
É um cidadão ner-vo-so, essa criatura dia 5 de 
M 50 aio de 1989 sentada à sua secretária na 
baixa 100 lisboeta. Tem 31 anos, um emprego 
há dezassete, habita um apartamento de quatro 
assoalhadas nos 200 arredores da cidade, um dia 
casou, teve uma filha, depois separou–se, viveu 
outras vidas, como 300 toda a gente. Até mesmo 
o ardor que nessa manhã sente no braço não é 
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Em entrevista, o presidente-cessante da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), Dr. José Nazaré (à esquerda), 
fala sobre os objetivos cumpridos do mandato que termina no final deste mês (página 14). Por sua vez, o Dr. Fernando 
Pinto (à direita), presidente da SPH no período 2013-2015, apresenta as prioridades da nova direção, garantindo que 
esta trabalhará unida em prol do crescimento da SPH (página 15).

O 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, cuja Comissão Organizadora é presidida 
por Fernando Pinto, destaca-se pela aposta na troca de experiências entre diferentes especialidades médicas (págs. 4 e 5), so-
ciedades nacionais (pág. 6) e internacionais (págs. 7, 8, 9 e 10). Especial destaque para a Sessão Magna, na qual serão 
apresentados, em primeira mão, os resultados do estudo «Prevalência da Hipertensão Arterial e Consumo de Sal em 
Portugal», levado a cabo pela SPH nos últimos anos (pág.12).

o úlTimo biénio, o 7.º Congresso 
e o fuTuro da spH

O editor do Journal of Hypertension relata mais de meio século de experiência na área 
da hipertensão arterial, numa entrevista que antecipa a sua participação no Congresso.
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O editor do Journal of Hypertension, Prof. Alberto 
Zanchetti, analisa o passado, o presente e o 
futuro da hipertensão arterial

Médicos dentistas e cardiologistas falam sobre a 
abordagem ao doente hipertenso como um todo

HTA e gravidez é o tema que será explorado 
por três ginecologistas convidadas a participar 
no 7.º Congresso

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) 
e a Associação Portuguesa de Medicina Geral 
e Familiar (APMGF) reúnem-se mais uma vez 
para discutir temas comuns sobre HTA 

O Simpósio conjunta da SPH com a European 
Society of Hypertension (ESH) destaca os 
desafios da hipertensão em 2013

Depois do sucesso da introdução da lusofonia 
no Congresso do ano passado, decorre este 
ano o Simpósio Brasil-Moçambique-Portugal

Tratamento da diabetes e recomendações da 
ESH em 2013 são os temas das conferências da 
Dr.ª Paula Alcântara e da Dr.ª Maria João Lima

Os tão aguardados resultados do estudo 
«Prevalência da Hipertensão Arterial e Consumo 
de Sal em Portugal» são apresentados na 
Sessão Magna

Dividido em quatro sessões ao longo do 
Congresso, o Curso de Pós-graduação em HTA 
aborda esta patologia como uma síndrome 
multifatorial

O mandato da direção 2011-2013 da SPH 
analisado, em entrevista, pelo seu presidente, 
Dr. José Nazaré

O presidente da SPH no mandato 2013-2015, 
Dr. Fernando Pinto, apresenta as prioridades 
da nova direção

O 7.º Congresso Português de Hiperten-
são e Risco Cardiovascular Global apre-
senta-se como uma continuação das 

seis organizações anteriores, que conheceram 
um crescimento progressivo não só em relação 
ao número de participantes, como também 
de trabalhos submetidos. Este é, sem dúvida, 
o momento-alto da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH). 

Assim, este ano, apesar das restrições 
económico-financeiras, conseguimos manter a 
qualidade do programa científico e cultural, bem 
como o tempo de duração da reunião em rela-
ção às edições anteriores. Isto só foi possível de-
vido ao empenho das Comissões Organizadora 
e Científica, de toda a Direção, mas também de 
muitos sócios da SPH, membros ou não dos 
órgãos sociais, que fizeram questão de dar o seu 
contributo para a realização deste Congresso.

Mantemos os Simpósios com a Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, com a 
Sociedade Europeia de Hipertensão e também 
os Simpósios Luso-Húngaro e Franco-Lusitano. 
Este último foi uma novidade no ano passado e 
o seu sucesso a ditou-lhe a continuidade. Tam-
bém no ano passado, iniciámos uma sessão de-
dicada a conferências de representantes dos 
países lusófonos. Este ano, pretendemos ir 
mais longe e convidámos especialistas de 
Moçambique e do Brasil para trocar expe-
riências no Simpósio Brasil-Moçambique- 
-Portugal, que se realiza pela primeira vez e 
esperamos que venha a constituir mais um 
dos pontos fortes da nossa reunião anual.

mais especialidades envolvidas
Mas as novidades não se ficam por aqui. Con-
vidámos três ginecologistas/obstetras para de-
bater as questões da hipertensão arterial (HTA) 
na mulher, da pré-conceção ao puerpério. Com 
a colaboração dos colegas da Cardiologia 
Pediátrica iremos discutir, numa mesa-redonda, 

o risco cardiovascular nas crianças e nos ado-
lescentes. Também a Psiquiatria foi convidada a 
participar no nosso Congresso. O Prof. Rui Mota 
Cardoso, psiquiatra no Hospital de São João, no 
Porto, vai proferir a Conferência Final, subordi-
nada ao tema «Adesão: podemos fazer alguma 
coisa? A entrevista motivacional».

Destaco ainda a realização, pelo segundo 
ano consecutivo, do Curso de Pós-graduação 
em HTA, um sucesso que encheu salas no ano 
passado e que esperamos que se repita com 
os temas escolhidos para esta edição do Con-
gresso. Do programa cultural, é de salientar o 
convite que fizemos ao Coral do Instituto de 
Ciências Médicas Abel Salazar (ICBAS) da Uni-
versidade do Porto para nos brindar com a sua 
atuação no Jantar de Encerramento, que decor-
re no sábado, dia 2 de março.

A componente educativa dirigida à socieda-
de civil também foi reforçada. Este ano, iremos 
envolver cerca de cinco centenas de jovens das 
escolas das redondezas em sessões de forma-
ção no local do Congresso, com linguagem ade-
quada aos diferentes grupos etários.

Um programa científico vasto e abrangen-
te, aliado a um programa cultural interessan-
te, é o que temos para oferecer. Esperamos, 
por isso, poder contar com a participação ati-
va de todos os interessados nas questões da 
hipertensão arterial.

Bom trabalho!
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Especialistas portugueses e franceses 
reúnem-se para debater os objetivos a atingir 
nos doentes hipertensos

«HTA em Portugal e na Hungria» é o tema do 
Simpósio Luso-Húngaro

Presidente da Comissão Organizadora do 7.º Congresso 
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global

fernando pinTo

CoNgRESSo oRgANizAdo PoR:

ediTorial
2

Súmario

Editorial

3
28 de

fevereiro

4
28 de

fevereiro

5
28 de

fevereiro

6
1 de 

março

7
1 de 

março

8
2 de 

março

9
2 de 

março

10
2 de 

março

11
2 de 

março

13
Formação

14
Vida da 

SPH 

15
Vida da 

SPH 

12
3 de 

março

fevereiro
2013



Professor e investigador no Centro de Fisiologia Clínica e Hipertensão 
da Universidade de Milão, em Itália, editor de uma das mais reputa-
das publicações na área da hipertensão arterial (HTA) – o Journal of 

Hypertension, órgão oficial da Internacional Society of Hypertension e da 
European Society of Hypertension, cuja direção já presidiu, o Prof. Alberto 
Zanchetti tem mais de 60 anos de experiência na «luta» contra o principal 
fator de risco da doença cerebrovascular. «O que aprendemos com os re-
centes ensaios clínicos randomizados de tratamento anti-hipertensor» é 
o tema que vai abordar na Conferência Inaugural do Congresso, que se 
realiza no dia 28 de fevereiro, entre as 18h30 e as 19h00.

Do início da sua carreira médica, Alberto Zanchetti recorda a ausência de 
fármacos para o tratamento da HTA e que a investigação se centrava nas 
causas ainda desconhecidas desta condição, bem como nos mecanismos 
que faziam a pressão arterial (PA) aumentar para níveis prejudiciais 
à saúde. Mais de meio século depois, esta referência na área vem 
ao 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global 
falar sobre o legado da investigação para o conhecimento da HTA. 

Em entrevista ao Notícias Prévias, Alberto Zanchetti salienta, entre outras 
questões, a necessidade de serem realizados estudos direcionados para a 
definição dos valores-alvo de PA, de serem encontradas novas abordagens 
para atingir esses valores-alvo, e distinguiu o aparecimento do primeiro 
fármaco anti-hipertensor como uma das mais importantes conquistas da 
Medicina na segunda metade do século XX.

