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Países de expressão portuguesa
unem-se no combate à HTA
Pela primeira vez, profissionais de saúde de diferentes países lusófonos estão a ter a oportunidade
de assistir à grande reunião científica portuguesa sobre hipertensão arterial (HTA) e risco
cardiovascular global sem saírem da sua cidade. No âmbito do Projeto Lusofonia, a transmissão
deste Congresso em tempo real, via online, está a chegar a perto de 500 pessoas de seis cidades,
em três continentes: Luanda (Angola), Maputo (Moçambique), Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador
da Bahia e Goiânia (Brasil).
Aceda à versão digital

Representantes dos países envolvidos no Projeto Lusofonia (da esquerda para a direita): Prof. Weimar Sebba Barroso (Goiânia, Brasil),
Dr. Fernando Pinto e Dr. Pedro Cunha (Portugal), Dr. José Roberto Santos (Angola), Prof.ª Lucélia Magalhães (São Salvador da Bahia, Brasil),
Prof. Luiz Bortolotto (São Paulo, Brasil), Prof. Mario Fritsch Neves (Rio de Janeiro, Brasil) e Prof. Albertino Damasceno (Moçambique)

hoje
OPINIÃO

Estratégias para promover
a adesão terapêutica

A

Dr. Vítor Paixão Dias
Diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | Preletor
da sessão 4 do Curso de Pós-Graduação em HTA «Treat to target: Medidas de promoção da adesão
terapêutica no doente hipertenso, diabético e com risco cardiovascular total acrescido», que decorre
entre as 9h00 e as 10h00, na sala Neptuno

má adesão ao tratamento ocorre
em 9 a 37% dos doentes, de
acordo com uma revisão sistemática de estudos com monitorização eletrónica. Os doentes com má
adesão têm um risco aumentado de acidente vascular cerebral (AVC), bem como uma
maior probabilidade de internamento e
morte prematura. O conceito de adesão
terapêutica envolve duas componentes: a
execução e a persistência.
De acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), a adesão «é
o fator modificável que isoladamente mais
compromete a resposta ao tratamento em
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várias doenças crónicas». É importante ter
em conta que existem diversos fatores de
risco para a má adesão, que são relacionados
com a doença, com o doente, com o tratamento e com o próprio médico. Por outro
lado, há também vários métodos para avaliar a adesão: subjetivos, diretos, indiretos
e com recurso a questionários validados,
embora não exista nenhum que seja o ideal.
As recomendações para melhorar a adesão passam pela correção ou pela melhoria
dos fatores atrás referidos. Entre outros,
salientam-se:
• Educar os doentes acerca da sua doença e
do impacto do tratamento, envolvendo-os

nas tomadas de decisão, na monitorização
dos valores da pressão arterial e na mudança
de hábitos de estilo de vida;
• O médico deve estar permanentemente
atento à possibilidade de má adesão como
causa da falência de resposta ao tratamento;
• Escolher medicamentos com bom perfil de
tolerabilidade, com longa duração de ação,
privilegiando o uso de combinações fixas e a
simplificação do esquema posológico;
• Melhorar as competências dos profissionais de saúde em técnicas de comunicação
com o doente;
• Investir na formação sobre adesão à terapêutica. ND

BALANÇO DO CONGRESSO

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 9.º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL (da esquerda para a direita): Drs. Manuel Carvalho Rodrigues, Tiago Gregório, Pedro Damião,
Paula Felgueiras, Clarinda Neves, Pedro Cunha, Fernando Pinto (presidente da SPH e do Congresso), Luísa Moreira, Joana Monteiro, Rasiklal Ranchood e Pedro Neves

