipertensão arterial na 
gestação e o controle clínico e obstétrico adequado dessas pacientes são 
capazes de reduzir a morbidade e mortalidade materna e perinatal – diz 
o Dr. Luiz Bortolotto. 
 
 
SERVIÇO

 

CAMPANHA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E PALESTRA ÀS 
GESTANTES 
 
PROMOÇÃO 
ICHC (Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP), Incor (Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) e SBH (Sociedade Brasileira de 
Hipertensão) 
 
DATA 
7 de maio de 2010 
 
CAMPANHA DE MEDIÇÃO 
Das 9h às 16h, no andar térreo do bloco I do Incor e no 4º andar (sala 
das macas) do Prédio dos Ambulatórios. O Incor está situado na Av Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - São Paulo/SP, e o 
ICHC, na mesma rua, porém, no número 155. 
 
PALESTRA ÀS GESTANTES 
Das 10h às 12h, no anfiteatro do Incor, situado no 2º andar do bloco I, 
na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 - Cerqueira César - São 
Paulo/SP, 
 

INFORMAÇÕES 

Assessoria de Imprensa 
Incor-HCFMUSP 
Rita Amorim 
11-3069-5437/5016 e 7821-0106 
incorpress@incor.usp.br 
 
Solicite sua pauta pela Internet 

Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do 
Incor pelo site http://www.incor.usp.br – seção Imprensa – 



formulário “solicite sua pauta”. 
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