
 
 

Realizou-se em Vilamoura, no Algarve, entre os dias 22 e 25 de Fevereiro, o 12º 
Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. 
 
Trata-se do maior evento anual organizado pela SPH 
 
Quisemos que fosse um Congresso de Rico Cardiovascular Global 
 
Depois de um ano em que fomos forçados a ter de optar por um outro local, pudemos 
este ano regressar ao que muitos já chamam de “casa mãe” para a realização do nosso 
Congresso. 
 
Reconhecemos que existia alguma apreensão pelo facto de estarmos em tempo de 
contenção orçamental de vária ordem e, de por razões diversas, no 11º Congresso ter 
havido situações menos conseguidas. 
 
Foi, pois, neste quadro que avançámos para a realização do 12º Congresso. 
 
Desde a organização, passando pelo espaço do Congresso e, muito especialmente pelo 
conteúdo científico e pela grande afluência que todas as sessões tiveram, podemos, sem 
modéstia, dizer que se tratou de um enorme sucesso. 
 
Alturas houve em que as salas foram exíguas para acolher todos quantos queriam 
assistir ás Sessões que se encontravam a decorrer. 
 
Este sucesso foi, por todos os intervenientes unanimemente reconhecido e, mesmo 
apelidado por alguns, de ter sido o melhor Congresso até hoje realizado. 
 
Pudemos contar com um pouco mais de 900 Congressistas, na sua esmagadora maioria 
provenientes da área da Medicina Geral e Familiar, número este que nos deixou, de 
forma muito particular, muito orgulhosos. 
 
Nas várias facetas do Risco Cardiovascular Global ficou bem presente a necessidade de 
se trabalhar numa maior adesão ao tratamento. 
Muito nos agrada este tipo de abordagem e preocupação, já que esta é a bandeira desta 
Direcção e anunciada em Março de 2017. 
 
É, pois, altura de agradecermos de forma reconhecida a todos quantos permitiram o 
enorme sucesso deste Congresso, a começar pela Comissão Organizadora, não 
esquecendo todos os palestrantes e moderadores, todos os Congressistas em geral e, 
numa palavra muito especial para a excelência de organização do Secretariado 
Executivo. 
 
The last, but not least, um especial agradecimento a toda a Indústria Farmacêutica que 
acreditou nesta equipa e, dessa forma, embora nos criando responsabilidades 
acrescidas, nos fez sentir que era possível relançar o nosso Congresso. 
 
Numa palavra: A todos o nosso Bem-Haja 


