
Chegou o momento mais aguardado deste 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
Global: a partir das 11h00, são apresentados, em primeira mão, os resultados do estudo da SPH «Prevalência 
da hipertensão arterial e consumo de sal em Portugal», pelos seus coordenadores, Prof. Jorge Polónia e Prof. Luís 
Martins. Este estudo, implementado no terreno em 2010, contou com o forte empenho de três direções da 
SPH encabeçadas pelo Prof. Luís Martins e pelos Drs. José Alberto Silva e José Nazaré, sendo apresentado 
neste Congresso presidido pelo Dr. Fernando Pinto (todos na foto, da direita para a esquerda). Pág.4
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Convidado para proferir a conferência final deste 7.º Congresso, o 
Prof. Rui Mota-Cardoso, diretor do Mestrado em Comunicação Clínica 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, adianta as princi-
pais mais-valias da entrevista motivacional na adesão à terapêutica. Para 
saber mais sobre este modelo de intervenção, assista à conferência 
que decorre a partir das 10h00, na sala Fénix 3.

«os médicos Precisam de insTrumenTos 
Para aumenTar a adesão à TeraPêuTica»

como caracteriza a adesão 
à terapêutica no contexto da 
hipertensão arterial?
Partindo de um ângulo mais alargado, em 
qualquer área da Medicina, a adesão nunca 
é boa. É preciso ter consciência de que os 
doentes não aderem à terapêutica com a 
facilidade que, por vezes, imaginamos. Isto 
tem implicações na eficácia do tratamento, 
que é muito menor, e nos custos sociais e 
económicos, que são muito maiores. 

No caso da hipertensão arterial, o cenário 
ainda é pior, porque estamos a falar de uma 
doença que não se sente. O doente vai apenas 
avaliar os efeitos desagradáveis da medicação 
e os custos que lhe estão associados. Sabe-se 
que a adesão diminui progressivamente ao 
longo do tempo, sendo que cerca de metade 
dos doentes hipertensos interrompe a tera-
pêutica ao fim de um ano. Por outro lado, é 
preciso também refletirmos sobre a respon-
sabilidade do médico: será que usou a estra-
tégia adequada para aumentar a adesão?

a comunidade médica está sensibi-
lizada para essa responsabilidade?
Muito pouco… Basta pensarmos na publi-
cação das grandes guidelines internacio-
nais, sempre orientadas para a educação 
do doente. Há questões inerentes à relação 
clínica que também devem ser considera-
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enTrevisTa moTivacional

CARDOSO, Rui Mota et al. «Competências Clínicas de Comunicação». Unidade de Psicologia Médica, Departamento de Neurociências 
Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Porto, 2012. 
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por luís garcia

Este último dia de Congresso arranca com a quarta sessão do Curso de 
Pós-Graduação em HTA, entre as 9h00 e as 10h00, na sala Fénix 3.

imPlicações TeraPêuTicas 
da esTraTiFicação de risco

Depois das sessões dos últimos dias, 
dedicadas aos temas «Avaliação das 
lesões de órgão-alvo», «Estratifi-

cação de risco no doente hipertenso» e 
«Anticoagulação e antiagregação plaque-
tar no doente hipertenso», o bloco final do 
Curso de Pós-Graduação em HTA procura 
fazer a articulação dos temas anteriores, 
com especial enfoque nas implicações tera-
pêuticas da estratificação de risco.

Segundo o orador da sessão e também 
internista no Hospital de Nossa Senhora da 
Oliveira, em Guimarães, Dr. Pedro Cunha, 
a sessão «apontará as linhas de consenso 
para o tratamento da HTA, não apenas no 
âmbito das diferentes condições de risco 
do doente hipertenso, mas também do 
doente com hipertensão com diversas 
lesões em órgão-alvo».

Numa sessão que se pretende interativa, 
Pedro Cunha procurará abordar, «os aspe-
tos terapêuticos mais relevantes que decor-
rem da execução de uma correta avaliação 
de risco e da lesão em órgão-alvo do doen-
te hipertenso».

Uma das moderadoras da sessão, a 
Dr.ª Cristina Alcântara, internista no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa 
Maria, sublinha a importância de adaptar as 
recomendações a cada caso clínico. «Todos 
os doentes são diferentes e precisamos de 
conhecê-los para poder ajustar as guidelines 
e tratá-los corretamente. Uma das formas de 
o fazer é a estratificação de risco», explica.