Considerando a sua experiência de mais de meio século 
no campo da hipertensão arterial, como justifica os inúme-
ros casos ainda por diagnosticar e por controlar, apesar 
dos meios de diagnóstico e tratamento de que dispomos?
Esse é um facto a que não nos podemos render, pois foram feitos muitos 
progressos em vários países na última década. De qualquer modo, de-
vemos ter presente que a dificuldade no controlo da hipertensão arterial 
é comum a todas as abordagens de prevenção primária, particularmente 
quando se tenta incutir a doentes que se sentem saudáveis, porque a HTA 
é normalmente assintomática, que têm de tomar medicamentos ou adotar 
medidas de alteração do estilo de vida para sempre, para evitar eventos 
cardiovasculares ou renais, que são considerados possíveis, mas que não 
são certos. Provavelmente, este fracasso inclui-se numa questão mais ge-
ral – o tratamento das doenças crónicas, por parte dos médicos, com as 
mesmas abordagens utilizadas para tratar doenças agudas. 

sobre a conferência que vai proferir no Congresso 
português de Hipertensão e risco Cardiovascular global, 
porque decidiu falar sobre os «ensinamentos» dos estudos 
randomizados na área da terapêutica anti-hipertensiva?
O título que escolhi para a conferência testemunha a minha crença pro-
funda de que muitos dos estudos clínicos randomizados, no âmbito da 
terapêutica anti-hipertensiva, deixaram uma estrutura muito sólida para a 
nossa atual abordagem no tratamento da HTA. Mas também mostram que 
há ainda áreas onde reina a incerteza, que requerem outros estudos, com 
um design mais apropriado ao esclarecimento dessas dúvidas. 

Quais serão os principais desafios e avanços na área da 
HTa num futuro próximo?
Um dos maiores desafios será a definição do valor-alvo de pressão arte-
rial a atingir, especialmente nos doentes hipertensos de alto risco. Neste 

«um dos maiores desafios será a definição do 
valor-alvo de pressão arTerial a aTingir»

contexto, vai decorrer um estudo randomizado, em larga escala, com o 
acrónimo SHOT, realizado em conjunto pela European Society of Hyper-
tension (ESH) e pela Chinese Hypertension League. O objetivo é investigar 
se é benéfico ou não atingir valores muito baixos de PA sistólica e coleste-
rol LDL [low-density lipoprotein] nos doentes hipertensos com registo de 
acidente vascular cerebral recente (entre 1 a 6 meses) ou se, pelo contrário, 
essa redução traz limitações. É um grande prazer, como coordenador do 
estudo, contar com a colaboração do Dr. Fernando Pinto, que irá coorde-
nar a participação portuguesa nesta investigação.

Que mensagem pretende transmitir aos médicos portu-
gueses que se dedicam à área da hipertensão arterial?
A minha mensagem é que a opinião de que tudo o que poderia ser feito no 
tratamento da HTA tem sido feito e de que há muito pouco mais a fazer é 
falsa. É verdade que agora temos medicamentos muito eficazes e bem tole-
rados para baixar a PA, e não são esperados novos agentes num futuro pró-
ximo, mas há ainda muito a fazer no sentido de os fármacos existentes serem 
utilizados da melhor forma possível. É fulcral formar os nossos colegas e sen-
sibilizar os doentes para a necessidade de um controlo precoce e contínuo da 
PA. Por outro lado, é essencial encontrar novos métodos e abordagens para 
lidar de uma forma mais eficaz com as doenças crónicas. 

por vanessa pais

prof. alberTo ZanCHeTTi

Editor do Journal of Hypertension

O Prof. Alberto Zanchetti distingue o atual cargo de editor do 
Journal of Hypertension como o mais desafiante na sua carrei-

ra. Manter e elevar o nível de qualidade de uma publicação como 
esta não é fácil, mas este professor tem «a lição bem estudada». 
«É preciso atrair os melhores artigos na área da hipertensão, meca-
nismos de controlo da pressão arterial e prevenção cardiovascular, 
mas, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio entre estes temas e os 
trabalhos dedicados às diversas abordagens em investigação nesta 
área», sublinha. 

Alberto Zanchetti também não esquece o que «aprendeu» en-

quanto presidente da International Society of Hypertension e da 
European Society of Hypertension (ESH). «A importância da coope-
ração internacional; o papel promotor da investigação das reuniões 
destas sociedades; e a utilidade clínica das guidelines foi algo que 
pude constatar», sublinha. Neste momento, o editor do Journal of 
Hypertension, além de continuar a dedicar-se ao ensino e à investi-
gação, está também envolvido noutra tarefa desafiante – a prepa-
ração, enquanto membro da Joint Task Force da ESH e da European 
Society of Cardiology, das guidelines de 2013, que serão apresenta-
das no próximo mês de junho, em Milão, na reunião anual da ESH.

desafios de um ediTor-in-CHief

sabia Que…
…o primeiro fármaco anti-hipertensor foi desenvolvido após a 
II Guerra Mundial? Trata-se da hidroclorotiazida, criada a partir do 
antibiótico sulfanilamida. O responsável por este avanço, Robert 
Wilkins, recebeu o Prémio Lasker Especial Saúde de 1958.
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visão HolísTiCa 
do doenTe

No âmbito da parceira entre a Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão e a Sociedade Portuguesa de Periodontologia 
e Implantes, decorre, no primeiro dia de Congresso, 28 
de fevereiro, entre as 17h00 e as 18h00, uma sessão 
de miniconferências subordinadas ao tema «O doente 
como um todo». Eis o resumo do que cada um dos inter-

venientes pretende abordar.

«A doença periodontal (DP) pode ser definida como o grupo 
de patologias inflamatórias que afetam os tecidos que su-

portam os dentes. Constituída, genericamente, por dois grandes 
grupos – a gengivite (condição reversível) e a periodontite (con-
dição irreversível) – a DP tem como fator etiológico a placa bac-
teriana.

Nas últimas décadas, a inflamação tem surgido como estando 
na origem da aterogénese e presente nas várias fases da doença 
cardiovascular (DCV), tal como acontece na DP. Diversos estudos 
têm demonstrado que, na presença de periodontite, existe um au-
mento nos níveis de proteína C reativa e outros biomarcadores de 
inflamação sistémica. Contudo, existem outras teorias que procu-
ram explicar o mecanismo de associação entre ambas as doenças, 
não sendo ainda possível afirmar uma relação causal direta. 

Neste contexto, é objetivo desta apresentação rever as diferen-
tes teorias que procuram correlacionar as duas doenças e sistema-
tizar a evidência científica de uma possível associação entre perio-
dontite e DCV.» 

«Têm sido propostas várias metodologias de avaliação da dinâmica 
arterial, sendo as mais relevantes as que se baseiam em modelos 

propagativos da onda de pressão ou na análise da curva de pressão na 
aorta. Dada a relevância desta temática, assistimos à comercialização cres-
cente de dispositivos especificamente desenvolvidos para este objetivo, 
partindo de diferentes premissas, expressando perspetivas de valorização 
distintas, traduzindo resultados não sobreponíveis e, como tal, suscitando 
alguma confusão aos potenciais utilizadores.

A determinação da velocidade da onda de pulso no território da aorta 
assume-se, presentemente, como o parâmetro mais relevante a este ní-
vel, constituindo o índice de referência para a definição da rigidez arterial. 
Além de se correlacionar com os fatores de risco cardiovascular habituais, 
tem um significado prognóstico inequívoco, baseado em estudos de con-
siderável dimensão. 

Assim, esta determinação disponibiliza aos clínicos dados importantes 
para a avaliação do impacto que diversas patologias exercem no sistema 
arterial, facultando dados passíveis de modelar a ulterior decisão terapêu-
tica. Paralelamente, congrega uma boa adaptabilidade à realidade quoti-
diana, atendendo aos baixos custos envolvidos, incipiente treino requeri-
do e excecional reprodutibilidade.»

risCo periodonTal, 
risCo CardiovasCular

avaliação da árvore 
arTerial: Comparação 

de várias TéCniCas

Médica dentista e docente na Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade Fernando Pessoa, no Porto

Diretor da Clínica da Aveleira e do Instituto de 
Investigação e Formação Cardiovascular de Coimbra

dr.ª mónica morado pinho

dr. João maldonado

«Doenças crónicas, como a diabetes mellitus, podem ser responsá-
veis por sequelas orais. Em última análise, estas resultam na perda 

dentária, por cárie ou doença periodontal, podendo comprometer a ca-
pacidade mastigatória, com repercussões na dieta dos doentes, um fator 
importante no controlo e tratamento da diabetes. 

No últimos 30 anos, a utilização de implantes dentários tem vindo a 
sofrer um forte incremento, resultado de um maior conhecimento dos 
princípios biológicos a eles associados, bem como do grande desenvolvi-
mento tecnológico que estes dispositivos apresentam. No entanto, duran-
te muito tempo, a sua utilização em doentes com diabetes foi considerada 
uma contraindicação absoluta. Esta premissa foi sendo continuamente 
alterada a partir de 1988, sendo hoje aceite como uma contraindicação 
relativa baseada no controlo metabólico da diabetes.

Neste contexto, o objetivo da minha conferência é fazer uma revisão 
crítica da literatura sobre a influência do controlo glicémico da diabetes na 
taxa de sobrevivência dos implantes dentários, bem como tentar entender 
a possível influência do controlo glicémico como fator influenciador da 
taxa de sobrevivência dos mesmos.»

diabeTes melliTus e 
implanTes denTários

Médico dentista e professor na Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade Porto

 dr. ricardo faria almeida
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«Embora seja conhecido que a realização do parto é a forma de pôr 
fim aos processos fisiopatológicos que desencadeiam os problemas 

hipertensivos da gravidez, nomeadamente a hipertensão gestacional, a pré-
-eclâmpsia, a síndrome de Hellp e a eclâmpsia, a doença não desaparece no 
momento do parto.

