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0 16º Congresso, um lugar de emoções…

Há lugares que são especiais na nossa alma. Alguns levam-nos à casa da nossa avó. Outros a uma viagem que não 
esquecemos, outros ainda, a um tempo de convívio difícil de reproduzir noutros contextos –mas registado na nossa 
íntima memória. A alguns locais associamos aqueles que amamos, mas estes, algumas vezes, já estão distantes ou 
mesmo já fizeram a viagem para além das grandes águas do mar-oceano, para além da Tapobrana da nossa vida 
física…, mas, sabemos bem, que, em determinados lugares, estarão sempre connosco…

Assim é o Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular, que está prestes a atingir a 16ª edição. Este 
evento, já famoso pela rica experiência científica em que, repetidamente, se constitui, está também programado 
para deixar memórias na nossa alma, que perdurarão para lá, muito para lá, do evento em si. 

Trata-se de uma experiência para rever amigos, para sentir a ciência nacional e internacional revista e comentada. 
Trata-se – estou certo – de um lugar, onde a diferença entre especialidades, a diferença entre idades, a diferença de 
experiências tende a esbater-se numa conjunção rara no, já vasto, panorama português de encontros científicos. 
Neste retorno à normalidade, procurámos reproduzir um congresso “normal”, eminentemente presencial. 
Mantemos, sinal dos tempos, a capacidade de assistir remotamente. Não porque se estima o agravamento da 
pandemia, mas, isso sim, para permitir o aumento da assistência naqueles que por motivos de força maior não 
poderão estar fisicamente presentes.

Cientificamente, nesta nova edição, nada será especialmente diferente, os temas são abrangentes e interessam a 
todos aqueles apaixonados por esta entidade pandémica, conhecida como Hipertensão Arterial. – Uma síndrome 
complexa, como muitos ângulos fisiopatológicos, clínicos e terapêuticos, ainda por desvendar. O Risco Cardiovascular 
geral não será esquecido, a dislipidemia, a diabetes mellitus, a obesidade, a fibrilhação auricular, o acidente vascular 
cerebral, o enfarte do miocárdio, tudo será contemplado, em cursos, palestras, conferências e outras formas 
participadas e atuais de informação. 

Naturalmente, também se espera que muitos participem, apresentado o seu próprio trabalho de investigação. Este 
esforço será valorizado em comunicações orais livres e posters comentados – todos igualmente importantes. 

A atitude correta de todos os congressistas, deve ser a de participação ativa. A experiência emocional – podemos 
garantir – - será muito mais intensa. Ninguém que quiser participar ativamente será deixado para trás, ninguém – 
palavra de militar da Marinha Portuguesa– será esquecido.

O 16º Congresso será um lugar de presenças, será um lugar de paixões, será lembrado – queremos acreditar - como 
um dos congressos mais participados para além da pandemia. Estará vivo, porque a vida é convívio. A vida é, também 
paixão e nós, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão – no programa que se segue– tudo fizemos para encontrar 
fontes de interesse para todos e, simultaneamente, também, um lugar de emoções no coração de cada um. 

Sejam – desde já – bem-vindos a esta vossa casa. Não se sustenham no hall de entrada. Penetrem nas salas a seguir, 
verão que o vosso tempo não será dado como perdido. Não será inútil...

Esperamos poder saudá-los em breve, com redobrada alegria, no Vosso 16º Congresso de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular

Professor Luís Bronze
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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É com enorme prazer que lhes enviamos agora um Programa Preliminar do XVI Congresso Português de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, congresso esse, que será em formato hibrído, no entanto, a Comissão 
Organizadora, estará preparada para a possibilidade de ter de o converter em formato exclusivamente digital.

Com a Pandemia SARS- COV, fomos obrigados a colocar todas as nossas prioridades em pausa. Foram tempos de 
afastamento social, no qual reajustámos os nossos cuidados de saúde, para o que foi considerado como 
prioritário. 

O ano de 2021 foi um ano marcado mais uma vez, pelo desvio dos recursos humanos para a continuidade da luta 
contra a pandemia SARS- COV, nomeadamente dando prioridade á Vacinação, tentando simultaneamente, 
retomar alguns cuidados de saúde, que passaram para segundo plano, acarretando com isso, o agravamento de 
uma outra Pandemia, a da doença cerebrocardiovascular. 

2022 será o ano do regresso ao futuro, por um lado é um regressar às atividades que fazíamos de forma presencial, 
por outro lado, a chegada de um futuro novo, pois as aprendizagens dos últimos tempos trouxeram um novo 
paradigma, o da inclusão obrigatória das plataformas digitais na organização e realização de eventos formativos.

Este congresso retoma o seu tradicional formato presencial, reunindo colegas de várias especialidades, 
sociedades, nacionalidades e faixas etárias. Existirão diferentes momentos de aprendizagem tais como, 
conferências, mesas redondas, cursos e simpósios, permitindo uma troca enriquecedora de conhecimentos e 
experiências.

Relembramos que a Comissão Organizadora do Congresso, suportará as despesas de inscrição e alojamento dos 
primeiros autores de trabalhos submetidos e aceites para apresentação. 

Inscreva-se e venha presencialmente participar no XVI congresso, o congresso do reencontro.   
Até breve.

Dra. Rosa Pinho
Presidente da Comissão Organizadora

MENSAGEM DA PRESIDENTE

DA COMISSÃO ORGANIZADORA
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HTA e RCV global HTA e diabetes Mellitus

SALA A

SALA C

SALA B

SALA D
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