Segundo Cristina Alcântara, um dos ob-
jetivos do Curso de Pós-Graduação em HTA 
é precisamente a sistematização «dos vá-
rios fatores de risco, da forma como eles se 

relacionam entre si e do modo como essa 
interação pode implicar uma alteração de 
terapêutica, de acordo com as normas es-
tabelecidas». Na opinião desta internista, 
o trabalho de estratificação dos fatores de 
risco é fundamental para a eficácia do trata-
mento e mesmo para a gestão de recursos, 
uma vez que permite a seleção dos meios 
de diagnóstico e das terapêuticas mais ade-
quadas para cada caso.

Igualmente importante é, no entender 
de Cristina Alcântara, a definição correta da 
história clínica do doente, um processo que 
exige tempo na consulta. 

das ‒ dedicação, empatia, respeito, apoio e 
a relação entre o médico e o doente. Existe 
muito a ideia de que o especialista apenas 
prescreve. Prescrever é dar uma ordem!

Na minha conferência, vou falar sobre uma 
mudança de paradigma, que deve centrar-se 
no doente e não exclusivamente no clínico. 
Os médicos precisam de instrumentos que 
lhes permitam aumentar a motivação do do-
ente para cumprir a terapêutica, ajudando-o 
a vencer a sua própria ambivalência (que 
pode ser entendida como relutância à mu-
dança) e as resistências. Afinal, «a small step 
is better than no step» – é sempre melhor 
uma pessoa comer menos sal do que comer 
o sal todo, por exemplo.   

em traços gerais, em que consiste 
a entrevista motivacional?
Antes de mais, gostaria de deixar claro 

que não se trata apenas de um termo, 
mas de um conjunto de estratégias rela-
cionais que, em contexto de intervenção 
terapêutica, se têm revelado eficazes e 
efetivas. Esta metodologia foi criada por 
dois autores norte-americanos (William 
Miller e Stephen Rollnick), com o intuito de 
estar acessível a qualquer médico. Para tal, 
existe um protocolo de aconselhamento (o 
Protocolo dos 5 A’s), que permite organizar 
a entrevista, avaliar a fase em que o doente 
se encontra, otimizar recursos e promover a 
aliança no processo de mudança. 

Primeiro, o médico faz a avaliação ‒ numa 
escala de 0 a 10 ‒ de quanto é que o doente 
acredita ser bom mudar (avalia a sua convic-
ção) e de quanto acha que consegue mudar 
(avalia a sua confiança). Dependendo desses 
resultados, existe um modelo que indica em 
que fase o doente se encontra e como o mé-
dico deve orientá-lo de forma personalizada 
[ver esquema na página anterior]. 

Quais são as principais mais- 
-valias da entrevista motivacional?
Atualmente, existem inúmeras estratégias 
para aumentar a adesão ao tratamento. No 
entanto, nenhuma é dirigida ao médico. Este 
é um instrumento fundamental para o clínico 

os não aderenTes 
ao TraTamenTo 
20 a 30% são doentes agudos
30 a 60% são doentes crónicos
70 a 80% são doentes em tratamento 
preventivo

PrincíPios esTruTuranTes 
da enTrevisTa moTivacional

 Exprimir empatia
 Desenvolver discrepâncias 
 Dissipar a resistência
 Promover a autoeficácia 

aumentar a motivação do doente no sentido 
de cumprir a terapêutica. Em vez de impor 
ou tentar persuadir, tenta encontrar com o 
doente as razões necessárias para a mudan-
ça. Além disso, há meta-análises que provam 
a eficácia da entrevista motivacional. 

dr. Pedro cunHa
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por vanessa Pais

Vários investigadores, coordenados pelo Prof. Jorge Polónia e pelo Prof. Luís Martins, realizaram um 
estudo da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e foram para o terreno em dezembro de 2010, 
com dois objetivos em mente: atualizar, com mais rigor, a prevalência da hipertensão arterial (HTA) 
e avaliar a dimensão do consumo de sal em Portugal. Os resultados do seu trabalho são divulgados 

hoje, em primeira mão, na Sessão Magna, que decorre na sala Fénix 3, a partir das 11h00.

