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1. Contextualização 

Os Órgãos Sociais da Sociedade Portuguesa de Hipertensão para o biénio de 2021-2023 foram 
eleitos a 27 de fevereiro, durante o 15º Congresso Português de Hipertensão e tomaram posse 
a 17 de abril de 2021, no Clube Militar Naval, dado que por imposição pandémica, a sede da SPH 
em Lisboa, ficou inacessível. Foram empossados para os Órgãos Sociais e respetivos cargos os 
seguintes associados:  
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Presidente 
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Secretário 
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Secretário-Geral 
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 Pedro Damião  

 
Centro 

 Heloísa Ribeiro 
 

Sul 
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Fernando Martos Gonçalves 
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Manuel Viana 
 

Secretário 
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A pandemia por SARS-COV2 continuou a invadir as atividades científicas (e não só) em todo o 
país e no mundo, e, apesar de todos os esforços, obviamente que as atividades da SPH não foram 
exceção. 

À semelhança do verificado no ano anterior, e mesmo com o esforço para a manutenção de 
alguma normalidade nos planos elaborados quer na Direção prévia, quer na que tomou posse, 
foi forçoso haver adaptação às possibilidades que a pandemia permitia e adiar algumas 
iniciativas. Entre estas adaptações encontram-se., como adiante se detalhará, a realização da 
semana da hipertensão de forma digital, do mesmo modo a Summer School em formato 
webinar, o atraso no início do ciclo de conferências da SPH junto da comunidade e o total 
adiamento do ciclo de formação para Médicos de Medicina Geral (em colaboração com a 
Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e Familiar - APMGF, por total 
indisponibilidade dos visados, fortemente empenhados em atividades antipandémicas. 

De notar, que apesar das limitações pandémicas, a SPH produziu o tradicional e completo curso 
do Núcleo de Internos da SPH (NISPH), com grande sucesso e adesão. Por outro lado, 
elaborámos um curso, acessível online, sobre o Diagnóstico e Terapêutica da Hipertensão, 
atualmente disponível online. Como daremos conta todos os proventos deste curso reverteram 
diretamente para a SPH, prescindido todos os palestrantes dos seus honorários 

Mantivemos, ainda assim, a participação, forçosamente digital, no Congresso da Sociedade 
Europeia de Hipertensão, no tradicional simpósio dos Países de Língua Portuguesa, bem como a 
também já habitual participação no Congresso do Departamento de Hipertensão da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, bem como a participação, desta feita em simpósio presencial, no 
Congresso da Sociedade Húngara de Hipertensão.-. 

Consideramos, deste modo, que apesar da pandemia, a Direção da SPH, tem desenvolvido um 
conjunto de atividades que merecem descrição no presente relatório, no sentido de desenvolver 
e abrir a SPH à comunidade, procurando inovar e crescer. 

2. Consolidação da SPH 

A SPH, ao contrário de outras sociedades congéneres, no que diz respeito à exposição online, 
tem vários atores. Esta diferença é importante, já que a ligação entre o site da SPH e as redes 
sociais nem sempre é perfeita ou célere. Por outro lado, tem exigido uma atitude muito proativa 
de vários membros da SPH, num esforço contínuo. 

Assim, manteve-se uma preocupação proativa com o site da SPH, procurando não só mantê-lo 
atualizado, mas também modernizando o layout de forma a ser mais simples de explorar, mais 
dinâmico e mais atraente. Porfiamos por manter o site como uma referência para os sócios e 
restantes visitantes. Consideramos, dito de outro modo, o site é a porta de entrada da 
Sociedade. Ao longo do ano de 2020 registaram-se no nosso site num total de 107.586 visitantes 
(vide tabela 1 em baixo, para melhor compreensão.) 
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Tabela 1 - Acessos ao Site 

 

 

Foi também mantida a aposta nas redes sociais/ Facebook, Instagram e Linkedin recentemente 
criado, com mensagens diárias que seguiram a ideia prévia de realçar não só os principais 
eventos, mas também lemas da SPH, com foco na literacia em saúde com informações simples, 
favorecendo sempre a mensagem que consideramos fundamental: a promoção de um estilo de 
vida saudável e a adesão à terapêutica.  