Durante a primeira semana, podemos assistir ao agravamento do quadro 
inicial ou ao novo aparecimento de situações que tiveram um curso benigno 
até ao parto, pelo que a vigilância é crucial. As terapêuticas anti-hipertensoras 
devem manter-se pelo menos nas primeiras 48 horas após um parto e a 
terapêutica anticonvulsivante deve prosseguir nas primeiras 24 horas.

Ao longo da primeira semana, é o estado da doente que deve definir a 
atenuação de exames complementares a pedir, nomeadamente o dosea-
mento de plaquetas e a função hepática e renal. Por outro lado, a interferên-
cia de fármacos com a amamentação deve ser objeto de conhecimento 
e devem ser dadas informações à grávida sobre o efeito de alguns 
anti-hipertensores e a sua passagem para o leite materno.

A contraceção a realizar durante e após a amamentação deve ser também 
objeto de informação, bem como a possibilidade de um evento hipertensi-
vo durante o período de gestação poder ser repetido noutra gravidez e ser 
um fator de risco para doença cardiovascular umas décadas mais tarde.» 

«As doenças hipertensivas representam a maior complicação da gra-
videz e afetam cerca de 10% de todas as gestações. Entre estas, 

a pré-eclâmpsia é a mais grave, sendo a maior causa de mortalidade e 
morbilidade materna, fetal e neonatal.

o puerpério

pré-ConCeção e 
primeiro TrimesTre de 

gravideZ

Diretora do Serviço de Medicina Materno-fetal da 
Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa

Ginecologista no Centro Hospitalar do Alto Ave/ 
/Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em 

Guimarães

dr.ª ana Campos

dr.ª elsa pereira

«A hipertensão arterial na gravidez constitui um problema clínico  de 
abordagem particular. As modificações fisiológicas da gestação e 

a existência de um ou mais fetos condicionam atuações específicas e que 
variam consoante a idade gestacional. Existe também patologia hipertensiva 
que é específica da gravidez, a hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia.

A principal morbimortalidade materna está associada ao desenvolvi-
mento de hipertensão grave (descompensação cardíaca e acidentes cere-
brovasculares) ou de pré-eclâmpsia (descolamento prematuro da placenta, 
insuficiência renal aguda, coagulação intravascular disseminada, eclâmpsia). 
O desfecho fetal e neonatal está condicionado pelo aparecimento de restri-
ção de crescimento fetal ou pela prematuridade e suas complicações.

A terapêutica anti-hipertensiva na gravidez tem como objetivo principal a 
redução do risco de uma crise hipertensiva materna. No entanto, o controlo 
da pressão arterial não elimina a morbimortalidade materna ou fetal. O des-
fecho perinatal e as complicações da pré-eclâmpsia não são alterados com 
a instituição desta terapêutica.  

A vigilância da grávida hipertensa deve ser feita ao nível hospitalar, por 
vezes por equipas multidisciplinares. Na presença de complicações, deverá 
ser considerada a necessidade de apoio em Unidades de Cuidados Inten-
sivos com o objetivo de minimizar os riscos e as sequelas desta patologia.»

segundo e TerCeiro 
TrimesTres da gravideZ

Obstetra no Centro Hospitalar de São João, no 
Porto

  dr.ª ana paula machado

É, por isso, muito importante saber quais as grávidas de risco, uma vez 
que estas necessitam de uma vigilância materno-fetal mais apertada, pois 
o diagnóstico precoce e o parto (muitas vezes prematuro) são o único 
tratamento da pré-eclâmpsia. 

Têm sido realizados muitos estudos para conhecer a patogénese da 
doença e sabe-se que esta é uma síndrome associada a uma placentação 
anormal no início da gravidez. Muitas organizações recomendam o uso de 
baixa dose de aspirina entre as oito e as 16 semanas de gestação como 
prevenção dessa alteração placentar.

A mais recente boa notícia vem de um grupo inglês (a Fetal Medicine 
Foundation) que faz o rastreio das grávidas com risco de pré-eclâmpsia 
com uma taxa de sensibilidade de 90% (com 5% de falsos positivos), às 
12 semanas de gestação, através da história materna, medição das pres-
sões arteriais, doppler das artérias uterinas e doseamento de marcadores 
bioquímicos (nomeadamente a proteína plasmática associada à gravidez 
– PAPP-A – e o fator de crescimento placentar – PIGF). Após este rastreio, 
as grávidas em risco começam a tomar aspirina em baixas doses.»

parTiCularidades da 
HiperTensão na gravideZ

O primeiro dia do 7.º Congresso Português de Hiper-
tensão e Risco Cardiovascular Global, 28 de fevereiro, 

fecha com a mesa-redonda «HTA na gravidez: da 
pré-conceção ao puerpério». As três oradoras adianta-

ram ao Notícias Prévias algumas das ideias principais 
das suas intervenções.
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mediCina HospiTalar e mediCina geral 
e familiar TroCam experiênCias

por vanessa pais

Quanto ao já habitual caso clínico a ser discutido na sessão conjunta entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), que este ano se realiza no dia 1 de março, 
entre as 15h30 e as 17h00, só o Dr. José Carlos Marinho (moderador) lhe conhece os contornos. Para já, os participantes 

comentam a importância para a prática clínica deste momento-alto do Congresso.

Este ano, a presidir a sessão conjunta estarão a Dr.ª Paula Alcântara, secre-
tária-geral da SPH, e a Dr.ª Rubina Correia, vice-presidente da APMGF. 
Paula Alcântara destaca a importância desta sessão «pela possibilidade 
de, ao serem discutidos casos clínicos, poderem ser apresentadas as ex-
periências tanto da Medicina Geral e Familiar (MGF) como das especiali-
dades hospitalares, com efetiva aplicabilidade clínica». 

Ao mesmo tempo, a secretária-geral da SPH enfatiza «o estreitar de 
laços» e, por isso, «a melhoria da comunicação entre os diferentes ní-
veis de cuidados» proporcionada por esta sessão. Rubina Correia com-
plementa esta ideia, sublinhando «o empenho da SPH na organização 
desta sessão conjunta com a APMGF, permitindo partilhar as diferentes 
atitudes e conhecimentos das diferentes especialidades na abordagem 
do doente hipertenso». E acrescenta: «Claramente, a colaboração e a 
parceria entre as associações e sociedades científicas com foco na área 
da hipertensão arterial (HTA) gera uma melhoria dos cuidados de saú-
de prestados à nossa população.»

Mesmo sem saber ainda o tema do caso clínico escolhido 
para discutir na sessão deste ano, a vice-presidente da 

APMGF, Dr.ª Rubina Correia, sublinha a importância de abordar, 
em futuras reuniões, as questões relativas às alterações nos há-
bitos de vida. O cumprimento deste aspeto essencial, juntamen-
te com a adesão à terapêutica, continua a ser o grande desafio 
no controlo da hipertensão arterial. 

Por seu turno, o Prof. Agostinho Monteiro defende «a organiza-
ção conjunta pela SPH e pela APMGF de cursos e sessões científicas 
fora do âmbito do Congresso, mas igualmente baseados no mo-
delo do caso clínico, para debater as questões mais desafiantes no 
tratamento da HTA». Além da adesão à terapêutica e das altera-
ções nos hábitos de vida, o internista propõe que sejam abordados 
temas como o consumo de sal e o controlo da HTA no idoso.

ideias para próximas sessões

O Prof. Luís Martins, diretor do Serviço de Cardiologia e do Departamento de Emergên-
cia/Urgência do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, é um dos oradores 
da sessão. Este cardiologista é cocoordenador do novo estudo da SPH sobre a preva-
lência da hipertensão arterial e o consumo de sal em Portugal, que será apresentado na 
Sessão Magna, no último dia do Congresso (ver página 12). Nessa qualidade, garante: 
«Desde o estudo realizado pelo Prof. Espiga de Macedo, há dez anos, melhorámos 
muito o grau de tratamento da HTA. Isto é, o número de pessoas hipertensas hoje 
medicadas e controladas é substancialmente maior.»

Certamente, defende Luís Martins, «a troca de experiências nestas sessões conjuntas, 
bem como a melhoria da comunicação entre os diferentes níveis de cuidados que elas 
têm permitido, terão contribuído para um tratamento mais correto, mais intensivo e, 
talvez, mais precoce da população hipertensa». Mostrando-se da mesma opinião, o ou-
tro palestrante desta sessão, Prof. Agostinho Monteiro, internista e professor jubilado 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), aproveita para enfatizar 
precisamente o contributo destas sessões para uma intervenção mais precoce no diag-
nóstico e tratamento da HTA. 