resulTados divulgados Hoje 
em Primeira mão

Costuma dizer-se que «o melhor 
fica reservado para o fim» e tam-
bém que «o segredo é a alma do 

negócio». Pois a utilização destes dizeres 
populares tem aguçado a curiosidade e 
o interesse em relação aos resultados do 
estudo «Prevalência da Hipertensão Arte-
rial e Consumo de Sal em Portugal», da 

responsabilidade da SPH, com a colabo-
ração da Universidade Fernando Pessoa,  
particularmente na análise bioquímica da 
urina, entre outras entidades. O trabalho 
foi coordenado pelos Profs. Jorge Polónia 
e Luís Martins, respetivamente professor 
de Medicina na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto e consultor de Me-

Em 2003, precisamente há dez anos, foi levado a cabo, pelo Prof. Mário Espiga 
de Macedo, também com o patrocínio da, na altura, Associação Portuguesa 

de Hipertensão, o «Estudo da Prevalência, Tratamento e Controlo da Hiperten-
são Arterial em Portugal». Ficou-se a saber que 42,1% dos portugueses eram 
hipertensos. Mais tarde, em 2008, uma atualização deste estudo apontou para 
uma subida da prevalência da HTA para 45,6%. Hoje, a partir das várias atua-
lizações que têm vindo a ser feitas, sabe-se que 64% dos hipertensos não co-
nhecem a sua condição, que apenas 33,9% estão a ser tratados e que somente 
7,6% têm a doença controlada. Será que grande parte de nós ainda carrega 
na ignorância uma doença silenciosa? É o que vamos ficar a saber dentro de 
momentos na Sessão Magna.

o Que sabíamos aTé Hoje

esTudo «Prevalência da HiPerTensão arTerial e consumo de sal em PorTugal»

dicina Interna no Hospital Pedro Hispano, 
em Matosinhos; diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade Fernando Pessoa, 
no Porto, e do Serviço de Cardiologia do 
Hospital de São Sebastião, em Santa Maria 
da Feira. Hoje, na Sessão Magna, entre as 
11h00 e as 12h00, vão finalmente ser co-
nhecidos os resultados.

Mas o que tem este estudo de diferente? 
Jorge Polónia responde: «Características 
inéditas em Portugal, quer pela sua re-
presentatividade, pela confirmação da 
prevalência e controlo em avaliação num 
segundo momento, quer pelo cruzamen-
to de diferentes componentes relacio-
nadas com a hipertensão arterial [HTA], 
com destaque para o consumo de sal, e 
estudos genéticos [ver caixa “Pioneirismo 
nacional e internacional”]. Que eu tenha 
conhecimento nunca foi realizado um es-
tudo com esta amplitude.» 

Será que a prevalência de HTA se mo-
dificou? Medir a pressão arterial 15 dias 
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Pioneirismo 
nacional e 

inTernacional
As características do estudo «Prevalência 
da Hipertensão Arterial e Consumo de Sal 
em Portugal» levam os seus coordenado-
res a defini-lo como pioneiro no nosso 
País e até no mundo. Eis os contornos 
que o distinguem:

 3 720 indivíduos recrutados, 3 143 
segundas visitas, 2 957 recolhas de 
urina de 24 horas, 3 082 colheitas de 
dados para determinação de padrões 
genéticos;

 Avaliação da pressão arterial em três 
registos efetuados em dois dias diferen-
tes, com um intervalo de 10 a 15 dias;

 Avaliação do consumo de sal e da 
sua correlação com a hipertensão 
arterial (HTA);

 Análise dos padrões genéticos que 
podem estar relacionados com a HTA;

 Avaliação dos índices antropométri-
cos, das comorbilidades, dos hábitos 
de vida e, ainda, dos antecedentes 
pessoais e familiares dos indivíduos 
recrutados, bem como da sua medi-
cação anti-hipertensora.

«Quando a minha direção tomou posse, o es-
tudo tinha sido encomendado à entidade 

que o promoveu e estávamos prestes a avançar. 
Por isso, a implementação no terreno, a colheita de 
dados clínicos e analíticos, a dimensão da amostra 
para ser significativa e, sobretudo, a obtenção da 
autorização das diversas Administrações Regionais 
de Saúde para a execução do estudo nos diversos 
centros de saúde do País e de meios logísticos locais que tornassem viáveis as co-
lheitas de dados foram os principais desafios ultrapassados. 

