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Sabia que o 
pão português 
já está menos 
salgado?

«PRÓS E 
CONTRAS» NO 
CONGRESSO 
No 4.º Congresso da SPH, 
a jornalista Fátima Campos 
Ferreira vai moderar um de-
bate que pretende pôr os es-
pecialistas a falar sobre «os 
prós e os contras» da Medici-
na Comunitária e da Medicina 
Clínica na abordagem da hi-
pertensão. Pág. 4

NA PRIMEIRA 
LINHA DA 
PREVENÇÃO
O presidente da Associação 
Portuguesa dos Médicos de 
Clínica Geral, Dr. João Sequei-
ra Carlos, defende que, para 
tratar a HTA mais eficazmen-
te, é importante melhorar a 
articulação entre os cuidados 
de saúde primários e os hos-
pitalares. Pág. 7

PRESIDENTE 
DA SPH EM 
ENTREVISTA
Quase a completar um ano 
como presidente da SPH, o 
Dr. José Alberto Silva faz o 
seu primeiro balanço. A cria-
ção de centros de excelência 
no tratamento da hipertensão 
é uma «bandeira» que a ac-
tual Direcção pretende «has-
tear» nos próximos meses. 
Pág.12/13

A sete meses de entrar em vigor, a Lei do Sal, que foi publicada em Agosto 
de 2009 e teve por detrás o forte empenho da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH), já surte resultados positivos. Com a adesão da indústria 
panificadora, já se reduziu o teor de sal do pão em muitos pontos do País e a 
indústria alimentar está mais alerta para a importância de sinalizar, de forma 
bem visível, os alimentos mais salgados. Menos sal, pressão arterial mais 
baixa, redução do número de acidentes vasculares cerebrais. Esta relação 
pode salvar muitas vidas e explica o facto de a Lei do Sal ser uma das mais 
importantes medidas de saúde pública das últimas décadas. Pág. 8/9
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FiCHa téCniCa

Uma viagem até ao Médio oriente através da dança, da música 
e do teatro: esta é a proposta da aiGa - associação interna-
cional de Germinação artística, com o espectáculo «a Tenda 

Vermelha», que vai ter lugar no jantar de abertura do 4.º Congresso, 
agendado para as 20h00 do dia 4 de Fevereiro, no Hotel Tivoli Ma-
rina Vilamoura. 

De acordo com a aiGa, o espectáculo recria «o feminino nómada, 
inspirando-se nas diversas culturas do Médio oriente e nas expressões 
que os povos ciganos trouxeram para a europa». «Do folclore secular, 
às danças tribais berberes; dos camponeses do egipto, ao giro sufi da 
Turquia; das místicas danças de espada, aos véus; e dos véus aos xailes 
ciganos, às flores exultantes dos Balcãs e ao flamenco árabe; da dança 
clássica oriental a fusões criativas de expressão contemporânea», tudo 
isto caberá, com certeza, n’«a Tenda Vermelha». 

 Sabia que… 
a «tenda vermelha» era um espaço exclusivamente feminino, no qual 
as mulheres pré--árabes viviam os momentos de menarca, de parto, 
experimentando «o sagrado feminino»? esta informação é dada pela 
associação internacional de Germinação artística. «ao contrário do 
gineceu grego [aposento das mulheres], a “tenda vermelha” não era im-
posta pelos homens, mas antes um local para a vivência da intimidade 
feminina», explica a aiGa. ana joão Fernandes 

   Jantar de abertura com danças orientais

Fo
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s: 
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     Contamos com 
todos vós, do primeiro 
ao último minuto

Caros Colegas,

V
olvidos cinco anos e 
assente numa síntese 
inicial vacilante, o 
Congresso Português 
de Hipertensão não 

só provou a sua maturidade e sedi-
mentação, como alargou o número 
de programadores e apoios, para 
não falar na criação de novos pú-
blicos. eles acompanham-nos desde 
o início, garantem o permanente re-
juvenescimento e asseguram a con-
tinuidade da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH). 

no seguimento desta constata-
ção, gostaria de cumprimentar to-
dos os Congressistas e agradecer 
pessoalmente a sua colaboração, 
especialmente a dos oradores e mo-
deradores presentes. idêntica consi-
deração é tida para com todos os 
autores dos trabalhos enviados para 
Comunicações.

Pela variedade e profundidade dos 
assuntos em análise, pelos tempos de 
exposição e intervenção, pelas ses-
sões práticas e de interacção e, ob-
viamente, pela qualidade científica 
dos palestrantes, esta reunião é acre-
ditada pelas organizações oficiais 
como um evento de interesse forma-
tivo. Sociedades internacionais como 
a european Society of Hypertension 
(que organiza uma Sessão Plenária 
com a SPH no nosso Congresso) e a 
World Hypertension League conferem 
os respectivos patrocínios científicos. 

os organismos governamentais 
interessados na promoção da Saú-
de, por sua vez, participam activa-
mente na definição de prioridades; 
e as Sociedades Científicas afins 
dispuseram-se, prontamente, a cola-
borar no desenvolvimento de temas 

de interface e/ou de entrosamento. 
as reuniões organizadas no âm-

bito da Hipertensão arterial (HTa) 
estabeleceram, desde longa data, 
um padrão de excelência cien-
tífica. além de proporcionar um 
palco onde são apresentados os 
resultados da investigação clínica, 
epidemiológica e básica, assiste-se 
a uma cuidada revisão de temas da 
responsabilidade de oradores expe-
rientes e convidados internacionais, 
promovem-se ateliers de trabalho, 
estimulam-se os pontos de vista e 
produzem-se debates.

Para este 4.º Congresso, progra-
maram-se apenas três apresentações 
por cada mesa-redonda, permitindo 
um amplo debate, com a duração 
de meia hora, entre todos os interve-
nientes e a assistência. aqui, deixo 
um convite especial aos colegas, que 
tiveram o privilégio de conviver com 
os antigos sócios fundadores e/ou 
honorários, para se «arrimarem» às 
primeiras filas. este convite estende-se 
a todos os congressistas que detêm 
responsabilidades na formação pós- 
-graduada, ao nível dos internatos. 

As novidades do  
4.º Congresso 
Passando às principais linhas de tra-
balho, mereceram a nossa atenção 
alguns dos mais relevantes vectores 
de intervenção no combate e preven-
ção da HTa, abordados e/ou con-
sensuados em 2009. além destes 
assuntos, trazemos dois figurinos com 
novas roupagens, para intervenções 
em regime de Sessão Plenária. 

o primeiro é um Debate interdisci-
plinar, com a colaboração de vários 
especialistas e profissionais de saú-

cípio, casos trazidos por colegas 
da Medicina Geral e Familiar, de 
centros de saúde e serviços hospita-
lares. Será uma discussão aberta ao 
plenário dos congressistas. 

Pese embora os efeitos gerais 
da atmosfera económica e finan-
ceira que temos vindo a atravessar, 
mantivemos uma linha de rumo que 
foi adoptada desde a instituciona-
lização da SPH e que foi sempre 
ratificada pelos corpos sociais em 
funções. Tem sido seguida uma ges-
tão rigorosa e transparente, face a 
todos os intervenientes na produção 
do Congresso, bem como uma atitu-
de contida e de bom gosto, no que 
toca aos aspectos lúdicos. 

ao mesmo tempo, há um esforço 
contínuo de alargamento da base 
de apoio, em termos de novos as-
sociados e de notoriedade junto da 
população. É agradável registar o 
dinamismo dos colegas mais jovens, 
através do núcleo de internos da 
SPH, e dos colegas mais antigos, 
através da Comissão de Formação 
Continuada.

Colegas, termino com este nosso 
entusiasmo associado ao da Comis-
são organizadora no seu conjunto. 
Fazemos o apelo de virem logo à 
primeira hora de quinta-feira e de 
só partirem à hora do fecho do 
Congresso, no domingo. estaremos 
no zénite do inverno e, por isso, 
estarão disponíveis as reposições 
energéticas condizentes à chegada 
e à partida.

Bom convívio científico e social!

Rasiklal Ranchhod
Presidente da Comissão Organizadora

Fazemos o 
apelo de virem 
logo à primeira 
hora de quinta-
-feira e de só 
partirem à hora 
do fecho do 
Congresso, no 
domingo

Editorial

de, em que se confrontará a visão clí-
nica e individualizada do tratamento 
do hipertenso com uma estratégia de 
abordagem populacional da HTa. o 
nosso objectivo é estimular a forma-
ção de equipas multiprofissionais, ao 
nível local, no ponto de atendimento 
da prestação de cuidados de saúde. 
em simultâneo, desejamos estimular, 
através do associativismo, o desen-
volvimento de actividades comunitá-
rias, com o apoio das autarquias, 
profissionais de comunicação social 
e representantes da sociedade civil. 
este debate realiza-se sob a modera-
ção de uma grande profissional do 
jornalismo, Fátima Campos Ferreira, 
seguindo um modelo de debate de 
que ela é uma exímia, elegante e jus-
ta facilitadora. 

o segundo momento é a Sessão 
de Casos Clínicos. Serão, em prin-
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4.º Congresso

     a hipertensão é um 
problema da medicina 
clínica ou da comunitária?

Prevê-se que constitua «um dos 
momentos mais significativos 
do Congresso», segundo 

o presidente da Comissão orga-
nizadora, Dr. rasiklal ranchhod. 
a sessão plenária que decorre às 
15h00 de sexta-feira, no 4.º Con-
gresso Português de Hipertensão, 
vai confrontar, sob a forma de um 
debate interdisciplinar moderado 
pela jornalista Fátima Campos Fer-
reira, «as duas principais formas de 
abordagem da hipertensão arterial 
(HTa): a estratégia individual versus 
a estratégia populacional». 