O crescimento da Sociedade Portuguesa de Hipertensão é uma grande preocupação desta 
Direção. Foi, desta maneira, efetuada uma carta a associações de internos (enviada com a 
colaboração ativa do NISPH), enfatizando a importância da temática hipertensão, bem como da 
valia e as vantagens de estar associado na SPH  

O ficheiro de sócios manteve-se em atualização, e a SPH conta, à data de 31 de dezembro de 
2021 com – ver tabela 2 – 641 sócios, dos quais 51 agregados e 556 efetivos. Destes, temos a 
contabilizar quatro novos sócios já aprovados nesta gestão e mais se esperam& 
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Tabela 2 - Sócios da SPH 

 

O processo de indexação da Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, já 
iniciado na Direção anterior, no qual esteve envolvido o atual presidente, tem sido um processo 
complexo e moroso por toda a burocracia implicada. Continuamos o trabalho para atingir este 
objetivo, considerado fundamental para o crescimento da SPH e consolidação da qualidade 
científica, atração dos mais jovens e aproximação dos pares internacionais. 

Na verdade, toda a atual Direção, bem como o atual editor da revista, consideram fundamental 
a indexação, para a evolução científica da SPH. Este desiderato implica a criação /adaptação de 
um software de upload dos artigos (com custos), que permita o acesso e a anonimização dos 
autores. Tem também que permitir a avaliação peer reviewed (de pelo menos dois revisores) e 
a criação de automática de DOI, para cada artigo. A indexação junto da SCIELO, como já se 
apurou, não tem custos e a produção da revista continuará, como até aqui, pela <Grande 
Mensagem=.  

 

 

Figura 1 - empresa a contratar para a indexação da Revista da SPH 
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Após a demorada consulta, consideração de todas as hipóteses – incluindo a putativa entrega 
da indexação da revista a um grupo internacional – estamos prestes a formalizar um contrato 
revista, <LYNCODE=: ver figura 1. Esta situação – já presente noutras revistas de sociedades 
congéneres portuguesas – permitirá manter o controlo da publicação por parte da própria SPH, 
bem como custos contidos. Permitirá, também, não degradar o vínculo contratual e a amizade 
que nos liga à Grande Mensagem. Finalmente, conduzirá, desiderato de grande importância, 
ainda, a maximização do secretariado da SPH, que, no que à revista diz respeito, estará sediado 
no Norte. 

Na sequência do pedido de Declaração de Utilidade Pública1 solicitado pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão, fomos informados, através da firma de advogados que representa 
a SPH, que o processo se encontra em análise pública.  

Ainda na consolidação da SPH, em relação à infraestrutura, encontrámos o maior desafio. Assim, 
após boa verificação dos contatos com operadoras móveis por parte da SPH, verificámos que 
existem contratos ativos desde há longos anos, referentes a telefones atribuídos a antigos 
membros dos órgãos sociais que já não são usados. Verificámos, deste modo, que na prática 
nem os equipamentos, nem os contratos migram entre os destinatários das várias direções, que 
se vão sucedendo e acumulando.  

Estes dados foram potenciados pela confirmação de que alguns contratos foram firmados com 
permanências longas ou foram automaticamente revalidados pelas operadoras, numa espécie 
de círculo vicioso interminável. Encontrámos, assim, uma situação verdadeiramente anárquica 
em relação às comunicações. Esta situação tem custos fixos inaceitáveis. Deste modo, até ao 
presente, ninguém na atual Direção beneficiou de qualquer telefone. Solicitou-se, 
consequentemente, a um profissional da área das comunicações a gestão integrada das 
assinaturas, de modo a conseguir a racionalização das comunicações da SPH.  

Esta cuidadosa renegociação incluirá também os contratos e as infraestruturas, fixas, de Lisboa 
e Porto. No caso de Lisboa, a necessitar de atualização, por isso e pela pletora de contratos já 
existentes, esta mudança terá que ser cuidadosa.  