Não percebemos porque é que as entidades nacionais ligadas à Saúde não 
se colocaram ao nosso lado neste trabalho. Tivemos mesmo alguns obstáculos 
que atrasaram a implementação do estudo. Espero que a divulgação dos seus 
resultados no nosso Congresso seja um momento-alto do programa e que nos 
traga informação pertinente para percebermos em que ponto nos encontra-
mos e como poderemos enfrentar os desafios que o futuro nos apresenta com 
um maior conhecimento da doença.» 

dr. josé alberTo silva
Presidente da SPH entre 2009 e 2011

«O estudo “Prevalência da Hipertensão Arte-
rial e do Consumo de Sal em Portugal” foi 

difícil de concluir, por ser muito exigente nos seus 
pressupostos. Só foi possível de realizar devido ao 
empenho de três direções sucessivas da nossa so-
ciedade, pela nossa capacidade económica para o 
custear na totalidade e pelo trabalho desenvolvido, 
no que se refere sobretudo aos dados da análise da 
prevalência, pelo seu principal responsável – o Prof. Jorge Polónia. 

No entanto, o estudo tem outra vertente – a avaliação do consumo de sal pela 
nossa população – e, nesse sentido, contámos com uma parceria muito importante 
com a Universidade Fernando Pessoa, onde foi possível centralizar o armazenamen-
to das amostras e as respetivas análises, sem custos para a SPH, graças ao empenho 
constante do Prof. Luís Martins, responsável por este braço do estudo. Não fomos 
ajudados pelo Ministério da Saúde (em algumas situações até tivemos dificuldades 
de relacionamento), mas estamos disponíveis para cooperar, depois de conhecidos 
os seus resultados, de modo a que a nossa população possa colher benefícios, numa 
perspetiva de aplicação prática do que vier a ser revelado.» 

dr. josé nazaré
Presidente da SPH entre 2011 e 2013

dr. Fernando PinTo
Presidente da SPH entre 2013 e 2015

depois altera a prevalência? Melhorámos 
ao nível do conhecimento, tratamento e 
controlo da HTA? Baixámos o nosso con-
sumo de sal? Haverá padrões genéticos 
em Portugal que justifiquem uma maior pro-
pensão para HTA e sensibilidade ao sal? Es-
tas são as questões que Jorge Polónia apre-
senta como justificação científica e prática 
para que este estudo tenha sido «em boa 
hora implementado».

Mesmo sem ser possível, para já, analisar 
os seus resultados, pois apenas dentro de 
momentos serão revelados, Luís Martins 
garante que este estudo vai dar muito que 
falar nos próximos anos. «Vamos ter uma 
ideia muito concreta sobre o estado da 
HTA em Portugal, o seu impacto na saúde 
dos portugueses, o grau de tratamento e a 
correlação com o consumo de sal», subli-
nha este coordenador. E acrescenta: «Va-
mos ainda perceber se a campanha sobre 
o consumo de sal promovida há cerca de 
cinco anos pela SPH e que agora foi atenu-
ada deu resultado; e vamos poder definir 
estratégias de intervenção e até políticas 
de saúde, no sentido de melhor combater 
a doença cardiovascular.» 

«Este estudo exigiu um esforço financeiro enor-
míssimo, que foi assumido na totalidade pela 

Sociedade Portuguesa de Hipertensão, e nunca é de 
mais realçar o contributo também muito significati-
vo da Universidade Fernando Pessoa, que fez todas 
as análises de forma gratuita, caso contrário, o cus-
to económico teria sido muito maior. 

Este foi um estudo que atravessou mais do que 
uma direção da SPH, sendo a minha a «grande beneficiária» dos seus resultados. 
Mas, acima de tudo, este é um estudo da SPH para os portugueses e, não podendo 
ainda adiantar resultados, podemos dizer que o número de pessoas envolvidas 
(3 720) permite-nos apresentar dados sobre a prevalência que mais nenhum ou-
tro estudo pode, em termos de relação com o consumo de sal. Toda a população 
portuguesa vai lucrar e muito com este estudo. Os seus resultados dar-nos-ão, 
certamente, muito para discutir e para fazer nos próximos anos.»

oPinião dos PresidenTes da sPH 
envolvidos no esTudo

O estudo que será daqui a pouco apresentado atravessou três direções 
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). Quisemos saber 
a importância que lhe atribuem os presidentes envolvidos neste 
projeto, desde que teve início no terreno, em dezembro de 2010. 

