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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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O ano de 2022 permitiu a normalização de atividades, antes limitadas pela pandemia por SARS-
COV2, que, em 2021, havia invadido 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. 

Neste ano retomámos as atividades presenciais, clássicas, reforçando atividades como a 
formação pública (nas empresas por exemplo), a formação médica (como a formação em MGF) 
e retomaram-se atividades presenciais, das quais foi exemplo o Dia Mundial da Hipertensão. 
Apesar deste retomar das atividades presenciais, mantivemos algumas atividades “online”, ou 
em modelo misto. De entre estas, destacamos o curso de formação do Núcleo de Internos da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH), no qual pela abrangência e custos, se optou por 
manter o modelo webinar. No ano de 2022, não houve Summer School. Este evento em formato 
webinar, no ano de 2021, não se realizou em 2022, em parte – como veremos adiante – por 
questões organizativas e, em parte, por questões de índole económica (que detalharemos mais 
adiante). 

Houve um 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 no ano de 2021 (pretendido 
em colaboração com a Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e Familiar - 
APMGF, por total indisponibilidade dos visados, fortemente empenhados em atividades 
antipandémicas e/ou da retoma pós-pandémica. Entretanto, por dificuldades logísticas da 
própria APMGF, deu-se o inico da formação em contexto presencial, com a SPH a atuar 
independentemente. A formação junto das empresas sedimentou-se, inicialmente em modo 
webinar, passando a modo presencial, nos últimos eventos. 

Mantivemos, também em 2022, participação, presencial no Congresso da Sociedade Europeia 
de Hipertensão, no tradicional simpósio dos Países de Língua Portuguesa. Do mesmo modo 
houve as habituais participações nos Congressos do Departamento de Hipertensão da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Húngara de Hipertensão. 

O Congresso Português de Diabetes foi o último evento de 2022, em que a participação da SPH 
foi em modo remoto. A retoma da atividade presencial, permitiu ainda a participação em 
múltiplos congressos nacionais relevantes, por convite expresso à SPH, como o Congresso 
Português de Cardiologia, o Congresso Português de Aterosclerose, o Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Obesidade, o Congresso do Núcleo de Risco Cardiovascular da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna, entre outros.  

No ano de 2022, a guerra voltou à Europa, facto que nos influenciou a todos. Esta direção 
assumiu – do mesmo modo que outras congéneres nacionais e europeias - o apoio à Ucrânia, 
publicamente e em mensagem presente no site e na newsletter (ver figura 1). A SPH é apolítica, 
mas procura a paz, daí o conteúdo apolítico da mensagem. 

(…) Por tudo isto, não podia a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão, instituição 
apolítica, dedicada ao serviço público, 
composta por profissionais de saúde 
cuja missão e vocação é ajudar os 
outros no sofrimento, deixar de 
lamentar o martírio a que está sujeita a 
Ucrânia. 

Estamos convosco! 

 

Figura 1 – Mensagem de Apoio à Ucrânia 
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Finalizaram-se muitos projetos, de entre os quais destacamos indexação da Revista Portuguesa 
de Hipertensão e Risco Cardiovascular - objetivo fundamental para o crescimento científico da 
SPH. Iniciou-se um estudo de prevalência associado a tese de doutoramento na Universidade da 
Beira Interior e, qual joia da coroa, após cerca de dois anos de trabalho pretendemos iniciar um 
projeto para melhorar o Controlo da Pressão Arterial: iniciativa a longo prazo, de abrangência 
nacional, visando que pelo menos 70% dos hipertensos tenham a pressão arterial controlada 
até 2026 (“Missão 70/26”). A SPH está em crescendo, com presença vida na comunidade em 
geral, na medicina e até em ações com relevância política. 

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 a quem esta Direção muito agradece. 

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, esforço em que num momento ou noutro muitos membros da atual direção 
colaboraram. Consideramos, dito de outro modo, que o site é a porta de entrada da Sociedade.  

Tabela 1 - Acessos ao Site 

 

Ao longo do ano de 2022 registaram-se no nosso site num total de 53, 983 visitantes (vide tabela 
1 em cima, para melhor compreensão) acrescentando-se que este ano o volume tráfego 
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(download, por exemplo, aumentou exponencialmente passando a cerca de 6,77 GB – 67700 GB 
versus 399.34 GB o ano passado) – índice positivo, no que diz respeito à valorização do 
conteúdo. 

