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Conquistas e futuro da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão
Em dois anos, o número de sócios da SPH quase
triplicou. A Assembleia da República redigiu e tem
em aprovação um projecto de lei que visa reduzir
o consumo de sal em Portugal. As relações com
a Sociedade Europeia de Hipertensão e com os
especialistas de Clínica Geral estreitaram-se. O Prof.
Luís Martins e o Dr. José Nazaré fazem um balanço das
conquistas da actual Direcção e o próximo presidente,
Dr. José Alberto Silva, desvenda alguns dos seus
objectivos. Pág.8

presidente da ESH em Entrevista
O Prof. Stéphane Laurent afirma que a percentagem de
hipertensos em tratamento com a pressão arterial controlada é
muito baixa em todos os países europeus. E acredita que tal se
deve ao facto de médicos e doentes ainda não se esforçarem o
suficiente. Pág.5

Reduzir o sal com legislação
Os deputados Joaquim Couto e Jorge Almeida, do Partido
Socialista, explicam ao Notícias Prévias as razões que os
motivaram a apostar num projecto de lei que visa controlar
o consumo de sal. Neste momento, o documento está em
análise na Comissão Parlamentar de Saúde. Pág.12

Maior controlo da hipertensão nas USF
O Dr. Luís Pisco, coordenador da Missão para os Cuidados
de Saúde Primários, nota que, nas Unidades de Saúde
Familiar (USF), já se faz um «controlo mais efectivo» da
hipertensão arterial, através do registo informatizado de
dados clínicos. Pág.15
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inaugural, reflectindo sobre o futuro do tratamento hipotensor.
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European Society of Hypertension, apela a um maior esforço
dos médicos e dos doentes para combater a hipertensão.

6 A Dr.ª Alexandra Fernandes escreve sobre o importante papel
do médico de família no controlo da hipertensão arterial.
7 A actividade do Núcleo de Internos da SPH é descrita pelo

Dr. Pedro Cunha, que salienta a importância dos pequenos-almoços de trabalho no Congresso.
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falam nas conquistas mais recentes da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão. Entre elas, está o crescimento do número de sócios
e uma posição mais consolidada na Europa. Com o desafio da
continuidade em mãos, o próximo presidente da SPH, Dr. José
Alberto Silva, revela as ideias que já «fervilham» na sua mente.

APOSTA NA FORMAÇÃO

11 O Dr. João Saavedra apresenta os cursos de formação em

hipertensão que a SPH vai ministrar este ano junto dos médicos
de Clínica Geral. Por seu lado, o Prof. Agostinho Monteiro
recorda os aspectos mais importantes da última Summer School
e avança dados sobre a próxima, que será em Outubro.

CONTRA A HTA

12 O projecto de lei que visa a redução do consumo de sal
no nosso País está em análise na Assembleia da República. Os
deputados Jorge Almeida e Joaquim Couto foram os redactores
deste documento e explicam as razões que os levaram a investir
nesta área da Saúde.
14 O Fórum Europeu do Sal decorreu no Porto, em Dezembro.
O Prof. Jorge Polónia nota a importância e os pontos principais
desta reunião científica.
15 O Dr. Luís Pisco, coordenador da Missão para os Cuidados
de Saúde Primários, fala no contributo da tecnologia para o
controlo dos factores de risco cardiovascular dos portugueses.
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m «jantar-ópera» vai inaugurar o 3.º Congresso Português
de Hipertensão, no dia 12 de Fevereiro, às 20h00, nos
salões da sala Fénix do Vilamoura Marinotel. A Associação Cultural Muteto apresentará «Bastien e Bastienne»,
uma ópera de Mozart cantada em português.
A peça estreou no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, no passado mês de Setembro, e encantou o Dr. Rasiklal Ranchhod, vogal da
Comissão Organizadora deste Congresso. Foi daí que surgiu o convite
da SPH ao grupo dirigido por José Beato para animar o primeiro momento cultural desta reunião científica.
O Dr. Rasiklal justifica a sua escolha: «Será um espectáculo descontraído, para diferentes gostos e idades… Ideal para o primeiro dia do
Congresso e para quem quiser descansar um pouco do reboliço da
chegada.» Assim, este responsável conta com a presença de todos
«neste importante momento de convívio».
«Bastien e Bastienne» é uma história de amor «à antiga», com zangas e reconciliações entre o casal idealizado por Wolfgang Mozart.
O palco é uma aldeia com vista para o campo e, no centro do enredo,
ouvem-se os conselhos de um feiticeiro aos amantes.
Esta foi uma das peças a que se dedicou a Associação Cultural
Muteto neste seu primeiro ano de existência e, afiança o director musical do grupo, José Beato, que o facto de ser cantada em português
«possibilitará uma maior compreensão do enredo».
Para este responsável, a ópera é uma «forma de arte que pode ser
apreciada tal como qualquer outra, independentemente dos factores sociais ou artísticos que a ela se possam associar e do tipo de evento em
que se insira». O objectivo desta Associação é divulgar a música erudita
e «conquistar novos públicos». Mas este grupo artístico também desenvolve actividades na área do teatro, sobretudo o infantil e o juvenil.

º
3.
A abrir

Um Congresso útil

O

para enfrentar

a Hipertensão

Congresso Português de Hipertensão, apesar de ser monotemático, tem cativado a participação de muitas pessoas.
Registámos um crescimento acentuado do 1.º para o 2.º Congresso (o ano passado, tivemos perto de 800 participantes) e
esperamos que este 3.º Congresso cresça um pouco mais.
	Trata-se de uma reunião que interessa a todos os especialistas que,
no seu dia-a-dia profissional, se deparam com o problema da hipertensão
arterial, como os internistas, os endocrinologistas, os cardiologistas, os nefrologistas ou os médicos de família. Um dado importante é o facto de o nosso
Congresso estar a registar, de ano para ano, um número cada vez maior de
médicos de Clínica Geral/Medicina Familiar.
Organizar este 3.º Congresso não foi tarefa fácil e começámos a trabalhar
logo após o 2.º Congresso, há um ano. Quero sublinhar a ajuda inestimável do
Dr. Rasiklal Ranchhod. Pessoalmente, deu-me especial prazer delinear o programa científico, convidar os prelectores e perceber a boa aceitação de sua parte.
Contamos com o patrocínio da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH)
e com a participação de especialistas de referência desta Sociedade, começando pelo seu presidente, o Prof. Stéphane Laurent que, pela primeira vez,
vem ao nosso Congresso.
O Simpósio entre a SPH/ESH (Sociedade Portuguesa de Hipertensão/
/Sociedade Europeia de Hipertensão) é um dos destaques do programa
científico. Será uma breve antevisão do que se vai passar no Congresso da
Sociedade Europeia, no próximo mês de Junho. Um dos temas é o rumo que
se deve tomar depois de conhecer os resultados dos últimos ensaios clínicos,
que saíram em 2008/finais de 2007 e justificam uma actualização das
guidelines europeias de hipertensão.
O programa científico do 3.º Congresso Português de Hipertensão foi organizado a pensar na sua utilidade prática para aqueles que todos os dias lidam
com os hipertensos. Tivemos uma particular atenção para com os médicos de

Clínica Geral, porque são eles que recebem a grande maioria destes doentes.
Por outro lado, apresentamos algumas novas formas de ver e tratar a hipertensão mais dirigidas aos especialistas hospitalares, que recebem os hipertensos numa fase mais avançada da doença. É uma tentativa de agradar a
todos, com sentido prático e útil para o dia-a-dia. Este é um programa mais
dirigido para a prática clínica que apresenta algumas novidades – dados já
conhecidos, mas vistos de maneira diferente.
Há um facto que me agradou muito: este ano, recebemos um total de 75
trabalhos, sendo que 20 são de colegas espanhóis, da Galiza e Badajoz.
Todos os trabalhos serão apresentados sob a forma de poster durante todo o
Congresso. Depois, há alguns que foram seleccionados para comunicações
orais de dez minutos e outros para a chamada short communication (três a
cinco slides, apresentados em cinco minutos).
Em Espanha, não há um Congresso de Hipertensão e nós temos boas
relações com a Sociedade Espanhola de Hipertensão e com o Grupo de Hipertensão da Sociedade Espanhola de Cardiologia. Aliás, a nível europeu,
só há dois congressos de Hipertensão: o nosso e o da ESH.
Não quero terminar sem deixar umas considerações sobre a vertente cultural deste encontro. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão nasceu há seis
anos impulsionada por um grupo de estudos em hipertensão que organizava
reuniões anuais. Eram quase encontros de um grupo de amigos e, além da
parte científica, havia sempre uma componente cultural muito importante. Ao
crescermos para Sociedade e para a organização de um Congresso, não
quisemos perder isso.
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Sejam bem-vindos e usufruam de todos os momentos deste Congresso!
Dr.ª Paula Alcântara
Presidente da Comissão Organizadora

