
História da luta 
contra a Hta 

a curva em J é realmente 
preocupante?

Entrevista ao Prof. Fernando de Pádua, um veterano do 
combate às doenças cardiovasculares, a propósito da 
conferência «História da HTA em Portugal, proferida pelo 
Dr. Rasiklal Ranchhod, entre as 11h30 e as 12h00. Pág.4

Até onde se deve baixar a pressão arterial, baixando 
também o risco de doença coronária ou ACV? Este é um 
dos aspetos sobre os quais o Prof. José Braz Nogueira 
vai refletir na conferência de encerramento. Pág.6

Hoje, o Prof. Jorge Polónia traça o perfil da microalbuminúria na população portuguesa, 
apresentando os resultados do estudo RACE (micRoAlbumin sCreening survEy), e o Prof. Luís Martins 
fala sobre a prevalência da hipertensão arterial (HTA) em Portugal, baseando-se na evidência mais 

recente. A mesa-redonda tem início às 9h30, na sala Fénix 3. Pág.3

prevalência de Hta e 
microalbuminúria 

em portugal
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Travar a hipertensão arterial (HTA) e as 
dislipidemias com fármacos que pro-
porcionam «sinergias positivas» foi o 

assunto que esteve ontem em foco, no sim-
pósio promovido pela Bial. Moderado pelo 
presidente da SPH, Dr. José Nazaré, o sim-
pósio contou com as preleções do Dr. Carlos 
Aguiar, cardiologista no Hospital de Santa 
Cruz, em Carnaxide, e do Prof. Francisco Ro-
cha Gonçalves, cardiologista no Hospital de 
São João, no Porto.

Debruçando-se sobre a problemática da 
HTA, Carlos Aguiar referiu: «Quando o ris-
co cardiovascular é elevado, os doentes hi-
pertensos devem ter um regime terapêutico 
que inclua um inibidor do sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA), visando 
proteger os órgãos-alvo.» Além disso, no-
tou o orador, «os antagonistas dos canais 
de cálcio são a classe preferida em termos 
de combinações, porque aumentam a efi-
cácia de qualquer outra classe terapêutica 
que seja usada». 

Posto isto, o cardiologista concluiu: «É 
muito lógico que uma associação preferen-
cial no tratamento da HTA seja a de um inibi-
dor do SRAA com um bloqueador dos canais 

associações Fixas no tratamento 
da Hta e das dislipidemias

de cálcio, tendo, neste contexto, a associação 
amlodipina/valsartan uma ampla evidência 
de proteção cardiovascular e renal em todo 
o contínuo das doenças cardiovasculares.» 

Já Rocha Gonçalves refletiu sobre o lu-
gar das associações terapêuticas no caso 
das dislipidemias. «A solução para os do-
entes que não respondem à terapêutica 
com estatinas não está na subida das do-
ses, mas sim em juntar-lhes um inibidor da 
absorção do colesterol, como a ezetimiba», 
defendeu o cardiologista. 

«Em vários estudos que compararam as 

associações ezetimiba/sinvastatina e sinvas-
tatina/placebo, foi possível demonstrar um 
benefício ao nível da morbilidade cardiovas-
cular, com uma descida aplicável dos even-
tos ateroscleróticos major», acrescentou o 
palestrante, realçando: «Os efeitos adversos 
são praticamente nulos. Não são conheci-
das interações medicamentosas importan-
tes, nomeadamente relacionadas com a 
absorção de vitaminas lipossolúveis. Tudo 
aponta para que a associação ezetimiba/ 
/sinvastatina seja segura, eficaz e um bom 
princípio terapêutico a ter em conta.» 

meninas da tuna abrilHantaram Jantar de encerramento
A Tuna Feminina de Medicina do Porto foi a «estrela» da noite, ontem, no jantar de encerramento do Congresso. Através da música e da tra-
dição académica, o grupo espalhou animação, energia e alegria aos congressistas, que tiveram, assim, oportunidade de recordar o espírito dos 
idos (ou nem tanto) anos de Faculdade...