Foi também mantida a aposta nas redes sociais/ Facebook, Instagram e Linkedin com mensagens 
atualizadas 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. Graças a este esforço, houve um crescimento sustentado, apresentado na 
figura 2, relativa ao Facebook.  

 

Figura 2 – Estatística do Facebook das Redes Sociais da SPH 

 

O crescimento da Sociedade Portuguesa de Hipertensão é uma grande preocupação desta 
Direção. Foi, desta maneira, efetuada, em 2021, 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. Infelizmente, o crescimento não foi o 
esperado e deverá continuar a ser esta uma forte preocupação da futura Direção.  

O ficheiro de sócios manteve-se em atualização, e a SPH conta, à data de 30 de janeiro de 2023 
– ver tabela 2 – contam-se 596 sócios, dos quais 21 agregados e 542 efetivos. Mantendo-se o 
número sócios honorários em 12 – nacionais e 15 estrangeiros. Na verdade, apesar de cerca de 
17 sócios terem entrado nesta direção, houve saída de outros, na tentativa de “arrumar” a casa 
pré-congresso (especialmente aqueles com quotas em atraso há muito tempo). Deste modo, o 
número de sócios efetivos, em valor absoluto, reduziu-se. 
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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 implicou sérias alterações ao 
processo de criação da revista. Destas realçamos a criação de um site, em que todos os sócios e 
não sócios se devem inscrever (ver figura 3) e o próximo número da revista – fruto deste grande 
esforço – já terá artigos indexados (ver figura 4).  

Muito ainda há a fazer no domínio da Revista da SPH- um projeto a exigir continuidade – que 
deverá permitir, por exemplo a publicação online “ahead of print”. A produção da “revista de 
hipertensão” continuará, como até aqui, na empresa “Grande Mensagem”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Site da Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
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Figura 4 – Primeiros artigos indexados 

Na sequência do pedido de Declaração de Utilidade Pública1 solicitado pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão, aguardámos até este Congresso a confirmação da finalização do 
processo e da atribuição daquela classificação à SPH, sem resultados.  

Conforme já se deu conta no relatório anterior - após boa verificação dos contratos com 
operadoras móveis por parte da SPH - verificámos que existiam contratos ativos desde há longos 
anos, referentes a telefones atribuídos a antigos membros dos órgãos sociais que, nalguns casos, 
já nem eram 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 

 
1 Processo iniciado na Direção anterior, em 2019. 
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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 teria custos fixos inaceitáveis. Deste modo, sabendo-
se que nenhum membro da atual direção, incluindo o Presidente, comprou ou usou qualquer 
equipamento adquirido pela SPH, foi possível racionalizar o uso de equipamentos de 
comunicações, com significativa poupança. Esta cuidadosa renegociação incluiu também os 
contratos e as infraestruturas, fixas, de Lisboa e Porto.  

No dia 28 de maio o Presidente da Assembleia Geral, Fernando Pinto, convocou Assembleia 
Extraordinária para a discussão dos estatutos, visando uma adequação aos tempos digitais. 
Foram detalhadas alterações que serão explícitas na presente Assembleia Geral. 

3. Contactos Institucionais internacionais 

Esta Direção manteve na 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.  

No ano de 2022 contactos institucionais e formativos com as sociedades acima elencadas, foram 
materializadas nos eventos descritos: 

1. Sociedade Húngara de Hipertensão (HSH)  
a. Simpósio Luso-Húngaro no 16º Congresso da SPH  
b. Simpósio Luso-Húngaro no 29º Congresso da Sociedade Húngara de 

Hipertensão, Siofok, de 15 a 17 de setembro de 2022 
2. Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia (DHA/SBC) 

a. Simpósio Luso-Brasileiro no 16º Congresso da SPH (digital) 
b. Simpósio Luso-Brasileiro no 19º Congresso do Departamento de Hipertensão da 

Sociedade Brasileira de Hipertensão, Salvador, de 10 a 12 de novembro de 2022 
3. Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) 

a. Simpósio com a ESH no 16º Congresso da SPH 
b. Simpósio dos Países de Língua Portuguesa, Atenas, de 17 a 20 de junho de 2022  

4. Atividade Científica da SPH 

Atividade científica da SPH: segue-se uma breve descrição do que foi realizado no ano de 2022. 