Aqui ficam as suas opiniões:

NotíciasDiárias
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voX PoP o Que esPeram os 
congressisTas?

Talvez os resultados deste estudo sejam o segredo mais bem guardado deste 7.º Congresso. A expetativa é 
muita, pelo que o Notícias Diárias apurou junto de alguns congressistas. Eis o que partilharam connosco:

«As minhas expetativas são 
grandes e estou ansioso 

por saber qual é a nossa realidade 
hoje, em termos de prevalência da 
hipertensão arterial (HTA) e consu-
mo de sal. Atendendo à redução, 
nas últimas décadas, da mortalida-
de por doença cardiovascular, que-
ro acreditar que temos hoje menos 
prevalência e mais controlo da HTA 
do que em 2005. Se a prevalência 

da HTA tiver descido, nem que seja em 3%, e o consumo de 
sal também, isso é fantástico! Significa que o nosso trabalho 
tem dado frutos.» 

«Os resultados deste estudo podem vir a modificar a saúde cardiovascular dos 
portugueses. Por isso, tanto a Sociedade Portuguesa de Hipertensão como os in-

vestigadores que o abraçaram estão de parabéns. Sob o ponto de vista da pressão arterial, 
os resultados que vão ser apresentados neste Congresso podem não ser muito diferentes 
dos até agora conhecidos. No entanto, a avaliação do consumo de sal e o padrão genético 
são dados novos. Acreditamos que os resultados que agora vão ser apresentados possam 
dar início a uma nova era no tratamento da HTA em Portugal. Cabe, pois, à comunidade 
científica divulgar os dados e sensibilizar a população para a necessidade de reduzir a 
quantidade de sal ingerido, sobretudo em determinados grupos mais sensíveis. Como se 
trata ainda de uma questão de Saúde Pública que não pode ser ignorada, caberá também 
à Tutela estar atenta a estes resultados e tomar de seguida as providências necessárias 
para o combate a esta doença tão nefasta como é a hipertensão arterial.»

«Aguardo com expetativa os resul-
tados deste novo grande estudo, 

para saber se fatores como a formação 
pós-graduada na área da HTA, o emprego 
mais frequente da terapêutica combinada e 
o menor consumo de sal (após a publicação 
de legislação adequada sobre os níveis de 
sal no pão – parabéns, Luís Martins), nes-
tes últimos dez anos, contribuíram para um 
real benefício para a população. Parece-me 

evidente que os novos resultados poderão ter consequências impor-
tantes na abordagem futura dos nossos hipertensos. Este estudo teve 
uma metodologia de medição da PA casual que parece fiável e analisa 
parâmetros de grande importância na HTA, como o consumo de sal, 
a microalbuminúria e os padrões genéticos, anteriormente não avalia-
dos, pelo que me parece um marco histórico. Tenho curiosidade em 
comparar os seus resultados com os do estudo de 2003, efetuado no 
âmbito da Associação Portuguesa de Hipertensão (APH) e coordena-
do pelo Prof. Espiga de Macedo. Vale a pena lembrar que, na altura, 
Portugal era o único país europeu sem um estudo de prevalência da 
HTA. Por isso, tive gosto em me empenhar ativamente, como presi-
dente da APH na altura, para que esse estudo se pudesse realizar.»

«Penso que os resultados deste 
estudo mostrarão que a preva-

lência da HTA já conhecida se mantém, 
mas acredito que teremos algumas 
surpresas no que diz respeito ao con-
sumo de sal. Já conseguimos reduzir 
os níveis de sal no pão, mas espero 
que os resultados deste estudo pos-
sam contribuir para a redução, com 
suporte legal, da quantidade de sal co-
locada em outros alimentos, como nas 

refeições pré-preparadas, à semelhança do que aconteceu, 
por exemplo, em Inglaterra. Estamos todos muito expectantes 
em relação aos resultados desta investigação.»

