
P. 4

SimpóSio luSo- 
-húngaro
É uma novidade no Congresso Português 
de Hipertensão. Portugueses e húngaros 
vão ter uma sessão conjunta, que incidirá 
sobre a epidemiologia e a terapêutica da 
HTA nos dois países.

P. 5

preSidente da eSh  
em entreviSta
É polaco e assumiu a presidência da 
European Society of  Hypertension (ESH) 
em Junho de 2009. O Prof. Krzysztof  
Narkiewicz reflecte sobre os desafios da 
hipertensão arterial a nível europeu.

P. 12

preSente e futuro  
da Sph 
O presidente cessante, Dr. José Alberto 
Silva, e o presidente eleito, Dr. José 
Nazaré, falam sobre os principais 
objectivos actuais e futuros da  
Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

Congresso: 17 a 20 de Fevereiro, 2011

Novo estudo da SPH «esmiúça» 
hipertensão arterial e consumo 

salino dos portugueses
Actualizar, com mais rigor, a prevalência da hipertensão arterial e 
estimar a dimensão do consumo salino em Portugal: estes são os 

dois grandes objectivos do estudo que está a ser levado a cabo pela 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), em parceria com 
a Universidade Fernando Pessoa do Porto. Os resultados desta 

investigação pioneira estão previstos para o final do ano. P. 8
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 5.º CONGRESSO

Sociedades portuguesa e húngara de hipertensão reúnem-se para discutir  
os aspectos da HTA nos dois países, focando o que têm de comum 

Entrevista ao Prof. Krzysztof  Narkiewicz, presidente da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (ESH, na sigla inglesa)

Sessão Plenária entre a SPH e a Associação Portuguesa dos Médicos  
de Clínica Geral vai centrar-se na HTA no doente idoso e muito idoso 

«Inflamação vascular e função endotelial» é o tema da conferência 
inaugural, a cargo do Dr. Csaba Farsang 

A actualização terapêutica está no cerne do simpósio que vai reunir a  
SPH e a Sociedade Europeia de Hipertensão

 TEMA DE CAPA

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão está a realizar um estudo 
pioneiro e com objectivos ambiciosos. Actualizar, com mais rigor, a 
prevalência da hipertensão e avaliar a dimensão do consumo salino  
em Portugal são os dois grandes propósitos

 5.º CONGRESSO 

As actividades do Núcleo de Internos da SPH no Congresso e ao  
longo do ano 

«Infecção VIH e doença cardiovascular»: uma relação que vai ser  
abordada em mesa-redonda 

 VIDA DA SPH

Entrevistas ao presidente cessante, Dr. José Alberto Silva, e ao presidente 
eleito, Dr. José Nazaré, sobre o passado, o presente e o futuro da SPH

Destaques do primeiro Curso de Hipertensão para a Medicina Geral  
e Familiar, que terminou em Julho do ano passado 

Um balanço da 7.ª edição da Hypertension Summer School portuguesa 

Novidades da Summer School europeia de 2013, que vai decorrer 
em Portugal

Pormenores do livro Hipertensão Arterial e Proteção de Órgãos-alvo, 
que será lançado no Congresso 

As iniciativas da SPH no Dia Mundial da Hipertensão de 2010 
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Um Congresso  
à medida de todos

Este ano, esforçámo-nos por introduzir algumas inovações no programa cien-
tífico do Congresso Português de Hipertensão. Por um lado, tentámos não 
ser repetitivos em relação às edições anteriores; por outro, tivemos o cuida-
do de incluir os assuntos necessários à formação e actualização de todos os 
colegas, que se encontram, naturalmente, em diferentes níveis e têm neces-

sidades variadas. Foi um desafio trabalhoso, mas ultrapassado com o empenho de todos os 
membros da Comissão Organizadora do 5.º Congresso Português de Hipertensão. 

Antes de passar em revista o que está programado, gostaria de deixar claro que nada 
disto seria possível sem o apoio, mesmo em tempo de crise, da indústria farmacêutica. 
Também quero notar que já foi batido um recorde, mesmo antes de o Congresso começar: 
recebemos mais de 100 resumos de trabalhos para serem apresentados, que já estão a ser 
avaliados. Isto reflecte, claramente, o trabalho desenvolvido nas edições anteriores, o cres-
cimento do nosso Congresso e a sua expressão entre a comunidade médica.

A NãO PERDER… 
Entre as novidades do 5.º Congresso, gostaria de salientar o tema «Infecção VIH e doença 
cardiovascular», que a maioria de nós desconhece e que será discutido numa mesa-redonda. 
Especial destaque também para o tema «HTA e apneia do sono», que é um assunto muito in-
teressante e novo no âmbito do programa científico do Congresso Português de Hipertensão.

A sessão «Tratamento da HTA, outras abordagens» assume-se, como o próprio título 
indica, como um dos temas que trará mais novidades aos congressistas no âmbito do tra-
tamento da hipertensão arterial. «HTA nas crianças e adolescentes» é, igualmente, um 
assunto importante e diferente que permitirá aos congressistas ter uma perspectiva da 
casuística da HTA neste grupo, em Portugal, e de como podem ser aplicadas as guidelines 
a este grupo da porpulação portuguesa.

É preciso, ainda, sublinhar a mesa-redonda «Nutrição e estilos de vida na HTA» que, 
embora não seja um assunto propriamente novo no âmbito dos nossos congressos, traz 
novidades pela forma multidisciplinar com que será abordado. Seguindo as indicações da 
European Society of  Hypertension (ESH), esta sessão integrará outras classes de presta-
dores de cuidados de saúde, contando com colaborações das áreas da enfermagem, nutrição 
e medicina desportiva. 

CONTRIbUIçõES INTERNACIONAIS
Pela primeira vez no Congresso Português de Hipertensão, terá lugar um Simpósio Luso-
-Húngaro. Proposto pela Sociedade Húngara de Hipertensão, o interesse deste Simpósio 
prende-se com o facto de, apesar serem geograficamente distantes, Portugal e a Hungria 
terem o mesmo tipo de problemas relacionados com a HTA e com as suas consequências. O 
debate e a troca de experiências irão, com certeza, ser benéficos para os dois países.

De sublinhar também a conferência que será proferida pelo Prof. Krzysztof  Narkiewicz, 
actual presidente da ESH, sobre «Hipertensão arterial e sistema nervoso simpático». Este 
foi o tema da sua tese de doutoramento e considero que será uma conferência bastante in-
teressante, até porque abordará um assunto pouco falado nos congressos desta área.

Por último, embora já habitual no nosso Congresso, destaco o Simpósio SPH/ESH, para 
o qual contaremos com o contributo dos Profs. Stéphane Laurent, anterior presidente da 
ESH, e Peter Nilsson, secretário-geral da ESH, e dos Drs. Antonio Coca e Margus Viigi-
maa, vogais da Direcção da ESH. Margus Viigimaa vai falar sobre um tema pouco aborda-
do neste tipo de congressos, mas muito importante nesta área: «Disfunção sexual e HTA».

Sem querer revelar, para já, o programa social e cultural, adianto que seguimos a mesma 
ideia de inovação e novidade do programa científico. Não percam, no domingo, dia 20 de 
Fevereiro, o momento cultural que encerra o Congresso. Posso adiantar que terá um forma-
to diferente e que uma das oradoras é a Prof.ª Ana Paula Guimarães, directora do Instituto 
de Estudos de Literatura Tradicional, que falará sobre o livro Artes de Cura e Espanta-Ma-
les e sobre a representação do coração no cancioneiro popular. Esperamos agradar a todos! 

Sejam bem-vindos ao 5.º Congresso português de hipertensão!

Cristina Alcântara
Presidente da Comissão Organizadora

Já foi batido 
um recorde, 

mesmo 
antes de o 
Congresso 

começar: 
recebemos 

mais de 100 
resumos de 

trabalhos 
para serem 

apresentados
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Epidemiologia e terapêutica da HTA  
no Simpósio Luso-Húngaro

Apesar da distância geográfica entre 
Portugal e Hungria, existem várias se-
melhanças entre os dois países, nome-
adamente uma elevada incidência de 
hipertensão arterial (HTA) e de aciden-

tes vasculares cerebrais (AVC), bem como um marcado 
consumo de sal. «A partilha de conhecimentos com es-
pecialistas de outros países é sempre da maior impor-
tância, pois permite que aprendamos mutuamente com 
as experiências de cada um», reflecte o Dr. Fernando 
Pinto, palestrante no 1.º Simpósio Luso-Húngaro (realizado em 
Dezembro de 2009, no Congresso anual da Sociedade Húngara 
de Hipertensão) e, agora, no segundo encontro entre as duas So-
ciedades, durante o 5.º Congresso da SPH. 