«Como cultores da primeira pers-
pectiva, vamos contar com a experi-
ência de profissionais da Medicina 
Clínica e da enfermagem Comunitá-
ria», informa rasiklal ranchhod. São 
eles o Dr. josé alberto Silva, presi-
dente da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão e responsável pela Uni-
dade de HTa e risco Cardiovascu-
lar do Hospital Pedro Hispano, em 
Matosinhos; o Dr. josé Luís Biscaia, 
coordenador da Unidade de Saúde 
Familiar São julião da Figueira (Cen-
tro de Saúde da Figueira da Foz); e 
a enf.ª Laurentina Santa, do agrupa-
mento de Centros de Saúde do alto 
Tâmega e Barroso. 

já «a segunda perspectiva, de 
intervenção comunitária ou popu-
lacional, será desenvolvida por 
especialistas de Saúde Pública, epi-
demiologia e nutrição»: os Profs. 
Mário espiga de Macedo, da Co-

1 2 3

1 Prof. Salvador Massano Cardoso
2 Enf.ª Laurentina Santa
3 Dr. João Breda

ordenação nacional para as Doen-
ças Cardiovasculares, e Salvador 
Massano Cardoso, da Faculdade 
de Medicina de Coimbra (FMUC), 
e o Dr. joão Breda, da Plataforma 
nacional contra a obesidade. 

no entanto, uns e outros não apre-
sentam, à partida, concepções muito 
divergentes quando questionados so-
bre se a HTa em Portugal é um pro-
blema da Medicina Clínica ou da 
Medicina Comunitária. josé alberto 
Silva considera que, «em Portugal, 
como em qualquer parte do mundo, 
a HTa é sobretudo um problema de 
saúde pública». Também Massano 
Cardoso refere que «a hipertensão 
não é só um problema de saúde in-
dividual, tratando-se de um assunto 
fundamentalmente político». o epi-
demiologista considera que a ques-
tão «tem de ser politizada ao mais 
alto nível, para se conseguir alguns 
resultados». 

Apostar na prevenção
Laurentina Santa salienta que «não 
basta criar medidas legislativas, 
como a que prevê, e bem, a redução 
do teor de sal no pão; tem de haver 
um controlo e um acompanhamento 
que garanta o cumprimento da lei». 
Por outro lado, a enfermeira diz que 
«é importante trabalhar directamente 
com a comunidade»: «Se conseguir-
mos chegar à população, desde as 
idades mais precoces, através de 
programas de intervenção comunitá-
ria, de facto, é mais fácil controlar o 
aparecimento da HTa.»

joão Breda partilha a mesma opi-
nião. o nutricionista admite que «ain-
da há muito por fazer no seio das fa-

mílias, porque os portugueses utilizam 
muito sal na confecção culinária», por 
exemplo. «enquanto, no reino Unido, 
metade do sódio consumido provém 
de alimentos processados, em Portu-
gal, a maioria do que consumimos 
vem das nossas cozinhas», afirma. 

não obstante, «é importante que a 
indústria alimentar compreenda que 
a redução do sódio nos alimentos 
processados é algo incontornável», 
continua o coordenador da Platafor-
ma contra a obesidade. «a bem ou 
a mal, é necessário baixar o teor de 
sal nos alimentos industrializados. 
isso, de facto, já tem vindo a aconte-
cer. Boa parte da indústria alimentar 
já começou a reduzir os teores de 
sódio e de sal nos seus alimentos, 
mas ainda não é suficiente».

Massano Cardoso concorda com 
o nutricionista, até porque «é muito 

complicado mudar hábitos na comu-
nidade». Por isso, ressalva: «actuar 
sobre a HTa implica uma política 
muito bem-estabelecida, estruturada 
e continuada, tal como um sistema 
de educação comunitária programa-

do a longo prazo. Para tal, é neces-
sário que os cientistas e académicos 
dêem o seu contributo.»

Melhorar o tratamento  
da HTA
a Medicina Clínica também enfrenta 
desafios ao nível da hipertensão arte-
rial. «ainda é longo o caminho a per-
correr no sentido da detecção e do 
controlo dos hipertensos», afirma josé 
alberto Silva. e continua: «Convive-
mos com este aparente paradoxo: 
temos bons doentes, bons médicos e 
bons medicamentos, mas temos sido, 
de um modo geral, ineficazes.» 

este especialista hospitalar acredi-
ta que «muito do insucesso» se deve 
às características da própria doen-
ça, que é «assintomática, evolutiva 
e crónica», e também a «factores 
externos, que tornam necessário o 
debate frequente e participativo de 
todos os agentes envolvidos nesta 
problemática».

Preocupado com «o problema da 
baixa adesão terapêutica», Mas-
sano Cardoso afirma que importa 
perceber o que está na sua base. 
o professor da Faculdade de Medi-
cina de Coimbra acredita que este 
facto se relaciona «com factores cul-
turais e socioeconómicos, mas tam-
bém com a falta de informação por 
parte dos médicos e com problemas 
de prescrição e de vigilância».

está lançado o debate. o presi-
dente da Comissão organizadora do 
Congresso espera que desta sessão 
resultem «algumas ideias para melho-
rar a interacção com a comunidade», 
de modo a que, no mínimo, se consi-
ga «influir ao nível local».

A hipertensão 
não é só um 
problema de 
saúde individual, 
tratando-se 
de um assunto 
fundamentalmente 
político

Um debate participado, 
a fazer lembrar o 
programa televisivo 
«Prós e Contras». Assim 
se espera que decorra a 
sessão plenária da tarde 
de 5 de Fevereiro, no 4.º 
Congresso Português de 
Hipertensão. Moderados 
pela jornalista Fátima 
Campos Ferreira, seis 
especialistas vão discutir 
se a hipertensão é um 
problema da Medicina 
Clínica ou da Medicina 
Comunitária. 
› ana João Fernandes ‹
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Opinião

Risco cardiovascular  
na diabetes tipo 2  
– um update

O risco cardiovascular nos 
doentes com diabetes 
é mais elevado do que 

nos restantes, embora o hiato entre 
ambos tenha diminuído na última 
década. ainda assim, mantém-se 
substancial. É necessário actuali-
zar conceitos teóricos relacionados 
com os mecanismos de risco, bem 
como as orientações práticas para 
a relação custo/benefício, não es-
quecendo o controlo individualiza-
do dos factores de risco. 

as mudanças mais notáveis no 
tratamento e controlo dos factores 
de risco cardiovascular assentam 
na visão de que os objectivos pas-

sam pelo controlo da hiperglicemia 
e da hipertensão, bem como pela 
cessação tabágica. no controlo 
da hiperdislipidemia, ainda pre-
valece o conceito «quanto mais 
baixo, melhor». as estatinas são os 
medicamentos de eleição, embora 
os fibratos se revelem igualmente 
bons. o programa aCCorD testou 
a combinação de estatinas com 
fibratos, mas ainda se aguardam 
os resultados do grupo de controlo 
com lípidos. 

Uma abordagem flexível aplica-
se às metas da hiperglicemia e da 
hipertensão. Para os doentes com a 
diabetes diagnosticada recentemen-

Prof. Peter Nilsson
Departamento de Ciências 
Clínicas da Universidade de 
Lund, na Suécia

No ano em que se assinalam os 50 anos sobre a Gravura Por-
tuguesa, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e a asso-
ciação cultural Arte Contempo organizaram uma exposição 

de 40 gravuras da autoria de 35 artistas. A mostra estará patente 

no espaço do 4.º Congresso Português de Hipertensão, no Tivoli 
Marina Vilamoura.

As gravuras foram produzidas em diferentes oficinais, tais como a 
Cooperativa de Gravadores Portugueses GRAVURA ou a Água Forte. 
Dos autores, destacam-se Jorge Barradas, Carlos Botelho, Margarida 
Palma, Bartolomeu, Nelson Crespo, Paula Rego, Júlio Pomar e tam-
bém alguns nomes estrangeiros, como Hein Semke, da Alemanha, 
Malangatana, de Moçambique, e Paco Aguilar, de Espanha.

A Arte Contempo explica que «alguns dos representados, como 
João Hogan, Bartolomeu dos Santos, Ilda Reis, José Faria ou David 
de Almeida, tiveram na Gravura a sua mais importante forma de 
expressão, enquanto outros, como Júlio Pomar, Menez, Renè Bertho-
lo, Paula Rego ou Jorge Martins, [apesar das ligações à Gravura] 
encontraram na pintura, cerâmica ou escultura os seus determinan-
tes meios de criação».

A exposição também contempla obras realizadas a partir de 1958, 
através de técnicas como a xilogravura, a litografia, a gravura em metal 
e a serigrafia directa. rute Barbedo

    gravura portuguesa em exposição

te, devem ser aplicados objectivos 
mais ambiciosos (a Hba1c deve es-
tar abaixo dos 7% e a pressão arte-
rial sistólica perto dos 130 mmHg). 
nos idosos com maior duração da 
doença, co-morbilidade e suscepti-
bilidade aos efeitos adversos, são 
recomendadas as seguintes metas: 
uma Hba1c entre os 8 e os 9% e 
uma pressão sistólica abaixo dos 
140 mmHg. 

Porquê esta mudança nas metas 
de tratamento? em primeiro lugar, 
em 2008, o estudo aCCorD, que 
se centrou no controlo da glicemia, 
provocou controvérsia em torno do 
risco de mortalidade (maior no gru-
po tratado de forma intensiva, pos-
sivelmente devido ao risco de hipo-
glicemia ou, simplesmente, porque 
muitos dos doentes eram idosos de 
alto risco). 

em 2009, três revisões sistemáti-
cas mostraram que, por outro lado, 
o risco de mortalidade associado 
ao tratamento intensivo deixa de 
ser observado, principalmente 
porque foram incluídos estudos 

com outra estrutura e com partici-
pantes diferentes dos do programa  
aCCorD. Lamentavelmente, há fal-
ta de evidência em relação aos va-
lores abaixo dos 130/80 mmHg. 

assim, é muito importante que os 
dados finais do estudo aCCorD 
sejam apresentados no primeiro 
semestre de 2010. a estrutura do 
estudo prevê como meta valores 
abaixo dos 120 mmHg ou dos 
140 mmHg de pressão arterial sis-
tólica e, de acordo com a análise 
preliminar de subgrupos, em 2008, 
estes objectivos foram alcançados. 

a abordagem multifactorial é 
cada vez mais premente. a intro-
dução de metas mais flexíveis no 
controlo da hiperglicemia e da hi-
pertensão reforça a importância da 
consulta e do médico na avaliação 
dos factores de risco, do risco car-
diovascular global e na escolha da 
terapêutica. além disso, é preciso 
melhorar a compreensão dos riscos 
e efeitos do tratamento e fazer com 
que o doente seja um parceiro nes-
te processo.