O simpósio Bial registou uma elevada 
assistência, interessada em reforçar conheci-
mentos sobre as estratégias combinadas de 
combate à HTA e dislipidemias
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prevalência de Hta 
e microalbuminúria em portugal 

Hoje, o Prof. Luís Martins (à dta.) fala sobre a prevalência da hipertensão arterial (HTA) em Portugal e o 
Prof. Jorge Polónia (à esq.) traça o perfil da microalbuminúria na população portuguesa, apresentando os 

resultados do estudo RACE. A mesa-redonda decorre entre as 9h30 e as 10h30, na sala Fénix 3. 

Nos últimos cinco anos, verificou-
-se uma melhoria no controlo da 
HTA em Portugal. De acordo com 

o Prof. Luís Martins, diretor da Faculdade 
de Ciências da Universidade Fernando 
Pessoa, no Porto, atualmente, «a preva-
lência da HTA ronda os mesmos 45%, mas 
os hipertensos medicados têm um grau 
de controlo que ronda os 82%, quando, 
há cerca de cinco anos, a taxa de controlo 
situava-se nos 11% a 14%». 

Esta melhoria na taxa de controlo da 
pressão arterial (PA) «deve-se, essen-
cialmente, à atenção que foi dada a este 
tema nos últimos anos, especialmente 
pela Sociedade Portuguesa de Hiperten-
são [SPH], e ao esforço que os médicos 
têm feito para controlar eficazmente a 
PA», justifica Luís Martins. E sublinha: «Os 
colegas que lidam com os doentes hiper-
tensos passaram a ser muito mais inter-
ventivos e penso que as campanhas dos 
últimos cinco anos tiveram um excelente 
efeito ao nível do controlo da PA.»

Na opinião do também diretor do Ser-
viço de Cardiologia do Hospital de São 
Sebastião, em Santa Maria da Feira, «a re-
dução do consumo de sal tem de continu-
ar a ser uma questão de visibilidade públi-
ca, pois não se pode abrandar a pressão 
junto dos legisladores», cuja intervenção 
junto das empresas de produtos alimen-
tares e de distribuição é necessária. 

Além da Lei do Sal, que regula os níveis 
de sódio no pão e está em vigor desde 
agosto de 2010, Luís Martins defende que 
a legislação deve regular que os alimentos 
tenham um sinal vermelho, amarelo ou 
verde na sua embalagem, consoante o teor 
de sal que contêm. «O trabalho seguinte 
consiste em educar a população para op-
tar maioritariamente por embalagens com 
sinal verde e amarelo, evitando ao máximo 
as vermelhas. Depois disto, o que vai fun-
cionar são as leis do mercado porque, se 
houver uma diminuição de compra dos ali-
mentos com sinais vermelhos, as próprias 
empresas de produção/distribuição vão ter 
de baixar os níveis de sal», acredita este ex-
-presidente da SPH, que fez da luta con-
tra o excessivo consumo de sal a principal 
bandeira da sua direção. 

por sara pelicano

o que quer dizer que, de acordo com as gui-
delines, deveriam estar a tomar pelo menos 
dois medicamentos. Acresce que, mesmo 
em doentes medicados com um inibidor do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, a 
prevalência de microalbuminúria persiste em 
cerca de 50%.»

O segundo aspeto importante a reter do 
RACE é «a prevalência muito elevada de 
microalbuminúria nesta população de alto 
risco, numa proporção na ordem dos 50%. 
A presença de albuminúria associou-se a 
um risco duas vezes superior de eventos 
cardiovasculares e de lesão dos órgãos- 
-alvo, comprovando, uma vez mais, que a 
albuminúria é um marcador de risco car-
diovascular elevado», refere Jorge Polónia.

O orador diz ainda que este estudo permi-
tiu verificar que a taxa de controlo da pressão 
arterial nos doentes hipertensos e com dia-
betes tipo 2 não ultrapassava os 36%, o que 
é uma percentagem «muito baixa para uma 
população de alto risco como esta». Acresce 
que este baixo controlo da PA «influencia a 
presença de microalbuminúria, de diabetes e 
de alterações dos lípidos». 