A mesma perspectiva é partilhada pelo Dr. Csaba Farsang, ex- 
-presidente da Sociedade Húngara de Hipertensão e orador no Sim-
pósio: «Devemos ensinar-nos mutuamente sobre os esforços para 
combater a HTA. Nós, húngaros, podemos aprender muito com os 
nossos colegas portugueses sobre como influenciar as pessoas a fa-
zerem melhores escolhas e a reduzirem o consumo de sal e sobre 
como podemos usar a comunicação social para atingir esse alvo.» 

Além de «fazer um ponto de situação so-
bre a realidade hipertensiva nos dois países», 
como refere o presidente da SPH, Dr. José Al-
berto Silva, o simpósio «será uma oportuni-
dade para estreitar os laços de amizade que 
unem as duas Sociedades nacionais».

AVC, HTA E FIbRILHAçãO 
AURICULAR
Quanto à vertente científica do Simpósio Lu-
so-Húngaro, a relação entre AVC, hipertensão 
arterial e fibrilhação auricular vai assumir des-
taque nas intervenções dos especialistas na-
cionais, Dr. Fernando Pinto e Prof. Luís Martins. 

«A fibrilhação auricular (FA) é responsável 
por 15 a 20% dos casos de AVC», afirma, pe-
remptório, Luís Martins, que acrescenta: «Diria 
que cerca de 70% dos doentes desenvolvem 
FA porque têm hipertensão arterial.» A mes-

ma perspectiva é partilhada por Fernando Pinto: «A HTA aumenta 
a incidência de fibrilhação auricular por diversos mecanismos, que 
incluem o facto bem estabelecido de promover dilatação/remode-
lagem da aurícula esquerda.» Na sua apresentação, o cardiologista 
do Hospital de São Sebastião (em Santa Maria da Feira), vai «recor-
dar estes factos e apresentar dados recentes acerca da prevalência 
destas patologias em Portugal». 

Luís Martins, por sua vez, vai abordar a seguinte questão: «A fibri-
lhação auricular deve ou não condicionar as decisões terapêuticas 
nos doentes hipertensos?» O director do Serviço de Cardiologia do 
Hospital São Sebastião considera que sim, que a FA «deve influen-
ciar a escolha dos fármacos». «Os anti-hipertensores não são todos 
iguais; para além de actuarem na redução da pressão arterial, po-
dem, ou não, influenciar comportamentos da aurícula esquerda.»

O especialista refere que, para prevenir essa complicação fre-
quente, «os fármacos que actuam no sistema renina-angiotensina-
-aldosterona, nomeadamente os ARA e os IECA, são uma opção vá-
lida». «E, se o doente hipertenso já tem fibrilhação auricular, podem 
ser considerados alguns antagonistas do cálcio e os betabloquea-
dores, até porque têm um efeito anti-arrítmico», completa. 

Questões terapêuticas à parte, Luís Martins tem as melhores ex-
pectativas para o 2.º Simpósio Luso-Húngaro de Hipertensão, que 
decorre no terceiro dia do Congresso. E adianta: «Provavelmente, 
o próximo encontro não terá só a participação dos dois países, 
mas, provavelmente, também da Polónia…» 

No final de 2009, realizou-se o 
1.º Simpósio Luso-Húngaro, 
no Congresso da Sociedade 
Húngara de Hipertensão. 
Agora, é a vez de a SPH ser a 
anfitriã. O encontro entre as 
duas Sociedades acontece no 
sábado, 19 de Fevereiro, pelas 
15h30, e vai versar sobre os 
aspectos epidemiológicos e 
terapêuticos da hipertensão 
arterial nos dois países. 
Ana João Fernandes
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 Dr. Fernando Pinto Dr. Csaba Farsang  Prof. Luís Martins

O RISCO CARDIOMETAbóLICO NA HUNGRIA 
«Durante os últimos 15 anos, a Sociedade Húngara de Hipertensão organizou vários 
levantamentos epidemiológicos de grande escala», informa o Dr. Csaba Farsang. «Dispomos, 
agora, de dados sobre a evolução temporal dos factores de risco cardiometabólico na 
Hungria», refere o chefe do Centro Cardiometabólico do St. Imre Teaching Hospital de 
Budapeste, que partilhará essas informações no Congresso português.  
Fica aqui um resumo da situação na Hungria: «Enquanto a prevalência da HTA permanece 
estável, a da obesidade e da diabetes tem aumentado. Por outro lado, a incidência do 
AVC hemorrágico tem diminuído acentuadamente, ao passo que a taxa de AVC isquémico 
continua equivalente. A mortalidade coronária diminuiu acentuadamente, mas a 
prevalência de insuficiência cardíaca não se alterou. A taxa de hipertensos controlados 
aumentou de 14% (em meados de 1990) para 46%», aponta Farsang. E conclui: «As 
tendências benéficas registadas têm uma estreita relação com o melhor tratamento da HTA 
e dos outros factores de risco.»
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(www.eshonline.org), que infor-
ma e actualiza os seus utilizado-
res sobre as nossas actividades e 
programas educacionais. 

Que projectos ao nível da formação 
vão ser mantidos?
Há seis actividades educacionais 
e recursos que vão continuar: os 
seminários de ensino integrados 
na Hypertension Summer School; 
os cursos avançados de hiper-
tensão arterial; os cursos intensi-
vos que se realizam por todos os 
países da Europa; as newsletters 
científicas da ESH; e o European 
Textbook on Hypertension. Va-
mos, ainda, continuar a apostar 
no programa de ensino através 
do e-learning.

E ao nível da investigação, em que 
áreas considera importante apos-
tar?
Devemos centrar o nosso esforço 
em questões como o desenvol-
vimento, que se tem verificado, 
das lesões subclínicas nos ór-
gãos e melhorar a estratificação 
de risco dos doentes hiperten-
sos. Além disso, temos de estar 
atentos ao papel dos factores 
genéticos, à mudança dos estilos 
de vida, à melhoria da adesão do 
doente à terapêutica e à melhor 
protecção cardiovascular em do-
entes de alto risco.

Como encara a relação entre  
a ESH e a SPH?

A SPH é uma das sociedades nacionais que mais rapidamente se 
desenvolveu. Isso reflecte-se no número de projectos de investiga-
ção levados a cabo e em curso, no aumento da submissão de resu-
mos e nos artigos publicados. Também há cada vez mais médicos 
e cientistas portugueses a participar no Congresso anual da ESH. 

Estamos muito impressionados com a recente iniciativa portu-
guesa para a redução do consumo de sal. Refiro, ainda, que o cres-
cimento da SPH se reflecte também no facto de Portugal ser o an-
fitrião da Summer School da ESH em 2013. Em resumo, a SPH está a 
tornar-se num dos parceiros mais importantes da ESH.

 Já que falou na questão do consumo de sal, como deve ser encarada esta 
luta por toda a Europa?
Na minha opinião, devemos seguir os países com programas de 
sucesso. Temos de aprender com os líderes e, neste momento, são 
o Reino Unido, a Espanha e, claro, Portugal. Temos de envolver a 
comunicação social e as associações de doentes, mas temos tam-
bém de colaborar com a indústria alimentar e tentar influenciar o 
processo legislativo na União Europeia. 

Entrevista
 prof. Krzysztof narkiewicz
Presidente da European Society of Hypertension

«A SPH está a  
tornar-se num  
dos nossos parceiros 
mais importantes»

Presidente da European 
Society of  Hypertension 
(ESH) desde Junho de 
2009, o polaco Krzysztof  
Narkiewicz já faz parte 
da Direcção desta 
Sociedade desde 2005. 
Em entrevista ao Notícias 
Prévias, falou sobre o 
passado, o presente e o 
futuro da ESH e também 
sobre a sua relação com a 
Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH). 
Vanessa Pais

Que rumo está a seguir a ESH na sua presidência?
Estamos a dar continuidade a iniciativas de sucesso já em curso e 
continuaremos a investir na relação com as sociedades nacionais. 
Pretendemos iniciar novos projectos de investigação, como, por 
exemplo, um ensaio clínico de larga escala sobre doentes hiperten-
sos com histórico de AVC. Já lançámos o programa de formação atra-
vés do e-learning, em 2010, e continuamos a actualizá-lo. Pretende-
mos publicar, juntamente com a Sociedade Europeia de Cardiologia, 
as novas guidelines sobre hipertensão, em 2013, e desenvolver um 
registo de danos em órgãos-alvo (o TOD – Target Organ Damage).