Desenhos de um escultor expostos no Congresso

Francisco Santos

«C

ada Desenho um Amigo» é o nome da exposição que estará patente de 12 a 15 de Fevereiro, no
espaço reservado ao 3.º Congresso
Português de Hipertensão, no Vilamoura Marinotel. Trata-se de uma
homenagem ao artista Jorge Vieira,
que «mostra a menos conhecida das
facetas de um dos maiores escultores portugueses», dez anos após a
sua morte, conta Lina Soares, a organizadora da iniciativa.
A exposição reúne uma selecção
de 100 desenhos que o escultor Jorge
Vieira foi oferecendo aos seus amigos

ao longo da vida (um a cada amigo)
e constituem «uma panorâmica do
seu percurso através de outra disciplina que ele cultivava mas não exibia:
o desenho», explica Lina Soares.
No Vilamoura Marinotel, poder-se-ão observar «desenhos figurativos
eabstractos, retratos, alegorias, símbolos e, até, imagens burlescas ou
satíricas». As expressões artísticas
podem associar-se ao cubismo, à
modernidade, ao abstraccionismo,
ao surrealismo, ao neo-realismo e ao
pós-modernismo.
Esta exposição é promovida pela
Associação Cultural Arte Contempo,

pela Câmara Municipal de Estremoz
e conta com o apoio de algumas
pessoas próximas de Jorge Vieira,
nomeadamente a escultora Noémia
Cruz, viúva do artista.
Depois de ter estado patente em
Lisboa e Estremoz, cidades onde o
artista viveu, e na vila alentejana de
Alvito, surgiu o convite da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Para
Lina Soares, geralmente, «o público
médico interessa-se pelas artes, já
que, à partida, é um público humanista e muito sensível às mensagens
da arte». Por isso, espera «uma boa
recepção à exposição».
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Destaques do congresso

Opinião

Cultura e Arte

nos Congressos de Hipertensão

E
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m Medicina, as
reuniões científicas
têm por missão principal comunicar os
resultados da investigação, partilhar e colher ensinamentos das observações
básicas e clínicas realizadas,
relatar avanços tecnológicos
e de procedimentos, ensinar
e aprender uns com os outros,
com o objectivo de cuidar melhor quem estiver sob a nossa
responsabilidade.
Dr. Rasiklal Ranchhod
Participar nestas reuniões
Núcleo de Estudos de Hipertensão Arterial
representa um enorme esforço
Serviço de Medicina I do Hospital de Santa
de comunicação oral, visual,
Maria/Faculdade de Medicina de Lisboa
gestual e sensorial, entre outras formas. São reunidos e
colocados à disposição de todos os envolvidos variados recursos e meios tecnológicos, para que a comunicação seja fluida, rápida, eficiente e abrangente.
Embora estas considerações não sejam novidade, é útil situá-las no contexto do presente. A facilidade da produção, emissão e disseminação das inúmeras novidades, por vezes até contraditórias, impede uma reflexão serena e
cuidada sobre a validade e utilidade, em termos de ganhos em saúde e bem-

-estar geral. O pragmatismo sobrepõe-se à dimensão humana e espiritual.
Ao querer estabelecer uma ligação com a Arte e a Cultura pretende-se
transmitir que existe um mundo interior de sensações e pensamentos que
transcende a materialidade e a natureza fixa das coisas. As actividades
que decorrem sob o signo da Cultura dominam quase sempre o tempo.
Permitem-nos ir ao futuro e ao passado, através de produtos culturais para
contemplarmos ou vivermos.
Através da realização de exposições de artes plásticas, conferências sobre
outros saberes e momentos de carácter lúdico, entre outros apontamentos, vamos dando passos importantes para o estabelecimento de ligações positivas
e proporcionando atmosferas libertadoras de tensão. Cria-se um tempo de
paragem, um momento de paz (ou de movimento) e, porventura, o restabelecimento das capacidades de comunicação.
Desejamos que as nossas propostas possibilitem aos Congressistas a partilha de experiências significativas, através de formas de aprendizagem novas
e diferentes. A produção de um evento artístico carece de um diálogo permanente entre linguagens, expressões, artistas e público. A opção reflecte-se na
procura de fronteiras multidisciplinares.
Entre a realidade e o sonho, a presença e a ausência, o instante e o infinito, a verdadeira realidade somos nós e as nossas circunstâncias. Que a sua
curiosidade seja estimulada e que desperte o seu sentido estético e crítico
são os nossos votos.
A participação em momentos de lazer, diversão e interacção promove e
desenvolve situações de renovada fruição. Marque já na agenda o próximo
Congresso Português de Hipertensão e traga mais um(a) colega.

O futuro do tratamento anti-hipertensivo

O
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A médio e longo prazo, poder-se-á contar com
«novos fármacos, novas abordagens terapêuticas
e novas tecnologias», que proporcionarão muitas
«oportunidades» no tratamento da hipertensão.
Esta é a perspectiva que o Prof. Antonio Coca vai
apresentar na Conferência Inaugural.

DR

que reserva o futuro do tratamento
anti-hipertensivo?
Novos fármacos?
Novas abordagens
terapêuticas? Novas tecnologias? O
especialista da Unidade de Hipertensão do Instituto de Medicina Interna
e Dermatologia do Hospital Clínico
da Universidade de Barcelona, Prof.
Antonio Coca, considera que se poderá contar com essas três hipóteses,
num futuro a médio e a longo prazo.
Segundo o prelector da Conferência Inaugural – que decorrerá no dia
12, pelas 18h00, na Sala Neptuno, sob a presidência da Dr.ª Paula
Alcântara –, os novos fármacos não
serão, provavelmente, a solução,
mas irão certamente proporcionar
«melhorias na eficácia, segurança e
combinação de tratamentos».
Já as novas abordagens terapêuticas conduzirão ao «tratamento multifactorial sistemático, mediante o uso
de hipotensores, hipolipemiantes e
antiagregantes combinados num úni-

co medicamento». Na perspectiva
do Prof. Antonio Coca, isto irá, «sem
dúvida, facilitar o cumprimento da
medicação e reduzir o seu custo».
Finalmente, as novas tecnologias
«permitirão explorar a eficácia hipotensora de vacinas contra as
componentes do sistema renina-angiotensina», enquanto que novas
técnicas cirúrgicas com implantes
de dispositivos sobre barorreceptores «poderão ser úteis para resolver
alguns problemas relacionados com
a hipertensão refractária».
O especialista espanhol considera que o futuro do tratamento da hi-
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pertensão, a médio e longo prazo,
será, efectivamente, «emocionante»
e proporcionará «muitas oportunidades aos investigadores e médicos
envolvidos no cuidado dos doentes
hipertensos».

Retrospectivas
e considerações
Segundo Antonio Coca, a doença
hipertensiva tem uma «etiopatogenia
complexa, em que múltiplos mecanismos de regulação são alterados
em graus variáveis». Por essa razão,
«dificilmente um único fármaco pode
resolver o problema».

É por isso que, nos últimos dez
anos, «a estratégia de combinação»
de vários fármacos para combater
a hipertensão – actuando, simultaneamente, «em vários mecanismos,
nomeadamente sobre o sistema renina-angiotensina, o sistema nervoso,
o volume circulante e os seus componentes iónicos» – ganhou muitos
adeptos.
Esta estratégia de combinação de
diferentes fármacos hipotensores tem-se revelado «muito mais capaz de
reduzir a pressão arterial e a morbimortalidade cardiovascular que a monoterapia», considera Antonio Coca.

Prof. Stéphane Laurent, presidente da Sociedade Europeia de Hipertensão

DR

«Temos todos os meios
para normalizar a pressão
arterial, mas não nos
esforçamos o suficiente»

O presidente da European Society of Hypertension (ESH) vem, pela primeira vez, ao Congresso Português
de Hipertensão. Em entrevista ao Notícias Prévias, o Prof. Stéphane Laurent afirma que a percentagem de
hipertensos em tratamento com a pressão arterial controlada é muito baixa em todos os países europeus. E
acredita que tal se deve ao facto de médicos e doentes ainda não se esforçarem o suficiente.

C

omo está a Europa em termos
de hipertensão arterial (HTA)?
De um modo geral, a prevalência
da hipertensão arterial é elevada na
Europa, porque atinge 30 a 50% da
população adulta. Cerca de 70% das
pessoas com mais de 65 anos são
hipertensas. Além disso, a HTA é o
principal factor de risco das doenças
cardiovasculares, a principal causa
de morte e a segunda principal causa de incapacidade na Europa. Os
acidentes vasculares cerebrais (AVC)
são a complicação mais perigosa da
HTA, uma vez que 25% dos doentes
morrem e cerca de 20% vão reincidir.
Há que realçar que dois terços dos
AVC devem-se à HTA.
As acções da União Europeia
(27 países) contra o tabagismo e a
obesidade devem ajudar a reduzir
significativamente os factores de risco
cardiovascular associados à HTA.
No entanto, a principal dificuldade
consiste em demonstrar aos nossos
dirigentes políticos que o custo da
prevenção dos eventos cardiovasculares é inferior ao custo dos cuidados
de saúde e da falta de rendimento
económico de um trabalhador com
incapacidade.
ue perspectiva tem sobre o
controlo e o tratamento da
HTA na Europa?
O bom controlo da pressão arterial
(PA) deve reduzir o risco de complicações cardiovasculares (AVC,
enfarte do miocárdio, insuficiência
renal, declínio cognitivo e doenças
arteriais periféricas), pois a sua
ocorrência é proporcional ao nível
da PA. Os inquéritos realizados
em cada país e centralizados pela

Q

ESH mostram que a percentagem de
doentes tratados com a PA normalizada é muito insuficiente.
Mas as possibilidades de tratamento são numerosas, com cinco grandes
classes terapêuticas e várias moléculas disponíveis. Vários factores explicam que uma elevada percentagem
dos hipertensos tratados não esteja
controlada: o reembolso insuficiente
dos medicamentos em alguns países;
a «inércia» do médico que tarda em
aumentar as doses e em passar para
bi ou triterapia; ou a persistência dos
factores de risco, principalmente o
consumo elevado de álcool e de sal.
Em resumo, temos todos os meios
para normalizar a pressão arterial,
mas não nos esforçamos o suficiente.
que terá de acontecer para
que o controlo da pressão arterial cresça na Europa?
Deve-se fazer um grande esforço
para educar o doente, que deve
compreender a noção de risco
cardiovascular global. Os esforços
devem também incidir na formação
médica contínua dos profissionais
da Medicina Geral e Familiar, para
os sensibilizar mais para a importância das bi e triterapias, que são bem
toleradas e conduzem a uma boa
observância. Os médicos crêem, frequentemente, que sabem tudo sobre
HTA e que é uma área simples, mas
estão longe de ter o sucesso esperado, em termos de saúde pública.
Temos de ser capazes de encontrar
um tratamento eficaz e bem tolerado.
O médico precisa de passar algum
tempo com o seu doente. Estas consultas, que são longas, deveriam ser
mais bem pagas ao médico e mais