A concluir, Jorge Polónia comenta que «os 
doentes hipertensos medicados com um 
único fármaco continuam a estar mal contro-
lados, o que vai ao encontro do que muitas 
guidelines defendem sobre a necessidade 
de utilizar associações de medicamentos em 
praticamente todos os doentes».  

estudo race: alta prevalência 
de microalbuminúria
Na mesma mesa-redonda, o Prof. Jorge 
Polónia, cardiologista no Hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos, e professor na 
Faculdade de Medicina da Universida-
de do Porto, apresenta os resultados do 
estudo epidemiológico RACE (micRoAl-
bumin sCreening survEy), que teve como 
objetivo fazer uma análise da presença de 
microalbuminúria em doentes com hiper-
tensão arterial e diabetes tipo 2. 

Esta é a primeira apresentação dos re-
sultados deste estudo, que acompanhou 
perto de 10 000 doentes adultos de Por-
tugal continental e ilhas, em regime de 
ambulatório. Esta amostra distribuiu-se da 
seguinte maneira: 41% eram doentes hi-
pertensos, 38,3% eram diabéticos e 20,7% 
eram indivíduos considerados controlos 
normais. Tratou-se de uma população em 
que 62% dos doentes tinham elevado ou 
muito elevado risco cardiovascular, se-
gundo os critérios da ESH/ESC.

Jorge Polónia adianta algumas das con-
clusões deste estudo: «A grande maioria dos 
doentes hipertensos estavam medicados 
(89%), mas apenas 36% estavam controlados, 
segundo os critérios internacionais. Cerca de 
30% destes doentes estavam a tomar um 
fármaco, 46% dois e 24% mais do que dois 
fármacos. Dos doentes que estavam a tomar 
um fármaco, 55% não estavam controlados, 
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«recordo-me do tempo em que não Havia um 
único Fármaco contra a Hipertensão»
O percurso do Prof. Fernando de Pádua é indissociável da história da prevenção das doenças cardiovascula-
res e da luta contra a hipertensão arterial. Aproveitando a conferência histórica (proferida pelo Dr. Rasiklal 
Ranchhod, entre as 11h30 e as 12h00, na sala Fénix 3), o Notícias Diárias esteve à conversa com o presiden-
te do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva para saber mais sobre a «História da HTA em Portugal».

por ana João Fernandes

proF. Fernando de pádua 

o prof. Fernando de pádua tem 
acompanhado grande parte da 
história do combate à hiperten-
são arterial (Hta) em portugal. 
Fale-nos um pouco sobre as 
suas memórias…
Realmente, recordo-me do tempo em 
que não havia um único fármaco contra 
a hipertensão. Estamos a falar de mea-
dos do século XX, quando fui para Har-
vard. Havia muita hipertensão maligna 
(que hoje se chama hipertensão acele-
rada), quer nos Estados Unidos quer em 
Portugal, e havia dois tratamentos. Um 
deles consistia na excisão pelas costas 
dos plexos ganglionares [simpatectomia 
translombar], algo bastante desgastante 
e sangrante, que parecia, certas vezes, 
dar resultado e outras vezes não  (re-
cordo-me até de um episódio, no ano 
em que cheguei aos Estados Unidos, em 
1952, em que um homem morreu por 
causa disso). Portanto, este tratamento 
foi abandonado. O outro tratamento que 
se começava a evidenciar era a restrição 
do consumo de sal. Eu fui um dos que 
batalhei sempre nesse sentido, mesmo 
nas reuniões internacionais da Organiza-
ção Mundial de Saúde. E a verdade é que 
se provou que tínhamos razão. Conse-
guia-se, de facto, controlar a hipertensão 
maligna, que matava em pouco tempo, 
reduzindo o consumo de sal. 

