
Caros Colegas,

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) tem o privilégio de anunciar que o seu Congresso anual
vai ter lugar, como habitualmente, em Vilamoura, entre 26 de Fevereiro e 01 de Março de 2015.

Este Congresso tem acreditação formativa e tem obtido o patrocínio científico da Ordem dos
Médicos (OM), da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESHIe da Liga Mundialde Hipertensão (WHL).

Três ideias nucleares presidem à estruturação desta nona edição do Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global:

1) Sendo um espaço eminentemente dedicado à discussão de aspectos práticos do diagnóstico,
tratamento e seguimento do paciente hipertenso e/ou com risco cardiovascular acrescido
pela presença de múltiplos factores de risco, pretende ainda proporcionar o debate sobre as

mais eficazes medidas de prevenção primária do desenvolvimento de doença cardiovascular e

de educagão para a saúde.

2) Tendo-se já afirmado como um espago de confluência de diferentes especialidades médicas
envolvidas no tratamento de nosologias associadas à hipertensão e risco cardiovascular,
entende ser fulcral a expansão das oportunidades de participação de colegas dos mais

diversos pontos do país e da apresentação do trabalho que desenvolvem. Assim, entre outras
medidas, a Comissão Organizadora do Congresso suportará as despesas de inscrição e

aloiamento de todos os internos de especialidade que seiam primeiros autores de trabalhos
submetidos e aceites para apresentação durante o congresso.

3) lnsistirá e pretende aprofundar a certificação dos seus contêúdos científicos por entidades de
reconhecido rigor naçionais e internacionais, afirmando-se como momento de discussão e
integração do conhecimento de diÍerentes áreas técnicas, contando para o efeito com o
contributo de colegas nacionais e internacionais de reconhecido valor científico e com a
colaboração de múltiplas sociedades científicas de diversos domínios.

Entendeu-se, assim, dar conhecimento destes factos aos colegas, convidando-os a envolver-se desde
já com o 9e CPH/RCV6, sugerindo conteúdos de interesse e ponderando o envio dos trabalhos científicos
para discussão durante o mesmo.

O site do Congresso já está operacional em http://www.sphta.ors.pt/9congresso e a Comissão

Organizadora poderá ser contactada por correio ou através do email da SPH: seral@sphta.org.pt .

Com os melhores cumprimentos,
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