O

bem reembolsadas ao doente. A
experiência inglesa de «pay-per-performance» mostrou que, motivando
financeiramente o médico, é possível
melhorar o controlo da hipertensão
arterial.
omo vê a abordagem desta
doença em Portugal, face à
Europa?
A situação portuguesa é semelhante
à dos países do sul da Europa, como
Espanha, França e Itália. O último
inquérito realizado em Portugal, publicado em 2007, mostra que a hipertensão afecta 42% da população
adulta, ou seja, mais de três milhões
de pessoas, o que é muito elevado.
Além disso, só 46% dos hipertensos
sabem que o são, 39% estão a ser
tratados e, finalmente, apenas 11%
têm a HTA controlada. Os médicos
portugueses devem fazer todos os
esforços para aumentar a percentagem de doentes hipertensos conhecedores da sua doença e para controlar a PA. Isto exige congressos de
formação contínua e com apresentação de trabalhos de investigação,
como esta reunião da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão.
uais são as novidades das últimas guidelines da Sociedade
Europeia de Hipertensão?
As últimas recomendações (Guidelines
for the Management of Hypertension)
da ESH e da Sociedade Europeia de
Cardiologia, publicadas em 2007,
insistem na importância de ter em
conta o risco cardiovascular global,
no diagnóstico do doente hipertenso
e na importância de avaliar as consequências nos órgãos-alvo. Os médicos ainda não estão suficientemente

C
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sensibilizados para a importância de
despistar o risco arterial, quando o
bom estado dos órgãos-alvo depende
do estado das artérias. A espessura
íntima-média da carótida ou a rigidez
da aorta, que fazem parte das recomendações europeias, são medidos
em menos de 20% dos doentes.
No campo da terapêutica, as últimas recomendações insistem na importância das combinações. Estudos
importantes, como o LIFE, o ASCOT
e o ACCOMPLISH, têm demonstrado
a sua utilidade. As guidelines também
enfatizam a importância de tratar os
doentes de alto risco: os insuficientes
renais e os diabéticos. Os grandes
estudos de prevenção da HTA no diabético, como o UKPDS, o STENO-2
e o ADVANCE, demonstraram o interesse de reduzir a PA para regredir a
macro e a microangiopatia.
ual é a maior urgência do
momento no domínio da hipertensão?
O mais urgente é que cada médico
se convença de que pode fazer melhor para reduzir a HTA e que deve
lutar contra a sua «inércia terapêutica». Valores superiores a 140/90
mmHg em consulta são inaceitáveis.
Temos à nossa disposição a medição ambulatória e a auto-medição
e devemo-nos assegurar de que,
no domicílio, a PA é inferior a
135/85mmHg. E isto é ainda mais
urgente nos doentes renais e diabéticos. Além disso, temos de pôr em
causa os medicamentos que usamos
e não hesitar na utilização das biterapias e mesmo das triterapias, para
alcançar um bom controlo da pressão arterial.
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O médico de família
e a hipertensão

O
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médico de família
deve ser um verdadeiro perito em hipertensão arterial.
Por um lado, uma
percentagem significativa dos seus
doentes sofre (ou virá a sofrer) desta
patologia. Por outro, este «especialista na pessoa» tem um papel insubstituível nas várias etapas da doença
hipertensiva, desde a prevenção até
à reabilitação das complicações.
Como membro da Comissão Organizadora deste 3.º Congresso
Português de Hipertensão, gostaria
de dar as boas-vindas a todos os
participantes, em especial aos meus
colegas médicos de família.
A leitura do programa permite-nos
constatar que quase todos os temas
são úteis para a prática clínica diária do médico de família. Da política e intervenção populacional até
à hipertensão de difícil controlo; da
epidemiologia à revisão crítica das
guidelines; do diagnóstico à terapêutica, nenhum assunto sai fora do
âmbito da nossa especialidade.
Na Sessão Plenária SPH/
/APMCG (entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e a Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral), no dia 13, às 15h30
– dinamizada e apresentada por
médicos de família –, serão expostos
«mini-casos» clínicos de hipertensão
resistente à terapêutica e de doentes
hipertensos com outras patologias
concomitantes. As diferentes atitudes em cada caso serão submetidas
a televotação pela assistência e os
resultados serão comentados por um
painel de especialistas.
Como disse, qualquer médico de família deve ser perito em hipertensão. Aqui seguem as razões:
- Uma percentagem significativa
dos seus doentes é hipertensa. Na
Unidade de Saúde Familiar (USF)
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Fernão Ferro (FF) mais, onde trabalho (ver caixa), 19% dos utentes
têm o diagnóstico de HTA (o que,
mesmo assim, é menos de metade
da prevalência desta patologia em
Portugal – 42%, segundo o estudo
coordenado pelo Prof. Espiga de
Macedo).
- Uma parte importante da actividade clínica é directamente dedicada ao tratamento e acompanhamento destes doentes. Os médicos de
família, a par dos internistas e dos
cardiologistas, são os especialistas
que mais hipertensos tratam. Na
USF FF mais, 74% dos cerca de 2
500 hipertensos diagnosticados são
seguidos em programa de hipertensão, que implica pelo menos duas
consultas médicas específicas por
ano. Em 2008, os oito médicos da
USF realizaram cerca de 35 mil consultas presenciais. Dessas, mais de
10% foram consultas de seguimento
de hipertensos.
O médico de família tem um
papel insubstituível nas várias etapas da doença hipertensiva:
- Na prevenção: combate a obesidade, promove uma alimentação
apropriada para toda a família,
alerta para os malefícios do excesso de sal e de álcool; e incentiva
à actividade física regular (desde a
infância).
- No diagnóstico precoce: avalia
regularmente a pressão arterial a todos os utentes, desde a infância.
- Na determinação do risco cardiovascular global e na explicação
do seu significado ao utente.
- Na detecção e referenciação
atempada dos casos de HTA secundária, bem como no diagnóstico e
controlo de outros factores de risco
cardiovascular (na USF FF mais,
51% dos hipertensos diagnosticados
têm dislipidemia; 27% têm diabetes
tipo 2; 23% são obesos; e 3% são
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Dr.ª Alexandra Fernandes
Médica de família na USF de Fernão Ferro
mais, Seixal

UM EXEMPLO

Para ilustrar este pequeno artigo de opinião, utilizo, sem qualquer
pretensão de relevância estatística a nível nacional, os dados da
Unidade de Saúde Familiar (USF) onde trabalho. A USF Fernão
Ferro mais serve cerca de 13 600 utentes residentes numa freguesia
suburbana/rural do concelho do Seixal, na margem Sul do Tejo. A
informatização total dos registos clínicos permite estudar facilmente
os dados clínicos dos utentes e o desempenho dos profissionais.

fumadores).
- Na detecção de lesão subclínica de órgão-alvo e de doenças cardiovasculares concomitantes, que
agravam o risco cardiovascular e
condicionam opções terapêuticas
específicas.
- No tratamento não farmacológico e farmacológico da grande
maioria dos hipertensos, sem necessidade de referenciação a consulta
hospitalar. O médico de família
promove a compliance terapêutica
e acompanha regularmente estes
doentes, com a preciosa ajuda do
enfermeiro de família.
- Na referenciação a consultas
e outras especialidades (Medicina
Interna, Cardiologia, Nefrologia) e
na integração dos aportes dos vários especialistas, quando o controlo da HTA ou as suas repercussões
ultrapassam o âmbito da Medicina
Geral e Familiar.

- Na gestão das co-morbilidades
(doença osteoarticular, doença pulmonar obstrutiva crónica, patologia
psiquiátrica, etc.), que são frequentes e podem interferir no controlo
da pressão arterial e na escolha da
terapêutica.
- Na ajuda à reabilitação do
doente: em caso de complicações
graves, como o enfarte agudo do
miocárdio, a insuficiência cardíaca
ou o acidente vascular cerebral.
- Nos trabalhos de investigação
de base populacional, já que a
população inscrita nos centros de
saúde é praticamente sobreponível
à população real. São exemplos
deste tipo de trabalho os estudos
WISHE (coordenado, em Portugal,
pelo Prof. Gorjão Clara) e I-TARGET (patrocinado pela SPH e pela
APMCG), que contaram com a colaboração de centenas de médicos
de família de todo o País.

Momentos de formação

para o Núcleo de Internos

O programa do 3.º Congresso Nacional de Hipertensão inclui dois períodos de formação médica dirigida aos
elementos do Núcleo de Internos da SPH (NISPH). Os pequenos-almoços de trabalho decorrem nos dias 13 e 14,
das 07h30 às 08h30, e têm como temas principais a HTA secundária e a relação entre HTA e lesão em órgão-alvo.

Dr. Pedro Cunha

N

a senda do que
aconteceu nas edições anteriores do
Congresso Português
de Hipertensão, os
médicos internos têm um espaço e

um tempo dedicados à sua formação
– os pequenos-almoços de trabalho.
Este ano, haverá duas sessões, que
decorrem nos dias 13 e 14 de Fevereiro (sexta-feira e sábado), das
7h30 às 8h30, na sala Pégaso.

