
 

  

Sugestão de Nota de Agenda  

  

INCOR 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 

  

 

São Paulo, 24 de abril de 2017. 

 

POPULAÇÃO TERÁ ORIENTAÇÃO DO INCOR PARA  

PREVENÇÃO E CONTROLE DA PRESSÃO ALTA 

Campanha gratuita em conjunto com a ViaQuatro acontece nesta quarta, das 9h às 17h, 

na Estação Butantã da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, em Pinheiros. 

 

Nesta quarta-feira (26), Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Incor 

(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) e a ViaQuatro (concessionária 

responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo) realizarão 

campanha de conscientização da população, das 9h às 17h, na Estação Butantã de metrô, em 

Pinheiros (acesso pela Rua Pirajussara).  

A equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos e 

assistentes sociais do Incor fará medição de pressão arterial, orientação de prática de atividade 

física e de alimentação saudável, combate ao stress, uso correto da medicação e direitos do 

paciente.  

Os usuários também poderão participar de uma pesquisa, respondendo a questionário sobre 

qualidade de vida, atividade física, nível de estresse, alimentação consumida, perfil 

sociodemográfico, além da medição da pressão arterial, peso e circunferência abdominal. O 

objetivo é identificar a incidência dos fatores de risco associados à hipertensão nesse público. 



A Campanha do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial do Incor e ViaQuatro 

tem apoio da Sociedade Brasileira de Hipertensão. 

 

SERVIÇO 

CAMPANHA DE COMBATE À HIPERTENSÃO 

Promoção: Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) e ViaQuatro 

Quando: 26 de abril de 2017, das 9h às 17h. 

Onde: Estação Butantã da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo (acesso pela rua 

Pirajussara). 

Capacidade de atendimento: as primeiras 250 pessoas que retirarem senha. 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Assessoria de Imprensa do Incor-HCFMUSP 

11-2661-5437/5016/5015 

incorpress@incor.usp.br 

 

Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais 

Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP 

Tel.: 11 2661-5437 / 2661-5016 - E-mail: incorpress@incor.usp.br 

Solicite sua pauta: http://www.incor.usp.br (Imprensa) 
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