Ao mesmo tempo, Agostinho Monteiro alerta para uma questão que diz ser funda-
mental: «Não nos podemos esquecer de que o controlo da HTA não é só da responsa-
bilidade do médico, sendo que este assume apenas o papel de gestor. Isto é, o doente 
é parte ativa no processo e tem de ser responsável pelo cumprimento das alterações 
no estilo de vida recomendadas e pela toma adequada da medicação prescrita.» 

a sessão visTa pelas presidenTes…

…e pelos palesTranTes

dr.ª paula alCânTara

dr.ª rubina Correia

prof. luís marTins

prof. agosTinHo monTeiro
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prof. peTer nilsson
Departamento de Ciências Clínicas da 

Universidade de Lund, na Suécia

 prof. sTépHane laurenT
Hôpital Européen Georges Pompidou, em 

Paris, França

 prof.ª serap erdine
Presidente da Sociedade Turca de 

Hipertensão e Aterosclerose

prof. anTonio CoCa
Unidade de Hipertensão do Instituto 
de Medicina Interna e Dermatologia da 
Universidade de Barcelona, em Espanha

prof. KrZysZTof narKiewiCZ
Medical University of Gdansk, na Polónia

HoT TopiCs da HiperTensão arTerial em 2013
Este ano, o Simpósio conjunto da European Society of Hypertension (ESH) com a Sociedade Portuguesa de 

Hipertensão (SPH) decorre no dia 1 de março, entre as 9h00 e as 10h30. Conheça os desafios da hipertensão 
arterial em 2013, na perspetiva dos oradores desta sessão…

faCTo: «Uma nova geração de antidiabéticos (análogos da incretina, inibidores da DPP-4 [dipeptidil pepti-
dase-4] e inibidores do SGLT-2 [sodium-glucose transporter-2]) está envolvida em diversos estudos randomi-
zados que pretendem avaliar a prevenção cardiovascular em doentes com diabetes tipo 2.»
 
desafio: «Nos próximos anos, estes ensaios deverão fornecer informação além da redução da hiperglice-
mia, mas também investigar o potencial destes fármacos nos fatores de risco cardiovascular. Foi demonstrado 
que todos têm uma ligeira influência na redução da pressão arterial (PA), na perda de peso e benefícios ao 
nível do metabolismo dos lípidos. Outro aspeto a considerar é o possível contributo para a redução da rigidez 
arterial e inversão do envelhecimento cardiovascular precoce.»

faCTo: «A hipertensão arterial, além do impacto na ocorrência de AVC, também está associada ao risco de lesões 
cerebrais ‒ hiperdensidades da substância branca, AVC “silencioso” e microderrames. No entanto, os exatos mecanis-
mos do seu desenvolvimento ainda não são claros.»

desafio: «Nos últimos anos, um grande número de estudos tem relatado fortes relações entre a hemodinâmica 
central e as lesões cerebrais subclínicas ou disfunções cognitivas. Em particular, um agravamento da rigidez da artéria 
aorta pode estar relacionado com lesões cerebrais microvasculares. Por fim, as hiperdensidades da substância branca e 
o AVC “silencioso” podem ser considerados marcadores de isquemia cerebral crónica resultante da lesão de pequenos 
vasos cerebrais.»

faCTo: «A incapacidade de atingir os níveis desejados no controlo da PA encorajou os investigadores a 
analisar as interações entre diversos mecanismos fisiopatológicos que afetam a PA, levando à descoberta de 
novos fármacos e de outros dispositivos.»

desafio: «Os inibidores das vasopeptidases e os inibidores do recetor da angiotensina e da neprilisina têm 
sido investigados, embora a sua utilização seja limitada pela eventualidade de ocorrência de angioedema. Já os 
bloqueadores dos recetores mineralocorticoides e os antagonistas dos recetores da endotelina têm demonstra-
do eficácia na hipertensão resistente. Atualmente em investigação estão os fármacos que libertam diretamente 
óxido nítrico, bem como duas vacinas que atuam no sistema renina-angiotensina. Por outro lado, a denervação 
renal com cateter poderá ser uma das intervenções mais promissoras no tratamento da HTA resistente.» 

ConTrolo dos faTores de risCo Com os novos anTidiabéTiCos 

HemodinâmiCa CenTral e Compreensão das lesões Cerebrais

desafios no TraTamenTo da HTa em 2013

obJeTivos da pressão arTerial nos doenTes de alTo risCo

privação do sono e HiperTensão arTerial

faCTo: «Em 2007, as guidelines europeias definiram que o objetivo terapêutico para os doentes hipertensos 
de risco deveria assentar na redução da PA para valores mais baixos do que os preconizados para a genera-
lidade da população hipertensa (130/80 mmHg). Embora esteja demonstrado que a redução da PA diminui o 
risco cardiovascular, não existe evidência do nível ótimo desejável.»

desafio: «A reavaliação das guidelines europeias, em 2009, concluiu que as recomendações anteriores não 
eram suportadas pela melhor evidência científica e que, portanto, deveriam ser revistas. O paradigma “quanto 
mais baixo, melhor” foi substituído por um novo: “quanto mais cedo, melhor”, enfatizando a importância de 
evitar a progressão da doença. Este é um dos tópicos das guidelines da ESH/ESC de 2013, que devem ser pu-
blicadas no próximo mês de junho.» 

faCTo: «Uma parte significativa (mais de 40%) da população sofre de privação crónica do sono. Existe evidência 
crescente de que a curta duração do sono, a privação do mesmo e a insónia estão associadas a hipertensão, síndrome 
metabólica e aumento do risco cardiovascular.»

desafio: «Os potenciais mecanismos subjacentes a esta relação incluem a estimulação do sistema nervoso simpá-
tico, a ativação do sistema renina-angiotensina, o aumento de peso e as alterações no metabolismo da glicose. As con-
sequências cardiovasculares e metabólicas desta privação podem começar na adolescência. Como tal, um sono ade-
quado pode ser um fator de grande importância na prevenção e no tratamento da HTA e da doença cardiovascular.»
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dr. fernando pinTo

dr. José naZaré

TraTamenTo preCoCe em foCo 
no simpósio luso-franCês
«Quais as ambições para os nossos doentes hipertensos?» Esta é a questão 
no centro dos 2èmes Rencontres Franco-Lusitaniennes, um ponto de encontro 
entre as Sociedades Portuguesa e Francesa de Hipertensão, que decorre no 
dia 2 de março, entre as 9h00 e as 10h30. 

por inês melo

O desafio foi lançado pelo Comité Francês 
de Luta Contra a Hipertensão Arterial: 
organizar um encontro conjunto com a 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). Em 
2012, o primeiro Simpósio Luso-Francês trouxe a 
Portugal mais de uma centena de médicos fran-
ceses. Agora, está de regresso ao Congresso da 
SPH, com o objetivo de partilhar e comparar es-
tratégias. «Este encontro é da maior relevância, 
não só porque permite estreitar relações entre 
as duas Sociedades, como possibilita uma pers-
petiva conjunta sobre estratégias de prevenção, 
diagnóstico e tratamento, que vão resultar num 
melhor prognóstico das doenças cardiovascula-
res», considera o Dr. José Nazaré, presidente da 
SPH, comoderador e responsável pela introdu-
ção ao tema deste 2.º Simpósio Luso-Francês. 

A cooperação com diferentes países do espa-
ço europeu tem sido uma das principais estraté-
gias da SPH. «Considerando a dimensão do País, 
é fundamental estabelecermos estes laços para 
podermos ter maior peso crítico», acrescenta o 
Dr. Fernando Pinto, presidente do Congresso e 
orador neste Simpósio. 

Além disso, recorda José Nazaré, existem im-
portantes afinidades entre os dois países: «No 
que respeita ao diagnóstico, ambos temos ne-
cessidade de aumentar a capacidade e a pre-
cisão.» Já as diferenças prendem-se sobretudo 
com as repercussões da HTA. «Temos mais 
ocorrências de AVC, no entanto, menos doen-
ça cardíaca do que os franceses, o que poderá 
estar relacionado com os hábitos alimentares», 
explica Fernando Pinto. 

ConHeça as ideias-CHave 
a abordar pelos 
oradores desTe simpósio: 
envelhecimento arterial precoce 
«A hipertensão não deve ser vista isoladamen-
te, nem deve ter um objetivo meramente cos-
mético de atingir um determinado valor. O que 
pretendemos é diminuir a sua repercussão nos 
órgãos-alvo e no aparecimento de outras do-
enças. Uma das primeiras complicações da do-
ença hipertensiva é o envelhecimento precoce 
das artérias, em termos estruturais e funcionais. 
Uma pessoa de 30 ou 40 anos com HTA manti-
da, tratada de forma incorreta ou não controla-
da pode ter artérias equivalentes a alguém com 
mais idade em termos de função. O objetivo 
de retardar esse envelhecimento está também 
associado ao tratamento precoce da HTA.» 
Dr. Fernando Pinto, cardiologista no Hospital de 
São Sebastião e presidente-eleito da SPH.

Na sua intervenção, o Prof. Jacques 
Blacher, da Paris-Descartes Univer-
sity, em Paris, vai falar sobre as últi-
mas recomendações no diagnóstico 
e terapêutica da HTA. Eis os pontos-
-chave das guidelines da Sociedade 

Francesa de Hipertensão Arterial 
que este especialista partilhou com 

o Notícias Prévias: 

guidelines 
franCesas 

ANTES DO TRATAMENTO:
1- Confirmar o diagnóstico, medindo 
a PA fora do consultório;
2- Implementar medidas de estilo 
de vida;
3- Realizar uma avaliação inicial; 
4- Disponibilizar informação útil e 
promover consultas de HTA.

PLANO DE TRATAMENTO INICIAL 
(PRIMEIROS SEIS MESES):
1- Controlar a PA deve ser o objeti-
vo principal;
2- Dar primazia às cinco classes de 
anti-hipertensores que demonstraram 
eficácia na prevenção das complica-
ções cardiovasculares em hipertensos;
3- Escolher de forma individualiza-
da o tratamento anti-hipertensor, 
tendo em consideração a resistência 
à terapêutica;
4- Eleger uma terapêutica combi-
nada (fixa), em caso de falha da 
monoterapia;
5- Assegurar a tolerância farmacoló-
gica adequada.