NISPH em franco crescimento

Na sexta-feira, o período de formação centra-se na hipertensão
(HTA) secundária e, no dia seguinte,
na hipertensão e lesão em órgão-alvo. Estes foram os temas «mais consensuais e escolhidos pelos médicos
internos da SPH, à medida que se
iam inscrevendo no Núcleo», revela
o Dr. Pedro Cunha, o elemento da
Direcção que tem coordenado o Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH).
O primeiro tema – a hipertensão
secundária – abordará três assuntos
específicos: a doença parenquimatosa renal, a doença renovascular
e a freocromocitoma. Presidido
pelo Prof. Agostinho Monteiro, este
pequeno-almoço de trabalho, que
decorre no dia 13, conta, ainda,
com a participação da Dr.ª Paula
Alcântara e do Prof. Braz Nogueira.
A sessão sobre HTA e lesão em
órgão-alvo será presidida pelo Dr.
João Saavedra e terá como prelectores o Prof. José Pinto Carmona –
que falará sobre HTA e coração –,
o Prof. Jorge Polónia – cuja comunicação incidirá sobre HTA e cérebro
– e, por último, o Prof. José Barbas
– que falará sobre HTA e rim.
«Decidimos convocar para prelectores destes pequenos-almoços
de trabalho figuras de referência na

O Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) foi oficialmente criado no ano passado, tendo
sido proposto em 2007. «Este Núcleo tem crescido muito», revela Pedro Cunha. «Neste momento, temos cerca de 150
internos inscritos, de mais de dez especialidades médicas, que representam à volta de 65 serviços clínicos e mais de
50 estruturas de saúde.»
Desde a sua criação até ao Congresso deste ano, o NISPH realizou três acções de formação. «No Dia Mundial de
Hipertensão [13 de Maio], fizemos uma primeira acção de formação médica contínua. Depois, divulgámos e instigámos
os internos a participar na Hypertension Summer School da SPH. Finalmente, organizámos estes dois episódios de
formação contínua no 3.º Congresso», descreve Pedro Cunha.
De resto, sempre que possível, o NISPH tem organizado reuniões nos serviços clínicos de todo o País», dando conta
da sua existência e incentivando a adesão ao Núcleo. O próximo passo, adianta Pedro Cunha, é «definir representantes
do NISPH junto da Direcção da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, para melhor se articularem as iniciativas».

área da hipertensão arterial em Portugal, o que dá uma credibilidade
significativa à formação da SPH aos
seus internos», refere Pedro Cunha.

Comunicações curtas e
centradas no fundamental
Os pequenos-almoços de trabalho
«pretendem ser estruturantes na formação médica contínua do NISPH,
permitindo a formação em áreas
base da hipertensão e funcionando como moduladores da prática
clínica». Pedro Cunha adianta que,
ainda assim, as intervenções serão
«leves»: «Pedimos a cada prelector
que estruturasse uma apresentação
de dez minutos, focada no que é
fundamental saber.» Assim, haverá
seis comunicações de dez minutos,
divididas pelos dois pequenos-almoços de trabalho.
As sessões dos pequenos-almoços
de trabalho estão abertas a todos,
mesmo a quem não se inscreveu previamente. No final, os participantes
inscritos vão receber um dossier com
os artigos que sustentam a apresentação de cada prelector.
Também está prevista a distribuição do Currículo Nuclear em Hipertensão, proposto pela Comissão
Temporária de Formação e aprovado pela Direcção da SPH. Com
esse material, pretende-se «informar
os médicos internos acerca da literatura e do conhecimento que devem
ter para estarem actualizados e fornecerem uma boa abordagem clínica», afirma Pedro Cunha. Este Currículo Nuclear tem oito a dez páginas
e «deverá ser revisto anualmente».
Pedro Cunha ainda não tem uma
ideia concreta do número de participantes nos pequenos-almoços, mas
considera que, «apesar da hora muito matutina, há uma boa adesão das
pessoas à formação com qualidade».
E baseia estas palavras na experiência do Congresso do ano passado:
«Tivemos as salas cheias.»
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Uma Sociedade que

aposta na sustentabilidade
Nos dois últimos anos, o número de sócios da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH)
quase triplicou. Os portugueses já estão um pouco mais informados sobre a hipertensão
arterial e suas consequências. As relações com a Sociedade Europeia de Hipertensão
e com os especialistas de Medicina Geral e Familiar estreitaram-se. O Prof. Luís Martins
e o Dr. José Nazaré fazem um balanço das conquistas da actual Direcção e o próximo
presidente, Dr. José Alberto Silva, desvenda alguns dos seus objectivos.

«C
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onseguimos,
nestes dois
últimos anos,
atingir os objectivos a que
nos propusemos antes de termos
tomado posse.» Esta é a convicta
certeza do Prof. Luís Martins, o presidente da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH) no biénio 2007-2009 (a nova Direcção toma posse
no próximo mês de Março).
E que objectivos foram esses?
O presidente e o secretário-geral
da actual Direcção respondem a
esta questão e fazem o balanço do
trabalho concretizado nestes dois
anos. Crescimento e reconhecimento interno, por um lado, e visibilidade e influência externa, por outro,
foram os pilares que sustentaram
toda a actuação.
Em primeiro lugar, importa frisar
que, de há dois anos até à data,
o número de sócios da SPH quase
triplicou. «Deixámos de ser uma
Sociedade superespecializada. Orgulho-me do crescimento e do facto
de os colegas da Medicina Geral e
Familiar se sentirem sócios de pleno
direito. Não temos uma atitude paternalista em relação a eles, porque
somos todos especialistas», explica
Luís Martins.
Esta orientação para a Medicina
Geral e Familiar é um dos principais
factores que justifica o crescimento
da SPH. A prova mais manifesta
desta proximidade é o facto de
o Congresso deste ano, tal como
aconteceu no do ano passado, ter
uma Sessão Plenária entre a SPH
e a APMCG (Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral).

N ot í ci a s P R É V I a s

«A ideia é incentivar o trabalho em
parceria e tirar conclusões em relação a casos concretos de doentes
com este problema que nos é comum – a hipertensão arterial», diz
o Dr. José Nazaré, secretário-geral
da SPH.
Outra conquista da actual Direcção foi a maior aproximação e reconhecimento por parte da Sociedade
Europeia de Hipertensão (European Society of Hypertension (ESH)).
Tanto assim é que, este ano e pela
primeira vez, o presidente desta Sociedade, o Prof. Stéphane Laurent,
vem ao Congresso nacional, onde
se vai realizar um importante simpósio entre a SPH e a ESH.
«Neste momento, somos uma das
maiores sociedades de hipertensão
da Europa. Depois do êxito do Congresso do ano passado, para o qual
mobilizámos perto de 800 pessoas,
a Sociedade Europeia começou a
olhar-nos de outra forma», sustenta
Luís Martins. E José Nazaré acrescenta: «Temos um Congresso com
conferencistas estrangeiros que é
dos melhores do mundo nesta área.
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O simpósio conjunto entre a SPH e
a ESH traduz claramente a nossa
proximidade.»

A grande vitória de
influenciar o poder político
Hoje em dia, o nome da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão, que existe há seis anos, já não soa a estranho
junto do público em geral e do poder
político. Mas «isto não foi obra do
acaso», como diz Luís Martins. Um
dos mais importantes objectivos que
a actual Direcção traçou e alcançou
foi exactamente a conquista do «admirável mundo» da comunicação.
«Pela primeira vez, vimos um presidente de uma sociedade científica na
Grande Entrevista da Judite de Sousa», exemplifica José Nazaré. «O Luís
teve o jeito e a disponibilidade para
ser a referência da SPH junto dos
meios de comunicação», acrescenta.
O facto é que, nos últimos dois
anos, os media falaram muito mais
sobre a hipertensão arterial e com
grande destaque. Isto deveu-se, em
grande parte, à estratégia delineada
pela Direcção da SPH, que fez desta

a melhor forma para emitir as mensagens de alerta ao público em geral.
E como é que uma sociedade científica conseguiu «conquistar» os media? «Normalmente, nós somos muito
herméticos na comunicação científica. O que eu tentei fazer foi passar
mensagens com uma linguagem corrente e perceptível, respeitando sempre a seriedade científica. Acho que
conseguimos conquistar visibilidade
pública e pautámos o nosso discurso
em quase todos os media», responde
o presidente da SPH.
Esta foi uma das facetas da estratégia de comunicação externa, ou
seja, primeiro foi necessário conquistar espaço e visibilidade pública. A
fase seguinte foi influenciar os decisores políticos quanto à necessidade
de restringir o consumo de sal em
Portugal pela via legislativa. «Já se
fala dos malefícios do sal para a saúde há mais de 30 anos e ninguém
mudou nada. Nós, em dois anos,
conseguimos que a Assembleia da
República discutisse e criasse um
projecto de lei para restringir o teor
de sal no pão. Só podemos encarar

Sabia que…
- Há uma probabilidade de a Hypertension Summer School europeia se realizar em Portugal, em 2012 ou 2013?
- A SPH foi aceite como candidata para organizar, em Portugal, o Congresso Europeu de Hipertensão de 2016?
- Numa sondagem encomendada pela SPH, no início do mandato da actual Direcção, em 2007, a maioria dos
entrevistados apontou o enfarte do miocárdio e não o AVC como a principal complicação da HTA?
- E que muitos dos médicos (sim, médicos!) entrevistados colocaram o sal em sexto ou sétimo lugar na lista
dos principais factores de risco da HTA?
- Uma cadeia nacional de hipermercados já utiliza um semáforo nos seus produtos de marca branca para
os distinguir pelo teor de sal?
- 30% do pão consumido em Portugal vem do estrangeiro?