Quais são essas iniciativas em curso a que têm dado continuidade?
Uma delas é o Programa Europeu para Especialistas em Hiperten-
são, que foi lançado pela ESH com o objectivo de promover, de 
forma mais efectiva, os métodos de tratamento da hipertensão 
arterial (HTA). A Rede Pan-europeia de Centros de Excelência na 
abordagem da HTA, que tem permitido a partilha científica, é outra 
iniciativa importante. Até Junho de 2010, contavam-se 128 centros 
aprovados, em 32 países europeus e cinco dos quais localizados 
em quatro países não-europeus 
(Austrália, China, Israel e Líbano). 

A InGenious HyperCare Network 
foi criada com o propósito de in-
tegrar genética, investigação clí-
nica e cuidados ao nível da HTA 
por toda a Europa. Além disso, 
sublinho o European Textbook on 

PROVA DE COMPANHEIRISMO DA SOCIEDADE EUROPEIA
O Prof. Krzysztof Narkiewicz falará sobre hipertensão e sistema nervoso simpático, na Conferência dos Presidentes, dia 
17 de Fevereiro, logo a seguir à conferência inaugural. Moderada pelo presidente da SPH, Dr. José Alberto Silva, esta 
conferência será «uma oportunidade de estreitar os laços de amizade e companheirismo que existem entre a SPH e a 
Sociedade Europeia de Hipertensão, e que têm vindo a ser sedimentados ao longo dos últimos anos através de uma 
colaboração activa nas realizações mais importantes da ESH», acredita José Alberto Silva. 

DR
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idoso na sessão SPH/APMCG

A sessão plenária entre a SPH e a APMCG, marcada 
para as 16h30 do dia 18 de Fevereiro, terá como 
tema a «Hipertensão arterial no doente idoso e 
muito idoso». De acordo com a Dr.ª Madalena Ba-
rata, coordenadora da sessão, a escolha «deve-se a 

um desafio cada vez mais presente nas consultas de Medicina Geral 
e Familiar: a prevenção, diagnóstico e controlo da hipertensão arte-
rial (HTA) nesta faixa etária, devido ao envelhecimento progressivo 
da população».

Durante a sessão plenária, serão apresentados «casos clínicos de 
doentes idosos e hipertensos que, por terem múltiplas patologias e 
antecedentes médicos, permitem discutir as dificuldades de diag-
nóstico, a abordagem terapêutica específica e os alvos de pressão 
arterial (PA) a atingir», afirma a coordenadora. 

O encontro será moderado por três especialistas que lidam dia-
riamente com a realidade do doente idoso e têm especial inte-

No segundo dia do 
Congresso, 18 de Fevereiro, 
será discutida a melhor 
abordagem ao nível da 
prevenção, tratamento e 
controlo da hipertensão 
arterial no doente 
idoso e muito idoso. Os 
desafios nesta área serão 
conhecidos na sessão 
plenária entre a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) e a Associação 
Portuguesa dos Médicos de 
Clínica Geral (APMCG).
Vanessa Pais

resse neste tema. O Prof. João 
Gorjão Clara, coordenador da 
Unidade Universitária de Ge-
riatria da Faculdade de Medi-
cina de Lisboa/Centro Hospi-
talar de Lisboa Norte, será um 
dos moderadores. Para este 
especialista, o grande desafio 
ao nível da HTA neste grupo de 
doentes está no seu diagnósti-
co e controlo. «A medição da 
PA no idoso é muito difícil de-
vido às alterações estruturais 
das artérias, próprias da idade 
e à grande variabilidade da PA 
nestes doentes», explica. 

Deste modo, para Gorjão 
Clara, é importante que se faça 
o diagnóstico correcto «com 
recurso ao registo de ambula-
tório da PA durante 24h», e só 

depois avançar para a terapêutica. Não se deve, ao primeiro sinal 
de PA elevada, optar por terapêuticas agressivas, porque isso tem 
nefastas consequências para o doente idoso que, normalmente, 
tem muitas outras patologias associadas», alerta. 

A moderar a sessão estará também a Dr.ª Rubina Correia, vice-
-presidente da APMCG, que enfatiza o facto de ser «difícil para os 
doentes entenderem a HTA como uma doença, pois, na maioria das 
vezes, é assintomática». Por isso, é aqui que reside «uma importan-
te área de intervenção do médico de família: educar os doentes so-
bre o que representa a HTA, a importância de a controlar e de haver 
um esforço para anular os factores de risco modificáveis».

É esta também a opinião do Dr. Luís Bimbo, especialista de Medi-
cina Geral e Familiar no Centro de Saúde de Borba, que também será 
moderador da sessão. «É necessário que exista uma boa relação mé-
dico/doente desde o início», sublinha. Luís Bimbo pretende partilhar 
a sua experiência e reforçar conhecimentos, «para poder dar mais 
anos à vida e mais alegria aos anos de todos os doentes». 

Logo a seguir à sessão de abertura do 5.º Congresso 
Português de Hipertensão, prevista para as 17h30, 
decorre a conferência inaugural do Dr. Csaba Far-
sang, do St. Imre Teaching Hospital, Cardiometabo-
lic Centre, Budapeste, Hungria, que tem por tema 

«Inflamação vascular e função endotelial». «Na minha apresenta-
ção, vou referir que o grau de inflamação das artérias pode indu-
zir a processos fisiopatológicos que conduzem à deterioração de 
diversas funções endoteliais e ao desenvolvimento de ateroscle-
rose», explica o especialista húngaro.  

Quanto a novidades, Csaba Farsang falará sobre os testes de la-
boratório e os métodos clínicos existentes que, «cada vez mais, são 

Inflamação vascular e função endotelial
capazes de detectar precocemente mudanças patológicas vascula-
res». Além disso, o orador vai abordar os diversos fármacos que po-
dem diminuir a inflamação vascular, tais como os antitrombóticos, 
os anti-inflamatórios, os agentes anti-TNFα, a terapêutica biológica 
e alguns medicamentos anti-hipertensores, como os IECA e os an-
tagonistas do cálcio. 

A terminar, o especialista húngaro vai pormenorizar quais os as-
pectos que os médicos devem ter em conta no tratamento da infla-
mação vascular em doentes hipertensos. «Deve-se ter em atenção 
que não são apenas os medicamentos que trazem benefícios vas-
culares, envolvendo as funções endoteliais, mas também os estilos 
de vida saudáveis», afirma Csaba Farsang.  Sara Pelicano

 Prof. J. Gorjão Clara Dr. Luís Bimbo

 Dr.ª Madalena Barata  Dr.ª Rubina Correia
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A primeira intervenção do Simpósio SPH/ESH será da 
responsabilidade do Prof. Peter Nilsson, secretário-
-geral da ESH, intitulada «Tratamento do doente 
diabético depois do estudo ACOORD». Na sua apre-
sentação, este especialista referirá que, no recente 

estudo Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes – Blood Pres-
sure (ACCORD-BP), um grupo de participantes (de um total de 4 733 
pessoas com diabetes tipo 2) foi indicado para terapêutica intensa. 
De acordo com Peter Nilsson, este tratamento consiste em «situar a 
pressão arterial sistólica abaixo dos 120 mmHg». 

No mesmo estudo, outro grupo de doentes foi submetido ao tra-
tamento tradicional da HTA, segundo o qual «a pressão arterial sis-
tólica deve situar-se abaixo do 140 mmHg», explica Nilsson. O tem-
po de acompanhamento foi de 4,7 anos. Após um ano, no primeiro 
grupo, a pressão arterial sistólica estava nos 119,3 mmHg, enquanto 
que, no outro grupo, os valores situavam-se nos 133,5 mmHg. 

Peter Nilsson comenta que, «nos doentes com diabetes tipo 2, a 
pressão arterial abaixo dos 120 mmHg não corresponde a uma re-
dução do número de eventos cardiovasculares». Esta mensagem é 
igualmente transmitida por outros estudos, como as análises post-
hoc dos estudos International Verapamil-Trandolapril Study (INVEST) 
e Treating to New Targets (TNT). 

Por isso, o secretário-geral da ESH afirma que «o consenso ge-
ral relativamente ao tratamento da HTA em doentes com diabetes 
tipo 2 aponta, agora, para um controlo da pressão arterial sistólica 
entre os 130 e135 mmHg». E acrescenta: «Está provado que os inibi-
dores da enzima de conversão da angiotensina são protectores car-
diovasculares e os antagonistas dos receptores da angiotensina II 
são nefroprotectores.»

HIPERTENSãO ARTERIAL E AVC
O Prof. Antonio Coca, da Unidade de Hipertensão do Instituto de 
Medicina e Dermatologia do Hospital Clínico de Barcelona, é res-
ponsável pela segunda intervenção do Simpósio SPH/ESH e vai fa-
lar sobre «Doentes com risco de AVC: metas da pressão arterial para 
prevenção vascular cerebral na hipertensão». 