3. Contactos Institucionais 

Como atrás foi mencionado, apesar da pandemia, mantivemos, mesmo no ano de 2021 
contactos institucionais e formativos com as sociedades abaixo elencadas, materializadas nos 
eventos descritos: 

1. Sociedade Húngara de Hipertensão (HSH)  
a. Simpósio Luso-Húngaro no 15º Congresso da SPH (digital) 
b. Simpósio Luso-Húngaro no 28º Congresso da Sociedade Húngara de 

Hipertensão, de 16 a 18 de setembro de 2021 (presencial) 
2. Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DHA/SBC) 

a. Simpósio Luso-Brasileiro no 15º Congresso da SPH (digital) 
b. Simpósio Luso-Brasileiro no 18º Congresso do Departamento de Hipertensão da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão, de 27-30 de outubro, em conjunção com 
o 18º Congresso da Sociedade Latino Americana de Hipertensão e com o 4º 
congresso da Artery LATAM. (digital) 

3. Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) 
a. Simpósio dos Países de Língua Portuguesa, Joint Meetiing ESH/ISH, 11-14 de 

abril 2021 (digital). 

 
1 Processo iniciado na Direção anterior, em 2019. 
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4. Atividade Científica da SPH 

A atividade científica da SPH, tal como a das restantes Sociedades científicas um pouco por todo 
o mundo, sofreu um grande travão no contexto da pandemia. Segue-se uma breve descrição do 
que foi possível realizar neste ano de 2021. 

4.1. Atividade Formativa e Reuniões Científicas em Portugal. 

A Direção manteve, como tem sido habitual, contato permanente com a Comissão Organizadora 
do Congresso Anual – ponto alto da SPH, do qual resultou este congresso 

4.2. Atividades do Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) 

O NISPH manteve-se sob a coordenação de Filipe Machado, Interno de Medicina Interna do 
CHEDV, Hospital da Feira - que procurou manter o núcleo dinâmico, apesar das dificuldades no 
contexto pandémico. Deste esforço, salientamos, o curso <Evidências no Diagnóstico e 
Tratamento da Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular=. Esta 2ª edição <a propósito de casos 
clínicos= decorreu nos dias 15 e 22 de maio e 5 de junho de 2021. Foi um retumbante sucesso, 
a replicar no futuro, com mais de 670 participantes inscritos por módulo, mais de 4.500 
interações, mais de 8.500 pessoas alcançadas e mais de 4.600 visualizações on demand. 

4.3. Outras Reuniões Científicas em que a SPH esteve envolvida 

Luís Bronze e Rosa de Pinho estiveram presentes na reunião 2º Workshop on Global 

Cardiovascular Risk, na Covilhã, em 28 de maio, moderando uma mesa sobre hipertensão 
arterial. Na mesma reunião, Luís Bronze apresentou tema <Novos Fatores de Risco para o AVC=. 
Neste mesmo evento estiveram presentes Luís Martins, Fernando Pinto e Manuel Carvalho 
Rodrigues. 

Vitória Cunha e Luís Bronze participaram, por parte da SPH, no Congresso da Sociedade 
Portuguesa da Aterosclerose, intitulada <Efeitos Pleiotrópicos dos Fármacos Cardiovasculares=, 
que se realizou em 16 de outubro. 

Rosa Pinho, como palestrante, e Luís Bronze, como moderador, estiveram presentes no 
Workshop on Cardiovascular Medicine 2021, em Gondomar a 16 de outubro. Neste mesmo 
evento estiveram presentes Luís Martins, Fernando Pinto e Manuel Carvalho Rodrigues. 

Luís Bronze e Vitor Paixão Dias compuseram a mesa de Hipertensão Arterial na 3ª Reunião do 
Núcleo de Estudos de Prevenção e Risco Vascular da SPMI que decorreu a 11 de dezembro na 
Ericeira. Foram discutidos alguns dos artigos mais provocatórios do ano na área da HTA, com 
uma participação muito ativa da plateia. 