isto como uma grande vitória», diz, com orgulho,
Luís Martins.
Este projecto de lei, reDr. José Alberto Silva, Dr. José Nazaré e Prof. Luís Martins
digido por dois deputados
do Partido Socialista do
Os «obreiros» d
a SPH nos últim
Grupo Parlamentar de Saúde, está,
nado sobre a perspectiva que tem
No biénio de 2007 a
os dois anos
2009 (até ao próxim
o mês de Março), o
neste momento, em fase de análise
sobre o desempenho da actual
foi o presidente e o Dr.
Prof. Luís Martins
José Nazaré o secretári
o-geral da Sociedade
Hipertensão (SPH). Ho
para, depois, ser votado em assemDirecção, o presidente-eleito afirPortuguesa de
je, ambos fazem um ba
lanço muito positivo
desenvolveram em co
bleia (ler páginas 12 e 13). A elama: «Acho que se fez um trabado trabalho que
njunto.
«É essencial que ha
boração deste documento não teria
lho espantoso em duas vertentes
ja consonância entre
o secretário-geral e
po
rqu
e, no fundo, são os
acontecido sem o contributo da SPH,
fundamentais: na afirmação e
o presidente,
dois grandes “obreiros
seguimos trabalhar co
” de uma sociedade.
mo uma só pessoa»,
Nós conque inclusivamente apoiou um estudo
crescimento da Sociedade e na
considera Luís Martin
entre ambos foi essen
s.
A
bo
cia
a relação
l.
da Universidade Fernando Pessoa, no
sua visibilidade pública. Hoje,
José Nazaré assume
qu
e
foi
um
Porto, sobre o consumo de sal pelos
a SPH é respeitada pelos seus
dos responsáveis pela
tins para presidente
nomeação de Luís Ma
da SPH. «Há dois an
rportugueses, para dar sustentação
pares pela forte componente
os, estávamos numa
preciso crescer de for
fase em que era
ma
su
ste
nta
da
e
ach
ei
científica ao projecto de lei.
científica e eu espero estar à
que o Luís era a pesso
para o conseguir. Era
a mais indicada
necessário escolher alg
uém que fosse uma ref
Luís Martins conta que, desde o iníaltura para dar continuidade
e fora da Sociedade»,
erência dentro
lembra.
cio do processo, a SPH alertou estes
ao que foi feito.»
Olhando para o estad
o actual da SPH, José
Nazaré diz que Luís Ma
«de maneira exemplar
dois deputados para o facto de não
Luís Martins acredita que
rtins cumpriu,
», este papel. E enum
era
os motivos: «Conseg
ên
cia
da
SP
se poder criar uma lei demasiado
José Alberto Silva é a pesH para os meios de
uiu
ser a refercomunicação social;
aproximação à Medic
teve um papel decisivo
restritiva. E cita o aforismo «Roma e
soa ideal para assumir a
ina Geral e Familiar;
na
e foi capaz de se relaci
muito chegado às pe
onar de um modo
Pavia não se fizeram num dia» para
presidência da SPH nesta
ssoas mais influentes
da Sociedade Europeia
abrindo portas que ain
de Hipertensão,
da estavam fechadas.»
explicar o facto de este projecto de
fase. Isto porque «tem uma
O presidente da SPH
ret
rib
lei só restringir o teor de sal no pão
personalidade
cativante»
ui os elogios e ressal
têm a ver com a amiza
va que as suas palav
de que os une. «O Jo
ras nada
fabricado em Portugal e recomendar
que permitirá aproximar
sé foi a pessoa respo
aceite o cargo de pre
nsável por eu ter
sid
en
te
e
eu
pu
s
a colocação de rótulos visíveis com
as pessoas. O actual precomo condição que
geral. Mas não nos esc
ele fosse o secretárioolhemos por sermos
informação sobre a quantidade de
sidente avisa que a tarefa
amigos!» E acrescen
desta Direcção assen
ta: «O sucesso
tou no profissionalismo
que pusemos acima de
sal nos alimentos embalados.
da nova Direcção não será
tudo.»
fácil, mas não tem dúvidas
Ideias e desafios
de que todos os desafios
para o futuro
serão vencidos. Até porque,
são
No próximo dia 21 de Março, toma
nos dois últimos anos, «nada se fez
palavras de ordem para José Alberto
dade com a
posse a nova Direcção da SPH, presem o acordo do presidente-eleito,
Silva que anseia dar seguimento a
Medicina Geral e Familiar e as boas
sidida pelo Dr. José Alberto Silva, que
porque a SPH é uma Sociedade que
todas as iniciativas de sucesso das
relações com a Sociedade Europeia
é internista no Hospital Pedro Hispaaposta na continuidade».
anteriores Direcções, como a Hyperde Hipertensão.
no, em Matosinhos. Quando questioContinuidade e sustentabilidade
tension Summer School, a proximiO futuro presidente da SPH já
delineou objectivos para o seu mandato. «Em primeiro lugar, quero que
a Sociedade continue a crescer,
aumentando o número de sócios.
O outro objectivo que tenho é o de
criar em Portugal os primeiros centros de excelência no tratamento da
Luís Martins

“

Neste momento, somos uma das maiores
sociedades de hipertensão da Europa

”

9

12 a 15 F e v e r e i r o 2 0 0 9 N o t í c i a s prév i a s

tema de capa

10

hipertensão reconhecidos pela ESH.
Em suma, quero elevar o nível científico da SPH, para que seja uma
referência a nível nacional e internacional, junto da população e dos
médicos», revela.
E quantas estruturas portuguesas
terão capacidades para serem centros de excelência? «Existem dois ou
três centros que podem candidatar-se
de imediato. O ideal será termos um
número de centros correspondente à
população e com capacidade para
fazer o estudo completo do doente
hipertenso, sendo uma referência, a
nível nacional e internacional, para
os casos mais complicados», responde José Alberto Silva.
Continuar a sensibilizar a população em geral e o poder político
para a problemática do consumo
excessivo de sal no nosso País é
outra das prioridades do presidente-eleito. «Se a lei da restrição salina
não for aprovada até Março, iremos
continuar a trabalhar junto dos políticos, de modo a sensibilizá-los para
a importância de este projecto ser
implementado», garante.
Entre as iniciativas que pautarão o
futuro da SPH, encontra-se uma que
começou a germinar ainda no mandato da actual Direcção. Trata-se da
promoção de um novo estudo epidemiológico que permita actualizar os
números da prevalência, do tratamento e do controlo da hipertensão arterial em Portugal. «Precisamos urgentemente de actualizar os números que
temos», sublinha José Alberto Silva.
Os últimos dados da realidade
nacional nesta área saíram há três
anos. O estudo coordenado pelo
Prof. Mário Espiga de Macedo concluiu que, apesar de tratados, apenas 11% dos hipertensos portugueses
tinham a pressão arterial controlada.
Não se sabe exactamente se esta
taxa subiu ou baixou, mas o certo é
que continua a ser insuficiente.
«Temos de conhecer os hipertensos todos para os tratar e controlar o
maior número possível. Só assim conseguiremos diminuir a mortalidade
cardiovascular e saber se as nossas
mensagens estão a passar para a população», acredita José Alberto Silva.
Neste momento, o grupo nomeado
pela SPH para pôr em prática o novo
estudo epidemiológico já está constituído e é coordenado pelo Prof. Jorge
Polónia. A expectativa do futuro presidente da SPH é que os resultados
saiam até ao final do seu mandato,
isto é, nos próximos dois anos.
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PERFIL

Personalidade cativante e paixão pela escrita

O

próximo presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão acaba de completar
55 anos (nasceu no dia 1 de Fevereiro de
1954), é médico, professor e, nas horas vagas, dedica-se à escrita, uma antiga paixão.
Na adolescência, José Alberto Silva colaborou com
alguns jornais e chegou a escrever textos para programas da Renascença e do Rádio Clube Português. «Na
década de 70, ganhei um prémio da revista Cinéfilo
por causa de um texto que escrevi sobre um espectáculo do Leo Ferré», recorda.
José Alberto Silva tornou-se médico, mas nunca
abandonou a escrita. Em 2007, publicou dois livros:
Histórias Clínicas, uma obra de contos, e o romance
Começar pelo Intervalo. Mas a sua faceta artística
não se esgota na escrita. Aflorando memórias, contanos que, dos 15 aos 18 anos, foi vocalista da Estúdio

“

5, uma banda de amigos que tocava covers dos anos
60 e 70.
E a outra paixão, a Medicina, quando começou?
«Sempre quis ser médico», diz. Terminada a licenciatura, em 1977, José Alberto Silva escolheu especializarse em Medicina Interna, no Hospital de Matosinhos,
seduzido pelo seu «carácter abrangente e muito dirigido ao diagnóstico». Mas a quase totalidade do internato (cerca de quatro anos), que terminou em 1987,
foi passada no Hospital de São João.
«Foi lá [no Hospital de São João], ainda no internato, que iniciei o meu interesse pela hipertensão.
Comecei a trabalhar com o Prof. Falcão de Freitas
e, nessa altura, também fiz investigação com o Prof.
Agostinho Monteiro», lembra. O gosto pela área da
hipertensão arterial levou a que este médico fosse o
responsável pela criação da Consulta de Hipertensão
do Hospital de Matosinhos,
que agora se chama Pedro
Hispano, onde hoje é chefe de
serviço de Medicina Interna e
director da Unidade de Hipertensão e Risco Cardiovascular.
Outro dado interessante da
Luís Martins, referindo-se a José Alberto Silva
vida do presidente-eleito da
SPH é que, dos 10 aos 40
anos, foi praticante de andebol, exercendo vários cargos,
como jogador, treinador e até
director da Associação de Andebol do Porto. Além disso, ao
longo de dez anos, foi professor auxiliar na Faculdade de
Desporto da Universidade do
Porto e trabalhou no Centro
da Medicina Desportiva do
Norte. Hoje em dia, lecciona
a disciplina de Gestos Básicos
em Saúde, na Faculdade de
Ciências da Universidade Fernando Pessoa.
E quem pode conhecer melhor uma pessoa que os seus
próprios amigos? Da boca de
um deles, Luís Martins, seu antecessor na SPH, mas, acima
de tudo, amigo de longos anos
de José Alberto Silva, saem estas palavras: «É leal, sincero e
o seu lado divertido ameniza
muito as questões. Será um excelente presidente, pois tem a
personalidade ideal para esta
fase da Sociedade, que precisa de alguém cativante para
juntar mais pessoas.»