«E

ste Congresso registou uma adesão e um número significativo
de participantes. Tivemos salas
cheias em todas as sessões; os colegas que
convidámos e que vieram de longe para “abrilhantar” o nosso Congresso salientaram isso
mesmo – ficaram surpreendidos com a adesão dos participantes e com a qualidade das
intervenções. Portanto, eu senti um Congresso vivo, participado e espero que tenha sido,
também para os congressistas, aquilo que foi

para mim: um ponto de partida para novos
projetos. Quero deixar uma mensagem especial aos elementos da Comissão Organizadora,
pois tudo o que de bom aconteceu neste Congresso se deveu a eles e ao seu esforço. Isso é
algo que eu não conseguirei, de forma alguma, retribuir, porque é inestimável para mim.
Agradeço também à Direção da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, na pessoa do
Dr. Fernando Pinto, por todo o apoio que deu
à Comissão Organizadora e por ter dito “pre-

sente” quando nós propusemos projetos que
pareciam descabidos e megalómanos, mas
que, felizmente, acabaram por se concretizar, graças também a esse papel propulsor
da Direção da SPH. Não termino sem agradecer ainda à indústria farmacêutica aqui
presente, que voltou a apoiar e a confiar na
importância do Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global.»

Dr. Pedro Cunha, presidente
da Comissão Organizadora

Sessão conjunta com a Sociedade
Portuguesa de Cardiologia

Prof. José Silva Cardoso

Prof. Luiz Menezes Falcão

Prof. Paulo Bettencourt

Prof. José Braz Nogueira

Prof. Fausto Pinto

A série de quatro sessões conjuntas organizadas neste 9.º Congresso Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global termina com o convite lançado à Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Na sessão
que decorre entre as 10h00 e as 11h00, na sala Fénix 3, vai falar-se sobre o diagnóstico e o tratamento da
hipertensão arterial (HTA) em doentes com insuficiência cardíaca e/ou doença coronária.

A

por Ana Rita Lúcio

sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
com a Sociedade Portuguesa de
Cardiologia (SPC) é moderada
pelo Prof. José Silva Cardoso, presidente da
SPC e cardiologista no Centro Hospitalar de
São João (CHSJ), no Porto, e pelo Prof. Luiz
Menezes Falcão, cardiologista no Centro
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa
Maria (CHLN/HSM).
Versando sobre o tema «Insuficiência
cardíaca com disfunção diastólica: diagnóstico, prevalência e tratamento», o Prof. Paulo
Bettencourt, diretor do Serviço de Medicina
Interna do CHSJ, alerta para «a frequência e
prevalência» de uma patologia que é «muito
comum, principalmente nas faixas etárias mais
idosas». Ainda que os dados disponíveis em
Portugal «já estejam um pouco desatualizados, por terem mais de uma década», segundo este especialista, as estatísticas indicam
que «4,1% da população tem insuficiência cardíaca e, desta percentagem, cerca de metade
tem insuficiência cardíaca com função sistólica
preservada ou disfunção diastólica».
Segue-se a intervenção do Prof. José Braz
Nogueira, diretor do Serviço de Medicina I do
CHLN/HSM, subordinada ao tema «Particularidades do tratamento da HTA no paciente
com doença coronária». De acordo com este
especialista, a relação entre a HTA e a doença
coronária «está perfeitamente estabelecida e
bem evidenciada em grandes estudos epidemiológicos observacionais». De igual modo,
«sabe-se que a terapêutica anti-hipertensora

contribui para a prevenção primária e secundária da doença coronária».
Do ponto de vista terapêutico, diferentes
estudos e meta-análises não encontram «vantagens evidentes» em privilegiar determinados fármacos em detrimento de outros nestes
casos, além de «um controlo tensional eficaz
e mantido», nota Braz Nogueira. E acrescenta:
«De qualquer modo, as guidelines da European
Society of Hypertension com a European Society of Cardiology sugerem, em doentes com
enfarte do miocárdio prévio, a terapêutica preferencial com betabloqueadores, inibidores da
enzima de conversão da angiotensina ou antagonistas dos recetores da angiotensina II e, em
hipertensos com angina de peito, betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio.»

Valor

• <140/90 mmHg é o valor-alvo de
pressão arterial que se deve atingir
em indivíduos com doença coronária.
Segundo Braz Nogueira, «não se
demonstrou vantagem consistente
em se atingirem valores inferiores a
130/80 mmHg, mesmo em diabéticos,
como era aconselhado anteriormente»