De acordo com este especialista, em 2009, «uma revisão das 
guidelines europeias recomendou que a pressão arterial (PA) fosse 
reduzida para diminuir a ocorrência de AVC, com o uso das cinco 
classes de anti-hipertensores e suas combinações disponíveis no 
mercado». Contudo, «apesar de estar provado que níveis de PA bai-
xos podem reduzir o risco de AVC, não estão ainda determinados 
os valores ideais dessa redução».

O especialista espanhol acrescenta que «estudos recentes apon-
tam que a redução dos lípidos, mesmo em doentes hipertensos com 
valores de lipídicos normais, pode ser um factor primário de preven-
ção do AVC». «É uma das principais causas de mortalidade na Europa 
e no mundo», sublinha Antonio Coca, referindo-se ao AVC. 

Dados da Organização Mundial de Saúde, de 2002, revelam que 
a Rússia é o país com maior taxa de mortalidade devida ao AVC, se-
guida pelo Quirguistão. Portugal está ligeiramente acima da média 
europeia, com pouco mais de 100 mil mortes anuais (ver gráfico). 

COMbINAçõES TERAPêUTICAS – SITUAçãO ACTUAL 
Depois de fazer um ponto da situação das possibilidades terapêu-
ticas da HTA já conhecidas, o Prof. Stéphane Laurent, do Hospital 
Européen Georges Pompidou, em França, vai responder à questão: 
que combinação terapêutica prescrever? 

No dia 19 de Fevereiro, sábado, pelas 10h30, vai decorrer o Simpósio da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH) com a Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH, na sigla inglesa). Sob 
o tema «Actualizações na hipertensão», as intervenções debruçar-se-ão sobre a relevância de 
manter a pressão arterial em baixos níveis e as novas combinações terapêuticas. 
Sara Pelicano

Para sustentar as suas explicações, este especialista refere que 
«em estudos como Losartan Intervention For Endpoint [LIFE] e o 
Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial [ASCOT] ficou demons-
trado que os eventos cardiovasculares são menos frequentes quan-
do se utiliza uma terapêutica baseada na combinação de IECA com 
bloqueadores dos canais de cálcio, ou uma combinação de ARA II 
com diurético, do que quando se usa uma combinação de betablo-
queante com diurético». Em conclusão, Stéphane Laurent sublinha 
que as recomendações de 2009 da ESH insistem na combinação 
prioritária de quatro classes farmacológicas: IECA, ARA II, bloquea-
dores dos canais do cálcio e diuréticos. 

A opinião do presidente da SPH, Dr. José Alberto Silva

«Tem sido tradição a realização, durante o Congresso, de um simpósio 
entre a SPH e a ESH. É um momento solene que tem vindo a cimentar 
os laços de amizade que une a nossa Sociedade à sua congénere 
europeia. Convém salientar que são estas duas sociedades as únicas da 
Europa com um congresso anual. 
A ESH tem reconhecido o crescimento e a qualidade da intervenção da 
nossa jovem Sociedade. E, com o reconhecimento dos primeiros centros 
de excelência da ESH no nosso País (já temos três e, seguramente, mais 
virão) demos mais um passo na nossa afirmação. 
Este Simpósio constituirá, assim, um dos momentos altos do 
Congresso e reafirmará a colaboração activa que os hipertensiologistas 
portugueses desenvolvem com a liderança europeia nesta área.»

  

Stroke mortality in European Countries:Stroke mortality in European Countries:

WHO 2002WHO 2002
Yearly adjusted mortality rate by 100,000 inhabitantsYearly adjusted mortality rate by 100,000 inhabitants
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a SPH está a levar a cabo estudo pioneiro 

e com objectivos ambiciosos

«Que eu tenha conhecimento, nenhum 
estudo desta amplitude e com este tipo 
de variáveis foi alguma vez realizado em 
qualquer parte do mundo.» É desta for-
ma que o Prof. Jorge Polónia evidencia o 

«desafio» que constitui o estudo de que é coordenador e que está 
a ser levado a cabo pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH), em parceria com a Universidade Fernando Pessoa do Por-
to. No terreno desde Dezembro passado, a investigação, composta 
por uma amostra de mais de três mil indivíduos a nível nacional, 
tem objectivos ambiciosos. Vejamos quais. 

ACTUALIzAR A PREVALêNCIA DA HTA
O Estudo da Prevalência, Tratamento e Controle da Hipertensão Ar-
terial em Portugal (ver caixa), levado a cabo em 2003 também sob 
a égide da SPH e coordenado pelo Prof. Mário Espiga de Macedo, 
apontou uma prevalência de 42,1% de portugueses hipertensos. 
Em 2008, foi realizada uma actualização deste estudo que sugeriu 
uma subida na prevalência da HTA para os 45,6% (ver caixa). No en-
tanto, segundo o Prof. Luís Martins, director da Faculdade Ciências 
da Saúde da Universidade Fernando Pessoa e anterior presidente 
da SPH, ainda «é necessário actualizar melhor os dados que exis-
tem, pois a HTA é uma situação evolutiva».  

Mas o novo estudo da SPH vai para além da «mera» actualização 
da prevalência da HTA e da taxa de controlo da doença. «Tentámos 
ultrapassar algumas imprecisões metodológicas que se verificaram 
no estudo anterior», esclarece Jorge Polónia. «Os registos tensionais 
deste levantamento não resultam de medições da pressão arterial 
(PA) num único dia (como foi efectuado no estudo de 2003), mas de 
medições repetidas em dias distintos, com um período de interva-
lo na ordem dos oito a 15 dias, como ditam as recomendações, de 
modo a conferir mais rigor na determinação dos valores reais da PA.» 
Essa metodologia vai, assim, excluir doentes mal classificados como 
hipertensos. «Num estudo-piloto efectuado por nós em 2009, com 
recurso ao registo tensional em dois dias, verificámos que a preva-
lência da HTA descia em cerca de 7%», refere Jorge Polónia.

Além dessa novidade, o estudo vai tentar obter dados para a 
compreensão do fenómeno designado de «hipotensão postural». 
«É provável que, em determinados grupos de indivíduos, os valores 
tensionais medidos na posição de sentado possam não ter muito a 
ver com os valores da actividade quotidiana», assume Jorge Poló-
nia. «Daí a necessidade de sabermos também a prevalência deste 
fenómeno, importante em termos de doença cardiovascular, so-
bretudo em indivíduos mais idosos.» 

Este estudo patrocinado pela SPH pretende ser representativo 
não só da realidade da hipertensão em Portugal, como também 
da realidade a nível regional. «Queremos perceber se se confirmam 
as diferenças que, aparentemente, existem entre as diversas áreas 
geográficas do nosso território», afirma Luís Martins. De resto, de 
acordo com Jorge Polónia, pretende-se também verificar «se existe 
ou não um aumento dos perfis genéticos que permitem estabele-

Actualizar, com mais rigor, a prevalência da hipertensão arterial (HTA) e 
avaliar a dimensão do consumo de sal em Portugal: estes são os dois grandes 
objectivos do estudo patrocinado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH), que está no terreno desde Dezembro. Os resultados desta investigação 
pioneira a nível mundial estão previstos para o final deste ano. 
Ana João Fernandes

cer uma relação causal entre a PA, o consumo de sal e a prevalência 
dos acidentes vasculares cerebrais (AVC)». 

ESTIMAR O CONSUMO DE SAL 
A par da actualização rigorosa da prevalência de hipertensão arte-
rial no território português, este estudo da SPH vai ainda estimar a 
taxa de sal consumida pelos portugueses diariamente. «Este é um 
dos objectivos inovadores», considera Jorge Polónia. «Desde que 
foi desenvolvida a hipótese de que uma elevada ingestão salina 
pode ser um factor importante para explicar o facto de Portugal ter 
uma taxa de AVC e até de cancro do estômago muito superior à de 
outros países europeus, torna-se fundamental estudar o consumo 
de sal no País de forma rigorosa», acrescenta. 

45,6% dos portugueses com mais 
de 18 anos são hipertensos

Apenas 33,9% dos doentes estão a ser tratados

64% dos hipertensos não sabem que o são

Somente 7,6% têm a doença controlada

Dados do Estudo da Prevalência, Tratamento e Controle da Hipertensão 
Arterial em Portugal (recolhidos em 2003 e actualizados ao longo dos 
últimos anos). Com uma metodologia mais rigorosa, o novo estudo da SPH 
permitirá saber se estes números ainda são reais ou se se alteraram.