As mudanças mais notáveis no 
tratamento e controlo dos factores de 
risco cardiovascular assentam na visão de 
que os objectivos passam pelo controlo 
da hiperglicemia e da hipertensão, bem 
como pela cessação tabágica.

A gravura de Bartolomeu fará 
parte do espólio apresentado
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4.º Congresso

    a boa relação 
entre as sociedades 
portuguesa e 
europeia de 
hipertensão

O Congresso europeu de 
Hipertensão, as edições 
anuais da Hypertension 

Summer School, os cursos avança-
dos, o programa de especialistas em 
hipertensão, a iniciativa Traveling Fa-
culty e o intercâmbio para investiga-
ção são as principais acções desen-
volvidas pela Sociedade europeia de 
Hipertensão (eSH, na sigla inglesa), 
em parceria com as sociedades na-
cionais. o objectivo é estreitar rela-
ções para melhorar a abordagem da 

hipertensão arterial na europa.
o presidente da eSH entre 2007 

e 2009, Prof. Stéphane Laurent, 
fala da relação com a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), 
nos últimos dois anos. «Vejo uma 
colaboração excelente entre as so-
ciedades portuguesa e europeia, o 
que facilita a aplicação, ao nível 

dinâmica», refere, acrescentando 
que, no ano passado, foi pela pri-
meira vez ao Congresso português 
e ficou «surpreendido com a quanti-
dade de participantes». 

Stéphane Laurent apela à partici-
pação portuguesa em todas as acti-
vidades que têm o patrocínio cien-
tífico da eSH, com vista a formar 
especialistas em hipertensão. «Hoje, 
já temos perto de 100 peritos em 
toda a europa, que frequentaram os 
cursos da eSH», regista. Um sinal do 
empenho de Portugal na área da hi-
pertensão é a sua candidatura à or-
ganização do Congresso europeu, 
em 2018. Para que seja aceite, «é 
preciso que a SPH seja reconhecida 
pela sua actividade e dinamismo, 
que de facto possui», segundo o ex-
-presidente da eSH. 

apesar de Portugal ter uma das 
sociedades de hipertensão mais 
jovens, Stéphane Laurent salienta 
a lei que restringe a quantidade 
de sal no pão como uma acção 
vanguardista na europa. «Portugal, 
a par do reino Unido, é um dos 
primeiros países a fazê-lo. e já se 
pensa em discutir a redução do sal 
nos alimentos na Comissão euro-
peia», avança.

Grande parte das actividades da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (ESH) envolve a 
colaboração de sociedades nacionais. Nos 
últimos anos, Portugal tem-se assumido como 
um parceiro cada vez mais forte, confirma o 
Prof. Stéphane Laurent, ex-presidente da ESH. 
› Rute barbedo ‹

António Martinho Baptista apresenta o 
Parque arqueológico do Vale do Côa 
à comunidade médica presente no 4.º 

Congresso Português de Hipertensão. a confe-
rência cultural, que terá lugar às 12h00 do dia 
6 de Fevereiro, centra-se no tema «Vale do Côa 
– 25 000 anos de arte moderna». Um encerra-
mento de cariz cultural, como já tem sido hábito 
nos congressos da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão.

a ideia do pré-historiador do Parque arque-
ológico do Vale do Côa é dar a conhecer um 
pouco mais sobre a arte rupestre e reforçar a 
importância deste património histórico-arque-
ológico. o convite a este conferencista surgiu 
da parte do presidente do 4.º Congresso, o Dr. 
rasiklal ranchhod, que já tinha assistido a uma 
conferência de Martinho Baptista na Culturgest. 

Foi com surpresa que o pré-historiador recebeu este convite, uma pro-
va de que «o homem não é um ser que olha apenas por um dos seus 
horizontes». antónio Martinho Baptista espera poder «falar da grande 
antiguidade que tem a arte do Côa, de como ela se alia às origens da 
arte e do pensamento simbólico relacionado com a arte, especialmente 
na europa». outro intuito do conferencista é mostrar que «o homem do 

paleolítico superior, que criou a arte do Côa, é 
moderno na sua morfologia, na sua anatomia e 
no seu espírito criativo». o objectivo é abordar «a 
ligação existente entre nós e o homem do paleo-
lítico através da arte». 

o Parque arqueológico do Vale do Côa 
encontra-se em funcionamento desde 1996 e 
recebe, por ano, cerca de 18 mil visitas. actu-
almente, a sua estrutura e a natureza das suas 
vistas não lhe permitem receber mais visitantes. 
Conhecer este património implica marcação pré-
via junto do Parque ou dos operadores privados 
credenciados. 

Mas, segundo adianta antónio Martinho Bap-
tista, em breve, será possível alargar o número 
de visitas devido ao projecto de dinamização do 
Parque arqueológico do Vale do Côa, que se irá 
reflectir já com a abertura do Museu do Côa, a 

acontecer por altura do 4.º Congresso Português de Hipertensão.
o pré-historiador convida a classe médica a conhecer a arte do Vale 

do Côa que, segundo defende, tem «uma modernidade com cerca de 
25 000 anos». e justifica esta designação afirmando que a «unidade 
conceptual da arte do Côa pressupõe um pensamento simbólico muito 
elaborado». Vanessa Pais

    Arte do Vale do Côa no final do Congresso

nacional, das recomendações euro-
peias. Por outro lado, não teríamos 
acesso a muita informação sem o 
apoio das sociedades nacionais.» 

o especialista francês classifica 
como «privilegiada» a sua relação 
com os «hipertensiologistas» do 
nosso País. «os portugueses são 
muito dedicados, o que faz com a 
sua Sociedade se mostre bastante 
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Gravura de cabra pirenaica 
com duas cabeças
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A Medicina Geral e Fa-
miliar está na primeira 
linha da prevenção e 
tratamento da hiperten-
são arterial (HTA). Con-

sidera que os médicos de família estão 
suficientemente conscientes da impor-
tância que têm no combate a este grave 
problema de saúde? 

Sim, estou mesmo muito conven-
cido de que os médicos de família 
estão atentos a esta realidade. Sabe-
mos que, a par do tratamento, actuar 
sobre os estilos de vida e os factores 
de risco modificáveis é muito impor-
tante. actuar a priori, antes da eclo-
são de um problema de saúde como 
a HTa é o nosso objectivo máximo. 
Porque podemos fazê-lo melhor que 
ninguém, já que aconselhamos e 
acompanhamos as pessoas desde a 
infância, que é a altura ideal para se 
começar a educação para a saúde, 
na tentativa de anular os factores de 

risco modificáveis, que, actualmente, 
aparecem tão cedo. a alimentação 
é, seguramente, uma das matérias 
mais importantes em que temos de 
intervir na nossa consulta, porque, 
desde a infância, há sinais de uma 
dieta pouco correcta e com consumo 
exagerado de sal. 

Como avalia as medidas que têm sido im-
plementadas, visando o combate à HTA? 
Penso que medidas como a nova 
lei que estabelece os limites máxi-
mos da quantidade de sal no pão 
e define as orientações para a rotu-
lagem de alimentos pré-embalados 
são muito importantes. É com estes 
pequenos passos que podemos 
alcançar mais saúde para toda a 
população. Mas há, com certeza, 
ainda muito por fazer. 

Considera que a actual reforma dos cui-
dados de saúde primários pode contribuir 

para um melhor controlo da hipertensão 
em Portugal? 
De facto, nas unidades de saúde fa-
miliar (USF) têm sido implementados 
programas inovadores de avaliação 
dos indicadores de desempenho e 
até estão estabelecidas metas ao ní-
vel dos cuidados prestados aos do-
entes com HTa. Portanto, é expec-
tável que sejam alcançados ganhos 
em saúde, que haja uma melhoria 
na prestação de cuidados aos do-
entes hipertensos e já temos alguns 
dados interessantes nesse plano. 
no entanto, este é um objectivo que 
deve existir não só para as unida-
des que estão na linha da frente da 
reforma, mas também em todo o sis-
tema de saúde.

Relativamente à articulação entre os cui-
dados de saúde primários e as especiali-
dades hospitalares, acha que a interdisci-
plinaridade que deve existir no combate à 
HTA tem sido efectiva?
Sim. a ligação entre as especialida-
des médicas que estão envolvidas 
no controlo da HTa existe. É claro 
que podemos melhorar a articula-
ção entre os cuidados de saúde pri-
mários e as especialidades médicas 
hospitalares. Penso que esse é um 
trabalho que deve ser feito não só 
pelos órgãos de gestão e pelos pro-
fissionais de saúde, mas, sobretudo, 
através de parcerias entre as asso-
ciações profissionais e as socieda-
des científicas. juntos, podemos dar 
esse exemplo de trabalhar em co-
laboração. Só assim alcançaremos 
melhores resultados na prevenção e 
no controlo da HTa. 

a aPMCG tem trabalhado em 
colaboração com outras socieda-
des científicas, no sentido de apoiar 
activamente campanhas dirigidas à 
população. É junto das pessoas que 
temos de intervir, na tentativa de as 
sensibilizar para os factores de risco 
das doenças cardiovasculares, entre 
os quais a hipertensão arterial é pre-
ponderante.

«Podemos melhorar a articulação entre 
os cuidados de saúde primários e as 
especialidades hospitalares»
O presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral (APMCG) 
considera que «existe colaboração entre as diferentes especialidades médicas 
envolvidas no controlo da hipertensão». Exemplo disso é a sessão plenária 
entre a APMCG e Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que vai decorrer no 
Congresso da SPH, no dia 6 de Fevereiro. No entanto, o Dr. João Sequeira 
Carlos destaca que «ainda há muito para fazer». 
› ana João Fernandes ‹

Colaboração entre SPH e aPMCG «é Muito iMPortante»
Não duvidando de que «são os médicos de família que estão na primeira linha nos cuidados da hipertensão arterial», o presi-
dente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, Dr. João Sequeira Carlos, congratula-se pela existência da já 
tradicional sessão plenária entre a APMCG e a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). «Se trabalharmos em colaboração 
com associações e sociedades científicas que operem na área da hipertensão, como é o caso da SPH, prestaremos melhores 
cuidados aos nossos doentes», afirma. 

