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Ultragaz e Sociedade Brasileira de Hipertensão fazem parceria para informar os brasileiros 
sobre a doença. 
 
A Ultragaz e a SBH - Sociedade Brasileira de Hipertensão, se uniram para desenvolver a 
Campanha Nacional de Combate à Hipertensão. De 29 de setembro até 30 de novembro, a 
Ultragaz planeja informar cerca de 25 milhões de pessoas sobre as precauções, diagnóstico e 
controle da doença, para isso usará sua força de vendas direta e seus revendedores. 
 
De acordo com a SBH, a hipertensão, ou pressão alta, é uma doença que pode atacar pessoas 
de ambos os sexos e de qualquer idade. Hoje, atinge uma em cada cinco pessoas, 
principalmente as de maior idade. É considerado hipertensa, a pessoa que ao medir sua 
pressão várias vezes obtenha resultado igual ou maior a 14 por 9 na maioria das medições. 
 
A Sociedade alerta que a obesidade, inatividade física e ingestão excessiva de sal ou bebida 
alcoólica podem ser responsáveis por disparar o aparecimento da doença que está ligada a 
herança genética. A doença ataca os vasos sangüíneas e pode, com o tempo, causar angina, 
infarto, AVC - Acidente Vascular Cerebral (ou derrame) e paralisação dos rins, problemas que 
podem ser evitados com o controle da pressão alta. 
 
A Campanha Nacional de Combate à Hipertensão é um projeto que faz parte do Programa 
Qualidade de Vida, iniciativa  da Ultragaz e que contribuiu para que 4300 colaboradores diretos 
da empresa passassem por treinamento especial sobre o assunto. Com os conhecimentos 
adquiridos, a força de venda poderá utiliza-los em cuidados pessoas a também transmiti-los 
para suas comunidades.  
 
A empresa espera alcançar 6,2 milhões de domicílios de 18 estados do País:  Alagoas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe. Para isso, além do contato feito por seus colaboradores, serão distribuídos folhetos 
que explicam a doença de forma didática e faixas serão afixadas nas lojas e veículos da 
companhia. 
 
A Ultragaz distribuirá aos clientes residenciais folhetos que enfatizam e detalham a doença de 
forma didática. Faixas destacando a campanha também estarão afixadas nas lojas e veículos 
da companhia. Além disso, os funcionários e revendedoras alertarão a população sobre a 
importância de prevenir e controlar a pressão alta. 
 
A detecção, controle e prevenção da hipertensão e de outros fatores que geram risco 
cardiovascular à população brasileira é uma das missões da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão, que possui mais de 17 anos de história, e conta com o apoio da Ultragaz para 
cumprir esta importante questão de saúde pública. 
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