4.1. Preparação científica do 17º Congresso de Hipertensão e Risco Cardiovascular 

A Direção manteve, como tem sido habitual, contato permanente com a Comissão Organizadora 
do Congresso Anual – ponto alto da SPH, do qual resultou mais uma vez 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, como já havia conseguido 
no último ano. Deste esforço, salientamos, o curso “Evidências no Diagnóstico e Tratamento da 
Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular”. Esta 3ª edição “a propósito de casos clínicos” 
decorreu nos dias 30 de abril 14 e 28 de maio. O número de inscritos por módulo variou entre 
os 534 e os 735 participantes inscritos por módulo, com picos de visualização comprovada que 
vão de até 600 utilizadores simultâneos. O questionário de satisfação refletiu a elevada 
qualidade das sessões, da organização, da pertinência dos temas e do interesse formativo do 
curso global. 
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4.3. Outras Reuniões Científicas nacionais em que a SPH esteve envolvida por convite 
institucional à SPH 

 Congresso Português de Diabetes (Sociedade Portuguesa de Diabetologia) 

 Congresso Português de Cardiologia (Sociedade Portuguesa de Cardiologia) 

 15as Jornadas de Prevenção do Risco Cardiovascular em Medicina Familiar 

 Congresso de Aterosclerose (Sociedade Portuguesa de Aterosclerose) 

 25as Jornadas de Medicina Geral e Familiar 

 Congresso da Sociedade Portuguesa de Obesidade 

 Workshop on Cardiovascular Medicine, 2022 

 4º Workshop on Global Cardiovascular Risk 

 4ª Reunião do Núcleo de Estudos de Prevenção e Risco Vascular da SPMI  

4.4. Summer School Portuguesa  

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

Como é sabido e após a não realização deste evento em 2020, por motivos pandémicos, realizou-
se a Summer School em 2021. Esta veio a ocorrer em 19 e 20 de novembro de 2021, a partir da 
Delegação do Porto, em modo webinar. Deste evento foram selecionadas duas médicas, que 
partilharam o valor da Bolsa de Formação realizadas no “Département Médico-Universitaire 
Cœur, Artère, Rein, Transplantation, Neurovasculaire. Service de Hypertension, Hospital 
Gerorges-Pompidou”, em Paris. 

Por motivos de agenda, mas há que afirmar claramente, também por considerações de ordem 
económica, entendemos que a Summer School terá de ser reequacionada. Também pelos 
mesmos motivos, o mesmo se prevê que aconteça na Summer School europeia. A adoção de um 
modelo digital, ou mesmo misto -com muito menores custos talvez esteja no horizonte.  

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 20192, foi proposto à Universidade da Beira Interior um estudo de 
Prevalência, colaborativo, semelhante, como proposta de doutoramento, já tendo sido 
identificado um doutorando ligado à SPH. Esta proposta materializou-se na aceitação do Dr. 
Pedro Damião Rebelo, como aluno de doutoramento, na Faculdade de Ciências da Saúde, da 
Universidade da Beira Interior. Este doutoramento será suportado pelo próprio, admitindo-se o 
apoio científico por parte da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. 

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, 

 
2 Rev Port Cardiol. 2019;38(8):547---555. 
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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 entre estes e a SPH. 

Muitos elementos da SPH mantiveram atividade científica e editorial ativa, em temas 
relacionados com a Hipertensão e o Risco Cardiovascular, dos quais fomos dando conta na 
newsletter. Finalmente, em termos de atividade científica, como foi anunciado na tomada de 
posse desta Direção, estamos no processo de finalização de um livro sobre hipertensão arterial 
– com contributos de muitos - do qual se pensa iniciar o processo de edição em breve, já com 
suporte económico garantido. 

Como explícito na introdução, após cerca de dois anos de trabalho pretendemos iniciar um 
projeto para melhorar o Controlo da Pressão Arterial na população portuguesa: iniciativa a longo 
prazo, de abrangência nacional, visando que pelo menos 70% dos hipertensos tenham a pressão 
arterial controlada até 2026 (“Missão 70/26”). Este esforço pressupõe formação conducente à 
redução da inércia médica, promoção da literacia em saúde e incremento da adesão á 
terapêutica. Ver logotipo na figura abaixo 5. Esta iniciativa terá o “unrestricted support” dos 
Laboratórios Servier. Terá visibilidade na comunidade médica e visibilidade institucional 
(política) para a SPH. 