No 4.º Congresso Português de Hipertensão, decorre, entre as 10h30 e as 12h00 do dia 6 de Fevereiro, a sessão plenária 
entre a SPH e a APMCG. Presidida pelos Drs. José Alberto Silva e João Sequeira Carlos e moderada pelos Drs. Vítor Ramalhi-
nho e Alexandra Fernandes, a sessão vai apresentar casos clínicos seguidos ou referenciados em centros de saúde/USF e em 
consultas hospitalares. 

Dr. João Sequeira Carlos
Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral
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Tema de capa

H
á quem considere a 
Lei do Sal uma das 
medidas nacionais 
de saúde pública 
mais importantes 

das últimas décadas, uma vez que 
o consumo excessivo de cloreto de 
sódio contribui para a elevação da 
pressão arterial e tem um efeito «tó-
xico» directo. assim, está associado 
à principal causa de morte em Por-
tugal – o acidente vascular cerebral 
(aVC) –, já que os portugueses são 
dos maiores consumidores deste mi-
neral na europa, ingerindo o dobro 
(12 gramas diários) do recomenda-
do pela organização Mundial de 
Saúde (oMS).

assim, a esfera científica juntou-se 
à política e apresentou à bancada 
parlamentar da Saúde, em Maio de 
2009, um projecto de lei com vista a 
reduzir o teor de sal no pão e a me-
lhorar a informação referente a este 
elemento nos rótulos dos alimentos 
embalados, pois é neles que está a 
maior parte do sal consumido. a as-
sembleia da república aprovou o do-
cumento em agosto de 2009 e, um 
ano depois, a Lei entrará em vigor. 

em média, o pão é fonte de 2,4 

Lei do Sal mostra resultados antes da entrada em vigor

    pão português já é menos 
salgado e prepara-se para 
modificar hábitos

Aprovada há cerca de meio ano, a Lei do Sal 
– n.º 75/09, de 12 de Agosto –, que visa a 
redução do teor salino no pão e a melhoria da 
informação sobre este elemento nos rótulos dos 
alimentos embalados, entra em vigor no próximo 
mês de Agosto. Neste interregno, a população, 
a indústria panificadora e algumas empresas de 
distribuição alimentar já deram sinais de recepti-
vidade à medida contra «o principal causador de 
morte em Portugal».
› Rute barbedo ‹

gramas do sal ingerido diariamente 
por cada português e especialistas 
nacionais já provaram que menos um 
grama de sal a cada 24 horas pode 
resultar em 2.640 vidas poupadas 
por ano. em 2009, foram vários os 
estudos a mostrar que uma redução 
de seis gramas – o valor recomenda-
do pela oMS a que Portugal, gradu-
almente, quer chegar – no consumo 
salino se traduz numa diminuição da 
ocorrência de aVC superior a 23%. 

Como estão os portugueses a re-
agir a esta medida e ao alerta da 
comunidade científica, onde a So-

ciedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) tem assumido um papel pre-
ponderante? o Prof. jorge Polónia, 
da Universidade Fernando Pessoa, 
no Porto, e membro da SPH, acom-
panhou diversos estudos sobre o 
consumo de sal na população portu-
guesa e nota que, mesmo antes da 
entrada em vigor da Lei, o pão de 
algumas zonas do País já é menos 
salgado.

«em 2007, as padarias portu-
guesas produziam um pão com 19 
gramas de sal (em média) por cada 
quilograma. em 2009, mesmo antes 

da entrada em vigor da Lei, o conte-
údo de sal no pão já tinha descido 
para os 15 gramas de sal por qui-
lograma.» Para o especialista, este é 
um sinal da «enorme receptividade 
por parte dos panificadores», ainda 
que o limite máximo imposto pela Lei 
que vai entrar em vigor seja de 14 
gramas de sal por quilograma de 
massa de pão.

antónio Fontes, presidente da 
Direcção da associação dos indus-
triais de Panificação, Pastelaria e 
Similares do norte (aiPan), conta 
que, «ao primeiro impacto, os pro-

De Pequenino Se reDuz o ConSuMo Salino
A Universidade Fernando Pessoa está a desenvolver estudos em diversas escolas do Norte do País, que pretendem identificar os factores 
de risco das doenças cardiovasculares em crianças, incentivando-as a baixar o consumo diário de sal. Já em 2008, as crianças nortenhas 
tinham sido alvo da sensibilização da SPH, consumindo, desde então, o «PãoVida» (com pouco sal e fonte de fibras). 

Concebido pela Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte (AIPAN), este pão foi aprovado pela So-
ciedade e faz parte de «um projecto de saúde pública e responsabilidade social que visa contribuir para a saúde da população em geral 
através da diminuição das ingestões de sódio», segundo António Fontes, membro da Associação. As características nutricionais deste 
pão são «favoráveis à promoção da saúde e garantem o sabor, a textura, a frescura e o aspecto que o consumidor exige», garante.

Apesar de o projecto abranger a população em geral, as faixas etárias mais jovens constituem um foco especial de atenção, pois são 
elas que «determinam os futuros consumos». No último Dia Mundial da Criança, 1 de Junho, o «PãoVida» foi distribuído a mais de 50 mil 
crianças de 19 concelhos do Norte português. 
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fissionais de panificação reagiram 
negativamente». Contudo, «quando 
confrontados com as análises bro-
matológicas realizadas aos produ-
tos de panificação, verificaram que 
as alterações a realizar não eram 
significativas». ainda assim, o res-
ponsável crê que «será muito difícil 
promover a realização de análises 
bromatológicas» (que são dispen-
diosas), por isso, a associação quer 
criar protocolos com laboratórios 
acreditados.

Menos sal, todo o sabor
Uma das principais preocupações 
da aiPan é que a redução de sal 
no pão não conduza à maior pro-
cura de alternativas empacotadas e 
pouco saudáveis. Por isso, defende, 
tal como a SPH, uma atitude caute-
losa na implementação desta medi-
da. «as reduções dos teores de sal 
terão de ser realizadas com precau-
ção, desenvolvendo e melhorando 
métodos tradicionais de fabrico, de 
modo que as alterações não sejam 
organoléptica ou fisicamente perce-
bidas pelo consumidor.»

Desde 2002, a aiPan tem-se es-
forçado por sensibilizar os profissio-
nais deste sector para «os perigos 
que advêm do excessivo consumo 
de sódio». e, em 2008, alcançou 
um dos grandes marcos desta luta: 
o lançamento, em parceria com a 
Universidade Fernando Pessoa e 
com a SPH, do projecto «PãoVida» 
(ler caixa «De pequenino se reduz 
o consumo salino»), que consiste na 
distribuição de pão saudável, sobre-
tudo entre as camadas mais jovens. 

Para a SPH, o carácter obrigató-
rio da Lei não é o único trunfo desta 
medida, pois as imposições, por si 
só, não chegam. «o sucesso desta 
iniciativa consistiu na sua mediatiza-

ção e no empenho dos profissionais 
da panificação, que ajudaram a 
que a medida fosse bem-aceite pela 
população», acredita o Prof. Luís 
Martins, presidente da SPH aquan-
do da elaboração do projecto de 
lei e cardiologista no Hospital de 
São Sebastião, Santa Maria da 
Feira. aliás, um estudo recente da 
SPH mostra que «a população portu-
guesa adquiriu uma consciência ra-
zoável, depois do aconselhamento 
e informação sobre os riscos da in-
gestão excessiva de sal», completa 
jorge Polónia.

Portugal é um dos primeiros paí-
ses europeus a adoptar uma medi-
da legislativa deste carácter. «É uma 
inovação», classifica Luís Martins. 
Contudo, o especialista ressalva 
que são necessárias pelo menos 
duas décadas para se poder falar 
numa «população francamente mais 
saudável».

Perigosas fontes de sal
a par do pão, existem outras fontes 
de risco, no que toca ao excesso 

tal como acontece com os maços 
de tabaco», explica o ex-presidente 
da SPH.

Mayumi Thaís Delgado, nutricio-
nista e membro da Direcção da 
Qualidade alimentar desta cadeia 
de hipermercados, explica porquê: 
«a hipertensão é uma doença cró-
nica que afecta cerca de 40% dos 
portugueses.» nesse sentido, é im-
portante «informar e educar», uma 
missão cumprida pelo semáforo 
nutricional dos rótulos. «Sempre que 
um produto apresente a cor verme-

lha, será um alerta para quem preci-
sa de controlar os níveis de consumo 
de sal», diz.

além disso, nas lojas Continente, 
há lugar para rastreios, aconselha-
mento nutricional e distribuição de 
folhetos (desenvolvidos em parceria 
com a SPH). Mayumi Delgado avan-
ça, aliás, que, durante os rastreios, 
«foram detectados alguns casos de 
hipertensão», considerando que «a 
maioria da população portuguesa 
não está sensibilizada» para este 
problema de saúde pública. a nutri-
cionista explica o porquê desta cola-
boração com a SPH: «São duas en-
tidades com âmbitos diferentes, mas 
que uniram esforços, experiências e 
conhecimentos para atingir o mesmo 
fim: a prevenção da hipertensão e a 
educação do consumidor.»

os próximos passos da SPH no 
combate à hipertensão irão no sen-
tido da sensibilização e da revisão 
regular da Lei do Sal, com vista à 
redução gradual deste elemento no 
pão. Como sublinha Luís Martins, 
«uma população alertada para os 
riscos é uma população educada 
e que se pode defender». os es-
pecialistas acreditam que a popu-
lação se vai adaptar à mudança, 
embora com lentidão», pois há 
«hábitos muito enraizados na cul-
tura portuguesa que a comunidade 
científica não quer aniquilar», clari-
fica jorge Polónia. 