É a personalidade ideal
para esta fase da Sociedade

”

Aposta na formação

SPH investe na formação
para melhorar a prática clínica

Formar e informar os profissionais que se dedicam
à hipertensão tem sido uma das preocupações da
Sociedade que abraça esta área científica há seis anos.
Este ano, vão arrancar os cursos sobre hipertensão
para os especialistas de Medicina Geral e Familiar e,
em Outubro, acontece a 6.ª edição da Hypertension
Summer School.

O

s cursos dirigidos
aos especialistas
de Medicina Geral e Familiar, cujo
arranque está previsto para o primeiro semestre de
2009, são uma das actividades
formativas de grande relevo da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH).
A iniciativa é dirigida aos médicos de Clínica Geral «interessados
em melhorar e aprofundar os seus
conhecimentos sobre a hipertensão, para lidarem melhor com esta
doença», uma vez que «são eles
que ministram os cuidados primários
à maioria dos hipertensos», refere o
Dr. João Saavedra, presidente da
Comissão Temporária de Formação
da SPH.
Cada curso terá a duração de
quatro meses (um por seminário –
ver caixa) e decorrerá em diferentes
pontos do País – Lisboa, Porto, Matosinhos, Aveiro, Santarém, Évora,
Faro e Coimbra. As aulas serão de
90 minutos e decorrerão em dias
úteis e horário pós-laboral.
Esta acção tem sido adiada devido à espera pelo livro que servirá
de base às aulas. Neste manual,
que conta com os Drs. João Saavedra e Paula Alcântara como editores, participaram 14 especialistas
de referência na área da hipertensão e aborda «praticamente toda a
panóplia do estudo da patologia»,
salienta o Dr. Saavedra.
A Dr.ª Paula Alcântara considera
que o livro poderá servir como um
«complemento» às consultas de Medicina Geral e Familiar. Aliás, ambos
os responsáveis não têm dúvidas de
que, com a formação e o manual,
os médicos de família ficarão mais
aptos a tratar a hipertensão.

Numa primeira fase, o manual
será somente entregue aos formadores dos cursos. Os alunos apenas
o receberão (juntamente com um diploma e uma inscrição de sócio na
SPH) após os quatro seminários e o
exame final.

Próxima Summer School
em Outubro
Outra das apostas da SPH no campo
da formação é a Hypertension Summer School, uma iniciativa que, em
2009, entra no seu sexto ano de actividade. A próxima Summer School
realizar-se-á entre os dias 1 e 4 de
Outubro, em local ainda a designar,
e seguirá um modelo semelhante ao
dos anos anteriores, com sessões
de sexta-feira a domingo (dia da
avaliação final dos alunos). Serão
abordados temas de epidemiologia,
genética, fisiopatologia e farmacologia clínica.
Cerca de três semanas antes da
Summer School, são fornecidos vários artigos internacionais que servem
de base para a preparação dos internos antes deste curso intensivo. É que
«o teste final é altamente selectivo e,
se as pessoas vão para o curso sem
dominar a área, não conseguem
apreender os conteúdos», explica o
Prof. Agostinho Monteiro, criador e
organizador desta iniciativa.
«O objectivo da Summer School
não é dar apenas informação, mas
sobretudo formação, incentivar à
meditação sobre questões importantes na área, estimular uma visão
crítica sobre os trabalhos publicados
e despertar o interesse na investigação clínica, fundamental ou epidemiológica em hipertensão». Mas
o principal é oferecer ao vencedor a
oportunidade de abraçar, durante três
meses, um projecto de investigação

Dr. João Saavedra

Prof. Agostinho Monteiro

prazer». E, para a Sociedade Porna área da hipertensão, num centro
tuguesa de Hipertensão, «tem sido
de referência internacional. Além
uma mais-valia».
disso, pode contribuir para o desenvolvimento do estudo da
HTA em Portugal. «Ao
fim de 20 anos de Summer School, teríamos 20
núcleos ou pessoas possivelmente interessadas
1.º Seminário:
em fomentar a investi- Hipertensão: prevalência em Portugal e no
gação nesta área», diz
Mundo;
Agostinho Monteiro.
- Consequências da HTA e risco global;
O vencedor da última
- Medição da pressão arterial: consultório,
Summer School, que
automedição e MAPA;
- Fisiopatologia da hipertensão essencial;
decorreu de 25 a 28 de
- História natural e avaliação da hipertensão
Setembro de 2008, foi o
essencial.
Dr. Mário Raimundo, interno do Serviço de Ne2.º Seminário:
frologia do Hospital de
- Tratamento da hipertensão: porquê, quando
Santa Maria, em Lisboa.
e até onde;
O prémio deu-lhe direito
- Tratamento da hipertensão: modificação do
a um estágio no Deparestilo de vida;
tamento de Investigação
- Tratamento da hipertensão: terapêutica
Cardiovascular do Hôpifarmacológica.
tal Européen Georges
3.º Seminário:
Pompidou, em Paris.
- Crises hipertensivas e hipertensão resistente;
«Todos os alunos têm
- Hipertensão renal parenquimatosa;
sido muito bem classi- Hipertensão renovascular;
ficados e, além disso,
- Hipertensão do adolescente, da gravidez e
trouxeram novas ideias
da pílula.
e perspectivas», conta
Agostinho Monteiro. Há
4.º Seminário:
cinco anos a coordenar
- Feocromocitoma, aldosteronismo e
o projecto, este médico
hipercorticalismo;
confessa que, apesar
- Hipertensão e co-morbilidades (diabetes,
do «imenso trabalho»
cardiopatia isquémica, insuficiência cardíaca);
- Hipertensão sistólica isolada e perda de
para organizar a Sumelasticidade arterial;
mer School, trata-se de
- Problemas práticos de adesão à terapêutica.
uma tarefa que desenvolve com «enorme

O que aprenderão os
especialistas de MGF?
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Contra a HTA
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Projecto de lei para redução do sal
				 está em análise na
					 Assembleia da República
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Está na mesa da Comissão Parlamentar
de Saúde um projecto de lei com vista à
redução do teor de sal no pão e à melhoria
da informação sobre este elemento nos
rótulos dos alimentos embalados.
Transformando-se
em lei, poderá ser
uma das medidas
governamentais mais
importantes para
a saúde dos portugueses.
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O

s portugueses ingerem demasiado
sal no seu quotidiano. Um estudo
da Universidade
Fernando Pessoa, no Porto, publicado recentemente, provou que a
quantidade de sal consumida pelos
portugueses é o dobro da recomendada pela Organização Mundial
de Saúde e que, na maior parte das
vezes, esse sal não provém dos cozinhados em casa, mas dos alimentos já confeccionados.
Se um em cada três portugueses
sofre de hipertensão arterial, se a
maior causa de morte no País é o

acidente vascular cerebral (AVC) e
se já foi provado que um grama de
sal a menos por dia poderá significar menos 2 640 mortes por ano, a
redução do consumo salino tornou-se uma preocupação importante.
Contudo, para que esse objectivo
se concretizasse num país onde «a
cultura gastronómica tem o consumo
de sal muito entranhado», como nota
Jorge Almeida, deputado do Partido
Socialista (PS), a sensibilização e informação não seria suficiente.
Por isso, em 2005, este membro
da Comissão Parlamentar de Saúde,
que também é médico, começou a
pensar na importância de se limitar

O que dizem os outros partidos?

o consumo de sal por via legislativa.
Após alguns contactos com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão
(SPH) e com a indústria panificadora, juntou-se a Joaquim Couto, membro da mesma Comissão, médico
e também deputado do PS, para
elaborar um projecto com vista à
redução do consumo de sal.
Do trabalho conjunto destes dois
deputados, do apoio da SPH e do
estudo desenvolvido pelos Profs.
Jorge Polónia e Luís Martins sobre o
consumo de sal em Portugal resultou
um projecto que «estabelece normas
com vista à redução do teor de sal
no pão, bem como à informação na