 

Figura 4 – Missão 70/26 

 

5. Dia Mundial da HTA 

A SPH voltou a celebrar o Dia Mundial de HTA. Desta feita, num modelo misto, com iniciativas 
presenciais, centralizadas no Hospital Beatriz Ângelo (com uma comunicação sobre o tema por 
parte do Dr. Fernando Gonçalves), em Loures, mas também celebrado no Hospital Garcia de 
Orta, em Almada e Hospital da Feira, em Sta. Maria da Feira, entre outros locais, liderada 
geralmente por sócios proeminentes da SPH. Estes acontecimentos presenciais coincidiram com 
uma “semana online” de informações sobre a Hipertensão, nomeadamente conselhos sobre o 
sal, o exercício físico, a adesão à terapêutica, entre outras iniciativas (ver tabela 3).  
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Tabela 3 – Plano da Semana da Hipertensão 

  

 

Graças a um esforço concertado, colaborativo e ao tradicional apoio dos Laboratórios Servier. 
Houve acesso a importantes meios de Comunicação Social, nomeadamente à RTP1 e a Antena 
1. A Semana da Hipertensão realizou-se de 16 a 19 de maio de 2022.  

Este evento revelou-se novamente um sucesso: alcançadas, pela via digital, atingindo mais de 
500.000 pessoas, de acordo com as estatísticas registadas (ver figura 5, para estatísticas 
detalhadas). 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 importância da 
adesão ao tratamento. 
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Tabela 4 – Estatísticas digitais das celebrações do Dia Mundial da Hipertensão 2022 

 

 

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. 

Ainda no contexto do mês de maio da HTA, a Liga Mundial de HTA concretizou mais uma vez o 
WHL Children's Art Contest, um curioso programa de literacia em saúde para as crianças, em 
jeito de concurso de arte infantil. 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.  

Ainda relativamente a este assunto, e após divulgação do convite à participação neste concurso, 
a Secretária-Geral da SPH foi convidada a falar sobre HTA e estilos de vida saudáveis para os 
alunos do 2º ano do Colégio Campo de Flores, em Almada. Foi uma conversa dirigida a crianças 
com vista também a atingir adultos – por um lado trabalhando hábitos saudáveis desde 
pequeno, por outro lado motivando conversas sobre a atividade em casa sobre o tema. 

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. Pela mesma razão 
– a recuperação pandémica – não houve registos em 2021. 
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Tabela 5 – Registos MMM em 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) 

Em 2022 coordenador do MMM – por decisão do próprio – pediu escusa, por motivos pessoais. 
Este lugar foi atribuído à a Dra. Vitória Cunha. O número de registos colocados. Apesar das fortes 
limitações no período pós-pandémico, que ainda estamos a sentir, foi possível incluir 245 
registos.   
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6. Patrocínios Científicos Concedidos 

Foram concedidos os seguintes patrocínios científicos: 

 25ªs Jornadas de Cardiologia em Medicina Geral e Familiar, a realizar entre as datas 
de 30 de setembro e 1 de outubro de 2022 no Hotel Real Marina, Olhão. 

 23º Congresso do NEDVC-SPMI, 24-26 de novembro de 2022, Hotel Crowne Plaza, 
Porto 

 Workshop on Cardiovascular Medicine, 19 de novembro 2022, Auditório do 
Hospital-Escola Fernando Pessoa, Gondomar 

 Curso de Hipertensão Arterial, 28 a 29 de outubro de 2022, Serviço de Medicina 1 / 
Consulta de HTA e Risco Cardiovascular, CHLN-HS 

 4º Workshop on Global Cardiovascular Risk, Covilhã 27 de janeiro de 2023 

7. Protocolos assinados 

Não se assinaram novos protocolos em 2022; mantiveram-se os protocolos com as seguintes 
entidades: 

 Ervas Aromáticas 
 -ARTSANA/PIC – equipamentos para medição da Pressão Arterial 
 -GRUPO CAMPO/ Salicórnia - um substituto do sal; 

8. Atividades relacionadas com presenças em eventos mediáticos e entrevistas nos Órgãos de 
Informação Social 

O Presidente e outros membros da Direção estiveram, presentes em vários canais de TV e rádio 
por diversas ocasiões, ao longo do ano de 2022 cumprindo objetivo fundamental da SPH como 
Liga contra a hipertensão: informar a comunidade. Destas notícias, publicações elencamos os 
respetivos links no final deste texto. 