Desde o pão até às batatas fritas 
embaladas, este médico acredita 
que a Lei do Sal «pode ser a me-
dida mais económica, simples e 
eficaz alguma vez tomada em Por-
tugal». e acrescenta: «Devemos lutar 
por ela, sobretudo porque se trata 
de um ataque ao principal causador 
de morte em Portugal.»

a «MateMátiCa» Do Sal

1,4 gramas 
é o máximo de sal permitido em cada 100 gramas de massa de pão, 

segundo a nova Lei;

5 mil euros 
é quanto uma padaria pode pagar se não cumprir a Lei que entra em vigor 

em Agosto deste ano. O montante mínimo é de 500 euros e aplica-se a 
pessoas singulares;

6 gramas 
de sal por dia é a quantidade recomendada pela OMS, uma meta que 

Portugal quer atingir (hoje, cada português consome 12 gramas diários);

3 meses 
foi o tempo que a Assembleia da República levou para aprovar a Lei do Sal.

de sal, na indústria alimentar. Por 
isso, esta nova Lei reforça a impor-
tância de uma sinalética adequada 
em cada alimento embalado, que 
alerte para as quantidades de sal. 
a cadeia de hipermercados Conti-
nente já adoptou a estratégia, impri-
mindo, nos rótulos das marcas pró-
prias, «semáforos» que indicam se 
o produto contém ou não excesso 
de sal. «É uma medida informativa, 

Os Profs. Luís Martins e Jorge Polónia foram os principais interlocutores da SPH com a 
Comissão Parlamentar da Saúde, com vista à criação da Lei do Sal, um objectivo conseguido 

Mais de 6 mil empresas de panificação nacionais deverão estar prontas a cumprir a Lei do Sal em Agosto deste ano
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Dr. Pedro Cunha

4.º Congresso

1 – Pequenos-Almoços de 
Trabalho do 4.º Congresso 
Português de Hipertensão 

(ver caixa). o niSPH foi convida-
do a propor a estrutura científica 
deste espaço de formação médica 
contínua já habitual. essa proposta 

Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH)

O NISPH está constituído e, neste momento, 
tem 166 elementos, de 11 especialidades, 49 
instituições de Saúde e 75 serviços clínicos do 
País. A 31 de Outubro de 2009, a Direcção da 
SPH redefiniu a estrutura dirigente do Núcleo. 
Desde então, têm estado em planificação as 
iniciativas a desenvolver em 2010, que se 
descrevem abaixo.

foi elaborada e enviada à Comis-
são organizadora. o objectivo 
foi estruturar duas sessões interac-
tivas, práticas e pragmáticas, ver-
sando temas pertinentes na gestão 
do doente hipertenso e com risco 
cardiovascular acrescido. Sugeri-

SeSSõeS ao Pequeno-alMoço
O 4.º Congresso Português de Hipertensão apresenta 
dois momentos formativos (os pequenos-almoços de 
trabalho) dirigidos aos médicos internos: um, no dia 5 
de Fevereiro, sobre as «Novas e velhas técnicas de es-
tratificação do risco vascular em hipertensos»; e ou-
tro, no dia 6, centrado nos «Tópicos especiais sobre 
hipertensão secundária e/ou resistente». Ambos de-
correm na sala Pégaso, pelas 7h30.
«A escolha dos temas reflecte, em grande parte, as 

sugestões manifestadas pelos internos», afirma o Dr. Bruno Piçarra, do Núcleo de 
Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) e interno de Cardiologia 
do Hospital Espírito Santo, em Évora. Do mesmo modo, a escolha dos palestrantes é da 
responsabilidade do NISPH. 
A sessão de sexta-feira, 5 de Fevereiro, conta com as prelecções dos Drs. Fernando 
Pinto e Mesquita Bastos, sobre velocidade de onda de pulso (VOP), pressão central 
e rigidez arterial, e monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA). «Espe-
ramos ter demonstrações ao vivo de algumas dessas técnicas de diagnóstico da 
hipertensão arterial (HTA)», adianta Bruno Piçarra. Já a reunião de sábado, que pro-
curará dar «uma visão mais clínica», conta com as intervenções do Prof. Agostinho 
Monteiro e da Dr.ª Maria João Lima sobre hiperaldosteronismo primário e HTA de 
difícil controlo/resistente. 
«Contamos distribuir a todos os participantes um dossier com os artigos mais rele-
vantes e de maior interesse em que se basearam os palestrantes, bem como um dos-
sier com um conjunto de resumos dos artigos mais recentes na área da hipertensão», 
adianta Bruno Piçarra, esperando que «o espaço dos internos» conte «com a participa-
ção activa de todos». 

do assim o acesso dos diferentes 
elementos do niSPH.
4 – O NISPH no site da SPH. o 
núcleo de internos propõe à Di-
recção a criação de um espaço 
próprio na página da SPH para di-
vulgação dos elementos do niSPH, 
pré-inscrição online no núcleo e 
disponibilização para consulta do 
Curriculum Nuclear em Hipertensão 
e do conteúdo científico distribuído 
durante as sessões de formação 
médica contínua.
5 – Coordenação com a Summer 
School da SPH. a Summer School 
é uma iniciativa de sucesso pro-
movida há seis anos pela SPH e 
organizada pelo Prof. agostinho 
Monteiro. o niSPH propôs-se con-
tinuar a apoiar a dinamização e 
divulgação desta valiosa iniciativa 
científica.
6 – Coordenação com a Revista 
Portuguesa de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular – o órgão científi-
co da SPH tem como editor-chefe 
o Prof. josé Braz nogueira, que 
desde sempre acarinhou a ideia do 
niSPH. Também por isso, o núcleo 
aposta na divulgação da revista 
e no incentivo a todos os internos 
para que enviem artigos que nela 
possam ser publicados. É esta po-
lítica de trabalho conjunto que o 
niSPH, com ajuda da Direcção da 
SPH e da revista, pretende seguir 
neste domínio. 

estas serão as principais linhas de 
conduta e objectivos que o niSPH 
e a Direcção da SPH pretendem 
atingir ao longo de 2010. 
Resta deixar dois convites:
aos Srs. Directores de Serviço e 
orientadores de Formação, que 
impulsionem este projecto, ora fo-
mentando a participação dos seus 
internos nas iniciativas do niSPH 
(se nelas encontrarem benefício e 
utilidade técnica), ora propondo 
iniciativas que entendam úteis no 
domínio da formação clínica na 
área da Hipertensão.

aos Srs. internos, que se envolvam 
com o niSPH e com as suas propos-
tas formativas, sugerindo outras que 
entendam mais prementes e/ou ne-
cessárias pela sua perspectiva.

no secretariado do 4.º Congres-
so Português de Hipertensão, esta-
rão disponíveis os formulários de 
inscrição no niSPH, almejando-se 
o crescimento desta jovem comuni-
dade científica.

ram-se prelectores de indiscutível 
competência científica e técnica. 
aguarda-se com expectativa a sua 
concretização.
2 – Curriculum Nuclear em Hiper-
tensão Arterial da SPH 2010. o 
niSPH propôs à Direcção da SPH 
a actualização da 1.ª versão do 
Currículo Nuclear em Hipertensão 
Arterial, datada de 2009. Quan-
do tal documento estiver prepara-
do, nos moldes que a Direcção 
da SPH definir, será amplamente 
divulgado. este documento preten-
de ser uma ferramenta de trabalho 
que disponibiliza uma compilação 
actualizada das referências biblio-
gráficas fundamentadoras da boa 
prática clínica nas diferentes áreas 
da HTa.
3 – Sessões de Formação Médica 
Contínua. o niSPH, com o apoio 
da Direcção da SPH, propôs-se or-
ganizar pequenos cursos de forma-
ção médica contínua, preenchendo 
o vazio formativo que fica entre 
congressos, tornando estas iniciati-
vas mais regulares. Terão a duração 
de uma tarde ou uma manhã e se-
rão estruturadas segundo o modelo 
dos Pequenos-almoços do Congres-
so: sessões interactivas, práticas, 
pragmáticas, com prelectores de 
referência e incluindo a distribui-
ção de material de apoio científico. 
Pondera-se a sua concretização em 
diferentes regiões do País, facilitan-

Estrutura e planificação 
da proposta para 2010

Dr. Pedro Guimarães Cunha, coordenador do NISPH
Dr. José Alberto Silva, presidente da SPH

Opinião
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   «temos a responsabilidade 
comum de combater o 
elevado risco que corremos»

Prof. Csaba Farsang
Chefe do Centro Cardiometabólico do St. Imre Teaching Hospital de Budapeste, Hungria

O Prof. Csaba Farsang vem, mais uma vez, 
a Portugal para participar no 4.º Congresso 
Português de Hipertensão. Em entrevista, 
defende a cooperação entre países no combate 
à hipertensão e salienta as semelhanças entre 
os hábitos dos portugueses e dos húngaros. 
› Vanessa Pais ‹

É o principal impulsionador 
das reuniões conjuntas en-
tre as sociedades portugue-
sa e húngara de hipertensão 
nos respectivos Congressos. 

Como surgiu a ideia?
eu tive o privilégio de participar na 
segunda e terceira edições do Con-
gresso Português de Hipertensão e 
aprendi que Portugal e a Hungria 
têm imensas semelhanças: a popu-
lação e o tamanho dos nossos paí-
ses, ambos gostamos de boa comi-
da, mas nem sempre optamos pela 
mais saudável, temos excelentes 
vinhos e adoramos música! assim, 
acho que temos a responsabilida-
de comum de combater o elevado 
risco que corremos. a ideia-base 
destas reuniões é aprendermos uns 
com os outros em diversos aspec-
tos. ao organizarmos conferências 
conjuntas, cursos de formação e ao 
mantermos contactos frequentes en-
tre os nossos médicos, estou certo 
de que teremos um grande impacto 
nos dois países.