Carlos Andrade Miranda, deputado do Partido Social-democrata (PSD) e também membro do Grupo Parlamentar de Saúde,
está de acordo com a intenção deste projecto de lei que visa reduzir o consumo de sal em Portugal. Contudo, pensa que
esta poderia ser «uma medida um pouco mais generalista», incluindo mais alimentos para além do pão.
Ainda assim, «o sal é um elemento de consumo de massas, abrangendo toda a gente, por isso, é positivo que se comece
por este elemento». Por isso, este deputado revela que a iniciativa irá merecer o apoio do partido. E alerta para o facto de
que «deve haver um equilíbrio entre comerciantes e especialistas na área, para que não se entre em radicalismos».
João Semedo, deputado do Bloco de Esquerda, médico e membro do Grupo Parlamentar de Saúde, mostra-se satisfeito
com esta iniciativa na área da Saúde. «É um projecto interessante que pode reunir os apoios necessários à sua aprovação»,
pois pode ter um «impacto positivo na evolução das doenças cardio e cerebrovasculares».
Contudo, João Semedo ressalva que «boas leis não chegam para ter bons resultados». E sublinha: «O essencial é haver
maior exigência no que respeita à educação para a Saúde, uma área em que estamos demasiado atrasados, como é bem
visível através do aumento da prevalência da obesidade e da diabetes, por exemplo.»
N ot í ci a s P R É V I a s
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rotulagem dos alimentos embalados
destinados ao consumo humano».
Joaquim Couto considera que, a
seguir à Lei do Tabaco, em vigor
desde Janeiro de 2008, esta é a
medida mais importante tomada durante o actual mandato político, no
campo da Saúde. Aliás, este socialista arrisca na hipótese de que o sal
pode ser mais prejudicial à saúde
do que o tabaco.
O seu colega, Jorge Almeida, vê
este projecto como «um documento
histórico» e explica que só não se
debruçou mais cedo sobre o mesmo
porque aguardava dados que não
deixassem dúvidas da importância
da medida. No estudo sobre o consumo de sal em Portugal, foi possível
provar, a partir de uma amostra significativa e da análise de concentrações de sódio na urina, que a população portuguesa ingere o dobro do
sal que devia e que o nosso pão é
um dos mais salgados da Europa.

«Sem legislação,
a coisa não vai lá»
Joaquim Couto acredita que «a medicina preventiva tem de dar um
contributo para o futuro da saúde
pública em Portugal» e é com base
nesta convicção que vê a pertinên-

Fruta e legumes contra a obesidade
Jorge Almeida, deputado do Partido Socialista (PS) e médico, considera que «não é fácil aprovar
uma lei com unanimidade no Parlamento». A afirmação prende-se com o desenrolar de outra
experiência em que tem estado envolvido: um projecto integrado na luta contra a obesidade, que
passa pela distribuição gratuita de frutas e legumes (de produção integrada ou biológica) nas
escolas portuguesas. É que o documento ainda não subiu a plenário.
«É confrangedor ir às escolas deste País e perceber que, em muitas, as dietas não estão correctamente organizadas nas cantinas», lamenta Joaquim Couto, também deputado do PS e médico,
que condena a venda de alimentos não saudáveis – como chocolates, batatas fritas ou refrigerantes – nas escolas. «E seria tão simples proibir essa venda!», diz.
«Hoje, consome-se muito menos fruta e legumes do que há dez anos, o que é preocupante, pois
contribui para o excesso de peso e obesidade infantil no nosso País, que tem um dos índices
mais elevados da Europa», alerta Joaquim Couto. Para além do incentivo ao consumo destes alimentos, este projecto visa a retirada dos alimentos hipersalínicos e hipercalóricos das escolas.
É uma questão que «levanta alguma polémica», nota o deputado do PS, já que pode ser acusada
de «política de proibicionismo». Mas o conceito é outro: «O Estado deve ter responsabilidades
quanto aos seus estabelecimentos de ensino e disponibilizar aos alunos alimentos saudáveis.»

Deputados Joaquim Couto e Jorge Almeida, da Comissão Parlamentar de Saúde

cia deste projecto de lei. A necessidade de intervir por via legislativa
prende-se com a vontade de criar
hábitos desde cedo na população.
É que, «sem legislação, a coisa não
vai lá», afirma o deputado.
Neste projecto lê-se que, no fabrico do pão, o sal deverá deixar
de ser medido «a olho», passando
a ser pesado: cada quilograma de
massa não poderá conter mais do
que 14 gramas de sal. «É uma redução de cerca de 25%», traduz Jorge
Almeida, explicando que as papilas
gustativas não conseguem notar este

corte, o que considera um facto importante.
Os 14 gramas, contudo, são
apenas um ponto de partida, pois
a ideia é continuar a reduzir o teor
de sal gradualmente. Daí que, sendo aprovada a lei, esta deverá ser
revista daqui a seis anos, como se
pode ler numa nota do documento
proposto.
E como se fará cumprir a lei? Um
dos artigos propostos diz que os produtores de pão que ultrapassarem
as quantidades de sal recomendadas serão sujeitos à aplicação de

Joaquim Couto considera que, a
seguir à Lei do Tabaco, esta é a
medida mais importante tomada
durante o actual mandato
político, no campo da Saúde

coimas, na sequência de acções
de fiscalização da Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).
Num outro artigo sugerido,
pretende-se que a rotulagem dos
alimentos embalados seja «clara
e objectiva e que quantifique, em
termos absolutos e relativos, a quantidade de sal, dando possibilidade
de escolha ao consumidor», assinala Jorge Almeida.
Ao nível da União Europeia, já
há uma tentativa de harmonização
da rotulagem. É que, como diz este
deputado, «não faz sentido obrigar
os nossos agentes económicos a
ter rótulos mais informativos em Portugal, quando há muitos alimentos
que não são embalados no nosso
País». Contudo, em Bruxelas, «o
caminho da uniformização não está
fácil». O processo está em desenvolvimento há um ano e aguarda-se
mais um ano de evolução.
Neste momento, o projecto de
lei português para a restrição salina está em análise na Comissão
Parlamentar de Saúde e a fase
seguinte será a votação no Parlamento. Depois, sendo aprovado em
Assembleia, restará a avaliação do
Presidente da República. «A nossa
pretensão é que este documento
suba a plenário o mais rapidamente possível. Se isso acontecer em
Março, é muito bom», adianta Jorge
Almeida.

Alguns pontos
do projecto de lei
- Teor máximo de sal no pão: «O
teor máximo permitido para o conteúdo
de sal no pão, após confeccionado, é
de 1,4 gramas por 100 gramas de pão
(ou seja 14 gramas de sal por quilo de
pão ou o correspondente 0,55 g de sódio por 100 gramas de pão).»
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- Rotulagem: «Sem prejuízo da informação que a rotulagem dos alimentos
pré-embalados destinados ao consumo
humano deve conter nos termos legais,
deverão ser observadas as seguintes
orientações: a) Proporcionar uma informação objectiva, simples, que inclua dados sobre a quantidade relativa
e absoluta de sal na embalagem; b)
Incluir caracteres gráficos bem visíveis,
de fácil leitura, que identifiquem claramente, do ponto de vista qualitativo e
quantitativo, o teor salino dos alimentos pré-embalados.»
- Contra-ordenações: «Constitui contra-ordenação a infracção ao disposto
no artigo X [teor de sal no pão], punível
com coima, no montante mínimo de
€500 e máximo de €3 500, tratando-se
de pessoas singular, e no montante mínimo de €750 e no máximo de €5 000,
tratando-se de pessoa colectiva.»
- Norma transitória: «É autorizada
a comercialização, até ao esgotamento
das existências, dos produtos não conformes com as normas previstas na
presente lei, desde que comprovadamente tenham sido fabricados antes da
sua entrada em vigor.»
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Fórum Europeu reflectiu
sobre o excesso de sal
Portugal recebeu o Fórum Europeu do Sal, um
encontro onde vários peritos falaram sobre a
relação entre o consumo de sal e a doença
cardiovascular. Para o Prof. Jorge Polónia, um
dos organizadores desta reunião, a redução da
ingestão salina «poderá ser a medida de saúde
pública mais eficaz dos últimos 100 anos».

14
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Entre os países europeus, a realidade nacional parece ser uma das
mais preocupantes. Cada português
ingere, em média, 12 gramas de
sal por dia, o que representa o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Pão – uma fonte
importante de sal
Em Portugal, cada quilograma de
massa de pão contém, em média, cerca de 19,5 gramas de sal, enquanto
que outros países europeus apresen-
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tam quantidades na ordem dos 12
a 13 gramas ou até inferiores. Este
dado não seria preocupante se o sal
não contribuísse para a hipertensão
arterial que, por sua vez, é o principal
factor de risco dos AVC – a principal
causa de morte em Portugal.
«Sendo que o sal provoca toxicodependência, mais vale prevenir
do que remediar», recomenda o
especialista. Mas não é fácil, pois,

Alguns participantes
do Fórum
- Prof. A. Mimran, ex-presidente da Sociedade
Europeia de Hipertensão;
- Prof. J. Ménard, director-geral de Saúde em
França;
- Prof. A. Jeunemaître, director do Centre
National de la Recherche Scientifique, em
França;
- Prof. Antonio Coca, especialista da Unidade
de Hipertensão do Instituto de Medicina
Interna e Dermatologia, no Hospital Clínico da
Universidade de Barcelona;
- Prof. José Juanatey, cardiologista e professor
catedrático da Universidade de Santiago de
Compostela;
- Associação dos Industriais de Panificação,
Pastelaria e Similares do Norte;
- Grupo Sonae;
- Dr. Jorge Almeida, deputado da Comissão
Parlamentar de Saúde da Assembleia da
República;
- Dr. Alcindo Maciel, presidente da
Administração Regional de Saúde (ARS) do
Norte.