Heloísa Ribeiro participou no Curso Online de Medicina Geral e Familiar, da Adhara Academy, 

sobre o tema genérico Kit Essencial de Abordagem à Especialidade, no dia 3 de dezembro, 
subordinada ao tema <Hipertensão Arterial” 

4.4. Summer School Portuguesa  

A Summer School é uma forte tradição na Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 

Dado que no ano de 2020, por motivos pandémicos, não foi possível organizar a Summer School 
da SPH, não quis esta Direção deixar de organizar a Summer School em 2021. Esta veio a ocorrer 
em 19 e 20 de novembro, a partir da Delegação do Porto, em modo digital (ver figura 2, 
programa da Summer School), com a indispensável organização de Agostinho Monteiro, 
Fernando Pinto, e ainda com a valiosa colaboração de Rasiklal Ranchhod. 
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Foi um evento muito participado, e, como sempre, muito abrilhantado, pelos Professores Joel 
Ménard, Michel Aziz e Xavier Jeunemaitre  

 

Figura 2- Programa da Summer School 2021 

4.5. Outras atividades científicas 

Tinha sido previamente abordada a proposta da criação de um Registo Nacional de Hipertensão, 
mas tem-se provado, uma tarefa metodologicamente complicada e, previsivelmente, cara. Em 
vez disso e à semelhança do estudo seminal conhecido como Portuguese National Health 

Examination Survey, de Ana Paula Rodrigues e colaboradores, publicado na Revista Portuguesa 
de Cardiologia, em 20182, foi proposto à Universidade da Beira Interior um estudo de 
Prevalência, colaborativo, semelhante, como proposta de doutoramento, já tendo sido 
identificado um doutorando ligado á SPH. 

Cumprindo o objetivo da atual Direção, uma SPH aberta e próxima dos doentes, vários 
elementos dos Órgãos Sociais redigiram artigos para revistas dirigidas ao público em geral, 
alguns dos quais podem ser consultados em links abaixo. 

Manteve-se a Newsletter da SPH, cuja edição cabe, esforçadamente, à Secretária-geral, com a 
colaboração de todos. Esta publicação bimestral foca-se na informação científica global na área 
da HTA e nas atividades da SPH, nomeadamente, publicações, eventos e outras notícias. Esta 
tarefa, iniciada na direção anterior, tem tido forte suporte por parte dos sócios e constitui, 
naturalmente, um forte elo de ligação entre estes e a SPH. 

A Direção da SPH efetuou a tradução portuguesa do <Documento de Consenso da ESH sobre a 
medição da pressão arterial no consultório e fora do consultório=, de 2021, e esta foi publicada 
no site da SPH. Sabemos já que, no ano em curso, esta tradução estará em breve também 
disponível no site da Sociedade Europeia de Hipertensão, sob dupla chancela. 

Com a colaboração graciosa3 de todos os membros da Direção e de Fernando Pinto, Presidente 
da Assembleia Geral, foi elaborado um curso online em 5 módulos (a saber: o diagnóstico da 

 
2 Rev Port Cardiol. 2019;38(8):547---555. 
3 O valor pago pelo sponsor foi cedido pelos autores diretamente à SPH. 
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hipertensão arterial; a terapêutica da hipertensão arterial, avaliação de exames 
complementares no hipertenso, avaliação  do risco cardiovascular em doentes hipertensos e a 
hipertensão arterial na gravidez).Trata-se de um curso extenso, com comunicações gravadas, 
textos de apoio e perguntas, disponíveis online https://pcsacademy.pt/, na plataforma Primary 

Care Summit Academy (ver figura 3) 

Fernando Pinto e Luís Bronze mantiveram atividade editorial ativa, por convite, na Revista 
Portuguesa de Cardiologia, em temas relacionados com a Hipertensão e o Risco Cardiovascular.  

 

Figura 3 - Primary Care Summit Portugal. Acesso ao curso de HTA da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

Finalmente, em termos de atividade científica, como foi anunciado na tomada de posse desta 
Direção, iniciamos a identificação de interessados na produção de um livro, que se intitulará 
genericamente <A Hipertensão em Portugal=. Trata-se de um projeto a quatro anos. 