Como começou esta relação de coopera-
ção com os especialistas portugueses de 
hipertensão arterial (HTA)?
eu conheci vários médicos portu-
gueses em encontros internacio-
nais, como os Profs. Luís Martins 
e jorge Polónia, e os Drs. josé al-
berto Silva, Fernando Pinto e Paula 
alcântara, apenas para nomear 

alguns. Tornámo-nos amigos quan-
do nos apercebemos que tínhamos 
interesses comuns, hábitos diários 
semelhantes, humor e uma grande 
estima pelas pessoas. em 1984, 
visitei Portugal pela primeira vez 
(quando vim ao 1.º Fórum interna-
cional de avaliação dos Cuidados 
Cardiovasculares) e, desde essa 
época, tornei-me participante fre-
quente nas conferências organiza-
das no vosso belo País. 

O que é que Portugal e a Hungria têm de 
comum em termos de HTA?
a preponderância da hipertensão 
é muito semelhante: ambos os paí-
ses têm um risco muito elevado de 
doenças cardiovasculares, alto teor 
de sal nos alimentos, as pessoas 
fazem pouco exercício físico e as 
linhas orientadoras portuguesas e 

húngaras têm a mesma origem – a 
Sociedade europeia de Hiperten-
são. apesar disso, os componentes 
de risco cardiovascular são dife-
rentes, isto é, a taxa de acidente 
vascular cerebral (aVC) é muito 
elevada nos dois países, enquanto 
que o risco de enfarte agudo do 
miocárdio (eaM) é significativa-
mente menor em Portugal.

Em que medida as boas relações entre 
diferentes países podem ser uma ferra-
menta de combate às doenças cardiovas-
culares? 
a cooperação é muito importante. 
o combate a estas doenças não 
deve restringir-se às fronteiras na-
cionais. Cada país tem problemas 
específicos e ferramentas próprias, 
mas a partilha de conhecimentos 
pode contribuir para tratarmos 

SiMPóSio eSH/SPH
O Prof. Csaba Farsang será o primeiro conferencista da Sessão Plenária 
entre a Europen Society of Hypertension (ESH) e a Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH), que vai decorrer no 4.º Congresso Português de 
Hipertensão, no dia 5 de Fevereiro, às 10h30. O orador húngaro vai falar 
sobre as «taxas de diagnóstico e controlo da hipertensão na Europa». Esta 
sessão tem como temática de fundo «os problemas especiais na gestão 
da hipertensão», é moderada pelos presidente e ex-presidente da SPH, Dr. 
José Alberto Silva e Prof. Luís Martins, e conta ainda com as intervenções 
de António Coca (Barcelona) e Stéphane Laurent (Paris).

cada vez melhor os nossos doen-
tes. os médicos portugueses têm 
feito um grande trabalho no âmbito 
do tratamento não-farmacológico, 
de que é exemplo a redução do 
teor de sal nos alimentos. nós ain-
da não atingimos esse patamar, 
mas estamos a aprender imenso 
com a experiência portuguesa. 

Quer destacar algum momento especial 
da troca de experiências e conhecimen-
tos entre os médicos portugueses e hún-
garos? 
o primeiro Simpósio Húngaro-Por-
tuguês de Hipertensão foi um gran-
de sucesso. as apresentações do 
Prof. Luís Martins e do Dr. Fernando 
Pinto tiveram um grande impacto 
nos nossos conhecimentos e deram-
-nos vários tipos de aconselhamen-
to para sabermos lidar melhor com 
problemas específicos. nos dois 
dias seguintes a esse Congresso, 
os participantes continuaram a re-
ferir-se às suas apresentações!

Que futuro vislumbra para a cooperação 
entre as sociedades portuguesa e húnga-
ra de hipertensão?
Decidimos dar continuidade aos 
nossos esforços e esperamos ser 
capazes de organizar a próxima 
reunião conjunta, em 2011, no 
Congresso da Sociedade Portugue-
sa de Hipertensão. Por outro lado, 
vamo-nos mantendo informados uns 
aos outros das nossas actividades: 
reuniões nacionais, acções de for-
mação, convites para publicação 
de artigos científicos nas respecti-
vas revistas, etc.
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O que destaca des-
te primeiro ano à 
frente da Sociedade 
Portuguesa de Hi-
pertensão (SPH)?

esta Direcção tem-se empenhado 
em cumprir as metas a que se pro-
pôs aquando da tomada de posse. 
assim, temos promovido algumas 
sessões científicas (com o apoio de 
um laboratório da indústria farma-
cêutica) destinadas à angariação 
de novos sócios, que têm obtido 
grande participação. encontram-se 
já programadas duas novas acções 
deste tipo, a realizar durante o ano 
de 2010.

em relação à criação dos centros 
de excelência para o tratamento da 
hipertensão arterial no nosso País, 
um dos principais objectivos desta 
Direcção, devo frisar que já fo-
ram apresentadas as duas primeiras 
candidaturas. neste momento, estão 
em fase de avaliação e a decisão de 
reconhecimento será divulgada pela 
Sociedade europeia de Hipertensão 
no próximo Congresso europeu, em 
oslo, no próximo mês de junho.

Portugal é candidato à organização de um 
dos próximos congressos europeus de hi-
pertensão. Quais são os prognósticos so-

bre esta intenção?
Durante o mandato da Direcção 
que me precedeu (do Prof. Luís Mar-
tins), foi elaborada uma candidatu-
ra de Portugal à organização do 
Congresso europeu de Hipertensão 
de 2016, em Lisboa, mas a mesma 
foi rejeitada em detrimento da can-
didatura de Paris. É nossa intenção 
voltar a apresentar uma nova candi-
datura, desta vez para o Congres-
so de 2018, pois achamos que, 
se tal se vier a concretizar, será um 
reconhecimento do papel da SPH a 
nível europeu. 

É de assinalar que somos uma 
das maiores sociedades europeias 
de hipertensão em número de só-
cios e a única, para além da pró-
pria Sociedade europeia, a realizar 

    «Somos uma das maiores sociedades 
europeias de hipertensão»

Dr. José Alberto Silva
Presidente da SPH

José Alberto Silva é presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão desde Março de 
2009. Se a principal causa 
de morte no País é o acidente 
vascular cerebral (AVC), a 
hipertensão arterial acaba por 
ser o inimigo número um dos 
portugueses. Na preparação 
para o segundo ano de mandato, 
o internista reflecte sobre as 
linhas-mestras desta Sociedade.
› Rute barbedo ‹

um congresso nacional anualmente. 
ao mesmo tempo, sublinho que a 
nossa candidatura à organização 
da Summer School da Sociedade 
europeia de Hipertensão de 2013 
já foi aceite.

Se pudesse recuar a Março de 2009 e re-
pensar as suas principais medidas e acções 
enquanto presidente da SPH, mudaria al-
guma coisa?
É evidente que se pudéssemos re-
cuar no tempo, com a experiência 
que temos vindo a acumular, pro-
vavelmente, teríamos feito algumas 
coisas diferentes. Mas, no cômputo 
geral, penso que, através do es-
forço de todos, temos construído, 
paulatina mas eficazmente, uma 
Sociedade Portuguesa de Hiperten-

são cada vez mais «pujante», que 
se afirma a cada dia como uma in-
terlocutora privilegiada no combate 
à hipertensão arterial. Vejam só a 
dimensão científica e participativa 
que o nosso Congresso tem regista-
do ano após ano!

O que se pode esperar do futuro da SPH?
Queremos uma Sociedade ainda 
mais forte, multidisciplinar – como 
exige o âmbito da nossa actuação –, 
aberta à colaboração fraterna de 
todos os que connosco queiram 
trabalhar e que seja reconhecida 
pelos seus pares nacionais e euro-
peus (o que já se verifica). neste 
sentido, fiquei muito sensibilizado 
com o convite que me foi endereça-
do pelo presidente da Sociedade 
Portuguesa de oftalmologia, para 
proferir uma conferência sobre hi-
pertensão arterial no congresso que 
essa Sociedade realizou no passa-
do mês de Dezembro, em Vilamou-
ra. não podemos esquecer que o 
olho é um órgão-alvo da hiperten-
são e que nem sempre é aborda-
do nas nossas iniciativas. Por isso, 
nos simpósios que temos realizado 
para angariar novos sócios, temos 
incluído sempre um oftalmologista 
entre os conferencistas.

PalavraS Do PreSiDente  
Sobre a HiPertenSão
«Apesar de alguns sucessos, ainda é longo o caminho no sentido da detecção e do 
controlo dos hipertensos, conforme demonstram diversos estudos publicados em 
todo o mundo. Convivemos com este aparente paradoxo: temos bons doentes, bons 
médicos e bons fármacos, mas temos sido, de um modo geral, ineficazes! Muito 
deste insucesso deve-se às características da própria doença que é assintomática, 
evolutiva e crónica. O restante deve-se a factores externos a estes problemas, que 
tornam necessário o debate frequente e participativo de todos os agentes envolvi-
dos nesta problemática.»

A SPH vai apresentar candidatura 
para organizar o Congresso Europeu 

de Hipertensão de 2016

Ivo
 G

od
in

ho



2 010  j a n e i ro   NP

13

A Sociedade europeia de Hi-
pertensão (eSH, na sigla em 
inglês) ainda não reconheceu 

nenhum centro de excelência para o 
tratamento da hipertensão arterial 
(HTa) em Portugal. Mas, segundo o 
Dr. josé alberto Silva, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Hiperten-
são (SPH), «isso não quer dizer que o 
nosso País não tem qualidade assis-
tencial e investigacional». 

a eSH está a analisar as duas pri-
meiras candidaturas nacionais (por 
divulgar), que, para serem aprova-
das, precisam de obedecer a certas 
exigências técnicas, assistenciais e 
académicas. os resultados serão 
conhecidos em junho, no Congresso 
europeu de Hipertensão, em oslo. 