a seu ver, quando se deu o pon-
to de viragem no combate à hi-
pertensão arterial em portugal? 
O ponto de viragem aconteceu no início 
dos anos de 1970. Quando voltei para 
Portugal, fundou-se o Núcleo de Estu-
dos de Hipertensão, graças ao Prof. No-
gueira da Costa, e, quase em simultâneo, 
o Núcleo de Cardiologia Preventiva. Os 
nossos grupos contribuíram muito para 
esta luta pública contra a hipertensão. O 
Prof. Nogueira da Costa, junto dos clí-
nicos gerais, chamava a atenção para o 
atingimento dos órgãos-alvo; e eu segui 
o conselho do Prof. Paul White – o me-
lhor cardiologista que a América teve em 

todo o século XX e que me influenciou 
toda a vida –, sensibilizando a popula-
ção para estas questões da prevenção 
cardiovascular através dos media. Por-
que os médicos tinham e têm de tornar 
público este combate à hipertensão e 
aos outros fatores de risco cardiovascu-
lar, envolvendo as pessoas. 

Também me recordo de, a 7 de abril 
de 1972, Dia Mundial da Saúde e então 
Dia Mundial da Hipertensão, eu, o Pereira 
Miguel [atual diretor do Instituto Nacio-
nal de Saúde Ricardo Jorge] e o meu filho 
termos feito uma ação de sensibilização 
para as pessoas medirem a sua pressão 
arterial, no antigo Jardim-Cinema, em Lis-
boa. Foi um êxito na altura... De facto, foi 
naqueles anos, graças ao trabalho destas 
equipas, que teve início a grande luta na-
cional contra a hipertensão. 

dessa altura até aos dias de hoje, 
como define a luta contra os ele-
vados níveis de pressão arterial? 
O caminho tem sido demorado, mas de su-
cesso. Na altura, em Portugal, registavam-se 
cerca de 120 acidentes vasculares cerebrais 
[AVC] por dia; agora, ocorrem entre 30 a 40. 
Atualmente, valoriza-se a HTA enquanto fator 
de risco, temos bons medicamentos disponí-
veis, constituímos a Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão, as pessoas estão mais cons-
ciencializadas sobre os perigos do consumo 
de sal e o poder político também começa a 
estar… No entanto, preocupam-me especial-
mente os mais jovens, porque temos um dos 
maiores índices de obesidade infantil da Eu-
ropa e uma taxa de HTA na ordem dos 15% 
nestas idades, conforme demonstra o estudo 
do Dr. João Maldonado. Por isso, há que criar 
uma cultura de saúde mais forte!  
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conFerência 
Histórica 
para despertar 
memórias

«Desde que Nogueira da Costa ob-
teve, em 1970, o reconhecimento 
do primeiro Núcleo de Estudos de 
Hipertensão Arterial, pelo Conselho 
Científico da Faculdade de Medicina 
de Lisboa (FML), criou-se a primeira 
Consulta de Hipertensão Arterial», 
recorda o Dr. Rasiklal Ranchhod, 
sócio honorário da SPH e membro 
da Comissão Organizadora deste 
Congresso, que profere hoje, entre 
as 11h30 e as 12h00, na sala Fénix 
3, uma conferência sobre a «História 
da HTA em Portugal». 

«Quase em simultâneo», prosse-
gue, «foi criado o Núcleo de Car-
diologia Preventiva, sob orientação 
de Fernando de Pádua, que vinha 
contagiado pela abordagem popu-
lacional da Medicina Comunitária 
e Saúde Pública, por exposição ao 
ambiente de Harvard, nos Estados 
Unidos». «Estávamos a receber e a 
digerir os primeiros resultados do 
Framingham Heart Study, dirigidos 
pelo saudoso W. B. Kannel», lembra 
o conferencista.

Na sua perspetiva, «outras figuras 
preponderantes que constituíram a 
ínclita geração da saga da HTA fo-
ram Falcão de Freitas, Ramos Lopes 
e Salomão Sequerra-Amram, juntan-
do-se, um pouco mais tarde, Martins 
Prata». «Todos eles produziram in-
vestigação profícua e fizeram esco-
la», considera. Estes e outros nomes, 
bem como os feitos mais memorá-
veis no âmbito do combate à hiper-
tensão arterial em Portugal, serão 
lembrados na conferência proferida 
hoje por Rasiklal Ranchhod. 

a curva em J é realmente 
preocupante?
Até onde se deve baixar a pressão arterial, baixando também o risco 
de doença coronária ou acidente vascular cerebral, é um dos aspetos 
sobre os quais o Prof. Braz Nogueira vai refletir na conferência de 
encerramento, que começa às 10h30.

