
 
 
Realizou-se no dia 08 de Abril de 2017 em Lisboa, no Hotel Olissippo Oirente o Simpósio 
Satélite ao Congresso da ESH de Milão de Junho de 2017-04-17 
Tratou-se de um evento destinado preferencialmente a especialistas hospitalares ou a 
outros especialistas que lidassem com a problemática do risco cardiovascular 
 
O tema do Simpósio “Monotherapeutics versus Polytherapeutics on Global 
Cardiovascular Risk : From Science to Public Health” foi organizado pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH)com a colaboração da Sociedade Húngara de 
Hipertensão (SHH). 
 
Este evento em formato monotemático, talvez um dos primeiros a ser realizado pelo 
menos no espaço europeu, versou a problemática da adesão ao tratamento e da 
importância da “single-pill combination” e da “polypill” no contexto deste problema 
 
Moderado pelo Presidente da SPH, Manuel de Carvalho Rodrigues e pelo Prof. Csaba 
Farsang, da SHH, contou com a presença dos mais conceituados especialistas nesta área, 
tendo a problemática do impacto económico, a visão quer das estruturas institucionais, 
quer da Indústria Farmacêutica, emprestado ao evento uma expressão mais abrangente 
nos diversos pontos de vista que ela engloba. 
 
De Portugal foram oradores o Dr. Fernando Pinto, o Dr. Jorge Félix, o Dr. José Albino 
Medes, o Prof. Jorge Polónia, o Prof. Luís Martins e o Prof. Fontes Ribeiro. 
Da Suiça veio o Prof. Michel Burnier, da Hungria os Profs. Zolan Jarai e Paul Dénés e da 
Itália o Prof. Giusepe Mancia 
 
Saliente-se a elevada participação dos especialistas de todo o País, algo que foi realçado 
pelo Prof. Giusepe Mancia, Presidente do Congresso de Milão e orador que encerrou o 
evento 
 
A ampla discussão e o visível interesse que este Simpósio despertou, levou já a SHH a 
anunciar um segundo Simpósio sobre o mesmo tema, agora em Budapeste em Maio de 
2018. 
 
A troca de impressões, a sedimentação de amizades e de ligações pessoais e 
institucionais deixaram a certeza de que se tratou de um evento que ficará na história 
na vida e na obra da SPH. 