«É de desejar que outros cen-
tros portugueses sigam este exemplo 
e que apresentem as suas candida-
turas com a maior brevidade possí-
vel», apela josé alberto Silva. esta 

    
Centros de excelência 

de hipertensão serão 
conhecidos em breve
Portugal é dos poucos países europeus que ainda não 
tem qualquer centro de excelência para o tratamento da 
hipertensão arterial reconhecido pela Sociedade Europeia 
de Hipertensão. Contudo, esta é uma das principais 
bandeiras da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que 
está a apoiar a candidatura de dois centros nacionais.
› Rute barbedo ‹

vontade prende-se com o facto de os 
centros serem «unidades de referên-
cia para o diagnóstico e tratamento 
de todas as formas de HTa e para 
a participação em grandes estudos 
multicêntricos». 

em 2008, a eSH aprovou 22 can-
didaturas a centros de excelência, 
provenientes de 15 países. neste 
momento, os dados oficiais da So-
ciedade europeia de Hipertensão 
indicam a existência de 110 centros 
deste cariz em todo o mundo (108 
na europa – ver mapa – e os restan-
tes na austrália e no Líbano). 

o Prof. Stéphane Laurent, ex- 
-presidente da eSH (o seu mandato 
terminou em junho de 2009), expõe 
os requisitos necessários para que um 
serviço hospitalar se torne num centro 
de excelência: «É preciso ter um am-
biente médico e técnico adequado 
ao tratamento da HTa, em especial 
da hipertensão secundária. Por outro 

lado, o local já deve ser considerado 
uma referência nacional, tratando um 
número significativo de doentes. além 
do aspecto clínico, também a verten-
te académica é importante.»

Procuram-se  
«hipertensiologistas»
Stéphane Laurent frisa a importância 
dos centros de excelência no trata-
mento da HTa, bem como na forma-
ção de «hipertensiologistas». «estes 
centros conferem a confiança de que 
o País tem verdadeiros peritos no tra-
tamento da HTa. além disso, podem 
reagrupar-se para trabalhar em cola-
boração. em França, por exemplo, 
criámos uma rede de trabalho para a 
abordagem e estudo da HTa e con-
seguimos partir mais facilmente para 
a normalização de procedimentos, 
aliámos trabalhos de investigação e 

criámos um dinamismo diferente.» 
a criação dos centros de exce-

lência é «espectacular», segundo o 
especialista, porque «há muito mais 
trabalho de equipa, troca de ideias, 
intercâmbio de estudantes e activida-
de de investigação». e, apesar de a 
criação destas unidades ser conside-
rada uma medida «muito importante 
a nível nacional», torna-se ainda 
«mais relevante à escala europeia». 
Stéphane Laurent explica: «Se um dia 
tivermos de fazer um grande ensaio 
clínico sobre HTa, os centros de refe-
rência europeus já estão definidos.» 

o ex-presidente da eSH lança uma 
possível justificação para o facto de 
Portugal só criar os seus centros de 
excelência agora: «Talvez esse atraso 
se deva ao facto de a Sociedade Por-
tuguesa de Hipertensão se ter autono-
mizado muito recentemente…»

A redução do consumo de sal 
foi o tema que, em conso-
nância com a organização 

Mundial de Saúde (oMS), a SPH es-
colheu para assinalar o Dia Mundial 
da Hipertensão, 17 de Maio. Foram 
várias as actividades organizadas 
junto da população com o objectivo 
de sensibilizar para a importância 
do diagnóstico e tratamento da hi-
pertensão arterial (HTa). 

o Dia Mundial da Hipertensão 
2009 teve como «sede» a Maia, 
mas também se realizou uma acção 
de rua em Lisboa. nos dias que an-
tecederam o 17 de Maio, foram cria-
dos vários pontos de rastreio à HTa 

    
dia Mundial da Hipertensão 2009 em balanço

e outros factores de risco cardiovas-
cular. Com a colaboração do chef 
Chakall, realizaram-se workshops so-
bre comida saudável e sem sal. De-
pois, contando com a participação 
de figuras públicas como rosa Mota, 
decorreram várias acções desporti-
vas, que foram muito participadas. 

a SPH promoveu, ainda, um con-
curso de desenho nas escolas primá-
rias do concelho da Maia, destinado 
a premiar o melhor trabalho sobre 
o tema «Menos sal faz menos mal». 
Com o apoio da associação dos 
industriais de Panificação do norte 
(aiPan), divulgou-se o «PãoVida», de 
baixo teor salino, que acompanhou 

outros produtos saudáveis num peque-
no-almoço distribuído à população.

o presidente da SPH, Dr. josé al-
berto Silva, e outros membros, entre 
os quais o Prof. Luís Martins, o Dr. Fer-
nando Pinto e o Prof. Mário espiga 
de Macedo, foram muito solicitados 
pelos media, que aderiram em mas-
sa à divulgação destas iniciativas.

Falando sobre o tema do Dia 
Mundial da Hipertensão 2009, 
josé alberto Silva lembra que, em 
vez das seis gramas diárias de 
sal aconselhadas pela oMS, os 
portugueses consomem o dobro». 
Havendo uma relação directa entre 
o consumo de sal e o aumento da 

pressão arterial, que pode ter como 
consequência o acidente vascular 
cerebral, primeira causa de morte 
em Portugal, «a redução do consu-
mo de sal é um imperativo».

não havendo, ainda, acções pro-
gramadas para 2010, josé alberto 
Silva nota que, de um modo geral, 
«estas iniciativas aumentam a visibi-
lidade da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão junto da população e 
contribuem para a sua sensibilização, 
em prol da detecção e tratamento da 
HTa». Por isso, o próximo Dia Mun-
dial da Hipertensão contará, com 
certeza, com o forte investimento da 
Sociedade. Vanessa Pais

Distribuição dos Centros de 
Excelência no Tratamento 

da Hipertenbsão na Europa  
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    Hypertension 
summer school 
europeia vai 
realizar-se em 
portugal

Em 2008, a Sociedade Portu-
guesa de Hipertensão (SPH) 
apresentou a candidatura pa- 

ra organizar a Hypertension Sum-
mer School da Sociedade europeia 
de Hipertensão (european Society of 
Hypertension – eSH). em junho de 
2009, durante o Congresso anual 
da eSH, que decorreu em Milão, foi 
anunciado que a SPH foi a escolhi-
da para organizar a Summer School 
europeia daqui a três anos, em Se-
tembro de 2013. 

este é um dos eventos científicos 
mais importantes a nível europeu na 
área da hipertensão. não admira, 
pois, que a sua organização repre-

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão já começou 
os preparativos para a Hypertension Summer School 
europeia que, em 2013, vai decorrer em Portugal. 
Entretanto, a 7.ª Summer School portuguesa (de 
2010) começou a ser delineada logo após a última 
edição, que teve lugar no passado mês de Outubro.
› Sofia Filipe ‹

sente um enorme desafio, bem como 
um motivo de orgulho para a SPH. 
o Dr. Fernando Pinto é o coordena-
dor da Hypertension 
Summer School eu-
ropeia de 2013 e 
não hesita em afir-
mar que se trata de 
um «reconhecimento 
notório da capaci-
dade técnica e da 
qualidade científica 
da SPH». 

a promoção do 
estudo da hiperten-
são, o cuidado pos-
to na elaboração 

da candidatura e a organização 
anual da Summer School portugue-
sa, entre muitas outras actividades, 
terão contribuído para esta atribui-
ção. aliás, segundo o Prof. agosti-
nho Monteiro, «quando a Direcção 
da eSH soube que a SPH organiza 
todos os anos a sua Hypertension 
Summer School teve uma reacção 
de admiração, porque, habitual-
mente, as sociedades dos outros 
países não organizam este tipo de 
formações».

já arrancaram os preparativos 
para a Summer School europeia, 
que se realizará na terceira sema-
na de Setembro de 2013, no Hotel 
Solverde, em espinho. a iniciativa 
dirige-se, principalmente, aos médi-
cos em fase de formação (internato 
de especialidade), bem como aos 
que se dedicam à investigação, 

estando a realizar mestrado 
ou doutoramento na área da 
hipertensão. 

este curso deverá ter entre 
50 a 70 participantes, de-
signados pelas respectivas 
sociedades nacionais (cada 
sociedade de hipertensão es-
colhe dois ou três representan-
tes do seu país (o país orga-
nizador poderá ter um pouco 
mais). De carácter intensivo, 
a Summer School europeia 
terá uma carga horária de 7 
a 8 horas, durante sete dias, 
com uma forte componente 
interactiva (os formandos não 
assistirão com passividade às 
aulas, e serão incentivados a 
participar). embora o progra-
ma científico ainda esteja em 
elaboração, já foram endere-
çados alguns convites a pre-

lectores nacionais e estrangeiros. 
É objectivo da SPH proporcionar 

aos alunos uma excelente reunião 
com especialistas de grande relevo 

na área da hipertensão. «Queremos 
demonstrar que a aposta que a eSH 
fez não é errada», diz Fernando Pin-
to, que deposita fortes expectativas 
no sucesso da Hypertension Summer 
School de 2013. 

7.ª edição da Summer 
School portuguesa 
Por ser um local aprazível, o Vin-
tage House Hotel, no Pinhão, será 
palco da 7.ª Hypertension Summer 
School portuguesa. Marcada para 
o mês de outrubro, a edição de 
2010 terá como temáticas a ge-
nética, a investigação clínica e a 
epidemiologia.

os formadores vão ser os mesmos 
que estiveram na edição anterior, 
entre os dias 1 e 4 de outubro de 
2009, na qual foram abordados 
temas relacionados com epidemio-
logia, genética, fisiopatologia e 
farmacologia clínica. «a Medicina 
evolui e há necessidade de estimular 
as pessoas para novas perspectivas 
que se abrem na área cardiovas-
cular, em termos de prevenção e 
tratamento», frisa o Prof. agostinho 
Monteiro, criador e organizador 
deste evento científico.

De ano para ano, o interesse 
pela Summer School nacional tem 
aumentado. em 2009, de um uni-
verso de 44 candidatos, tiveram de 
ser seleccionados 22. Quase todos 
são internos das especialidades de 
Cardiologia, Medicina interna, ne-
frologia, Medicina Geral e Familiar 
e obstetrícia.

antes do curso, são fornecidos ar-
tigos científicos sobre os temas abor-
dados. «as classificações têm sido 
muito boas. os formandos partici-
pam bastante e é do nosso interesse 
dar as ferramentas essenciais para o 
enriquecimento na área da hiperten-
são e fomentar uma visão crítica», 
defende agostinho Monteiro.

queM venCeu a eDição De 2009? 
O melhor classificado na Hypertension Summer School portuguesa recebe uma bolsa de estudo. A Dr.ª Ana 
Luísa Neves, interna de Medicina Geral e Familiar na USF Camélias, integrada no Centro de Saúde Soares dos 
Reis, em Vila Nova de Gaia, foi a vencedora da 6.ª Hypertension Summer School. Por isso, terá a oportunidade 
de desenvolver um trabalho de investigação clínica na área da hipertensão, durante três meses, em Paris. 