PLANO DE TRATAMENTO A LONGO 
PRAZO:
1- Administrar mais de três fármacos 
em caso de HTA resistente;
2- Determinar visitas de seguimento 
todos os 3 a 6 meses, no caso de HTA 
controlada;
3- Identificar uma possível baixa ade-
são à terapêutica anti-hipertensora;
4- Promover a automedição da PA;
5- Evitar exceder a prescrição de três 
anti-hipertensores em doentes com 
mais de 80 anos;
6- Ajustar o tratamento de manuten-
ção da PA depois das complicações 
cardiovasculares.

Tratamento precoce da HTa: 
ensinamentos dos estudos 
«A literatura tem demonstrado que o tratamento 
da hipertensão arterial deve instituir-se preco-
cemente. As artérias dos doentes hipertensos 
envelhecem mais rapidamente e, quanto mais 
esperamos para reverter esse processo, mais 
complicado ele se torna. Além disso, o estudo 
Cardio-Sis demonstrou que os doentes tratados 
com o intuito de alcançar um melhor controlo da 
PA tinham metade da probabilidade de ocorrên-
cia de eventos cardiovasculares em relação aos 
doentes tratados com um objetivo clássico. Para 
tal, devem ser prescritas terapêuticas com eficá-
cia na PA durante as 24 horas, que não piorem 
outros fatores de risco e que tenham um efeito 
positivo na morbimortalidade cardiovascular, 
como demonstra o estudo ASCOT [Anglo-
-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial].» 
Prof. Jean-Jacques Mourad, presidente do Comité 
Francês de Luta Contra a Hipertensão Arterial. 

prof. Jean-JaCQues mourad
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semelhanças…

 Número de habitantes, estilos de vida 
e território
 Alta prevalência de acidente vascular 

cerebral (AVC)
 Stress e consumo de sal como causas 

comuns
…e diferenças

 Menor prevalência de doença coronária 
em Portugal
 Controlo da pressão arterial mais eficaz 

e económico na Hungria

repercutir as restrições económicas nos cuida-
dos de saúde e na medicação, podemos regredir 
para um estádio epidemiológico mais grave. As 
melhorias na doença cardiovascular não são um 
facto adquirido e podemos voltar rapidamente a 
números assustadores», alerta Luís Martins.  

Seguir-se-ão as palestras de três oradores 
húngaros, a começar com uma intervenção 
do Prof. Zoltán Járai, secretário-geral da 
Sociedade Húngara de Hipertensão (SHH), so-
bre «Obesidade e hipertensão». De seguida, o 
Prof. Csaba Farsang, presidente honorário vita-
lício da SHH, abordará o tratamento farma-
cológico da HTA na Hungria. Finalmente, o 
Prof. György Ábrahám, docente na Universidade 
de Tecnologia e Economia de Budapeste, vai 
apresentar algumas ideias sobre o tratamento 
instrumental da doença.

A sessão terminará com uma intervenção 
do Dr. Vítor Paixão Dias, diretor do Serviço 
de Medicina Interna do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho, sobre «Controlo dos 
fatores de risco na hipertensão». Este orador 
traçará um panorama global assente em duas 
mensagens centrais. A primeira é a mudança de 
paradigma do controlo individual para o con-
trolo global dos fatores de risco. «Não podemos 
atender apenas à HTA, ao colesterol ou à diabe-
tes, mas antes observá-los a todos e tratá-los em 
conjunto», sublinha.

A segunda mensagem-chave prende-se com 
a importância de continuar a valorizar os fato-
res de risco tradicionais que, de acordo com Ví-
tor Paixão Dias, «permitem prever mais de 90% 
do risco». «Os novos fatores, embora impor-
tantes para estratificar o risco, são relevantes 
para poucos casos. Na maior parte das situa-

ções importa ter em conta fatores tradicionais 
como a hipertensão arterial, o tabaco, a obesi-
dade e o stress», defende.

pôr em prática as guidelines
Na opinião de Vítor Paixão Dias, o próximo 
grande passo ao nível do controlo da HTA é pôr 
em prática as guidelines – um desafio para o do-
ente, que «precisa de aderir à terapêutica, modi-
ficar estilos de vida e cumprir as recomendações 
médicas»; para os próprios médicos, «que têm 
de ser mais pró-ativos»; e ainda para a socieda-
de, que «tem a função de informar e prevenir».

Os dois moderadores da sessão, Luís Martins e 
Csaba Farsang, destacam a importância da troca 
de experiências entre Portugal e Hungria. «Ins-
pirámo-nos no programa anti-sal da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão, que é universal-
mente reconhecido, para lançar o nosso próprio 
programa. Também aprendemos vários métodos 
para despertar o interesse dos meios de comuni-
cação social e iniciámos, em 2002, um registo da 
HTA na Hungria», explica Csaba Farsang.

Luís Martins, por seu turno, sublinha a apren-
dizagem da classe médica portuguesa com os 
colegas húngaros. «Os programas de interven-
ção comunitária na Hungria ensinaram-nos mui-
tos aspetos úteis para as campanhas populacio-
nais que estamos a começar a implementar», 
refere este ex-presidente da SPH. 

«Conseguimos fazer uma excelente ponte 
entre duas sociedades que são relativamente 
semelhantes, permitindo a partilha das experi-
ências e sucessos de cada país», diz Luís Martins. 
E conclui: «Só lamento que, ao contrário do que 
se passa na Hungria, os nossos simpósios não 
contem com a presença de governantes.» 

espeCialisTas de porTugal e da Hungria 
disCuTem esTraTégias de promoção da saúde

A abrir a sessão, o Prof. Luís Martins, dire-
tor do Serviço de Cardiologia do Hospital 
de São Sebastião, em Santa Maria da 

Feira, vai falar sobre as consequências do difícil 
contexto socioeconómico no combate às doen-
ças cardiovasculares. Na opinião do também di-
retor da Faculdade de Ciências da Universidade 
Fernando Pessoa, no Porto, são visíveis os pri-
meiros sinais de que «a crise está instalada nos 
cuidados de saúde e na medicação». «O facto 
de estarmos num país desenvolvido não signifi-
ca que, se não tivermos atenção e se deixarmos 

As estratégias de combate à hipertensão arterial (HTA) em Portugal e na Hungria vão estar mais uma vez em 
debate no Congresso da SPH. O impacto da crise económica no tratamento da doença será uma das novidades do 

Simpósio Luso-Húngaro, que decorre no dia 2 de março, entre as 15h30 e as 17h00.

por luís garcia

prof. luís marTins prof. ZolTán Járai prof. Csaba farsang dr. víTor paixão dias

realidade
luso-Húngara
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O primeiro Simpósio Brasil-Moçambique-Portugal, inserido no 7.º Congresso 
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, decorre no dia 2 de 
março, com início às 18h00. As diferenças e semelhanças entre estes três 
países no que toca à hipertensão arterial (HTA) vão estar em discussão.

«O programa “Eu sou 12 por 8” é um plano permanente de cons-
ciencialização da população brasileira para o valor da pressão 

arterial (PA), idealizado e patrocinado pelo Departamento de Hiperten-
são da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que visa estimular a medi-
ção da PA, bem como o conhecimento dos valores normais e anormais.

Com este intuito, foi contratada uma empresa de marketing que atu-
aliza anualmente a campanha e pede a participação de “embaixado-
res”, ou seja, pessoas famosas do mundo artístico e desportivo, que 
colaboram gratuitamente, gravando um depoimento e um vídeo.

Estas imagens são veiculadas em vários meios de comunicação social 
para uma ampla divulgação, estimando-se que milhões de brasilei-
ros já as tenham visto. No Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global, apresentaremos o material da campanha 
de 2013, que está em fase final de elaboração.» 

«Em Moçambique, as doenças crónicas não transmissíveis, com destaque para hi-
pertensão arterial, têm peso crescente na morbimortalidade nacional, mas não 

constituem ainda uma prioridade do Serviço Nacional de Saúde, que continua a privile-
giar as doenças transmissíveis.

O diagnóstico, tratamento e controlo dos doentes hipertensos é, em Moçambique, tarefa 
dos cuidados de saúde primários, onde os enfermeiros são o elemento-chave. Por outro lado, 
é necessário definir normas de diagnóstico e tratamento que sejam simultaneamente eficazes 
e baratas. Foram já aprovadas normas nacionais, baseadas no risco cardiovascular global, como 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela International Society of Hypertension. 

É ainda importante a utilização de medicamentos genéricos de qualidade disponí-
veis para todos a um preço simbólico e a realização de campanhas de sensibilização 
junto da população.»

programa «eu sou 12 
por 8»

HiperTensão 
arTerial em 
moçambiQue

Médico da Secção de Hipertensão Arterial e 
Nefrologia do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, em São Paulo

Diretor do Serviço de Cardiologia 
do Hospital Central de Maputo

 prof. oswaldo passarelli Júnior

prof. albertino 
damasceno

«A abordagem da HTA envolve um triplo paradoxo: é fácil 
diagnosticá-la, mas frequentemente não é diagnosticada; é fácil 

de tratá-la, mas frequentemente não é tratada; e é fácil de seguir as orienta-
ções, mas frequentemente não são seguidas. 

No Brasil, a HTA atinge mais de 36 milhões de adultos e 5 milhões de 
crianças e adolescentes. Um facto preocupante é que um estudo do Minis-
tério de Saúde, no período 2006-2010, mostrou aumento da prevalência 
da doença, provavelmente relacionado às variações positivas do excesso de 
peso, obesidade, consumo abusivo de álcool e diabetes.