HTA e insuficiência cardíaca
Por último, a preleção do Prof. Fausto Pinto, presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia
e diretor do Serviço de Cardiologia do CHLN/
/HSM, incide sobre as novas ferramentas para
diagnóstico e tratamento do doente hipertenso

e com insuficiência cardíaca. Apontando a HTA
como «um grave problema de saúde pública
no mundo ocidental», este cardiologista recorda que, entre outras patologias, ela é «responsável por alterações da função ventricular
esquerda que, no seu conjunto, se designam
por cardiopatia hipertensiva». À HTA fica ainda
a dever-se o facto de «um número significativo
de doentes evoluir para insuficiência cardíaca,
de predomínio diastólico nas suas fases mais
precoces e, posteriormente, com compromisso
da função sistólica», afirma.
Fausto Pinto salienta, por isso, a importância
«de se conhecer o mais precocemente possível as repercussões da HTA», para que se possa
«intervir mais cedo, evitando consequências
mais nefastas». Com este propósito, «vários
métodos de imagem têm sido utilizados, incluindo a ecocardiografia». «A utilização do
ecocardiograma [ECG] modo M bidimensional e do Doppler de fluxos permite colher um
conjunto de parâmetros da função ventricular
sistólica e diastólica.»
Por seu turno, o desenvolvimento do
Doppler tecidular «veio acrescentar uma nova
dimensão ao estudo da função ventricular,
dado que permite calcular também a função
regional», observa Fausto Pinto. E acrescenta:
«A utilização do ECG tridimensional sofreu,
recentemente, um avanço significativo, graças
à possibilidade de obter imagens em tempo
real. Tal facto permitiu reduzir substancialmente o tempo de aquisição, bem como
melhorar a qualidade das imagens obtidas
e a acuidade dos resultados.» ND
1 de março de 2015
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Transmissão em tempo real para cerca
de 500 congressistas de países lusófonos
Dr. Pedro Cunha

Presidente da Comissão Organizadora do Congresso

«O
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Projeto Lusofonia nasceu
para que pudéssemos
partilhar as atividades do
9.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global com
outros países de expressão portuguesa, em três continentes
e movimentando pessoas de seis cidades diferentes, além do
local onde está a ser realizado. A ideia surgiu em julho de 2014,
com um objetivo muito claro: aproveitar o facto de termos colegas espalhados por todo o mundo, que falam a mesma língua,
para partilhar as experiências científicas e perceber onde é que
podemos utilizar o conhecimento dos outros para benefício das
nossas próprias populações.
Este é um projeto muito aliciante, que contou, desde cedo,
com o apoio dos colegas do Brasil – Salvador da Bahia foi a primeira cidade que aceitou este desafio, por via da Prof.ª Lucélia
Magalhães. Logo depois, aderiram as cidades Rio de Janeiro
(com o Prof. Mario Fritsch Neves), Goiânia (com o Prof. Weimar
Sebba Barroso) e São Paulo (com o Prof. Luiz Bortolotto). O
Prof. Albertino Damasceno, de Maputo, em Moçambique, foi a
segunda pessoa com quem falámos e logo abraçou o projeto.
Finalmente, juntou-se a cidade de Luanda, em Angola, por
intermédio do Dr. José Roberto Santos.

Prof. Luiz Bortolotto

Presidente do Departamento de
Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira
de Cardiologia

«N

este momento, 30 profissionais de saúde estão a
assistir ao Congresso no
Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Este é um incentivo fantástico para uma verdadeira integração entre países
de língua oficial portuguesa e um meio de divulgar o estado da
arte na área de hipertensão arterial de forma bastante produtiva
e global. A opinião tem sido unânime: todos elogiaram esta iniciativa, valorizando-a. Esta integração facilitada pela tecnologia
é muito importante e espero que seja o início de uma colaboração mais estreita entre Brasil e Portugal, e não só, tanto em congressos (espero que, em breve, médicos de outros locais possam
participar virtualmente nos congressos brasileiros desta área),
como na criação de parcerias em eventuais estudos e na troca
de informações.»