«Esta é, seguramente, uma boa oportunidade de conciliar a actividade clínica com a investigação», afirma 
a vencedora, não escondendo o entusiasmo e sublinhando a «motivação e interacção entre formadores e alu-
nos», durante a Summer School. 

Com o intuito de cimentar as relações entre formandos, bem como a interactividade, a organização vai introdu-
zir uma novidade na sétima edição. «Realizaremos trabalhos de grupo, que posteriormente serão discutidos entre 
todos. O principal objectivo é incentivar a discussão e o espírito crítico», avança o Prof. Agostinho Monteiro.

Prof. Agostinho MonteiroDr. Fernando Pinto
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No combate à hipertensão 
arterial (HTa), o tratamento 
é essencial, mas a preven-

ção e controlo efectivos são também 
importantíssimos. e estas não são ta-
refas exclusivas das especialidades 
hospitalares, passando muito pela 
actuação dos médicos de família. 
Por isso, a Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH) aposta fortemente 
em acções de formação dirigidas a 
estes clínicos. 

a Comissão Temporária de For-
mação da SPH tem organizado al-
gumas iniciativas formativas, entre 
as quais se inclui a Hypertension 
Summer School, que conta já seis 
edições bem sucedidas. as reuni-
ões anuais sobre hipertensão, que 
decorrem em quatro hospitais (ver 
caixa «onde decorrem as reuniões 
hospitalares?»), são outro exemplo 
da aposta em formação. a mais 
antiga é a do Serviço de Cardiolo-
gia do Hospital de egas Moniz, da 
responsabilidade do Prof. josé Pinto 
Carmona e do Dr. josé nazaré.

Todas estas reuniões na área da 
HTa contam com o cunho científico 
da Comissão Temporária de Forma-
ção da SPH. Têm a duração de dois 
dias e são dirigidas a todos os interes-
sados, sobretudo internos, especialis-
tas e clínicos gerais da área contígua 

    (in)formar para melhorar a 
abordagem da hipertensão
O tratamento adequado, o controlo e a prevenção da hipertensão arterial estão, 
em parte, dependentes da actuação dos profissionais de Medicina Geral e Familiar. 
Uma preocupação da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que está prestes a 
ser concretizada, é proporcionar formação especializada a estes médicos.
› Sofia Filipe ‹

ao hospital onde são realizadas. 
em cada reunião, «foi feito um 

ponto da situação da hipertensão, 
tanto o nível internacional como ao 
nível do próprio centro». além dis-
so, «foram dadas informações sobre 
as novas guidelines e principais 
congressos, entre outros assuntos 
actuais da área», indica o Dr. joão 
Saavedra, presidente da Comissão 
Temporária de Formação, lançan-
do o desafio aos restantes centros 
hospitalares do País para acolherem 
estas acções de formação. 

Cursos para a Medicina 
Geral e Familiar
De âmbito mais alargado e com uma 
perspectiva mais ambiciosa, ainda 
para este mês de janeiro, estão 
programados cursos dirigidos aos 
especialistas de Medicina Geral e 
Familiar. o curso-piloto será ministra-
do na sede da Sociedade Portugue-
sa de Hipertensão e já está previsto 
realizarem-se os restantes no Porto, 
Matosinhos, Santa Maria da Feira, 
aveiro, Évora, Faro e Santarém.

em vez de se destinarem a clíni-
cos de locais diferentes, estes cursos 
são dirigidos às unidades de saúde 
familiar (USF), no sentido de reunir 
os seus profissionais. Com capa-
cidade para 15 a 20 formandos, 

cada curso será composto por qua-
tro sessões e, no final, realizar-se-á 
um exame de aproveitamento. além 
do diploma, os formandos recebem 
os diapositivos projectados durante 
as aulas e um livro (ver caixa «Pe-
queno tratado sobre hipertensão»).

e por que razão os médicos de 
Medicina Geral e Familiar são o 
alvo destes cursos? a maioria dos 
doentes hipertensos é observada por 
estes médicos antes de qualquer ou-

Pequeno trataDo Sobre HiPertenSão
O livro Curso de Formação em Hipertensão Arterial para Especialistas em Clínica Geral e Me-
dicina Familiar vai ser oferecido a todos os formandos no final do curso. Este manual aborda 
os inúmeros temas relacionados com a hipertensão arterial e será um instrumento de apoio 
essencial. Foi editado pelos Drs. João Saavedra e Paula Alcântara e teve a participação de 14 
especialistas de relevo na área.

Mais do que se dedicar à edição pontual de publicações como esta, a SPH incentiva a 
participação nos cursos de formação, reuniões científicas e congressos. «Não está no nosso 
âmbito publicar obras, mas, por vezes, sugerimos à Direcção da SPH que participe na edi-
ção de publicações que sirvam de normas, como os resumos das guidelines da Sociedade 
Europeia de Hipertensão», diz João Saavedra.

tro. assim, como explica o Dr. joão 
Saavedra, «estes clínicos estão na 
primeira linha da prevenção, trata-
mento e controlo da hipertensão». 
e continua: «É a esses profissionais 
que temos de fornecer informações e 
sugestões para detectarem, tratarem 
e controlarem melhor os hipertensos. 
Só deste modo é que conseguiremos 
ultrapassar este péssimo controlo – só 
cerca de 20% dos doentes tratados 
estão controlados.»

Dr. João Saavedra

onDe DeCorreM aS reuniõeS HoSPitalareS? 
• Serviços de Cardiologia e de Medicina Interna do Hospital Pedro Hispano
Responsáveis: Prof. Jorge Polónia e Dr. José Alberto Silva

• Serviço de Cardiologia do Hospital de São Sebastião, Santa Maria da Feira 
Responsáveis: Prof. Luís Martins e Dr. Fernando Pinto

• Serviço de Cardiologia do Hospital de Egas Moniz
Responsáveis: Prof. José Pinto Carmona e Dr. José Nazaré

• Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santarém
Responsável: Dr.ª Teresa Rodrigues (em 2009, não houve reunião)

   
novo livro distribuído no Congresso

O livro Hipertensão Arterial no Do-
ente Idoso, que estará disponível 
para entrega aos médicos no 4º 

Congresso, é o primeiro de um conjunto de 
obras que a Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão vai publicar nos próximos anos, com o 
objectivo de actualizar os temas mais relevan-

tes na área da hipertensão arterial (HTA). 
A coordenação deste primeiro livro ficou a cargo do Dr. José Nazaré, presidente-

-eleito da SPH, que justifica a escolha dos autores (Dr.ª Paula Alcântara, Dr.ª Paula 
Amado, Prof. José Pinto Carmona e Prof. João Gorjão Clara) com o facto de «terem 
actividade de reconhecido mérito nos temas que lhes foram atribuídos». A obra 
tem a chancela da Editora Adis e o apoio financeiro dos Laboratórios Servier. 

«A HTA sistólica isolada do doente idoso, amplamente abordada neste livro, é uma 
entidade muito prevalente e de difícil controlo, o que está na origem das altas taxas 
de ineficácia no tratamento da HTA», refere José Nazaré. Assim, um dos objectivos da 

publicação deste livro é tentar contornar esta realidade.
O presidente-eleito da SPH garante que «foram dissecadas as várias vertentes relacionadas 

com a HTA no doente idoso, especialmente no que se refere à prevalência e fisiopatologia, ao 
diagnóstico e avaliação clínica e à terapêutica que sofreu modificações importantes recentemen-
te, sobretudo no que se refere ao tratamento do doente muito idoso». 

Os autores, pela voz de José Nazaré, são da opinião que o resultado do seu trabalho se traduziu 
numa «obra que reflecte o estado actual da arte na avaliação do doente idoso, podendo contribuir 
para que o controlo da pressão arterial nestes doentes seja mais eficaz». Vanessa Pais

oS PróxiMoS livroS
› Hipertensão e Terapêutica Combinada. Livro patrocinado pela Sanofi-Aventis, prevendo-se a sua distribuição a partir do 4.º Congresso da SPH;
› Hipertensão e Repercussão sobre os Órgãos-alvo. Será entregue à editora a curto prazo e tem o patrocínio da Sanofi-Aventis;
› Hipertensão e Risco Cardiovascular. A entrega na editora está prevista para o final de Março e também é patrocinado pela Sanofi-Aventis.



Em setembro de 
2013, a Hypertension 
summer school da 
sociedade Europeia 
de Hipertensão 
vai realizar-se em 
portugal

o local que acolherá esta importante formação 
é o Hotel Solverde, em espinho. os prepa-

rativos já arrancaram e a iniciativa dirige-se aos mé-
dicos em fase de formação e aos que se dedicam à 

investigação na área da hipertensão arterial. a Summer 
School europeia, que costuma receber 50 a 70 formandos, 

terá uma carga horária de 7 a 8 horas e uma forte interacção 
entre formadores e «alunos». embora os temas ainda não estejam 

escolhidos, já foram endereçados convites a prelectores nacionais e 
estrangeiros.

7.ª Hypertension summer 
school da sociedade 
portuguesa de 
Hipertensão 

Será em outubro de 2010, no Vintage 
House Hotel do Pinhão. a 7.ª edição da 

Summer School portuguesa terá como temáticas 
principais a genética, a investigação clínica e 
a epidemiologia. De ano para ano, o interesse 
por esta formação tem aumentado. em 2009, 
de um universo de 44 candidatos, tiveram de ser 
seleccionados 22, quase todos internos das espe-
cialidades de Cardiologia, Medicina interna, Medi-
cina Geral e Familiar, obstetrícia e nefrologia.