Estudos comprovam:
menos sal, mais saúde
O estudo TOHP (Long term effects
of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of
hypertension prevention), publicado
em 2007 no British Medical Journal, verificou que a redução de 25
a 30% da ingestão salina diminuiu
em cerca de 25% a doença cardiovascular, num total de 3 126 participantes seguidos entre 10 a 15
anos. Na Finlândia, um estudo com
fins semelhantes demonstrou uma
redução de 60% nos eventos cardíacos e nos AVC com um corte de
30% no consumo de sal.

Pão Vida
nas escolas da Maia

©milosluz/Fotolia

M

enos um grama
de sal por dia na
dieta da população portuguesa
poderia resultar
em 2 640 vidas salvas por ano. A
conclusão é de um estudo encabeçado pelos Profs. Jorge Polónia e
Luís Martins, que, em conjunto com
o Prof. Agostinho Monteiro, organizaram o Fórum Europeu do Sal. O
encontro teve lugar em Dezembro
de 2008, na Universidade Fernando Pessoa, no Porto.
«A redução do consumo de sal
já mostrou resultados muito positivos lá fora e o nosso País precisa
do mesmo. Poderá ser a medida
de saúde pública mais eficaz dos
últimos 100 anos, permitindo uma
redução importante da mortalidade,
e com baixo custo, uma vez que, em
Portugal, se morre muito de acidente
vascular cerebral (AVC)», afirma Jorge Polónia.
Apoiado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), o Fórum Europeu do Sal reuniu médicos,
políticos, produtores e distribuidores
alimentares, que discutiram estratégias para reduzir os níveis de sal na
dieta portuguesa. «Há evidências
científicas da relação entre o consumo de sal, a hipertensão arterial, as
doenças cerebrocardiovasculares e
também o cancro gástrico. E Portugal é um dos países da Europa com
maior incidência de AVC e cancro
gástrico. Por isso, a redução do
consumo de sal, como demonstram
estudos realizados em outros países,
está associada a um menor risco de
morte», assegura Jorge Polónia.

além deste hábito tão enraizado na
cultura portuguesa, 65 a 68% do sal
está escondido nos alimentos. E, em
Portugal, os principais veículos de ingestão salina são o pão, o queijo,
as carnes vermelhas, os enchidos,
os condimentos processados e as
saladas.
Por isso, Jorge Polónia defende
que a luta contra o excessivo consumo de sal deve contar com diversos
actores, como as sociedades científicas, o poder político, os produtores e distribuidores alimentares, as
organizações de defesa do consumidor, o próprio público consumidor
e os media.
Uma das estratégias com esse objectivo é a limitação da quantidade
de sal no pão e a melhoria da informação nos rótulos dos alimentos
embalados, por via legislativa, com
vista a diminuir em 16% o consumo
de sal em quatro anos. Portugal já
está nesse caminho, pois, neste momento, a Assembleia da República
tem em suas mãos um projecto de lei
que prevê estas medidas (ler páginas
13 e 14).

As escolas do concelho da Maia só
consomem o Pão Vida, que tem pouco
sal e elevado teor de fibras. Concebido
pela Associação dos Industriais de
Panificação, Pastelaria e Similares do
Norte (AIPAN), este pão foi aprovado
pela SPH. «As crianças necessitam de
muito menos sal do que os adultos,
por isso, esta medida implementada
pela Câmara Municipal da Maia é
fundamental para a saúde», considera
Jorge Polónia.

Maior controlo cardiovascular
nos cuidados de saúde primários
As novas tecnologias poderão
ajudar a encontrar um tratamento
global, mais personalizado e
atempado do hipertenso com
outras patologias. O Dr. Luís
Pisco, coordenador da Missão
para os Cuidados de Saúde
Primários nota que, hoje, já se
faz um «controlo mais efectivo»
destes doentes, através do registo
informatizado de dados clínicos.

M

onitorizar a saúde
dos portugueses
contribui para um
conhecimento
mais detalhado e
aprofundado de cada doente, bem
como da população em geral. Esse
acompanhamento implica uma informação sistematizada e a avaliação
contínua do desempenho das instituições de saúde.
As unidades de saúde familiar
(USF) abrangem cerca de dois milhões de portugueses e têm investido
nestas áreas. No total, há 160 USF
em actividade e, garante o Dr. Luís
Pisco, coordenador da Missão para
os Cuidados de Saúde Primários
(MCSP), «os hipertensos e os diabéticos são exemplos de doentes que
têm um controlo mais apertado nestas unidades».
Contudo, «ainda existe muita
informação em papel e computorizada, mas não há ferramentas que
permitam tirar todo o partido dessa
informação, nomeadamente, fazendo levantamentos estatísticos ou cruzamento de variáveis». Por isso, esta
é uma das medidas previstas para
breve na reforma dos cuidados de
saúde primários que está em curso,
com a instalação de um módulo estatístico para os utilizadores de sistemas informáticos.
Assim, será possível saber, por
exemplo, que doentes hipertensos

também têm níveis de colesterol
elevados, fumam e são obesos. E
a reunião deste tipo de informações
poderá contribuir para um encaminhamento dos doentes para programas de tratamento mais específicos,
controlando diferentes factores de
risco ao mesmo tempo.
Com esta mudança, Luís Pisco
espera que se alcancem «melhores
dados em relação à morbilidade cardiovascular dos portugueses», pois
há possibilidades para «uma maior
prevenção». Além disso, «o profissional de saúde não tem de esperar que
o utente vá até si, podendo identificar os doentes em risco, orientá-los e
controlá-los de forma mais efectiva».
Hoje em dia, «essa tarefa é quase
impossível», admite o coordenador
da MCSP. Porém, nota progressos ao
nível da organização da informação
nos cuidados de saúde primários.

equipas multiprofissionais», explica
Luís Pisco.
A política de contratualização a
que estão sujeitas as USF (e que as
obriga a apresentar relatórios públicos de actividade) veio contribuir
para a melhoria dos sistemas de
informação. Do funcionamento das
USF, o responsável destaca como
vantagens a maior acessibilidade
dos doentes, o indício de que as
consultas são mais eficientes, a melhor utilização dos exames complementares de diagnóstico e o maior
controlo de certas situações clínicas.
Os agrupamentos de centros de
saúde (ACES) serão as próximas unidades a contar com este processo
de informatização, o que possibilitará obter dados mais alargados sobre a população portuguesa, já que
cada agrupamento cobre cerca de
50 mil a 200 mil pessoas.

Doentes beneficiam
com as USF

Mais exigência nas unidades de saúde familiar

Nas USF de modelo B, particularmente, que funcionam com
incentivos associados ao desempenho, tem-se observado
um registo mais organizado e
uma maior monitorização dos
dados clínicos dos utentes. Este
esquema operacional faz com
que haja «maior atenção sobre
determinadas patologias e mais
proactividade por parte das

Outra medida será a constituição
de conselhos clínicos nos ACES,
algo que já se verifica nos hospitais há algum tempo. Estas equipas
multiprofissionais, com um director
(médico de família) e três directores-adjuntos (um médico de saúde
pública, um enfermeiro e outro profissional de saúde) deverão garantir
as boas práticas clínicas, avaliar a
satisfação dos utentes e dos profissionais, bem como promover a investigação e a formação profissional contínua.
Com a implementação destas medidas, a previsão do coordenador
da Missão para os Cuidados de
Saúde Primários é que se registarão
«ganhos de qualidade no tratamento dos doentes». Contudo, admite
que «ainda é muito cedo» para tirar
conclusões relativas ao sucesso da
actuação das USF até agora.
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No final de 2006, o Ministério da Saúde dava conta da «pouca experiência quanto
à contratualização nos cuidados de saúde primários». Por isso, aconselhava a
«aprendizagem mútua entre a administração, as USF e a Missão para os Cuidados
de Saúde Primários, avaliando cada etapa antes de passar à fase seguinte», lia-se no
documento «Contratualização com as Unidades de Saúde Familiar para 2007».
O Ministério da Saúde considera que a contratualização com as USF «é um ponto
fundamental, indutor de maior responsabilização e exigência», visando a melhoria
de quatro áreas que assentam nos seguintes indicadores: o acesso, o desempenho
assistencial, a qualidade percepcionada e o desempenho económico.
Mas, para que estes processos sejam eficazes, o Governo reconhece a importância
da formação dos vários intervenientes, dos sistemas de informação e da
responsabilização dos gestores públicos.
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O 3.º Congresso
Português de Hipertensão

apresenta…
• Cursos de Formação em Hipertensão
para os médicos de Clínica Geral

A Sociedade Portuguesa

O arranque das formações da SPH para os
especialistas de Medicina Geral e Familiar está
previsto para o primeiro semestre de 2009. Cada
curso terá a duração de quatro meses e decorrerá
em diferentes pontos do País – Lisboa, Porto,
Matosinhos, Aveiro, Santarém, Évora, Faro e
Coimbra.
Neste Congresso, a SPH apresenta o livro que
servirá de base às aulas. Os Drs. João Saavedra
e Paula Alcântara são os editores deste manual
que conta com a participação de 14 especialistas
de referência na área da hipertensão. Os alunos
receberão o livro depois de concluídos os quatro
seminários do curso e o exame final.

de Hipertensão aposta
na formação e actualização
contínuas!

Avenida Visconde de Valmor, n.º 12, R/C Dto. A
1000 – 291 Lisboa
Tel.: +351 217 960 097
Fax: +351 217 960 098
geral@sphta.org.pt
www.sphta.org.pt

• Currículo Nuclear em Hipertensão

O Currículo Nuclear em Hipertensão será
distribuído neste 3.º Congresso. Proposto pela
Comissão Temporária de Formação e aprovado
pela Direcção da SPH, este documento pretende
informar os médicos internos acerca da literatura e
do conhecimento que devem ter para uma correcta
abordagem clínica.