Além da existência de diretrizes para os profissionais de saúde, o Brasil as-
sinala, desde 2002, o "Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão 
Arterial". Estrategicamente, ainda são necessários grandes investimentos em 
prevenção, investigação básica, ensaios clínicos e, em especial, um grande 
estudo de coorte prospetivo da doença cardiovascular, ainda inexistente.»

HiperTensão arTerial 
no brasil em 2013

Coordenador da Unidade de Hipertensão do Hospital 
Universitário Júlio Müller, em Cuiabá

 prof. luiz scala

DRDR

DR

em moçambique*:

33% de prevalência de HTA na população entre 25 e 64 anos
14% dos hipertensos conhecem a sua patologia e, destes, apenas 
7% estão tratados e 3,5% controlados
> 50% de mortalidade dos doentes com AVC hemorrágico aos 30 dias
*Dados do estudo «Hypertension prevalence, awareness, treatment and control in 
Mozambique» (Damasceno et al., 2009)

O Simpósio surge na sequência de um longo 
relacionamento de caráter científico entre 

Portugal e Moçambique, que tem contado com o 
apoio e patrocínio da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH), e visa a partilha de «vivências 
semelhantes no que se refere a uma prevalência 
muito relevante da HTA, para definir as estraté-

gias mais adequadas, em função das diferentes 
experiências em cada um dos países», explica o 
Dr. José Nazaré, presidente da SPH e do Simpósio 
Brasil-Moçambique-Portugal. Os três oradores, 
que abordarão o estado da HTA em Moçambique 
e no Brasil, adiantaram os principais tópicos das 
suas palestras ao Notícias Prévias. luís garcia

maTemáTiCa da HTa
no brasil*:

32,5% de prevalência entre os 18 e os 60 anos
75% de prevalência acima de 70 anos
19,6% de adultos controlados
50% das mortes por doenças cardiovasculares têm influência da HTA
*Dados fornecidos pelo Prof. Luiz Scala

realidade da HTa em diferenTes 
países lusófonos
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ConferênCias foCam novidades na abordagem 
da diabeTes e nas reComendações da esH

As novidades no tratamento da diabetes mellitus em 2013 e o que é possível esperar das novas recomendações 
da European Society of Hypertension (ESH), que estão previstas ainda para este ano, são os temas das conferên-
cias simultâneas que decorrem no dia 2 de março, entre as 17h30 e as 18h00. Aqui fica um resumo das ideias-chave 

que as palestrantes pretendem apresentar.

«Os factores de risco e as doenças cardiovasculares (DCV) constituem, 
cada vez mais, uma epidemia, não só nos países ditos desenvol-

vidos, mas também nos considerados em vias de desenvolvimento, sendo 
responsáveis por uma morbimortalidade que não tem parado de aumentar. 
Ao mesmo tempo, a investigação científica na área das DCV tem sido muito 
activa e profícua. As orientações emanadas, mais ou menos regularmente, 
por várias sociedades científicas da área têm reunido esse conhecimento 
acumulado e sumarizado um conjunto de atitudes, tanto em termos de 
diagnóstico como de terapêutica, dirigidas à abordagem dessas patologias.

Contudo, apesar dos imensos e (quase) permanentes avanços no conhe-
cimento fisiopatológico e terapêutico destas doenças, dos imensos e (quase) 
permanentes avanços nos recursos diagnósticos e terapêuticos disponíveis, 
não tem sido possível controlar o seu aumento e as suas consequências. 
Pensa-se saber o que fazer, porque fazer, como fazer, em muitos casos até 
se dispõe dos meios necessários para o fazer… Mas não se consegue fazer! 
Ou seja, o conhecimento crescente da doença e de instrumentos para a 
tratar não se tem traduzido na melhoria do seu controlo. 

Esta constatação obriga inevitavelmente a equacionar a estratégia cen-
trada na doença e a considerar o papel de outros protagonistas – doentes, 
profissionais de saúde, organização dos cuidados de saúde e, naturalmente, 
em última análise, a política de saúde, preventiva e curativa, que contextua-
liza cada um destes factores e a sua interacção. 

Também aqui as sociedades científicas podem dar um contributo impor-
tante, abordando e emitindo orientações sobre a prática dos profissionais 
de saúde, e emitindo orientações baseadas no imenso conhecimento cien-
tífico já disponível sobre organização dos cuidados e medidas de saúde pú-
blica, que possam ser consideradas e implementadas pelo sistema político. 
Embora não expectável, esta abordagem seria desejável e necessária.» 

o Que esperar das 
reComendações da 

esH 2013?

Internista no Centro Hospitalar de São João, no Porto
dr.ª maria João lima*

«Está estimado que a grande maioria dos doentes com dia-
betes mellitus é simultaneamente hipertensa. Assim, é de 

extrema importância, num Congresso que foca não só a hiperten-
são arterial, mas também o risco cardiovascular global, abordar 
as questões relacionadas com a diabetes, que tantos desafios im-
põem aos especialistas. 

O objetivo da minha conferência não será falar sobre o desenvol-
vimento farmacológico, pois neste campo não há, nem se esperam, 
grandes novidades. Considero, no entanto, que a novidade está hoje 
na forma como olhamos para o doente com diabetes. Tendo em con-
ta a cada vez maior eficácia, segurança e comodidade de adminis-
tração dos fármacos, estes doentes, estando bem controlados, têm 
atualmente mais qualidade de vida. 

Por outro lado, também se verificaram, em 2011 e 2012, atualiza-
ções importantes nas guidelines, que apontam para valores-alvo de 
pressão arterial a atingir nos doentes diabéticos semelhantes aos dos 
doentes hipertensos sem diabetes. Portanto, os doentes diabéticos 
que estejam abaixo do valor de 140/80 mmHg são considerados do-
entes controlados. Também se debateram outras questões, mais ou 
menos polémicas, como as relacionadas com a proteinúria e outros 
indicadores, pelo que é preciso fazer um ponto de situação e perce-
ber qual a melhor abordagem para o doente diabético. 

Pretendo, por isso, resumir os aspetos mais relevantes dos úl-
timos anos referentes a esta patologia, para que possamos “ar-
rumar ideias” e melhorar a abordagem ao doente diabético em 
2013. É preciso reduzir a progressão da doença, atingindo todos 
os indicadores-alvo preconizados e preservando a qualidade de 
vida dos doentes.»

TraTamenTo da 
diabeTes melliTus em 

2013

Internista no Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte/Hospital de Santa Maria

 dr.ª paula alcântara

Foto: Dmitry Lobanov

CS

*A Dr.ª Maria João Lima escreve de acordo com as regras da antiga ortografia.
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Com características inéditas em Portugal, quer pela sua repre-
sentatividade, quer pelo cruzamento de diferentes compo-
nentes relacionadas com a hipertensão arterial (HTA), com 

destaque para o consumo de sal e estudos genéticos, o estudo pro-
movido pela SPH promete ser uma importante base de trabalho para 
os próximos anos.

Na opinião do presidente da Comissão Organizadora do Congresso 
e moderador da sessão de apresentação do estudo, Dr. Fernando Pinto, 
«a população portuguesa vai lucrar muito» com esta investigação. 
«Não conhecemos nenhum estudo com uma amostra que sequer se 
aproxime desta, pelo que poderá até fazer alguma história em termos 
internacionais», sublinha.

O Notícias Prévias falou com o Prof. Jorge Polónia, professor na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e cardiologista 
no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, que elaborou o pro-
tocolo do estudo, e o Prof. Luís Martins, diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, ambos na 
qualidade de coordenadores do estudo «Prevalência da Hiperten-
são Arterial e Consumo de Sal em Portugal». De fora da conversa, 
ficaram apenas os resultados, que serão divulgados em primeira 
mão no último dia do 7.º Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global.

Quais foram os principais objetivos deste novo estudo 
promovido pela spH?
prof. Jorge polónia (Jp): Em primeiro lugar, avaliar a pressão 
arterial em três registos efetuados em dois dias diferentes, com um 
intervalo de dez a 15 dias. Esta foi uma das grandes novidades do 
estudo. Outro dos aspetos inovadores foi a avaliação do consumo de 
sal e da sua correlação com a HTA, algo que nunca foi feito ao nível 
nacional. A terceira inovação foi a análise dos padrões genéticos que 
podem estar relacionados com a HTA. Não há nenhum estudo no 
mundo que congregue estas três componentes. Além disso, foram 
avaliados os índices antropométricos, as comorbilidades, os hábitos 
de vida e ainda os antecedentes pessoais e familiares dos indivíduos 
recrutados, bem como a sua medicação anti-hipertensora. 

Qual a importância deste estudo?
prof. luís martins (lm): Claramente, este estudo vai estar em dis-
cussão nos próximos sete ou oito anos. Acredito que tenha repercus-
são internacional, dada a sua dimensão e o facto de ser representativo 
da população portuguesa adulta, de acordo com o último Censo. Esta 
investigação vai-nos permitir ter uma ideia muito concreta sobre o 
estado da HTA em Portugal, o seu impacto na saúde dos portugueses, 
o grau de tratamento e a correlação com o consumo de sal.

por luís garcia

Que impacto pode ter o estudo na definição de estratégias 
de intervenção futuras?
Jp: Este é o segundo grande estudo promovido pela SPH, depois de uma 
primeira investigação realizada em 2003. Agora, vamos ter oportunidade de 
comparar a realidade de há dez anos com a atual, nomeadamente ao nível 
do controlo, da prevalência e da medicação da HTA.

lm: Vamos tentar perceber, por exemplo, se a campanha acerca do consu-
mo de sal promovida há cerca de cinco anos e que agora foi atenuada deu 
resultado, para podermos determinar se é necessário voltar à carga ou se 
basta manter a monitorização. O estudo vai permitir definir estratégias de 
intervenção e até políticas de saúde, no sentido de melhor combater a do-
ença cardiovascular. Depositamos muita esperança nos resultados deste es-
tudo e no impacto que pode ter ao nível da intervenção nos próximos anos.