Fernando Gonçalves e outros médicos do seu Serviço do Hospital Beatriz Ângelo, participaram 
em representação da SPH, em evento da Câmara Municipal de Cascais: “celebrar o Voluntariado 
no mês de maio o mês do Coração”. A IV Caminhada Noturna – “Sal +Saúde” decorreu no dia 14 
de outubro em Viana do Castelo, com a representação da SPH assegurada por Fátima Felgueiras.  

Rosa de Pinho e Vitória Cunha participaram numa missão relacionada com a HTA na Guiné-
Bissau, fazendo formação nesta área a profissionais de saúde e rastreios populacionais. O 
convite e todo o suporte financeiro para esta iniciativa foi efetuado pela ONGD- Associação 
Bisturi Humanitária. 

Heloísa Ribeiro participou em dois eventos da Comissão dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
A SPH é Observador Consultivo da Comissão Temática da Comissão de Saúde e Segurança 
Alimentar, coordenada atualmente pelo Professor Cupertino de Barros. 

9.  Bolsas de Investigação e Bolsas para Estágio 

No ano de 2022 não foram atribuídas bolsas de Investigação. Foram atribuídas duas Bolsas para 
Estágio em França, conforme explícito atrás. 
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10.  Congresso de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global 

O 16º Congresso aconteceu em circunstâncias extremas, exatamente no final de um surto 
pandémico, com previsão de quase retração total da indústria farmacêutica. Foi, corajosamente, 
o primeiro grande evento científico exclusivamente presencial do período pós-pandémico - 
(num corajoso ato de fé, que não deve ser esquecido). Mesmo assim foi um grande sucesso, 
com um número de inscritos significativo de que nos devemos orgulhar. 

Do questionário de satisfação aplicado após o 16º Congresso, obtiveram-se as sugestões 
fundamentais para temas e áreas que foram incorporadas no presente Congresso. A Presidente 
da Comissão Organizadora, manteve neste Congresso a mesma Comissão Organizadora do 
Evento anterior: Fernando Pinto, Vitória Cunha, Filipe Machado, Francisca Abecasis e Lima 
Nogueira. Este heroico e dedicado grupo ajudou à organização do 17º congresso, que – afirma-
se com orgulho – foi especialmente partilhada, tal como já tinha acontecido no 16º. 

Todos sabemos as dificuldades sentidas para organizar um evento destas dimensões. Este ano, 
esperamos uma participação recorde num Centro de Congressos Distinto. Na verdade, por 
razões económicas (forte redução de custos) e circunstanciais (ocupação do Centro de 
Congressos Tradicional por outro evento, tal teria de acontecer) - Foi um novo ato de fé e 
vontade de inovar característico desta direção.  

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 desejados 
novos patrocínios. Este é um objetivo de que nos orgulhamos e que vai permitir a manutenção 
destes eventos em anos vindouros. 

Vilamoura, 12 de fevereiro de 2023 

Presidente da Direção da SPH    Secretária-Geral da SPH 

___________________________                                      _____________________________ 

Professor Dr. Luís Bronze Dr.ª Vitória Cunha 
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11. Exemplos de links de artigos publicados entre janeiro de2022 e janeiro de 2023 (A SPH na 
comunidade) 

1. Visão | “Com empenho político seria possível baixar os números da hipertensão” (sapo.pt) 
2. https://www.newsfarma.pt/noticias/11430-%E2%80%9Ctudo-faremos-para-ter-um-congresso-muito-

participado%E2%80%9D.html 
3. https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1444-%E2%80%9Co-desafio-estava-lan%C3%A7ado,-

estava-na-hora-de-apostar-no-presencial%E2%80%9D-16-%C2%BA-congresso-portugu%C3%AAs-de-
hipertens%C3%A3o-e-risco-cardiovascular-arranca-hoje.html 

4. “Conseguimos. Estamos satisfeitos. Os nossos objetivos foram atingidos” (mycardiologia.pt) 
5. “O Congresso da SPH está vivo e foi uma vitória a todos os níveis”, o olhar de desenlace do Prof. Doutor Luís 

Bronze (mycardiologia.pt) 
6. https://www.mycardiologia.pt/atualidade/item/1528-monitoriza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-essencial-

no-controlo-da-hta,-alerta-sph.html 
7. Hipertensão arterial: estratégias para «melhorar a adesão terapêutica» (justnews.pt) 
8. Visão | Não devemos esperar pelos sintomas de hipertensão, “porque o primeiro sintoma pode ser um 

