
 

 

 

 

Caras/os Colegas, 

Na sequência da carta que enviamos em Junho de 2014 a divulgar os princípios que 

presidiriam à estruturação da próxima reunião científica da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 

é com enorme prazer que lhes enviamos agora um Programa Preliminar do IX Congresso 

Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. 

Pretendemos com este documento, não só apresentar a estrutura nuclear do Congresso, 

mas também levantar já uma ponta do véu sobre aspectos particulares do programa. Chamamos 

assim a vossa atenção: 

 Para as Sessões conjuntas com Sociedade Científicas Nacionais e Internacionais, que desta 

forma contribuem para o elevado padrão de qualidade científica que almejamos alcançar; 

 

 Para as Sessões da 4ª Edição do Curso Pós - Graduado em Hipertensão Arterial e Risco 

Cardiovascular Global, que se farão acompanhar de material de apoio e certificação por 

diploma a todos os participantes. 

 

 Para as múltiplas Mesas Redondas e Simpósios cujos temas podem, parcialmente, ser já 

consultados. 

Tal como afirmamos inicialmente, temos estruturado as várias sessões por forma a que reflitam não 

só o Estado da Arte, mas especialmente versem aspectos práticos do diagnóstico, tratamento e 

seguimento do paciente hipertenso e/ou com risco cardiovascular acrescido pela presença de múltiplos 

factores de risco, pretendendo ainda proporcionar o debate sobre as mais eficazes medidas de prevenção 

primária do desenvolvimento de doença cardiovascular e de educação para a saúde. 

Relembramos ainda que, com o objectivo de aumentar a oportunidade de acesso à nossa reunião, a 

Comissão Organizadora do Congresso suportará as despesas de inscrição e alojamento de todos os 

internos de especialidade que sejam primeiros autores de trabalhos submetidos e aceites para 

apresentação (data limite de submissão de resumos em 21 de Dezembro de 2014). 

Em breve, contamos enviar o programa definitivo do IX CPH, revelando então toda as suas vertentes 

e novidades. O interesse e participação de cada um dos colegas é o fim último que move todo o trabalho 

que desenvolvemos. Será um prazer poder encontrá-los no Congresso. 

 

 

Fernando Pinto                                        Pedro Guimarães Cunha 

    Presidente do Congresso                    Presidente da Comissão Organizadora 