Que leitura fazem do facto de o estudo ter sido inteiramente 
financiado pela spH?
lm: O Estado ignorou completamente este estudo, embora seja eviden-
te que estes resultados vão ser fundamentais para a Direção-Geral da 
Saúde e para muitas outras sociedades médicas que lidam com o risco 
cardiovascular.

Jp: A HTA é a doença que mais mata em Portugal. No entanto, a SPH 
teve de substituir o Estado, financiando totalmente este estudo, sem 
qualquer contribuição de entidades públicas ou privadas. E os investi-
gadores da SPH não receberam um tostão pela sua participação. Sem as 
sociedades científicas, não se conhece nada em Portugal, embora seja o 
País a lucrar com estas investigações. 

prof. Jorge polónia prof. luís marTins

No dia 3 de março, o 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global fecha com chave de 
ouro, com a apresentação, em primeira mão, dos resultados do estudo «Prevalência da Hipertensão Arterial e 

Consumo de Sal em Portugal», que foi levado a cabo pela SPH. 

novo esTudo Traça Quadro da HiperTensão 
arTerial em porTugal

alguns números do esTudo

2 957

3 082

3 720

3 143
indivíduos recrutados

segundas visitas

recolhas de urina de 24 horas

colheitas de dados para deter-
minação de padrões genéticos

NOTA: os coordenadores do estudo fizeram «um pacto de silêncio» com a SPH 
para que os resultados apenas fossem divulgados no 7.º Congresso. Por isso, não 
perca a Sessão Magna que decorre entre as 11h00 e as 12h00 do dia 3 de março.
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dr.ª Teresa rodrigues

prof. José mesQuiTa basTos

dr.ª CrisTina alCânTara

28 de fevereiro | 17h00 | «Avaliação das lesões de órgão-alvo»

1 de março | 11h00 | «Estratificação de risco no doente hipertenso»

2 de março | 11h00 | «Anticoagulação e antiagregação plaquetar no doente hipertenso»

3 de março | 9h00 | «Implicações terapêuticas da estratificação de risco»

desTaQues do Curso de 
pós-graduação em HTa

Depois do sucesso na estreia do Curso de 
Pós-Graduação em HTA, no Congresso 
do ano passado, com salas cheias e mui-

ta participação, as expetativas são elevadas para 
esta segunda edição. Para o Dr. Manuel Carvalho 
Rodrigues, cardiologista no Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental/Hospital de Egas Moniz e coor-
denador da primeira sessão do Curso, a impor-
tância da iniciativa está «bem expressa na grande 
adesão e interesse que despertou».

Também a Dr.ª Cristina Alcântara, internista no 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte/Hospital de 
Santa Maria, destaca o elevado nível de partici-
pação na estreia do Curso e espera que a edição 
de 2013 «corra tão bem ou melhor do que a do 
ano passado». «Os colegas jovens, em início de 
carreira, têm sede de informação e de aprender 
não apenas aquilo que se encontra nos livros e na 
internet, mas também a forma prática de aplicar 
essa informação», afirma Cristina Alcântara.

avaliação das lesões de órgão-alvo
A primeira sessão do Curso, no dia 28 de feve-
reiro, aborda o tema «Avaliação das lesões de 
órgão-alvo». De acordo com Manuel Carvalho 
Rodrigues, um dos moderadores, o objetivo é 
transmitir «a ideia de que a HTA deve ser en-
tendida como uma síndrome multifatorial», en-
volvida numa área mais ampla – «a avaliação do 
risco cardiovascular global nas suas várias ver-
tentes, como o atingimento dos órgãos-alvo e 
as comorbilidades daí resultantes».

Na ótica de Manuel Carvalho Rodrigues, a HTA 
não deve ser vista isoladamente. «Muitas vezes, 
o doente tem a pressão arterial controlada, mas, 
porque se trata de uma síndrome multifatorial e 
os outros fatores não estão controlados, continua 
a desenvolver-se atingimento dos órgãos-alvo».

estratificação de risco 
no doente hipertenso
A segunda sessão do Curso é dedicada à estra-
tificação de risco no doente hipertenso e tem 
lugar no dia 1 de março. Segundo um dos mo-
deradores, o Prof. Mesquita Bastos, chefe de 
serviço de Cardiologia no Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, em Aveiro, a mensagem principal 
da sessão é a importância de avaliar os diferentes 
fatores de risco de forma integrada. «Este Curso 

visa essencialmente sensibilizar para a necessi-
dade de aprender a avaliar o risco», refere este 
especialista, considerando que «a questão da es-
tratificação ainda não tem o destaque devido». 

anticoagulação e antiagregação 
plaquetar no hipertenso
A terceira sessão do Curso de Pós-Graduação 
em HTA decorre no dia 2 de março, sob o tema 
«Anticoagulação e antiagregação plaquetar no 
doente hipertenso». Sobre esta temática, uma 
das moderadoras, a Dr.ª Teresa Rodrigues, in-
ternista e responsável pela Consulta de Hiper-
tensão Arterial e Risco Cardiovascular no Hos-
pital Distrital de Santarém, refere: «A HTA tem, 
no decurso da sua evolução, repercussões nos 
órgãos-alvo, nomeadamente cardíacas, sendo a 
hipertrofia vascular esquerda a mais importante 
e a percursora de fibrilhação auricular, que é a 
arritmia mais frequente nos nossos doentes.» 
E acrescenta: «Basta um score superior a 1 na 
classificação CHA2DS2-VASc [Congestive heart 
failure, history of Hypertension, Age≥75 years, 
Diabetes mellitus, and past history of Stroke or 
TIA, no acrónimo inglês] para ser obrigatório 
antiagregar e/ou anticoagular os doentes com 
fibrilhação auricular». «Infelizmente, isto ainda 
não se verifica na prática clínica diária. É preciso 
desmistificar o uso dos anticoagulantes orais, 
tornando claro que, quando prescritos correta-
mente, são uma enorme mais-valia na preven-
ção da ocorrência de eventos cardiocerebrovas-
culares», sublinha Teresa Rodrigues.

implicações terapêuticas 
da estratificação de risco
As implicações terapêuticas da estratificação 
de risco estão em debate na última sessão do 
Curso que, segundo uma das moderadoras, a 
Dr.ª Cristina Alcântara, tem como uma das ideias 
principais a necessidade de adaptar as guidelines 
a cada doente. «Pretendemos sistematizar os 
vários fatores de risco, a forma como eles se re-
lacionam entre si e o modo como essa interação 
pode implicar uma alteração de terapêutica, de 
acordo com as normas estabelecidas», explica a 
internista do Hospital de Santa Maria, salientan-
do a importância da definição correta da histó-
ria clínica do doente. 

Fomentar a abordagem da hipertensão arterial como uma síndrome 
multifatorial é um dos principais objetivos da segunda edição do Curso 

de Pós-Graduação em HTA, que decorre ao longo de todo o Congresso, 
dividido em quatro sessões. 

por luís garcia

dr. manuel CarvalHo rodrigues

agenda das sessões do Curso
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o que significou para si ser presidente 
da spH?
Foi uma grande responsabilidade, sobretudo 
tendo em conta o que tinha sido feito pelos 
meus antecessores, numa perspetiva de trabalho 
de continuidade, centrado numa estratégia de 
longa duração, que se pretende transversal às 
várias direções da SPH. 

Como avalia o contributo da sua 
direção para o desenvolvimento 
desse trabalho de continuidade?
Pugnámo-nos para que o nosso Congresso 
mantivesse um nível científico elevado. 
Continuámos e ampliámos o nosso relacio-
namento com a Sociedade Europeia de Hiper-
tensão e outras sociedades nacionais e interna-
cionais e estabelecemos várias parcerias com 
entidades que nos ajudaram a divulgar a nossa 
mensagem junto da população, através dos 
meios de comunicação social. Apoiámos projetos 
de investigação em curso, nomeadamente com a 
continuação da concessão de bolsas e incentivos 
monetários de apoio à realização e à apresenta-
ção de trabalhos em congressos internacionais.

Com o objetivo de tornar mais relevante o 
relacionamento com os colegas da Medicina 
Geral e Familiar, particularmente aqueles que se 

«é preCiso manTer o rumo, divulgar as 
nossas direTivas e pugnar pela sobrevivênCia 
eConómiCa»

por vanessa pais

A aposta na formação, na investigação 
e no estreitar de laços com a Medicina 
Geral e Familiar foram alguns dos ob-
jetivos cumpridos da direção da SPH 
que termina o seu mandato no final 

deste mês. O presidente da SPH entre 
2011 e 2013, Dr. José Nazaré, passa 
em revista um biénio de conquistas, 

entre as quais a conclusão do estudo 
sobre prevalência da hipertensão arte-

rial e o consumo de sal em Portugal.

desTaQues da HyperTension summer sCHool de 2012

A maior participação de clínicos de Medi-
cina Geral e Familiar (MGF) foi um dos 
destaques da 9.ª edição da Hypertension 

Summer School (HSS) da Sociedade Portuguesa 

encontram em formação, continuámos a apoiar 
sem hesitações a Hypertension Summer School 
da SPH, liderada pelo Prof. Agostinho Monteiro 
e amplamente elogiada por todos os que a têm 
frequentado. Além disso, iniciámos um ciclo de 
formação centrado na familiarização com as téc-
nicas utilizadas na prática clínica no diagnóstico 
da hipertensão arterial.