Prof. agostinho monteiro
Internista, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto e presidente da SPH entre 2003 e 2005

dr. joão saavedra
Chefe de serviço aposentado do Centro Hospitalar Lisboa Norte/
/Hospital de Santa Maria e presidente da SPH entre 2005 e 2007

Prof. josé Pinto carmona
Ex-diretor do Departamento do Coração do Hospital de Egas Moniz 
e presidente da Associação Portuguesa de Hipertensão (APH) entre 
2001 e 2003

«Em termos de prevalência da HTA, 
os resultados deste estudo deve-

rão ser semelhantes aos conhecidos na 
sequência de outros estudos já realizados 
e com características diversas. Ente eles, o 
estudo levado a cabo pelo Prof. Nogueira 
da Costa, em que participei, que foi rea-
lizado através da recolha de dados por 
clínicos gerais e observou cerca de 56 mil 
indivíduos; o programa CINDI, coordena-

do pelo Prof. Fernando de Pádua; o estudo PAP, do Prof. Espiga de 
Macedo e colaboradores; ou o estudo VALSIM, realizado junto de 
utentes dos cuidados de saúde primários. No entanto, acredito que o 
presente estudo revelará que temos hoje mais hipertensos em trata-
mento e mais hipertensos controlados. Considero muito importante a 
avaliação da pressão arterial em dois dias, com intervalos de 10 a 15 
dias, pois poderá contribuir para números mais fiáveis. Já relativamen-
te ao consumo de sal, penso que devemos situar-nos numa média di-
ária de 10 a 12 gramas. Não obstante, a redução da quantidade de sal 
no pão, já implementada, pode causar aqui algum impacto. A eventual 
correlação entre este consumo e a HTA, assim como a vertente genéti-
ca do estudo, assumem, sem dúvida, grande importância.»

Prof. josé braz nogueira
Diretor do Serviço de Medicina I do Hospital de Santa Maria, 
professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa e presidente da APH entre 1994 e 1997

dr. mariano 
Pego
Diretor do 
Serviço de 
Cardiologia 
do Centro 
Hospitalar e 
Universitário 
de Coimbra e 
presidente da APH 
entre 1999 e 2001
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«Apesar do período de franca reces-
são económica que atravessamos, a 

indústria farmacêutica e de equipamentos 
correspondeu com o apoio necessário à re-
alização deste 7.º Congresso Português de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. 
Deste modo, conseguimos manter a sua di-
mensão, superando a expetativa em relação 
à participação dos congressistas (registámos 
mais de mil inscrições). E esta participação 
foi ativa: as salas encheram e, mesmo com 
sessões simultâneas, tivemos necessidade 
de acrescentar cadeiras. Para esta afluên-
cia, contribuiu certamente a qualidade dos 
palestrantes e das suas comunicações. De 
tal modo que, entre os congressistas, estão 
quase 200 médicos de outros países. 

Pensamos, pois, ter encontrado o figu-
rino mais adequado para esta nossa reu-
nião anual. Temos recebido um feedback 
muito positivo dos congressistas, que têm 
mostrado a sua satisfação e disponibilida-
de para continuar a participar, destacando 

Dr.ª Clarinda Neves, Dr. José Carlos Marinho, Dr. Rasiklal Ranchhod, 
Dr.ª Luísa Moreira, Dr. Pedro Cunha, Dr. Fernando Pinto, Dr. José Nazaré, 
Dr.ª Cristina Alcântara e Dr.ª Paula Alcântara (da esq. para a dta.)

mensagem de balanço da comissão organizadora

a diversidade dos temas e a profundidade 
com que têm sido abordados. Agrade-
cemos a participação de todos e ficamos 
muito contentes por saber que o nosso es-
forço e empenho resultaram em algo que 

lhes agradou e que consideram importante 
para a sua prática clínica. O Congresso não 
é da Comissão Organizadora, é de todos os 
congressistas!» Dr. Fernando Pinto, presi-
dente da Comissão Organizadora. 

momenTos do congresso 
O 7.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global é já um sucesso declarado. As salas 
cheias e a participação ativa validaram claramente a aposta da Comissão Organizadora na formação pós- 

-graduada, na multidisciplinaridade e na internacionalização. Aqui ficam alguns momentos marcantes captados 
pela objetiva do Notícias Diárias…

28/02 01/03

01/03 02/03

1.ª sessão do Curso de Pós-graduação em HTA, 
dedicada ao tema «Avaliação das lesões de 
órgão-alvo»

Sessão Plenária da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) 
com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

Intervenientes no Simpósio SPH/ESH (European Society 
of Hypertension) com o Prof. Alberto zanchetti

Atuação do Coral do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar no Jantar de Encerramento

NotíciasDiárias
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