No global, neste momento, muito perto de 500 congressistas estão a assistir às atividades do 9.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global via online, por
intermédio de canais de streaming criados para uma transmissão em tempo real, ou também em diferido, quando os fusos
horários não permitem que seja em direto.
A nossa expectativa é que esta ação seja um ponto de partida para
outras parcerias. Portanto, o Projeto Lusofonia transpôs as fronteiras
de um Congresso, que acontece num espaço físico e num tempo
específicos, transformando-se em algo muito mais global.
No Simpósio da Lusofonia, que decorreu no primeiro dia do
Congresso, os nossos colegas de Angola, de Moçambique e do
Brasil deram conta das realidades em que vivem, do ponto de
vista clínico, na área do risco cardiovascular e metabólico, e percebemos que há diferenças. Mas também há semelhanças e realidades que já vivenciámos e que eles agora atravessam, e vice-versa. Isso significa que, utilizando a experiência uns dos outros, podemos tomar um «atalho» para a solução e chegar mais
depressa onde precisamos para proteger os nossos concidadãos.
Se a próxima comissão organizadora do Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global entender acarinhar e expandir este projeto, com certeza será algo que nos
deixará extremamente felizes.

Prof. Weimar Sebba Barroso

Diretor-eleito da Diretoria para a Promoção
da Saúde Cardiovascular da Sociedade
Brasileira de Cardiologia

«E

stive em contacto com
algumas das 150 pessoas
que estão a assistir a este
Congresso em Goiânia e estão mesmo muito satisfeitos com
a qualidade de som e imagem, além de, obviamente, terem
considerado as sessões espetaculares. Como disse o Dr. Pedro
Cunha na sessão solene de abertura, este é o ponto de partida para algo muito maior. Estabelecer um contacto mais
frequente entre as sociedades científicas dos vários países é
fundamental. Eu vou presidir a Comissão Científica do XII
Congresso do Departamento de Hipertensão da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, que vai decorrer de 29 a 31 de outubro deste ano, em Goiânia, e acredito que seria uma hipótese
muito boa para continuar esta experiência. Já não existem distâncias no mundo atual e temos de aproveitar esta oportunidade tecnológica ao máximo possível.»

Aos perto de 1 350 congressistas que estiveram em Vilamoura a assistir ao 9.º Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, juntaram-se cerca de 500, que assistiram via online, de seis
cidades de três continentes: Luanda (Angola); Maputo (Moçambique); Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador da
Bahia e Goiânia (Brasil). Esta transmissão do Congresso foi o «pontapé de saída» do Projeto Lusofonia, que
visa a partilha de experiências na área da HTA entre os vários países de expressão portuguesa. Conheça as
opiniões dos responsáveis dos países envolvidos nesta iniciativa.
Prof. Albertino Damasceno
Diretor do Serviço de Cardiologia
do Hospital Central de Maputo,
em Moçambique

«E

ste Projeto Lusofonia é fundamental, particularmente
para nós, pois os internos
em Moçambique estão limitados na sua formação. Portanto, ter
a possibilidade de assistir a um Congresso desta importância, a
partir do hospital onde trabalham, neste caso, o Departamento
de Medicina no Hospital Central de Maputo, é essencial. Quando saí de Moçambique, estavam 38 pessoas inscritas, o que é
bom, tendo em conta que, comparativamente com os outros
países, o número de médicos é bastante menor.
Esta é uma iniciativa pioneira da parte da SPH, que deveria ser
um exemplo a seguir por outras sociedades científicas, porque
iria proporcionar uma formação com mais qualidade, em países
onde não existem recursos para que as pessoas possam participar em ações deste género. Por outro lado, a relação entre as
ex-colónias e Portugal, que foi privilegiada em tempos, já não
é a mesma. Atualmente, a única vantagem que, por exemplo,
um interno de Moçambique vê em Portugal é o facto de se falar a mesma língua. Portanto, este investimento na formação é
extremamente importante para que Portugal mantenha um
papel privilegiado junto das suas ex-colónias.»

Prof.ª Lucélia Magalhães

Cardiologista em Salvador da Bahia, Brasil

«Q

uando os Drs. Fernando
Pinto e Pedro Cunha me
falaram no Projeto Lusofonia, achei fantástico. É uma ideia visionária e muito boa, porque os profissionais de saúde que não tiveram a possibilidade
de se deslocarem até cá podem, de forma acessível, participar
num Congresso de elevado nível científico, cultural e social – os
melhores do mundo estão aqui.
Por outro lado, enquanto brasileira, vejo esta iniciativa como
a criação de um novo cordão umbilical entre o Brasil e Portugal.
Tínhamos uma influência extremamente norte-americana, só
íamos aos congressos americanos e esquecemo-nos das nossas
origens. Acredito que, daqui a dez anos, a história da relação
científica entre estes dois países, particularmente no âmbito
da HTA, vai ter uma dimensão muito forte, o que vai ser bom
para todos. Em Salvador da Bahia, tivemos 136 inscrições, o que
considero um sucesso para a estreia do Projeto Lusofonia, especialmente tendo em conta que este é um período de férias para
muitos brasileiros.»