O conceito «quanto mais baixa, 
melhor» no que toca à pres-
são arterial (PA) pode não ser 

a atitude mais correta. Estudos recen-
tes indicam que a PA muito baixa, com 
valores de 120 mmHg de sistólica e 
70 mmHg de diastólica, pode conduzir 
a complicações coronárias. É sobre este 
tema que o Prof. Braz Nogueira, diretor 
do Serviço de Medicina I do Hospital de 
Santa Maria e professor catedrático da 
Faculdade de Medicina de Lisboa, re-
fletirá na conferência de encerramento 
deste Congresso, intitulada «HTA, doen-
ça coronária e AVC: a curva em J deve 
realmente preocupar-nos?». 

«A expressão “quanto mais baixa for a 
PA, melhor” tem sido substituída por ou-
tra que diz “quanto mais cedo, melhor”, 
porque, sobretudo nos hipertensos com 
doença coronária, não é absolutamen-
te verdade que a PA muito baixa traga 
benefícios, embora seja desejável que 
um controlo tensional (de PA inferior a 
140/90 mmHg) se atinja o mais precoce-
mente possível», explica o especialista. 

Na conferência de encerramento, Braz 
Nogueira explicará que, «especialmente 
em hipertensos com doença coronária 
ou idosos com hipertrofia ventricular es-
querda, há vários estudos a demonstrar 
que, quando se baixa demasiadamente 
a PA, por exemplo, para valores de dias-
tólica inferiores a 70/75 mmHg, a per-
fusão coronária que ocorre na diástole 
poderá diminuir». 

O aumento do risco cardiovascular 
com valores de PA muito altos, mas 
também a existência de risco aumen-
tado se os valores forem muito baixos 
é designado por curva em J ou em U. 
«Esta curva mostra que há um aumento 
do risco cardiovascular com valores mais 
elevados de PA. À medida que a pressão 
arterial diminui, o risco cardiovascular 
também reduz, mas só até determina-
dos valores, porque, a partir de níveis in-
feriores a 120/125 ou 70/75 mmHg, por 
exemplo, o risco poderá aumentar outra 
vez», diz Braz Nogueira.

Independentemente de existir ou não 

curva em J, «também não se tem de-
monstrado que, em hipertensos com 
risco cardiovascular elevado, valores 
de PA inferiores a 130/80 mmHg, com-
parativamente a valores inferiores a 
140/90 mmHg, sejam uma mais-valia, 
com exceção do risco de acidente vas-
cular cerebral [AVC] e dos casos de ne-
fropatia com proteinúria franca», acres-
centa o conferencista. 

A curva em J tem-se evidenciado es-
pecialmente em hipertensos com doen-
ça coronária, «não parecendo existir nos 
doentes que sofreram AVC, a não ser 
na fase aguda». Em Portugal, no âmbito 
das doenças cardiovasculares, predomi-
na o AVC. Assim, «poderá haver vanta-
gem em atingir valores tensionais mais 
baixos, mas não se aumentará depois 
o risco de complicações coronárias?», 
questiona Braz Nogueira. E responde: 
«Terá de se tomar uma atitude pruden-
te e individualizada, particularmente 
em hipertensos com doença coronária 
comprovada ou com risco acrescido de 
terem o fluxo coronário comprometido, 
devendo evitar-se, nestes casos em es-
pecial, valores de pressão diastólica in-
feriores a 70/75 mmHg.»  

por sara pelicano
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e especialistas em HTA tem como objetivo 
primordial melhorar a abordagem deste 
problema em conjunto com os médicos de 
MGF. Numa perspetiva populacional, isto 
pode ser conseguido através da participa-
ção em atividades de investigação clínica, 
de ensino e da realização de reuniões in-
terdisciplinares, a nível local/regional ou 
nacional, como neste Congresso.

Na apresentação da sessão «Quando (e 
como) referenciar a um centro especializa-
do», incluída no Curso de Pós-graduação 
em Hipertensão Arterial, pretendo abordar 
a melhor forma de estabelecer a ligação 
entre a MGF e o especialista de HTA a nível 
da consulta do doente individual.