Que desafios impôs a realização do 
estudo «prevalência da HTa e o 
Consumo de sal em portugal», 
cujos resultados são divulgados 
em primeira mão no 7.º Congresso 
da spH?
O estudo foi difícil de concluir, por ser muito exi-
gente nos seus pressupostos, e só foi possível 
de realizar devido ao empenho de três direções 
sucessivas da SPH; à nossa capacidade econó-
mica para o custear na totalidade; e ao trabalho 
desenvolvido pelo seu principal responsável, o 
Prof. Jorge Polónia, sobretudo no que se refere 
à análise dos dados da prevalência. No entanto, 

este estudo tem outra vertente – a avaliação do 
consumo de sal pela nossa população. Nesse 
âmbito, contámos com o empenho constante 
do Prof. Luís Martins, responsável por este bra-
ço do estudo.

Esperamos ansiosamente pela apresentação 
dos resultados e, em comentário final, podemos 
dizer que não fomos ajudados pelo Ministério da 
Saúde (tivemos até algumas dificuldades de rela-
cionamento), mas estamos disponíveis para coo-
perar, depois de conhecidos os resultados, para 
que a nossa população possa colher benefícios 
do que vier a ser conhecido.

Que mensagem gostaria de deixar 
à próxima direção da spH?
É preciso manter o rumo, divulgar as nossas dire-
tivas para benefício da população e pugnar pela 
sobrevivência do ponto de vista económico. Não 
temos dúvidas de que os membros da próxima 
direção o conseguirão, porque lhes reconhece-
mos grandes capacidades. Cá estaremos para os 
ajudar, sempre que necessitarem. 

A bolsa no valor de cinco mil euros para fazer um estágio de 
três meses em França foi entregue à Dr.ª Isabel Melo, pe-

diatra no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a participante 
que obteve a melhor classificação na Hypertension Summer 
School de 2012. Eis a sua opinião sobre esta formação: «Achei 
interessante a variedade de especialidades dos participantes 
no curso. E surpreendeu-me pela positiva a presença de tan-
tos palestrantes estrangeiros de referência. O impacto da die-
ta e do sal na HTA foi o tema que mais me agradou, porque é 
muito importante e atual.»

a opinião da venCedora

de Hipertensão, que decorreu entre 13 e 16 
de setembro de 2012, na Curia. Outra das no-
vidades foi a inclusão de uma palestra profe-
rida pelo Prof. Rui Mota Cardoso, psiquiatra no 

Hospital de São João, no Porto, sobre a impor-
tância da entrevista motivacional na adesão 
ao tratamento.

Segundo o criador e coordenador da HSS, 
Prof. Agostinho Monteiro, «a presença da MGF 
tem vindo a aumentar progressivamente e têm 
surgido médicos de outras especialidades, como 
Pediatria, Obstetrícia e Endocrinologia». Entre 
os sete participantes de MGF presentes no cur-
so – que contou com um total de 24 participan-
tes – esteve a Dr.ª Teresa Fernandes, da Unidade 
de Saúde Familiar Infesta, em São Mamede de 
Infesta, Matosinhos, que destaca como pontos 
fortes a interatividade das sessões e o facto de o 
encontro se ter realizado na Curia, obrigando os 
participantes a saírem das suas cidades e fomen-
tando «um maior convívio e troca de experiên-
cias entre todos».   luís garcia
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Ter sido tesoureiro durante dois mandatos, além de fa-
zer parte da direção desde que a spH foi criada, como 
secretário-adjunto da zona norte em mais dois mandatos, 
torna-o um profundo conhecedor da vida desta sociedade. 
Como está a «saúde financeira» da spH?
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão apresenta uma «saúde financei-
ra» que, apesar das dificuldades atuais, nos deixa tranquilos. Tanto os dois 
tesoureiros que me precederam, como a atual tesoureira, souberam gerir 
com mestria as finanças da SPH. Assim, e tendo em conta que temos poucas 
despesas correntes, o futuro neste campo afigura-se risonho, propício ao 
cumprimento dos objetivos a que a futura direção se propõe.

Que objetivos são esses?
Cumprindo o preconizado nos estatutos da SPH, os dois grandes objetivos 
a que a direção que encabeço se propõe são: promover uma melhor educa-
ção da população para as questões do risco cardiovascular global, particu-
larmente na vertente da hipertensão arterial (HTA); e promover uma maior 
divulgação do conhecimento científico aos profissionais de saúde, particu-
larmente aos médicos, para que possam oferecer os melhores cuidados, 
com menores custos, ao maior número de pessoas possível.

Como pensa atingir os objetivos propostos?
A educação da população passa muito por conseguir atrair a atenção dos 
meios de comunicação social e, para isso, temos de definir mensagens que 
despertem o seu interesse. Já a divulgação do conhecimento científico passa 
não só por manter um Congresso forte, mas também por organizar outras 
reuniões ao longo do ano, com um número menor de participantes, em 
diferentes locais do País, nas quais se possam debater mais exaustivamente 
os diferentes subtemas da HTA, mantendo a sua vocação especialmente di-
rigida para os internos e para a Medicina Geral e Familiar. 

no âmbito da formação, a nova direção tem este ano a 
responsabilidade de organizar a Hypertension summer 
school da european society of Hypertension (esH), que 
se realiza no porto, de 21 a 27 de setembro. Como en-
cara este desafio?
O desafio é grande, porque este é o segundo maior evento da ESH e é a pri-
meira vez que se realiza em Portugal uma reunião deste género. Iremos re-
ceber entre 50 a 70 participantes de toda a Europa, mas também dos países 
lusófonos, particularmente de Moçambique e do Brasil. O leque de pales-
trantes incluirá alguns convidados estrangeiros e muitos portugueses de re-
nome e com reconhecida qualidade para ministrar os vários temas. Estamos 
a trabalhar no sentido de corresponder às expetativas da ESH, realizando 
um evento de igual ou superior qualidade em relação às edições anteriores. 

«Toda a direção TrabalHará 
em prol do CresCimenTo da spH»

Que outras atividades têm previstas?
Ainda no âmbito da formação, iremos realizar, também em setembro, a 
10.ª edição da Hypertension Summer School da SPH, coordenada pelo 
Prof. Agostinho Monteiro, que irá manter o formato dos anos anteriores. 
Continuaremos a promover as relações com as sociedades congéneres 
nacionais e internacionais, sempre numa lógica de parceria, protegendo 
a nossa identidade e independência, bem como continuar a desenvolver 
relações com sociedades científicas de outras áreas médicas, tendo em 
conta que o doente é um todo. Temos como exemplo a parceria que esta-
belecemos com a Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes 
(SPPI), que se irá traduzir na presença no nosso Congresso de especialistas 
dessa área e já resultou na nossa presença no Congresso da Ordem dos 
Médicos Dentistas, em novembro de 2012, e no Congresso da SPPI, no 
início deste mês. Vamos também continuar a promover e a dinamizar a 
utilização das instalações da SPH, quer da sede, em Lisboa, quer da de-
legação do Porto. Por outro lado, é desígnio desta direção criar soluções 
para atrair um maior número de sócios. 

o que significa para si chegar à presidência da spH?
Encaro naturalmente o cargo de presidente, com a mesma humildade 
e o mesmo empenho e dedicação com que encarei o primeiro con-
vite que o Prof. Agostinho Monteiro me fez para secretário-adjunto 
da sua direção, bem como os convites dos presidentes subsequentes 
para integrar as suas equipas. Considero que este é mais um passo na 
colaboração com a SPH que tive a honra e o orgulho de ajudar a criar. 
Por outro lado, tenho o enorme privilégio de ter reunido uma excelente 
equipa, muito motivada, pelo que a minha tarefa será facilitada. Espero 
merecer a confiança dos sócios e poder contar com a colaboração de 
todos em prol do crescimento da SPH.  

O Dr. Fernando Pinto, que toma posse como presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) no próxi-
mo mês de março, apresenta, em entrevista, os objetivos da nova direção para 2013-2015. A aposta na sensibiliza-
ção da população, na formação dos profissionais de saúde e o estreitar de laços com outras sociedades científicas 

são algumas das prioridades.

por vanessa pais

Depois da tomada de posse, a 16 de março próximo, o 
primeiro ato público da nova direção da SPH será a or-

ganização das atividades que assinalam o Dia Mundial da 
Hipertensão Arterial (17 de maio), que este ano, por pro-
posta da World Hypertension League, tem como tema a re-
lação entre a hipertensão arterial e a fibrilhação auricular. 
Assim, adotando o lema internacional «Healthy Heart Beat, 
Healthy Blood Pressure», a maior parte das iniciativas em 
Portugal decorrerá no Norte, segundo avança o Dr. Fernando 
Pinto, mas haverá ações de sensibilização um pouco por todo o 
País. Saiba mais sobre este dia no site da SPH (www.sphta.org.pt) 
e em www.worldhypertensionleague.org.

HTa e fibrilHação 
auriCular em desTaQue

dia mundial da Hipertensão arterial 2013

NotíciasPrévias
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