5. Dia Mundial da HTA 

A SPH voltou a celebrar o Dia Mundial de HTA, apesar das dificuldades na realização das 
atividades idealmente pretendidas neste tipo de evento. À semelhança do ano anterior, 
contornando de alguma forma as restrições, a aposta foi essencialmente através das redes 
sociais e na comunicação via webinar, transformando este dia na <Semana da Hipertensão em 
Casa=, realizando-se de 16 a 24 de maio de 2021. Este evento revelou-se novamente um sucesso: 
foram alcançadas, pela via digital, mais de 380.000 pessoas, houve mais de 2.711 novos 
seguidores, mais de 150.000 visualizações em vídeo e mais de 25.000 interações (likes, 
mensagens, comentários). 

Estes números voltaram a demonstrar a boa recetividade da população às mensagens veiculadas 
da SPH durante esta semana. Provou-se, ainda, certamente, o alcance que a SPH teve durante 
este evento e levando mais longe as fundamentais mensagens sobre a importância do 
conhecimento e controlo da HTA, bem como, da fundamental adesão ao tratamento.  

O programa foi multifacetado com receitas de cozinha saudável, conselhos de exercício 
adaptado e a colaboração de uma figura pública – Nilton. A repetida participação deste artista 
tem aumentado a visibilidade da campanha de uma forma leve e divertida, captando público 
mais jovem de forma a alertar para o impacto da HTA. A Direção da SPH esteve disponível para 
responder, ao vivo, às perguntas do público, potenciando o conteúdo informativo. 

Conseguimos, novamente, um aumento no número de seguidores da SPH, que neste momento 
conta com 16.500 no Facebook. Prevemos neste ano celebrar o Dia da Hipertensão em evento 
híbrido, com a Cidade de Loures como a cidade anfitriã. 
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Ainda no contexto do mês de maio da HTA, a World Hypertension League – WHL concretizou 
mais uma vez o WHL Children's Art Contest. Foram submetidos perto de 200 trabalhos com um 
contributo enorme de Portugal, com artistas entre os 3 e os 18 anos de idade. A WHL salientou 
o facto de ter sido avaliada arte variada e impressionante e no site podem ser vistos todos os 
desenhos dos pequenos contribuintes para mais um pouco de educação em saúde. A SPH 
contribuiu para a divulgação com muito orgulho, patrocinando cientificamente e encorajando 
as crianças e famílias a aprender sobre conhecimento, prevenção e controlo da HTA. 

A propósito da World Hypertension League, o Presidente esteve representado num webinar 

mundial, como representante da SPH, subordinado ao tema a <Pandemia e a Hipertensão=. 

5.1. May Measurement Month 

Em relação ao May Measurement Month (MMM), Portugal e a SPH conseguiram completar 
cerca de 2000 registos, nas campanhas de 2017, 2018 e 2019. Note-se, que para aparecer na 
publicação da MMM, vide figura abaixo, são necessários pelo menos 2500 registos. 
Naturalmente não houve registos no ano de 2020, por motivos pandémicos. 

 

Figura 4 – MMM 2019 – só países com um número superior a 2500 registos são apresentados 

May Measurement Month 2019, Poulter Net al, European Heart Journal, 2021 

(https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz300) 

O representante do MMM em Portugal, de acordo com informação que foi apresentada à 
Direção da SPH, pelos responsáveis internacionais, é, atualmente, Manuel Carvalho Rodrigues.  
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Em 2021 também não foi colocado nenhum registo, admitimos que por motivos pandémicos, 
nomeadamente as consultas de HTA continuarem divididas entre o formato presencial e 
telefónico tornaram difícil o registo. Esta Direção considera desejável que seja atingido o 
número de 2500 registos e solicita a todos os sócios presentes que colaborem com o Dr. 
Carvalho Rodrigues na obtenção daquele desiderato. 

6. Relações Externas e Atividade Científica no Estrangeiro 

Esta Direção nomeou para a Comissão de Relações Internacionais Luís Martins, Fernando Pinto 
e Manuel Carvalho Rodrigues. As relações externas são estreitas com a Sociedade Europeia de 
Hipertensão, com a Sociedade Húngara de Hipertensão e com o Departamento de Hipertensão 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A materialização das ações com estas entidades amigas 
da SPH, já foi detalhada atrás.  

