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Sessão de exercício físico com crianças
Na manhã de dia 20 de fevereiro, cerca
de 150 crianças do Agrupamento
de Escolas de Albufeira vão agitar
o ambiente do Hotel Tivoli Marina
Vilamoura, que as vai receber para
uma sessão de exercício físico
promovida pela Sociedade Portuguesa
de Hipertensão, em parceria com o
Departamento de Ciências Exatas,
Naturais e Desporto da Universidade
do Algarve.
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C

umprindo o seu desígnio de interação
com a comunidade, a começar pelos
mais jovens, a Sociedade Portuguesa
de Hipertensão vai organizar, na manhã do
dia 20 de fevereiro, uma sessão de exercício
físico para as crianças do segundo ciclo do
Agrupamento de Escolas de Albufeira. O
objetivo «é promover a atividade física regular,
hábitos alimentares saudáveis e combater o
sedentarismo», adianta a Dr.ª Clarinda Neves,
internista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/
/Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, e coordenadora desta ação, juntamente com o
Dr. Tiago Adrega, interno de Cardiologia no
mesmo Hospital.
O Departamento de Ciências Exatas, Naturias e Desporto da Universidade do Algarve
juntou-se à iniciativa. «Pretendemos mostrar
que a atividade física pode ser divertida. Com a
diversidade de desportos coletivos e atividades
direcionadas para as crianças, são injustificáveis

os níveis de sedentarismo e, consequentemente,
mentação, será distribuído um lanche saudável.
de excesso de peso que se verificam atualmen«As crianças são o nosso futuro e têm uma influte», explica Tiago Adrega. As recomendações
ência incontestável ao nível do comportamento
norte-americanas, de 2008, aconselham para as
das suas famílias, pelo que, se lhes conseguircrianças uma atividade física moderada a intenmos incutir noções e comportamentos salutares,
sa, com a duração de 60 minutos por dia.
estaremos a investir também num presente e
Os últimos dados apontam para uma taxa de
num futuro sustentadamente saudáveis», conexcesso de peso de 30%, ou seja, uma em cada
clui Clarinda Neves.
três crianças tem peso a
mais. Mais grave é o facto de, «pela primeira vez,
a geração atual ter uma
esperança média de vida
inferior em cinco anos
em relação à precedente», alerta Tiago Adrega.
Depois de uma tarde
de exercício físico, e porque a promoção de hábitos de vida saudáveis
dr.a clarinda neves
dr. tiago adrega
passa também pela ali-
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A

partir das 16h00 do dia 20 de fevereiro,
o Prof. Jorge Polónia, consultor de Medicina Interna no Hospital Pedro Hispano,
em Matosinhos, e professor na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto, vai apresentar os resultados do trabalho vencedor do
Prémio A. Menarini, atribuído em parceria com
a Sociedade Portuguesa de Hipertensão em
2011. «Avaliação das propriedades dinâmicas
da pressão arterial em mulheres com antecedentes de pré-eclâmpsia» é o título do estudo,
que já foi aceite para publicação na Revista
Cardiológica Portuguesa.

A pré-eclâmpsia afeta entre 3 a 5% das primeiras gravidezes, sendo a principal causa de
morbimortalidade materno-fetal. «Embora a
hipertensão arterial [HTA] e a proteinúria
associadas a esta doença possam regredir após
o parto, nos últimos anos, tem-se sugerido que
as mulheres com história de pré-eclâmpsia
podem ter um risco aumentado de desenvolver
doença cardiovascular», explica Jorge Polónia,
autor do trabalho, juntamente com os Drs. José
Alberto Silva, Catarina Olival, Sílvia Ribeiro e
Loide Barbosa.
«O objetivo deste estudo foi avaliar, em
mulheres com história de pré-eclâmpsia, as
propriedades dinâmicas da pressão arterial
[PA], a rigidez aórtica, o perfil tensional ao longo
das 24 horas e a prevalência de HTA, comparativamente a mulheres sem este antecedente»,
adianta Jorge Polónia. O especialista realça que
este Prémio A. Menarini permitiu financiar a
tese de licenciatura em cardiopneumografia