O que sabemos agora? 
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SObRE O LIVRO
A obra Artes de Cura e Espanta-Males compila mais de cinco mil fichas de receitas 
de medicina popular portuguesa (incluindo rezas, ladainhas e remédios para várias 
doenças), que foram recolhidas pelo etnomusicólogo Michel Giacometti, entre 1959 e 
1990, data da sua morte. No «esquecimento» desde então, o espólio foi recuperado em 
2002 e publicado sete anos mais tarde, sob a coordenação de Ana Paula Guimarães, Ana 
Gomes de Almeida e Miguel Magalhães e conta com os comentários de outros médicos, 
investigadores, poetas e artistas. Um livro onde a riqueza etnográfica das rezas, ladainhas 
e mezinhas é exposta aos olhares actuais de várias especialidades médicas.

Medicina popular  
em destaque na sessão cultural

«Coma sete piolhos misturados com azeite e alhos para 
curar icterícia. E, se tiver impigens, unte-as de manhã 
em jejum com tinta de escrever, dizendo: “Impigem ra-

binja, assim tu medres tanto quanto eu hoje comi e bebi.”» Eis uma 
entre muitas receitas patentes no livro Artes de Cura e Espanta-Males 
– espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti, lan-
çado em Novembro de 2009 (esgotado durante os primeiros meses 
de 2010 e com segunda edição publicada em Janeiro último). 

Está visto que ingredientes não faltam para que a sessão cultu-
ral do Congresso (a decorrer no domingo, 20 de Fevereiro, pelas 
11h45) capte o interesse da audiência, já que o livro – coordenado 
pela Prof.ª Ana Paula Gui-
marães, directora do Ins-
tituto de Estudos de Lite-
ratura Tradicional (IELT) 
da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de 
Lisboa; pela Prof.ª Ana 
Gomes de Almeida, car-
diologista; e pelo Dr. Mi-
guel Magalhães, inves-
tigador – vai ser um dos 
temas centrais. 

 Prof.ª Ana Paula 
Guimarães

RESULTADOS VãO SER «úTEIS»
«Trata-se de um estudo pesado, que demorou muito tempo a ser 
concebido e a pôr no terreno», afirma Luís Martins, assegurando 
que, não obstante um atraso inicial, haverá, certamente, resultados 
concretos para apresentar até ao final deste ano. E, de acordo com 
Jorge Polónia, «todas as conclusões que se tirarem vão ser de uma 
utilidade imensa». 

O presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Dr. José 
Alberto Silva, concorda: «Os dados que viermos a obter servirão para 
nos situarmos em relação à prevalência da HTA e ao consumo de sal 
e termos ferramentas que nos ajudarão a implementar estratégias 
correctas no combate pelo maior controlo da tensão arterial nos 
nossos doentes.» Por outro lado, o estudo «poderá servir como aferi-
ção do trabalho que foi realizado ao longo destes anos na área da de-
tecção, tratamento e controlo dos doentes hipertensos», considera. 

Luís Martins, por seu turno, crê que o estudo vai demonstrar que, 
apesar de a prevalência da HTA se afigurar, à partida, mais ou me-
nos sobreponível aos resultados apurados em 2003, «a sua taxa de 
controlo terá melhorado». «Penso que haverá uma maior consciên-
cia da necessidade de controlar a pressão arterial, decorrente de 
todo o esforço que tem sido feito, por várias instituições e pela SPH 
em particular», reflecte. 

Sejam os resultados do estudo mais ou menos animadores, 
Luís Martins é peremptório: «A minha opinião é que não devemos 
abrandar a pressão nos media, continuando a informar sobre a re-
lação do consumo salino com a hipertensão arterial e, consequen-
temente, com o AVC.» 

Moderada pelo Dr. Rasiklal Ranchhod, a sessão vai assumir um 
formato em jeito de tertúlia, visto que intervêm Ana Paula Guima-
rães e Ana Almeida. De referir que outro dos assuntos abordados 
serão as representações do coração na Medicina, nas artes e nas 
crenças populares.

Na perspectiva de Ana Paula Guimarães, a literatura tradicio-
nal não dista tanto quanto se possa pensar da esfera médica. 
«São áreas diferentes, mas têm afinidades», considera. É, de res-
to, o que se vai demonstrar na sessão cultural, que, para Rasiklal 
Ranchhod, vai, certamente, «encerrar o Congresso com chave de 
ouro».  Ana João Fernandes

 O Prof. Jorge Polónia é o 
coordenador do estudo da SPH que, 
em parceria com a Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade 
Fernando Pessoa (dirigida pelo 
Prof. Luís Martins), vai actualizar 
a prevalência da HTA e estimar o 
consumo de sal em Portugal. 

Note-se que um estudo-piloto, coordenado também por Jorge 
Polónia em 2006, que avaliou a excreção urinária de sódio ao longo 
das 24 horas em cerca de 400 indivíduos, sugeriu que a taxa média 
de consumo de sal por dia em Portugal é de 12 gramas, ou seja, o 
dobro da quantidade recomendada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). «Mas nós precisamos de ter uma confirmação desses 
dados, até para verificar se, por exemplo, em zonas do País onde há 
uma maior taxa de AVC, existe, de facto, um maior consumo sali-
no», afirma Jorge Polónia. 

Por isso, este estudo vai determinar o consumo de sal pela po-
pulação portuguesa através do registo da excreção urinária de só-
dio ao longo das 24 horas (na mesma amostra de mais de três mil 
indivíduos). Além disso, acrescenta o coordenador, «há também 
a possibilidade de avaliar e relacionar a excreção de albumina na 
urina, um importante marcador de lesão nos órgãos-alvo, com o 
consumo de sal e os valores da pressão arterial, o que também é 
algo pioneiro», considera Jorge Polónia. 
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O NISPH, com o apoio da Direcção da SPH, propôs-se 
organizar, em 2010, pequenos cursos de formação mé-

dica contínua, um pouco à imagem do que já fez no Con-
gresso Português de Hipertensão, mas preenchendo o vazio 
formativo que fica entre congressos e tornando estas inicia-
tivas mais regulares. Estas formações (ver tabela) tiveram a 
duração de uma tarde e foram estruturadas seguindo o mo-
delo dos Pequenos-Almoços do Congresso: sessões interac-
tivas, práticas, pragmáticas, com prelectores de referência 
clínica e incluindo a distribuição de material de apoio cien-
tífico. Estas sessões foram concretizadas nas três diferentes 
regiões do País, facilitando, assim, o acesso dos diferentes 
elementos do NISPH a esta formação de referência. 

Salienta-se a qualidade das apresentações e dos debates 
informais, mas incisivos, que se geraram nas sessões, deven-

do enaltecer-se o espírito académico e de pronta disponibi-
lidade de todos os prelectores que, desde a primeira hora, se 
entusiasmaram com esta nova iniciativa do NISPH. Deve 
também ficar documentado o papel importante que tive-
ram na organização local destas sessões o Dr. Pedro Neves 
(sessão do Norte), a Dr.ª Clarinda Neves (sessão do Centro) 
e a Dr.ª Ana Tornada (sessão do Sul). 

 dr. pedro Cunha
Coordenador do Núcleo 
de Internos da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão 
(NISPH)

REGIão LoCAL DATA PRELECToRES TEMAS

Norte Amarante 15 de Maio

Prof. Agostinho Monteiro Hipertensão no jovem. Como rastrear, implicações terapêuticas e 
diagnósticos diferenciais

Prof. Jorge Cotter Lesão subclínica em órgão-alvo (valor prognóstico, implicações 
terapêuticas): doença renal crónica e microalbuminúria

Dr. José Alberto Silva Implicações clínicas das novas linhas de orientação da ESH (2009)

Centro
Condeixa- 
-a-Nova

22 de Maio

Dr. Fernando Pinto Lesão subclínica em órgão-alvo (valor prognóstico, implicações 
terapêuticas): rigidez arterial e aterosclerose

Dr. Mesquita Bastos Hipertensão arterial e doença cardíaca: implicações na prevenção, 
diagnóstico e terapêutica

Dr.ª Luísa Moreira Hipertensão arterial na mulher: particularidades no diagnóstico, 
terapêutica e prognóstico

Sul Palmela 13 Novembro

Prof. Brás Nogueira HTA e a genética na prática clínica

Prof. Pinto Carmona HTA secundária a apneia obstrutiva do sono: risco cardiovascular global, 
diagnóstico e implicações terapêuticas

Dr.ª Cristina Alcântara Hipertensão secundária a doença endócrina: para lá do 
hiperaldosteronismo

o espaço científico dos internos no Congresso

Organizados pelo Núcleo de 
Internos da Sociedade Portu-
guesa de Hipertensão (NISPH), 
os dois pequenos-almoços de 
trabalho que vão decorrer no 

5.º Congresso (nos dias 18 e 19 de Fevereiro, 
às 7h30) pretendem «discutir, de forma livre 
e descomplexada, as dúvidas» dos internos 
«com especialistas nacionais consagrados», 
afirma o Dr. Bruno Piçarra, interno de Cardiolo-
gia do Hospital Espírito Santo, em Évora, e um dos responsáveis pela 
organização destas sessões. 