Dr. José Roberto Santos

Cardiologista na Clínica Sagrada Esperança,
em Luanda, Angola

«N

a minha opinião, as
mais-valias deste projeto resumem-se em dois
conceitos: comunhão científica e transmissão de conhecimentos. Num evento desta magnitude, é sempre importante
a troca de experiências e a atualização constante dos médicos em formação contínua. E dar a oportunidade a internos
e especialistas – que não podem estar presentes fisicamente
– de participarem no Congresso Português de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global é algo inovador.
Neste momento, em Luanda, estão cerca de 100 pessoas a
assistir às sessões em tempo real, o que é extraordinário. O
que permite um fórum desta natureza? A troca de experiências que promove a discussão sobre as melhores medidas a
tomar para combater a hipertensão arterial. Estamos todos
sensibilizados para a relevância deste fator de risco cardiovascular, mas, assim, munimo-nos de mais ferramentas para
aprendermos a lidar melhor com esta situação. O número de
doentes hipertensos está a aumentar, porque as pessoas estão cada vez mais alerta. Temos de estar preparados para esta
realidade.»

Prof. Mario Fritsch Neves
Presidente da Sociedade Brasileira
de Hipertensão

«C

onsidero que este é um projeto pioneiro e muito válido,
pois tem o potencial de se
expandir, sendo um exemplo a seguir em
outros eventos, de todas as áreas médicas. Apesar de haver facilidade
de deslocação, ainda há muitas pessoas que gostariam de participar,
mas não têm as condições necessárias – até mesmo económicas – de
viajar para outro país. Portanto, esta ação envolve um maior número
de pessoas, promovendo uma verdadeira globalização do evento.
No Rio de Janeiro, estão a assistir a este Congresso 41 pessoas, que,
desde logo, comentaram a excelente qualidade de transmissão.
Tínhamos um certo receio de que houvesse perda de sinal, mas
a transmissão está a correr na perfeição. Quanto aos conteúdos, os
congressistas que assistem no Brasil não podiam estar mais satisfeitos, pois esta é uma reunião de elevada qualidade científica. Além
disso, este tipo de iniciativas acarreta outras mais-valias. Por um
lado, permite que nós conheçamos melhor a realidade de outros
países, o que, consequentemente, pode incentivar ao intercâmbio.
Por outro, esta tecnologia poderá possibilitar também a interação,
por exemplo, entre cursos de pós-graduação.»
1 de março de 2015
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Highlights do Congresso
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Os Profs. Agostinho Monteiro, José Braz Nogueira, Jorge Polónia e Luís Martins
compõem o painel de peritos que vai discutir os highlights deste Congresso,
na sessão que decorre das 11h30 às 12h30, moderada pelo
Pro
Drs. João Saavedra e José Alberto Silva. Entrevistados pelo
Notícias Diárias ao início da tarde de 28 de fevereiro,
estes líderes de opinião na área da HTA falaram sobre os
aspetos mais relevantes decorridos até essa altura.

o
f. J
ia
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rge
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Dr.
oS
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dra
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«U

m tópico que é de realçar diz respeito ao 4.º Curso de Pós-Graduação
em HTA, uma ação formativa bastante relevante e que, mais uma vez, está a ter uma
grande adesão, com salas sempre cheias.
Também não podemos deixar de fazer
referência à conferência do Prof. Alberto
Zanchetti, que fez uma revisão muito completa de estudos sobre a diminuição da pressão arterial, realizados entre 1966 e 2013. Esta
foi uma exposição muito bem-feita, nunca
tinha assistido a uma revisão tão completa.
Outro momento que teve muito interesse
foi a sessão conjunta com o Working Group
on Hypertension and the Brain da European