A HTA resistente, a suspeita de HTA se-
cundária, a HTA complexa no doente com 
risco cardiovascular elevado ou patologias 
associadas que condicionam o tratamento 
são as razões mais frequentes considera-
das adequadas para a referenciação do 
doente hipertenso ao especialista. É impor-
tante excluir as causas mais imediatas, que 
podem ser fatores de falsas resistências ao 
tratamento, tendo particular atenção às 
medições da pressão arterial no ambula-
tório, quer por automedição quer por mo-
nitorização ambulatória de 24 horas. No 
entanto, também se compreende a falta de 
acesso a estas técnicas, que pode condi-
cionar a referenciação de um maior núme-

ro de doentes, no sentido de excluir a HTA 
de bata branca. A importância de avaliar 
a adesão do doente às medidas terapêuti-
cas, quer farmacológicas quer as dirigidas 
à modificação dos estilos de vida, também 
será reforçada na sessão. 

Na questão sobre como referenciar, 
salienta-se a importância de comunicar 
a informação relevante do doente, como 
os resultados dos exames laboratoriais, 
imagiológicos ou do eletrocardiograma. 
Chama-se a atenção para o retorno da 
informação pelo especialista, com os da-
dos sobre a sua avaliação diagnóstica e/ 
/ou terapêutica e recomendações. Com a 
partilha de informação e a integração de 
cuidados, o especialista pode funcionar 
como consultor e o doente fica vigiado pri-
meiramente pelo médico de MGF, conse-
guindo-se, desta forma, otimizar recursos 
e garantir o interesse e a satisfação do 
doente e dos médicos envolvidos.

Na sessão, serão abordadas outras 
formas alternativas de articulação entre 
os CSP e o especialista, nomeadamente 
a realização de reuniões conjuntas de 
discussão de casos clínicos mais com-
plexos, o desenvolvimento de canais de 
comunicação diretos que permitam a co-
municação por telefone ou e-mail e ainda 
o recurso a outras tecnologias, como a 
videoconferência. 

A elevada prevalência e o mau con-
trolo da hipertensão arterial (HTA) 

contribuem para o aumento das doenças 
cardiovasculares. Sendo a maioria dos 
doentes hipertensos observada e tratada 
nos cuidados de saúde primários (CSP) 
pelos médicos de Medicina Geral e Fami-
liar (MGF), o desenvolvimento de centros 

quando (e como) reFerenciar a um centro especializado?

Oradora da sessão 4 do Curso de Pós-graduação em HTA, 
com o título: «Quando (e como) referenciar a um centro 

especializado», que decorre hoje, entre as 9h30 e as 10h30. 

Especialista de Medicina Interna 
no Hospital de São João, no Porto

dr.ª sofia pereira

o
p

in
iã

o
curso de 
pós-graduação: 
um êxito a repetir
Foi uma das novidades des-
te 6.º Congresso da SPH e 
revelou-se um verdadeiro 
êxito: «O balanço que faço 
das sessões do Curso de Pós-
graduação em HTA só pode 
ser positivo. Até tivemos pes-
soas de pé na assistência! Por 
isso, posso já afirmar que va-
mos repetir esta iniciativa no 
próximo Congresso [de 28 
de fevereiro a 3 de março de 
2013]», assegura o presiden-
te da Comissão Organizado-
ra, Dr. Fernando Pinto.

Recorde-se que foram es-
colhidos os seguintes temas  
para as quatro sessões de-
corridas ao longo deste Con-
gresso: «Epidemiologia, diag-
nóstico e avaliação inicial» 
(na quinta-feira); «Quando e 
como iniciar terapêutica far-
macológica» (na sexta-feira, 
foto em cima); «Tratamento 
em situações clínicas particu-
lares» (ontem, foto em baixo) 
e «Quando e como referen-
ciar a um centro especializa-
do» (hoje, ver texto abaixo). 
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Decorre hoje, entre as 10h30 e as 12h30, na sala Vega, a quarta e 
última sessão do Curso Prático de Ecografia Vascular Cervical. Os par-
ticipantes da formação de hoje têm a oportunidade de praticar todas 
as técnicas abordadas nos dias anteriores, que foram: avaliação eco-
gráfica bidimensional dos vasos do pescoço (deteção de placas 
de ateroma e determinação de espessura íntima média) – foto 1; 
avaliação hemodinâmica (doppler carotídeo, índices de resistên-
cia, estenoses significativas); e novas técnicas/metodologias de 