«Ritmos circadianos da tensão arterial – monitorização ambulató-
ria da pressão arterial (MAPA): casos práticos» é o tema da primeira 
sessão, que tem como oradores o Prof. Pinto Carmona e a Dr.ª Ma-
dalena Barata. «Serão abordadas as oscilações das variáveis bioló-
gicas endógenas envolvidas na regulação da tensão arterial (TA) ao 
longo das 24 horas, assim como as respostas biológicas aos estímu-
los externos e modulação desses mesmos mecanismos através da 
cronoterapêutica. Também se falará sobre as diferentes formas de 

O Núcleo de Internos da SPH volta a ter um espaço próprio no 
Congresso – os pequenos-almoços de trabalho. Casos práticos de MAPA 
e controlo da hipertensão no AVC são os temas em destaque este ano.

HTA secundária, através de exemplos práticos 
ilustrados por MAPA», adianta a Dr.ª Ana Torna-
da, interna de Medicina Interna do Hospital de 
Santa Maria (HSM) e também organizadora dos 
pequenos-almoços de trabalho. 

O programa do dia 19 de Fevereiro, a cargo 
do Prof. Victor Oliveira e da Dr.ª Patrícia Ca-
nhão, neurologistas do HSM, será dedicado ao 
tema «Controlo da HTA no acidente vascular 
cerebral: fase aguda e subaguda». «Esperamos 

ver debatidas questões como os valores óptimos da TA na fase agu-
da do AVC, as circunstâncias em que deverá ser instituída terapêutica 
anti-HTA na fase aguda e na fase subaguda do AVC, após a alta hospi-
talar, de forma a prevenir a recorrência», diz Ana Tornada.

O NISPH revela ter «elevadas expectativas» relativamente aos pe-
quenos-almoços de trabalho, até porque «os temas resultam da von-
tade expressada pelos próprios congressistas», sublinha Bruno Piçarra. 
E Ana Tornada conclui: «Esperamos que a tendência de participação 
crescente nestas sessões se intensifique este ano, de forma a promo-
ver a partilha de conhecimentos e experiências.»  Ana João Fernandes

 Dr. Bruno Piçarra  Dr.ª Ana Tornada
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nos doentes infectados pelo VIH

«Infecção VIH e doença cardiovascular» é um dos temas inovadores do  
5.º Congresso Português de Hipertensão. Numa mesa-redonda, no dia 18 
de Fevereiro, às 10h30, os especialistas debruçar-se-ão sobre a relação desta 
infecção com a hipertensão arterial, as alterações metabólicas, a doença cardíaca 
e a doença renal. Para já, os oradores destacam os pontos-chave dessa sessão.

Infecção VIH e hipertensão arterial

 dr.ª paula alcântara, 
assistente hospitalar 
graduada de Medicina 
Interna no Hospital de 
Santa Maria

«O aumento da esperança média de vida dos doentes 
infectados com o vírus da imunodeficiência huma-

na (VIH) e o tipo de terapêutica anti-retroviral a que estão 
sujeitos aumentam os factores de risco cardiovascular nes-

tes indivíduos, onde se inclui a hipertensão arterial (HTA). 
Assim, começa a ser cada vez mais importante discutir este 
assunto e estarmos alerta para as especificidades destes 
doentes. A mesa-redonda «Infecção VIH e doença cardio-
vascular» assume-se como um passo nesse sentido.

Está cientificamente comprovado que a infecção VIH e 
a terapêutica anti-retroviral fazem aumentar os níveis de 
pressão arterial. Mas o desafio ultrapassa o diagnóstico. É 
essencial estar alerta para as interacções medicamentosas, 
nomeadamente entre os anti-hipertensores e os anti-retro-
virais. A escolha e adaptação da terapêutica nem sempre 
são fáceis. Por isso mesmo, a minha participação na mesa- 
-redonda terá como objectivo alertar para o diagnóstico da 
HTA nos doentes infectados com VIH e para os desafios im-
postos pela terapêutica.»

Infecção VIH e doenças metabólicas

dr. Fernando gonçalves, 
internista no Hospital CUF 
Descobertas

«A infecção pelo VIH e a terapêutica anti-retroviral 
condicionam alterações metabólicas. Na mesa-

redonda, irei debruçar-me, sobretudo, nas alterações da 
distribuição da gordura, na dislipidemia e nas alterações do 
metabolismo da glicose.

Com o aumento da esperança média de vida dos doentes 
infectados pelo VIH, estas alterações acarretam não só um 
aumento da morbilidade e da mortalidade cardiovascula-
res, como também alterações psicológicas decorrentes da 
lipodistrofia. O desafio que nos espera é que muitas des-
tas alterações não têm tratamento específico e obrigam a 
modificações na terapêutica anti-retroviral, assim como a  
necessidade de  associar mais medicamentos.»

Infecção VIH e doença renal

dr. José antónio Lopes, 
assistente hospitalar do 
Serviço de Nefrologia do 
Hospital de Santa Maria

«A doença renal é uma complicação frequente no do-
ente com infecção por VIH e associa-se ao aumento 

da morbilidade e da mortalidade. O espectro da doença 
renal é muito variável e são múltiplos os factores que estão 
implicados na sua etiopatogénese, entre os quais a própria 
infecção pelo VIH, a terapêutica anti-retrovírica e outros fár-
macos como os antibacterianos e os antifúngicos. 

A estratégia de prevenção e identificação da progressão 
da doença renal nestes doentes passa pelo controlo dos 
factores de risco, como, por exemplo, a HTA e a diabetes 
mellitus, assim como pela monitorização regular da função 
renal e da proteinúria; pela adaptação da posologia dos fár-
macos à função renal do doente; pela implementação de 
estratégias específicas de nefroprotecção; e pela referen-
ciação e articulação com a Nefrologia. 

Tendo estas considerações em linha de conta, na mesa-re-
donda, irei focar-me no espectro da doença renal no âmbito 
da infecção por VIH, incidindo, também, na contribuição da 
doença renal para o aumento da morbilidade e da mortali-
dade cardiovasculares nesta população de doentes.»

Nota: O Prof. José Silva Cardoso, cardiologista 
no Hospital de São João, será também um dos 
oradores desta mesa-redonda e irá falar sobre 

«Infecção VIH e doença cardíaca».

DR

SX
C
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O DR. JOSÉ ALBERTO SILVA FAz O…
Balanço do mandato 2009-2011

Está prestes a abandonar a presidência da SPH. Fá-lo com o senti-
mento de dever cumprido?
Sim, sinto que cumpri o meu dever. Provavelmente, algumas ta-
refas ficaram por realizar, mas, seguramente, não foi por falta de 
empenho nem de responsabilidade minha e da Direcção a que tive 
a honra de presidir.

Estes dois anos deixam-lhe saudades? 
Não sou muito de sentir saudades do passado. Prefiro pensar que o 
futuro é o que mais interessa e é para lá que se faz o rumo. Mas olho 
com alguma nostalgia estes dois anos, que passaram tão depressa…

Que vitórias identifica no seu mandato?
Há vários pontos do meu mandato que me enchem de orgulho: o 
perpetuar da memória da Sociedade, com a homenagem a alguns 
dos nomes que marcaram esta área do conhecimento; o reconhe-
cimento dos primeiros centros de excelência da ESH em Portugal 
[que são a Unidade de Hipertensão e Risco Cardiovascular do Hos-
pital Pedro Hispano, em Matosinhos, e o Centro para a Investigação 
e Tratamento de Hipertensão e Risco Cardiovascular do Serviço de 
Medicina Interna do Hospital de Guimarães. A candidatura da Uni-
dade de Hipertensão do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tam-
bém já foi aceite e esta Unidade receberá certificação no próximo 
Congresso Europeu de Hipertensão, que se vai realizar em Milão, de 
17 a 20 de Junho próximo]; a inauguração da delegação do Porto da 
SPH; a colocação no terreno do estudo da prevalência da HTA e do 
consumo de sal na população portuguesa; o aumento do número 
de sócios; a continuação da nossa visibilidade nos media, entre pa-
res e na população em geral; e o reforço da nossa ligação à ESH e a 
sociedades como a francesa, a húngara, a espanhola e a sueca.

Em que planos deve a SPH investir, a curto e longo prazos?
A SPH tem de reforçar a sua visibilidade e intervenção, cumprindo 
o papel de associação científica. Também é urgente «renovar» os 
membros, trazendo para o seu seio todos aqueles que se interes-
sam por esta área do conhecimento, sobretudo os mais jovens.