7. Patrocínios Científicos Concedidos 

Foram concedidos os seguintes patrocínios científicos ao longo do ano de 2021: 

• Iniciativa Medtronic/Associação Nacional de Farmácias para o Dia Mundial da HTA 2021 

• 2º Workshop on Global Cardiovascular Risk, Covilhã 28 de maio de 2021 

• Curso de especialização em HTA e risco CV em Pediatria, do Centro Hospitalar 
Universitários de Lisboa Norte, 25 de novembro de 2021 

8. Protocolos assinados 

Acabou de ser assinado um protocolo com a CAMPO/Grupo Nabeiro, a propósito da Salicórnia 
um substituto do sal; 

Vai ser reativado o protocolo que permite o patrocínio científico ao programa # <PorqueSim= 
Servier/PIC, que conta também com o patrocínio da Sociedade Internacional de Hipertensão. 

Outros protocolos, nomeadamente com plataformas digitais promotoras da adesão terapêutica, 
não foram assinados, pois as plataformas eram tecnicamente incorretas, permitindo, sem 
alertas, a toma de fármacos incompatíveis. 

9. Atividades relacionadas com presenças e entrevistas nos Órgãos de Informação Social 

O Presidente e outros membros da Direção estiveram esteve presentes em vários canais de TV 
e rádio por diversas ocasiões, dos quais se destacam o Porto Canal a propósito do Dia da 
Hipertensão a RTP Porto a propósito da HTA na gravidez, bem como na CMTV a propósito da 
doença carotídea de uma figura pública. Destacamos, também, o ciclo TSF sobre saúde 
cardiovascular. 

A III Caminhada Noturna – <Sal +Saúde= decorreu no dia 15 de outubro em Viana do Castelo. Foi 
parte da parceria das Aromáticas Vivas com a SPH, e também com o ginásio Axis Wellness e a 
Fundação Portuguesa de Cardiologia. A ideia do projeto foi promover uma atividade de exercício 
físico, de modo a incentivar um modo de vida mais saudável, e sensibilizar para a diminuição do 
uso de sal tendo as ervas aromáticas como substituto. Contou com a participação de Heloísa 
Ribeiro e teve mais de 50 participantes.  

A Presidente eleita da SPH participou numa missão da Associação Bisturi Humanitário – 
associação humanitária de direito privado sem fins lucrativos, sem filiação partidária ou 
religiosa, fundada em 2018, que representa e apoia um grupo de cidadãos envolvidos na 
prestação de cuidados de saúde médico-cirúrgicos de carácter humanitário, a populações 
particularmente carenciadas no território nacional e no estrangeiro. Esta terceira missão na área 



13 
 

dos cuidados de saúde primários procurou levantar as necessidades numa das ilhas da Guiné-
Bissau através de consultas médicas a adultos e crianças locais, sendo uma das atividades 
obviamente a avaliação da pressão arterial. A Presidente eleita participou ainda num seminário 
sobre Hipertensão, que foi transmitido ao vivo no Facebook do Instituto Camões e ainda na RTP 
Africa – a propósito desta histórica participação.  

Fernando Pinto, ex-presidente e sócio honorário da SPH, foi convidado a integrar a Comissão 
Científica da SPAVC para o triénio 2021-2023. Este facto muito orgulha a SPH. 

Com base no conceito de contágio cultural da pandemia que é a HTA e do papel da SPH em 
combater este caminho através da informação para a prevenção, faz todo o sentido apostar 
numa formação direta às instituições da comunidade: empresas, escolas, associações, etc. Foi 
assim, com grande satisfação, que esta atual Direção decidiu iniciar um ciclo de formação – que 
se quer ver reproduzido muitas vezes – junto das comunidades, de Norte a Sul do país. A 
primeira ação de formação decorreu no passado dia 16 de dezembro, dirigida ao Colégio Campo 
de Flores e aos Rotários de Almada. Neste evento, forçosamente digital, dado o momento 
pandémico em que vivemos, houve uma apresentação padronizada, na qual participaram vários 
membros da SPH, apresentada desta feita por Vitória Cunha e moderada por Luís Bronze. 
Tratou-se de uma sessão participada e elucidativa, em que a SPH se orgulha de ter participado. 
Estão em agendamento mais sessões junto de outras instituições/empresas. 