Pro

sé B

Prof. Agostinho Monteiro

Pro

o
f. J

6

Simpósio do Sal foi um momento
alto deste Congresso, relembrando
os resultados do estudo PHYSA, divulgado
em 2013, que mostra que os portugueses
continuam a consumir quantidades astronómicas de sal, apesar de o seu consumo ter
diminuído nos últimos anos. Destaco também a sessão conjunta com a Associação
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar,
que discutiu casos clínicos da vida real traduzindo muito bem as dificuldades que todos nós temos na resolução dos verdadeiros
problemas dos doentes. Estes casos foram
muito interessantes e evidencio particularmente um que retrata uma situação que não
é vulgar abordarmos, mas que é muito mais
frequente do que pensamos: a HTA mascarada. Acrescento ainda uma nota sobre o
trabalho do Dr. Pedro Cunha, apresentado
na sessão conjunta com a Artery Society,
sobre o envelhecimento vascular precoce,
que mostra resultados muito interessantes.
Esta é uma área ainda muito pouco explorada e tem, provavelmente, muito futuro.»

Monteiro

«O

Society of Hypertension
e a Sociedade Portuguesa de Neurologia. Desta,
destaco a intervenção sobre a
terapêutica da HTA na fase aguda
do AVC, que abordou o facto
de não estar comprovado
que haja qualquer vantagem em fazer-se a terapêutica, pelo menos
na primeira semana.
O declínio cognitivo e
a HTA também foi um
dos tópicos discutidos
nesta sessão e é impressionante saber-se que a demência
afeta 30% dos indivíduos com mais
de 80 anos, sendo que a HTA pode
ser um fator agravante dessas alterações.»

Prof. José Braz Nogueira

«O

que nos surpreendeu mais foi a
qualidade dos trabalhos de investigação que estão a ser desenvolvidos em
Portugal, mas não salientamos nenhum,
para não pecar por defeito. O facto de os
nossos parceiros internacionais se esforçarem a trazer novidades ao Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular
Global, como se fosse um grande congresso
europeu, é também de salientar. Exemplo
disso foram os temas em debate na sessão
conjunta com a European Society of Hypertension, como a influência da microbiota
intestinal no risco cardiovascular e os novos
fármacos em desenvolvimento para o tratamento da HTA. A persistência na parceria
com a Sociedade Húngara de Hipertensão,
que deu frutos em ambos os países, e a consistência do Comité Français de Lutte contre
l’Hypertension Artérielle (CFLHTA) em con-

tinuar a apostar no nosso Congresso são
outros pontos que merecem ser realçados.»

Profs. Luís Martins e Jorge Polónia

«A

lém das várias sessões, que demonstraram a qualidade científica deste
Congresso, menciono aspetos relacionados
com a organização. Por exemplo, os palestrantes e moderadores receberam todos um
timetable, com o momento em que tinham de
intervir nos vários dias. Outra questão importante, que diz respeito à Direção da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão, foi recebermos
com antecedência o relatório de atividades
para ser discutido na Assembleia-Geral. Sublinho ainda que todas as sessões foram muito
bem organizadas; julgo que foi um trabalho
impecável da Comissão Organizadora, que
está de parabéns, tal como a Direção da SPH.»

Dr. João Saavedra

Ficha Técnica
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Há uma década a controlar a HTA
dos portugueses
O último inquérito dirigido à população sobre hipertensão arterial
(HTA) dará o «pontapé de saída» para um balanço da atividade
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) – com 10 anos de
existência – na «Conferência do Presidente», que decorre entre as
12h30 e as 13h00, na sala Fénix 3.