AVC” (sapo.pt) 
9. https://healthnews.pt/2022/05/17/luis-bronze-a-informacao-e-a-melhor-vacina-contra-a-hipertensao/ 
10. Activa | A importância de vigiar a hipertensão (sapo.pt) 
11. https://mediconews.pt/especialidades/cardiologia/item/3065-doenças-cardiocerebrovasculares-

consciencializar-a-população-para-o-fator-de-risco-mais-importante.html?auid=9290 
12. https://www.mediconews.pt/especialidades/cardiologia/item/3063-silenciosa-com-import%C3%A2ncia-

capital-%E2%80%9Co-fator-de-risco-potenciador-para-doen%C3%A7a-cardiovascular%E2%80%9D.html 
13. HTA: o fator de risco para a principal causa de morte em Portugal (mycardiologia.pt) 
14. Espaço das 10 de 17 Mai 2022 - RTP Play - RTP 
15. https://observador.pt/opiniao/a--prevencaoprevencao--ee--oo--rastreiorastreio--saosao--armasarmas--

fundamentaisfundamentais--nono--combatecombate--aa--hipertensaohipertensao/ 
16. https://www.jornalmedico.pt/entrevista/42457--vitoriavitoria--cunhacunha--htahta--continuacontinua--

aa--serser--aa--segundasegunda--causacausa--dede--mortemorte--materna.htmlmaterna.htm 
17. https://expresso.pt/autores/2022-05-17-Fernando-Pinto-e1295342 
18. "É sempre melhor prevenir do que remediar", a abordagem a uma ameaça pandémica - News Farma 
19. https://www.mycardiologia.pt/atualidade/item/1528-monitoriza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-essencial-

no-controlo-da-hta,-alerta-sph.html 
20. https://cnnportugal.iol.pt/tensao-alta/calor/tem-a-tensao-baixa-veja-os-riscos-que-

corre/20220828/6304cb730cf2ea4f0a59023a 
21. https://healthnews.pt/2022/04/28/luis-bronze-os-farmacos-de-associacao-fixa-melhoram-a-adesao-

terapeutica 
22. Quick Share (samsungcloud.com) a Nossa Tarde, a propósito do sal 
23. WeTransfer - Send Large Files & Share Photos Online - Up to 2GB Free Porto Canal, a propósito do Sal 
24. Obesidade e hipertensão: uma relação bidirecional com vários desafios (mycardiologia.pt) 
25. https://mediconews.pt/hipertensao-arterial-na-mulher-gravida-avaliacao-de-risco-diagnostico-e-

tratamento/?idU=1 
26. https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1612-inflama%C3%A7%C3%A3o-estabelece-uma-

liga%C3%A7%C3%A3o-fundamental-sem-uma-utiliza%C3%A7%C3%A3o-pr%C3%A1tica-e-comum.html 
27. https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1827-ades%C3%A3o-%C3%A0-terap%C3%AAutica-em-

destaque-no-17-%C2%BA-congresso-portugu%C3%AAs-de-hipertens%C3%A3o-e-risco-cardiovascular-
global.html 

28. https://cardio.jornalmedico.pt/luis-bronze-sem-os-medicos-de-familia-a-luta-contra-a-hipertensao-
estaria-condenada-ao-fracasso/ 

29. https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1450-fatores-de-risco-ambientais-e-psicossociais-
%E2%80%9Ccontribuem-igualmente-para-o-desenvolvimento-do-risco-cardiovascular%E2%80%9D.html 

30. https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1725-abordagem-%C3%A0-inflama%C3%A7%C3%A3o,-
lipoprote%C3%ADna-a-e-hdl-como-estrat%C3%A9gias-adicionais-na-otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-
controlo-da-aterosclerose.html 

31. https://justnews.pt/noticias/a-forte-complexidade-do-risco-cardiovascular-esta-muito-para-la-da-
hipertensao-arterial#.Y95b5HZ_pD8 

32. https://cardio.jornalmedico.pt/luis-bronze-a-hipertensao-arterial-e-uma-pandemia-que-afeta-40-da-
populacao-adulta-sendo-um-tema-de-destaque-no-congresso/ 

33. https://www.justnews.pt/artigos/como-otimizar-a-adesao-terapeutica-no-hipertenso#.Y97rCXbP25d 
34. https://www.justnews.pt/publicacoes/jornal-medico-109-janeiro-2023/#.Y97rPHbP25c 