10.  Bolsas de Investigação 

No ano de 2021 não foram atribuídas bolsas de Investigação, pois não foram apresentadas 
quaisquer candidaturas. 

11.  Congresso de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global 

O 15º Congresso manteve um nível científico de excelência e foi o primeiro congresso digital da 
história da SPH.  

Do questionário de satisfação aplicado após o 15º Congresso, obtiveram-se as sugestões 
fundamentais para temas e áreas que foram incorporadas no presente programa. A Presidente 
da Comissão Organizadora, convidou para integrar a mesma: Fernando Pinto, Vitória Cunha, 
Filipe Machado, Francisca Abecasis e Lima Nogueira. Este heroico e dedicado grupo ajudou à 
organização do 16º congresso, que – afirma-se com orgulho – foi especialmente partilhada. 

Todos sabemos as dificuldades sentidas para organizar um evento destas dimensões. Este ano, 
foi especialmente assim, face às dificuldades impostas pelo momento pandémico – já sentidas 
no 15º Congresso. O desejo de um congresso puramente presencial esteve em risco pela 
evolução da pandemia, motivando um adiamento. Contudo, como sabemos todos – qual ato de 
fé – foi possível organizar um evento presencial.  

Num esforço de vontade foi ainda possível, este ano e neste congresso, ampliar por dedicado 
esforço de muitos, a base participativa da indústria e, deste modo, abrir o congresso a outros 
desejados patrocínios, apesar das restrições pandémicas. Este é um objetivo de que nos 
orgulhamos e que vai permitir a manutenção destes eventos em anos vindouros. 

Vilamoura, 06 de março de 2022 

Presidente da Direção da SPH                Secretária-Geral da SPH 

 

Professor Dr. Luís Bronze   Dr.ª Vitória Cunha  
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covid-19-como-gerir 

• https://www.newsfarma.pt/noticias/10272-reveja-webinar-e-depois-da-terceira-vaga-a-abordagem-
%C3%A0-doen%C3%A7a-cardiovascular-e-aos-fatores-de-risco.html 

• https://www.facebook.com/paispositivo1/photos/a.707240196017769/5015183011890111/ 

• https://saudeonline.pt/os-novos-fatores-de-risco-cardiovascular-um-autorretrato-da-nossa-vida/ 

• https://www.mediconews.pt/especialidades/cardiologia/item/2236-%E2%80%9Cas-doen%C3%A7as-
cardiovasculares-mataram-muito-mais-que-a-pandemia%E2%80%9D.html  

• https://visao.sapo.pt/visaosaude/2021-06-07-como-recuperar-o-bem-estar-na-nova-visao-saude/ 

• https://www.rtp.pt/noticias/pais/pandemia-agravou-hipertensao_a1344367 

• https://healthnews.pt/2021/08/10/a-sph-esta-a-tentar-mudar-o-padrao-de-risco-cardiovascular-
portugues/ 

• https://healthnews.pt/2021/07/21/os-profissionais-de-saude-do-servico-publico-e-aos-militares-pouco-
uteis-e-caros/ 

• https://saudeonline.pt/hipertensao-arterial-muitos-doentes-deixaram-de-tomar-a-sua-medicacao/ 

• https://observador.pt/opiniao/hipertensao-na-gravida/ 

• https://expresso.pt/sociedade/2021-09-27-OMS-estima-que-metade-dos-doentes-abandonem-
medicacao-sem-avisar-o-medico-Portugal-apresenta-realidade-semelhante-6ff8c775 

• Hipertensão Arterial (tsf.pt) 

• https://visao.sapo.pt/conteudopatrocinado/2021-12-07-com-empenho-politico-seria-possivel-baixar-os-
numeros-da-hipertensao/ 

• Vitória Cunha uma aula sobre estilos de vida saudável para crianças do 2º ano de escolaridade  
https://www.facebook.com/colegio.deflores/?ref=page  

• https://www.veranatura.pt/images/proximos_eventos/programa_2workshop_cardiovascular_risk_2021.p
df 
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