N

por Marisa Teixeira
esta conferência de final de
mandato, o Dr. Fernando Pinto,
presidente da SPH, passará em
revista várias ações levadas a
cabo por esta sociedade científica, a cuja
direção pertence desde a sua fundação,
tendo ocupado diversos cargos. «Vou começar por divulgar, em primeira mão, os resultados de um estudo que realizámos em
2014, com os objetivos de perceber qual a
perceção da população em geral e dos profissionais de saúde quanto à HTA e às suas
problemáticas e averiguar se está bem informada sobre as medidas a tomar para a
sua prevenção e ou/correção», revela.
O primeiro inquérito neste âmbito realizou-se em 2007. Dois anos mais tarde, foi
efetuado um segundo e esta foi a terceira
vez que a SPH decidiu avaliar o impacto das
ações de sensibilização que tem promovido
ao longo dos anos. «É importante perceber
se o caminho que temos seguido é o mais
adequado ou, por outro lado, se devemos
mudar de estratégia, até porque a consciencialização dos portugueses em relação à
HTA tem sido uma aposta contínua da SPH,
e particularmente desta direção», salienta.
Os resultados do mais recente inquérito
estarão na base da reflexão de Fernando
Pinto sobre as estratégias que a SPH tem
vindo a implementar, com enfoque nos últimos dois anos. «Obviamente, não deixarei
de abordar algumas ações levadas a cabo
desde o início da SPH, até porque este Congresso também pretende ser, de alguma
forma, o culminar das comemorações do
10.º aniversário da constituição oficial da

SPH, um marco muito importante na sua
história», avança Fernando Pinto. Este responsável faz «um balanço positivo» dos 10
anos de existência da sociedade, o que se
comprova «tanto nas conclusões do inquérito à população de 2014, quanto no número
crescente de participantes nos congressos».

Diagnóstico precoce é essencial
De acordo com os números que Fernando
Pinto vai apresentar (ver abaixo alguns deles), os portugueses estão mais sensibilizadas em relação às consequências da HTA,
nomeadamente ao maior risco de acidente
vascular cerebral e de enfarte do miocárdio,
assim como no que se refere aos malefícios
do consumo excessivo de sal enquanto potenciador da HTA. «Estas são boas notícias,
pois provam que as estratégias delineadas
pelas sucessivas direções da SPH têm sido
impactantes. Nota-se um incremento da
consciencialização da população para a problemática da HTA, sobretudo nos últimos
anos», sublinha Fernando Pinto.
Outros dados importantes que o inquérito
de 2014 revelou dizem respeito ao diagnóstico mais precoce e a uma maior perceção
da importância da adesão à terapêutica. No
entanto, como «nem tudo são rosas», a medição da pressão arterial por iniciativa própria continua a não fazer parte dos hábitos
dos portugueses, o que leva Fernando Pinto
a considerar que, «além de se reforçar o alerta para os valores de HTA a atingir, têm de se
encontrar formas mais eficazes de motivar
as pessoas a medirem a sua pressão arterial
com mais frequência». Até porque «cerca de

Dr. Fernando Pinto

metade da população ainda não tem uma
perceção clara de quais são os valores recomendados para o consumo de sal», explica
este responsável, ressalvando: «Todavia,
atualmente, há mais pessoas que estão bem
informadas.»
Outra questão pertinente para a qual
Fernando Pinto chamará a atenção tem a ver
com a difícil interpretação da quantidade de
sal nos alimentos, salientando a proposta da
SPH para uma simplificação da informação
presente nos rótulos, por intermédio, por
exemplo, de um sistema de cores equivalentes às de um semáforo. Na sua conferência,
o presidente da SPH vai também falar sobre
a recente criação de uma área no website da
sociedade (www.sphta.org.pt) dirigida ao
público em geral, com informações e conselhos práticos relativos à HTA.
Na opinião de Fernando Pinto, «a próxima
direção da SPH deve continuar a valorizar esta
proximidade à sociedade civil, bem como aos
profissionais de saúde». O foco deverá ser o
mesmo: «promover um diagnóstico da HTA o
mais precoce possível, com o intuito de evitar
as suas nefastas consequências». ND

Portugueses mais informados

Só 14%

medem regularmente
a pressão arterial por
iniciativa própria

Só 33%

sabem qual a dose
diária máxima de sal
recomendada

61%

consideram a HTA um
problema de saúde grave
e 36% um problema
muito grave

70%

apontam o consumo
excessivo de sal,
seguido da má
alimentação (56%) e
do stresse (40%) como
principais causas
da HTA
1 de março de 2015
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No âmbito de um acordo de parceria, a empresa Omron
ofereceu dois aparelhos de automedição da pressão arterial à
Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que os vai utilizar nas
suas ações de rastreio à população

Esta edição do Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global
atingiu um número recorde de congressistas.
Até ao final do dia de ontem (28 de fevereiro),
deram entrada 1 319 dos 1 347 inscritos
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