Quer deixar alguma mensagem especial aos sócios da SPH?
Gostaria muito que a SPH continuasse o seu rumo e aumentasse o 

Nova Direcção da SPH toma posse no 5.º Congresso 

Entusiasmo e responsabilidade  
marcam passagem de testemunho

Aproxima-se um novo ciclo na vida da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 
Durante o próximo Congresso, a 
Direcção liderada pelo Dr. José 
Alberto Silva passará o testemunho à 
equipa presidida pelo Dr. José Nazaré. 
Entrevistados pelo Notícias Prévias, 
os dois líderes debruçam-se sobre 
os ganhos do passado e os desafios 
do futuro intrínsecos ao mundo 
institucional e associativo.
Rute Barbedo

seu prestígio e influência. Como o futuro mais imediato está muito 
bem entregue, penso que não há razões para temer o contrário. O 
facto de o Dr. José Nazaré ser o próximo presidente dá-me a ga-
rantia de que toda esta obra que a minha Direcção e as anteriores 
construíram terá continuidade e poderá crescer ainda mais.

O DR. JOSÉ NAzARÉ AVANçA…
Projectos para o biénio 2011-2013

Como recebe a responsabilidade de liderar uma das sociedades 
científicas mais influentes do panorama da saúde nacional?
É, de facto, uma grande responsabilidade, sobretudo em função 

A NoVA DIRECção,  
segundo o dr. José nazaré 
 
Dr.ª Paula Alcântara, secretária-geral: «É a escolha certa para 
um cargo da maior relevância, que deve ser desempenhado por uma 
referência em termos de dedicação e competência.» 
 
Dr. Fernando Pinto, presidente-eleito: «O trabalho exercido na 
organização da Summer School europeia e o relacionamento com os 
mais destacados membros da ESH tornam o seu papel imprescindível na 
solidificação dessa relação.» 
 
Drs. Manuel Cruz dos Santos, Luísa Moreira e Joana Campina, 
secretários das zonas Norte, Centro e Sul, respectivamente: «São 
entusiastas da HTA. O convite à Dr.ª Luísa Moreira surge na sequência 
do empenho em contribuir para esta causa. Os outros dois colegas são 
especialistas de MGF com provas dadas e representam a inovação numa 
perspectiva de trabalho conjunto com esta especialidade.»  
 
Dr.ª Cristina Alcântara, tesoureira: «Tem um passado de empenho 
e dedicação e um perfil perfeitamente adequado ao exercício destas 
funções.»

 O Dr. José Alberto Silva (à esq.) acredita que «o futuro mais imediato [da SPH] 
está muito bem entregue» à equipa presidida pelo Dr. José Nazaré (à dta.)
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O LIVRO QUE SUSTENTA OS CURSOS…
As formações promovidas pela SPH para a Medicina Geral e Familiar 

baseiam-se no livro Curso de Formação em Hipertensão 
Arterial para Especialistas de Clínica Geral/Medicina 
Familiar, publicado em 2009 pela SPH. Em cada sessão 
do curso, são abordados cerca de quatro capítulos 
deste obra, que foi editada por João Saavedra e Paula 
Alcântara e contou com a colaboração de muitos outros 
especialistas. No final do curso, cada formando recebe 
um exemplar deste livro, um CD com os diapositivos 
apresentados e um diploma da SPH.   

Formação para clínicos gerais continua em 2011

Com início em Abril de 2010, e tendo terminado no final 
de Julho de 2010, o primeiro Curso de Formação em 
Hipertensão Arterial para médicos de Medicina Geral 
e Familiar (MGF), que decorreu na sede da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), foi «muito positivo», 

segundo os Drs. João Saavedra e Paula Alcântara, presidente e mem-
bro da Comissão Temporária de Formação da SPH, respectivamente, 
e formadores deste curso. Agora, o desejo dos responsáveis é que 
haja continuidade desta formação em 2011, com acções a decorrer 
simultaneamente em diferentes pontos do País.

Para Paula Alcântara, estes cursos «vieram preencher uma lacuna 
que é a falta de formação direccionada para os internos e recém-
-especialistas de MGF». Por sua vez, João Saavedra salienta a im-
portância de os médicos de Clínica Geral «estarem alertados para a 

Depois do «pontapé de saída», em Abril de 
2010, movem-se esforços para que os cursos de 
formação em hipertensão arterial para a Medicina 
Geral e Familiar tenham continuidade em 2011.
Vanessa Pais

prevalência da HTA, que ronda os 40% em Portugal», e acrescenta 
que este curso «permite informar melhor quem está na primeira 
linha do tratamento dos doentes hipertensos sobre determinados 
pormenores, como a fisiopatologia e terapêutica da HTA».

Entre os principais assuntos abordados no primeiro curso, «estão 
temas como a prevalência da hipertensão arterial (HTA) em Portu-
gal e no mundo; a medição da pressão arterial (PA) no consultório, 
por automedição e através do MAPA [monitorização ambulatória 
da pressão arterial de 24 horas]; a fisiopatologia da HTA e a sua his-
tória natural», recorda João Saavedra. 

Além destes temas, debateu-se a questão «tratamento da HTA 
– porquê, quando e até onde?» e falou-se de terapêutica farma-
cológica. Depois, de acordo com o formador, abordaram-se temas 
mais específicos, como a crise hipertensiva; a HTA resistente; a 

HTA nas doenças renais; a HTA no adolescente, na gra-
videz e com a pílula; HTA e co-morbilidades; HTA sistóli-
ca isolada e alterações na elasticidade; e problemas de 
adesão à terapêutica. 

Os temas relacionados com terapêutica, adesão ao tra-
tamento e medição da PA «foram os que suscitaram mais 
interesse e dúvidas aos formandos, pois são aqueles com 
que mais se deparam na sua prática clínica diária», nota 
Paula Alcântara. 

Quanto ao futuro, os dois formadores adiantam que 
estão a ser criadas condições para eventuais cursos a 
decorrer em Santa Maria da Feira, Porto, Lisboa e Faro. 
«Os prelectores já estão nomeados e disponíveis, mas é 
preciso que se verifique interesse da parte dos médicos 
para garantirmos assistência», conclui João Saavedra, 
em jeito de convite. 

 Dr. João Saavedra  Dr.ª Paula Alcântara

de tudo o que tem sido feito pelos meus antecessores. Mas enca-
ro essa tarefa com tranquilidade e numa lógica de sequência da 
minha colaboração de há muitos anos com as entidades que têm 
liderado a problemática da HTA em Portugal, ou seja, o Grupo de 
Estudos de Hipertensão e a Associação de Hipertensão, no âmbito 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia; e com a SPH (onde fui 
secretário da zona Sul, tesoureiro e secretário-geral). 

Que rumo deseja conferir à SPH?
A Sociedade tem um rumo transversal às várias direcções, com 
alguns pontos-chave. A independência económica e a gestão cor-
rente a baixo custo são aspectos fundamentais. É decisivo saber 
tornear dificuldades, de modo que os tempos de crise sejam ul-
trapassados sem sobressaltos. Neste contexto, o nosso Congresso 
tem um papel da maior relevância. Pretendemos incentivar a cria-
ção de uma estrutura bem definida para presidir à organização 
dos dois próximos congressos, de modo que se mantenha um 
rumo constante e coerente. Assim, teremos, provavelmente, uma 
comissão organizadora com um líder comum durante os dois 
anos.

Por outro lado, a comunicação e o relacionamento com a popu-
lação em geral e os media é muito relevante e, como tal, será re-
forçada. É igualmente necessário estabelecer parcerias com socie-
dades que comunguem do mesmo empenhamento na prevenção 

cardiovascular (CV) e com entidades interessadas em campanhas 
de comunicação.

Ao mesmo tempo, é preciso cativar os mais novos, criar incen-
tivos para que os colegas da Medicina Geral e Familiar (MGF) sin-
tam esta Sociedade como amigável e estimulante. No âmbito do 
conhecimento, é muito importante que o estudo de prevalência da 
HTA, que agora decorre, permita tirar conclusões relevantes. E, por 
fim, é decisivo relançar a Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular.

Temos de nos empenhar na consolidação do que foi feito pe-
los membros das direcções anteriores e aproveitar a mais-valia do 
seu trabalho, incentivando-os para que nos ajudem em tarefas re-
levantes. Mas o mais importante é lançar as sementes do futuro, 
aliciando os mais jovens e preparando a melhoria do prognóstico 
das doenças CV, sobretudo as que têm uma relação directa com a 
HTA, em Portugal. 