correspondente ao estudo premiado, que foi
realizada na Unidade de Hipertensão e Risco
Cardiovascular do Hospital Pedro Hispano e
na Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto.
Os resultados do estudo agora apresentado
mostram que as mulheres com pré-eclâmpsia
prévia têm um risco aumentado de desenvolver
HTA sustentada e alterações do perfil circadiano
da PA. Observou-se ainda um aumento das ondas arteriais refletidas e da pressão central aórtica, compatível com o aumento das resistências
arteriais periféricas. «Nestas mulheres, as alterações das propriedades dinâmicas da parede
arterial, da pressão central e do perfil circadiano
da PA podem resultar em alterações estruturais
importantes e contribuir para o aumento do risco cardiovascular. Como tal, em mulheres com
história prévia de pré-eclâmpsia, é importante
apostar na vigilância cardiovascular precoce e
Inês Melo
continuada», conclui Jorge Polónia.
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A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e a Associação Portuguesa de
Medicina Geral e Familiar (APMGF) voltam a promover a discussão entre os
cuidados de saúde primários e secundários. Com um formato mais prático e
interativo, este ano, o objetivo é debater situações clínicas frequentes
do dia-a-dia de quem se dedica ao tratamento da hipertensão arterial.
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A

sessão conjunta da SPH com a APMGF,
que vai decorrer entre as 15h30 e as
17h00 do dia 21 de fevereiro, terá um
novo formato. «Ao invés da habitual apresentação formal de casos clínicos e posterior discussão, iremos apresentar, de modo mais informal,
“retalhos” clínicos provenientes das nossas
memórias do quotidiano», adianta o Dr. Pedro
Damião, especialista em Medicina Geral e
Familiar, organizador e moderador desta sessão.
Tendo em conta que «o modelo do ano
passado não permitiu atingir os objetivos em
termos de participação, optou-se este ano
por uma sessão mais prática, para promover
maior participação dos congressistas», refere o Dr. José Carlos Marinho, especialista
em Medicina Geral e Familiar, que também
irá moderar esta sessão. Assim, «espera-se
que seja possível uma troca de experiências
mais ativa e alargada entre os dois níveis de
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Reforçar a articulação de cuidados
José Carlos Marinho está convicto de que,
com este modelo, além do reforço do conhecimento, «também a articulação entre cuidados de saúde primários e secundários sairá
reforçada». E sobre os desafios na abordagem
ao doente com hipertensão arterial afirma:

«Continuam a ser os mesmos. Diagnosticar
e intervir o mais cedo possível, com os custos
mais baixos possíveis e abordar o doente tendo
em conta a multiplicidade do risco cardiovascular. Ou seja, olhar para o doente não
apenas como hipertenso, mas como alguém
que tem hipertensão e muitas outras patologias. A adesão a um estilo de vida saudável
e à terapêutica continua a ser o desafio mais
importante.»
Joana Campina refere algumas situações
que pedem uma harmoniosa articulação entre
diferentes níveis de cuidados: «Por exemplo,
casos de hipertensão arterial secundária, em
que a complexidade do seu estudo determina
a intervenção hospitalar, sendo necessária a
realização de exames complementares; situações de hipertensão arterial resistente e
ainda casos de complexa cardiopatia hipertensiva, entre outros.»

APELO DOS MODERADORES À PARTICIPAÇÃO
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cuidados», afirma, por seu turno, a Dr.ª Joana
Campina, também especialista em Medicina
Geral e Familiar e moderadora da sessão.
O papel dos moderadores passará por
«dinamizar o debate e contribuir para a participação ativa da assistência». Para garantir
que a discussão reflita a espontaneidade
própria de uma consulta, apenas o organizador saberá antecipadamente os temas a
debater. «Serão temas frequentes da prática
clínica, que certamente suscitarão o interesse e o debate», adianta Pedro Damião.

dr. pedro damião

«Espero que haja uma grande
participação por parte da assistência, que as pessoas gostem e que
estejam tão interessadas que nem
notem o tempo a passar. A minha
expetativa é que seja possível
abordar a maioria das situações
frequentes da prática quotidiana,
evidenciando questões básicas em
relação às quais, muitas vezes, não
nos apercebemos de que não estamos a ter a melhor atitude.»

«A minha expetativa é alta. Espero que consigamos gerar uma
discussão baseada na realidade
da prática clínica, com uma efetiva troca de experiências entre os
diferentes níveis de cuidados de
saúde. É nosso desígnio que esta
sessão se traduza realmente em
ganhos ao nível do conhecimento
médico e, consequentemente,
ganhos em saúde para o doente.»

Dr.a Joana campina

«Esta é uma sessão aberta a todos
os congressistas,
façam ou não parte
da Associação
Portuguesa de
Medicina Geral e
Familiar e/ou da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Não é de
modo algum uma
sessão fechada,
tendo sido criada
exatamente para
promover a disDr. josé carlos
cussão entre todos
marinho
os congressistas,
independentemente do nível de cuidados
a que pertencem. Por isso, espero que o
número de médicos na assistência seja
elevado e que se sintam motivados a participar ativamente, contribuindo com a sua
opinião, com as suas dúvidas e certezas,
para a discussão.»