avaliação vascular carotídea (elastografia) – foto 2. 
Note-se que este Curso Prático conta com o apoio da Sie-

mens, que disponibilizou todo o equipamento necessário 
para que os formandos pudessem aprender a manusear e 
descobrir as potencialidades da técnica na avaliação do risco 
vascular. A presença em todas as sessões (à exceção da de 
hoje, que é facultativa) proporciona um diploma confirmativo 
de participação.

«O trabalho que realizámos deu frutos. Tivemos mais 
de mil inscrições – e a grande maioria das pesso-

as (mais de 90%) levantou realmente as pastas –, as salas 
têm estado cheias, temos recebido inúmeras mensagens 
de incentivo…», afirmou o Dr. Fernando Pinto, em nome 
da Comissão Organizadora, ao final do dia de ontem.

O presidente da Comissão Organizadora, que tem in-
tenção de manter, para o Congresso de 2013, a equipa 
que o ajudou este ano, não esconde o «orgulho» pelo 
«êxito» do 6.º Congresso: «Dá-nos ânimo para, na reu-
nião do próximo ano, mantermos esta linha e tentarmos 
fazer ainda melhor, com mais inovações e continuando a 
apostar na internacionalização», promete. 

À indústria farmacêutica, Fernando Pinto deixa o apelo: 
«Peço que nos continuem a apoiar, para que consiga-
mos, no próximo ano, cumprir aquilo a que nos propo-
mos: proporcionar formação e atualizar os médicos que 
lidam diariamente com a hipertensão arterial.»

comissão organizadora Faz 
«balanço positivo» do congresso

Após a conferência de encerramento, que decorre a partir das 
10h30, na sala Fénix 3, tem lugar a atribuição do Prémio Fer-

nando de Pádua para a melhor comunicação oral», pelas mãos do 
presidente da SPH e do 6.º Congresso de Hipertensão e Risco Car-
diovascular Global, Dr. José Nazaré. 

O presidente do júri deste Prémio, Dr. João Saavedra, informa que 
concorrem 30 comunicações orais, proferidas ao longo dos quatro dias 
do Congresso. «Estamos a falar de trabalhos de muita qualidade, quer 
a nível de investigação quer a nível clínico», comenta o especialista, 
que também não esquece os 21 posters apresentados. Na sua pers-
petiva, «a SPH deveria instituir um prémio para os melhores posters, 
porque é mais uma maneira de incentivar a produção científica».

De referir que, na ocasião, também vai ser feito o anúncio oficial do 
vencedor da Bolsa da 8.ª Hypertension Summer School da SPH, que 
já se sabe que foi atribuída à Dr.ª Heloísa Ribeiro, interna do 1.º ano 
de Medicina Interna no Centro Hospitalar entre Douro e Vouga/ Hos-
pital de São Sebastião. Recorde-se que a próxima edição da Summer 
School decorre de 13 a 16 de setembro, em Curia, Anadia (Aveiro).

vencedores de prémio e bolsa anunciados HoJe

técnicas de avaliação do risco vascular treinadas no congresso

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 6.º CONGRESSO DA SPH: Clarinda Neves, Cristina Alcântara, 
José Carlos Marinho, José Nazaré, Rasiklal Ranchhod, Fernando Pinto, Paula Alcântara (na foto, da esq. 
para a dta.), Pedro Cunha e Luísa Moreira (ausentes na foto)

1 2

Ontem à tarde, o Dr. João Saavedra e o Prof. Pinto Carmona, jurados do Prémio 
Fernando de Pádua para a melhor comunicação oral, trocaram impressões sobre a 
qualidade dos trabalhos apresentados 
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