Que trunfos poderão fazer de si um bom presidente para a SPH?
Não nos movem quaisquer trunfos pessoais ou dividendos a po-
tencializar. Quem tem trabalhado em prol da SPH sabe que são 
mais os sacrifícios do que os benefícios. É um trabalho muitas vezes 
com custos pessoais e sobretudo familiares. Mas é necessário fazê-
-lo e, por isso, cá estamos com todo o empenho e dedicação. Assim 
possamos atingir os objectivos a que nos propusemos…
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A VENCEDORA DA EDIçãO DE 2010
A Dr.ª Joana Monteiro, interna do 2.º ano de 
Medicina Geral e Familiar na Unidade de Saúde 
Familiar de Santa Clara, em Vila do Conde, foi a 
vencedora da 7.ª HSS. Como prémio, a interna irá 
realizar um estágio de três meses, na área da 
investigação clínica, no Hospital George Pompidou, 
em Paris. Foi a primeira vez que Joana Monteiro 

participou na HSS em, em declarações ao Notícias Prévias, confessa que 
ficou «muito satisfeita com a qualidade científica e com os temas 
abordados, mas também com o ambiente que contribuiu para uma 
maior interacção entre todos». Para a interna, «este é um curso muito 
bem conseguido, que motiva e apoia a investigação».

Elevado nível científico na  
7.ª Hypertension Summer School

Oelevado nível científico dos participantes, a sua 
participação activa e o interesse demonstrado 
levam  o Prof. Agostinho Monteiro, criador e coor-
denador da Hypertension Summer School (HSS), a 
afirmar que esta «foi uma das melhores edições». 

Foram abordados diversos temas relacionados com epidemio-
logia, genética, fisiopatologia e farmacologia clínica na área da 
hipertensão arterial (HTA). O coordenador destaca os temas: «Sal, 
HTA e doença cardiovascular»; «Genética da HTA – uma actualiza-
ção»; «HTA nos africanos» e «Factores de risco vascular e doença 
de Alzheimer». 

Agostinho Monteiro sublinha, também, «as discussões de grupo, 
introduzidas na edição anterior, que aliam a teoria à prática, contri-
buindo para estimular o exercício da capacidade crítica e de síntese, 

A 7.ª edição da Hypertension 
Summer School, que decorreu 
de 9 a 12 de Setembro de 
2010, no Vintage House 
Hotel, no Pinhão, destacou- 
-se pela participação activa e 
interesse dos formandos. 

deste evento, em 2009, no Congresso anual da ESH. Trata-se de 
um trabalho conjunto entre a comissão local e o board da ESH, 
com particular realce para a secretária do Comité Educacional, a 
Prof.ª Renata Cifkova. No entanto, a versão final só será conheci-
da no início de 2013. 

De qualquer modo, posso adiantar que o curso fará uma re-
visão abrangente de todos os temas relacionados com a hiper-
tensão arterial (HTA), desde a vertente de investigação básica às 
áreas clínicas. Já aceitaram o convite vários prelectores nacionais 
e internacionais amplamente reconhecidos. Tenho a certeza de 
que será um programa altamente aliciante para todos os que 
pretendem actualizar-se na área da HTA.

2 – Que expectativas tem em relação a este evento?
As nossas expectativas são muito elevadas já que a Summer Scho-
ol é a actividade científica mais importante da ESH, logo a seguir 
ao seu Congresso anual. Por isso, o nosso objectivo principal é 
não defraudar a prova de confiança que a ESH deu à Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), ao escolher a nossa candida-
tura, mas porventura ultrapassar as melhores expectativas.

3 – Além do programa científico, que outros «atractivos» terá este 
curso realizado em Portugal?
Um dos principais objectivos da Summer School europeia, para 
além do programa científico, é proporcionar uma excelente 
oportunidade para criar e estreitar laços entre investigadores 
e clínicos dos diversos países europeus. Assim, apostámos na 
elaboração de um programa social, que irá contribuir para esse 
objectivo, mostrando alguns dos nossos atributos culturais e tu-
rísticos.  Vanessa Pais

«As expectativas para 
a Summer School 
europeia de 2013 são 
muito elevadas»
De 21 a 27 de Setembro de 
2013, Portugal será o anfitrião 
da Summer School da European 
Society of  Hypertension 
(ESH), que terá lugar no 
Hotel Solverde, em São Félix 
da Marinha, nos arredores de 
Espinho. O dr. fernando pinto, 
coordenador do evento no nosso 
País, faz o ponto de situação da 
organização deste curso.

1 – O que nos pode adiantar sobre o programa científico da Summer 
School da ESH de 2013?
O programa científico e a escolha dos oradores têm vindo a ser 
delineados desde que foi anunciada a organização em Portugal 

essencial na prática clínica diária». Esta estra-
tégia, garante o coordenador, «foi muito bem 
aceite e aumentou imenso a participação». 

A 8.ª edição da HSS decorrerá de 22 a 25 
de Setembro, em Marvão, «durará, pelo me-
nos, mais duas horas e terá um tema novo: 
“Depressão e hipertensão arterial”», adianta 
Agostinho Monteiro.  Vanessa Pais

 Prof. Agostinho 
Monteiro

DR
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lançado no 
Congresso

De acordo com o Prof. Jorge 
Polónia, coordenador do 
livro Hipertensão Arterial 
e Proteção de Órgãos-alvo, 
«muitos estudos mostram 

que mais de 20% dos doentes que sofreram 
um evento cardiovascular não apresenta-
vam quaisquer dos habituais factores de 
risco cardiovascular modificáveis». Apesar 
da importância prognóstica dos factores de 
risco, «a verdade é que, numa abordagem in-
dividual, a sua presença e/ou ausência falha, 
frequentemente, na capacidade de predizer 
a ocorrência ou a não-ocorrência dos eventos 
cardiovasculares». Por esse motivo, é muito 
importante a identificação objectiva das le-
sões dos órgãos-alvo, uma vez que estas são 
marcadores mais seguros da doença cardio-
vascular e evidenciam maior poder preditivo 
de eventos cardiovasculares.  

Este é o tema abordado no livro Hiperten-
são Arterial e Proteção de Órgãos-alvo, que 
será apresentado no 5.º Congresso Portu-
guês de Hipertensão. A obra faz uma abor-
dagem dos diferentes órgãos-alvo e conta 
com a participação de médicos de diferentes 
especialidades. «Os autores reflectem sobre 
o modo como a medicação pode afectar não 
apenas os valores da pressão arterial, mas es-
pecificamente os órgãos-alvo, protegendo-
os de eventos cardiovasculares e reduzindo 
as lesões», adianta Jorge Polónia. 

O livro conta com a colaboração do Dr. Fer-
nando Pinto, com o tema «HTA e risco global 
– protecção vascular global e da doença ar-
terial periférica»; do Prof. Jorge Cotter, com o 
tema «HTA e nefroprotecção»; da Dr.ª Cristina 
Alcântara, com o tema «HTA e protecção dos 
eventos cerebrovasculares»; e do Prof. José 
Brás Nogueira, com o tema «HTA e protecção 
dos eventos coronários e da hipertrofia ven-
tricular esquerda».  Sara Pelicano

Iniciativas da SPH  
no Dia Mundial da 
Hipertensão 2010

Matosinhos foi a cidade escolhida como palco principal das ini-
ciativas que assinalaram o Dia Mundial da Hipertensão de 2010, 
a 17 de Maio. «Foi feito um rastreio à população e foram distri-
buídos panfletos com recomendações sobre estilos de vida sau-
dáveis, a necessidade de medir regularmente a pressão arterial 

(PA) e do tratamento continuado da hipertensão arterial (HTA)», indica o Dr. José 
Alberto Silva, presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). 

Decorreu também um workshop (ver fotos) sobre alimentação saudável e com 
baixo teor de sal, onde «miúdos e graúdos» foram convidados «a colocar as mãos 
na massa». Com a participação de nutricionistas e o apoio dos supermercados Mo-
delo e Continente e da Associação dos Industriais de Panificação, «crianças e idosos 
aderiram e participaram activamente nesta iniciativa», afirma José Alberto Silva.

O presidente da SPH avança que o alerta para a importância da redução do consu-
mo de sal resultou na «celebração de um protocolo entre a autarquia de Matosinhos, 
a SPH e uma associação representante da restauração de Matosinhos». O protocolo 
prevê que «os restaurantes aderentes incluam no seu menu um prato com muito 
baixo teor de sal e que as suas ementas alertem para os cuidados a ter com o uso do 
sal na alimentação», explica José Alberto Silva.

Além disso, vários elementos da Direcção da SPH participaram em múltiplas ac-
ções mediáticas, divulgando a necessidade de combater a obesidade e a diabetes, 
de diminuir o consumo de sal, de fazer exercício físico regularmente, de medir a PA 
e de tratar a HTA. «Ficamos muito satisfeitos com os resultados obtidos, pois conse-
guimos ter visibilidade para transmitir as nossas mensagens de alerta e o prestígio 
que a SPH tem junto da sociedade civil saiu reforçado», conclui o presidente da 
SPH.  Vanessa Pais
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