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Editorial do Presidente
A Hipertensão Arterial Desconhecida e as Circunstâncias

“A ordem e a desordem dependem da organização; a coragem e a covardia, das circunstâncias; a força e fraqueza, das disposições.”
Sun Tzu, A Arte da Guerra, 500 anos AC

A lição mais importante que poderemos tirar do tempo presente é a de que não é possível resolver uma situação grave de saúde pública, sem
empenhamento de múltiplos sectores da sociedade. Concorde-se, ou não, não seria possível combater a pandemia sem um fortíssimo empenhamento
político. Deste modo, para combater o flagelo da hipertensão também são necessários vários atores da sociedade.
Várias publicações internacionais têm alertado para isto mesmo. Ora pressupõem que os governos facilitam a criação de “cidades saudáveis”, em que o
betão não impera, ora se fala no uso de mecanismos digitais para informar, ajudar no diagnóstico e seguir os hipertensos, e, fundamentalmente, será
preciso mudar o âmago do arquétipo das sociedades em que vivemos, perturbadoras do essencial da nossa essência – que não mudou desde os
primórdios da humanidade – potenciando stress crónico, pouco exercício e algum desequilíbrio emocional. Todos relacionáveis com a hipertensão
arterial.
Um outro militar da Marinha, já que também eu sou Médico Militar da Marinha, tem usado termos comuns na instituição naval, de natureza mais ou
menos bélica, no que diz respeito ao esforço de vacinação. Essas palavras, já entraram no léxico da generalidade dos portugueses e, acredito
profundamente, ajudaram o objetivo do esforço a que aquele – e muitos outros militares – estiveram (e ainda estão) apostados em atingir: a vacinação
de todos os portugueses. Claro, também aqui, o referido almirante, beneficiou de significativo apoio político…
A Mesma lógica pode ser adaptada ao combate à hipertensão. Peleja que, como será compreensível pelo atrás exposto, não pode ser vencida, em
exclusivo, pela atividade médica. Terá que ser apoiada por variadíssimos setores da sociedade. Recentemente, surgiu uma notícia credível (cujo link se
encontra nesta edição da Newsletter), reforçando o incremento do número de hipertensos e o seu desconhecimento da doença…
Entrevistaram, e bem, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Talvez devessem também questionar a genérica a falta de empenhamento
político dos líderes mundiais neste outro flagelo, diferente entre iguais, tão sério como o SarsCOV2, já que a mortalidade cardiovascular é a causa mais
importante de morte e incapacidade no mundo …
Em verdade Sun Tzu dizia, a propósito da guerra (vide citação acima), que as coragem e eficácia das instituições são fortemente influenciadas pelas
circunstâncias em que labutam A Hipertensão Arterial – como inimigo - precisa do interesse e da força de todos. A SPH, como sociedade científica
preocupada com o país, com e o sofrimento alheio, agradece esse esforço…esse encontro de vontades…
Luís Bronze, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão



Os meses de férias são tipicamente marcados por uma actividade científica
menos intensa, e neste ano de especial sobrecarga (à semelhança do anterior)
damos talvez uma especial valorização aos momentos de pausa do trabalho.
Ainda assim a SPH tentou manter a actividade, quer planeando a formação
que se pretende dinâmica e abrangente, quer marcando presença nos media.
De salientar as notícias recentes sobre a prevalência da HTA no mundo, e
mesmo as novas orientações da OMS, que vêm salientar a necessidade de não
baixar os braços na luta por esta nossa pandemia que continua a ser a
Hipertensão arterial.
Esperamos que os “regressos” ao trabalho em Setembro sejam frutuosos, e cá
continuamos para mostrar onde a SPH consegue chegar, ao lado dos sócios e
da comunidade que a nossa sociedade científica abrange.

Vitória Cunha
Secretária Geral da SPH

Editorial do Editor-Chefe



NOTÍCIAS: SPH MAIS 
PRÓXIMA DA COMUNIDADE

(clique na imagem para aceder às notícias completas)



https://www.rtp.pt/noticias/pais/pandemia-agravou-hipertensao_a1344367
https://healthnews.pt/2021/07/21/os-profissionais-de-saude-do-servico-publico-e-aos-militares-pouco-uteis-e-caros/


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


CASO CLÍNICO
Comentários e respostas para geral@sphta.org,pt



Resposta ao caso clinico de julho
A Mariana é uma mulher de 40 anos, com excesso de peso, sem outros fatores de risco cardiovascular conhecidos. Apresentou na

última consulta de planeamento perfil tensional normal alto que foi confirmado por AMPA. Pratica exercício de resistência com

Personal trainer. Recorreu à consulta muito preocupada por lhe terem dito que deveria praticar apenas exercício aeróbio dado que o

exercício de resistência aumenta a pressão arterial.

Qual a opção correta:

1) Mudar o plano da doente para um exercício predominantemente aeróbio.

2) Não há evidência sobre prescrição de exercício em indivíduos hipertensos.

3) Tanto o exercício aeróbio como o treino de resistência são estratégias terapêuticas na abordagem e prevenção da HTA.

4) É esperado um aumento de cerca 5 mmHg associado a esta prática de exercício.

R)

3) Tanto o exercício aeróbio como o treino de resistência são estratégias terapêuticas na abordagem e prevenção da

HTA, devendo a sua prescrição ter em consideração a idade, sexo, etnia, comorbilidades, preferências individuais e

infraestruturas disponíveis. Há evidência que suporta o exercício aeróbio como primeira linha nos indivíduos

caucasianos hipertensos, podendo o exercício de resistência de baixa a moderada a intensidade ser considerado

como exercício de segunda linha. A eficácia da prática combinada aumenta com maior elevação inicial da PA. Nos

indivíduos com perfil normal alto, o exercício de resistência dinâmico pode ser recomendado como primeira linha,

podendo a prática combinada ser preferível naquelas que apresentem outros fatores de risco CV.



Caso Clínico

A Maria teve o seu primeiro filho aos 38 anos, com uma gravidez complicada por pré-eclâmpsia. Evoluiu com

normalização do perfil tensional cerca de 4 semanas após o parto. Sem outros antecedentes patológicos de relevo.

Sem medicação em curso.

Recorreu ao seu Médico de Família para a consulta dos 6 meses onde revelou muita ansiedade associada à

possibilidade de vir a tornar-se hipertensa e ter complicações em gravidezes futuras.

Selecione a opção falsa:

1) Após avaliação da PA tranquilizaria a doente sobre o risco CV e de vir a desenvolver HTA, que será sobreponível

ao da população geral. A otimizar medida de estilo de vida, nomeadamente restrição salina.

2) Mulheres que desenvolvem hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia têm risco aumentado de hipertensão,

AVC e doença cardíaca isquémica, pelo que estão indicadas modificações do estilo de vida para evitar

complicações em gravidezes subsequentes e para reduzir risco CV materno no futuro.

3) Está indicado manter seguimento anual com avaliação de outros fatores de risco cardiovascular.

4) Numa próxima gravidez será classificada como tendo elevado risco de desenvolver pré-eclâmpsia.



JÁ ACONTECEU
Eventos da SPH ou outros relevantes na área





AGENDA
Eventos que salientamos para os próximos meses

Clique na imagem para mais informações



https://spmi.pt/27congresso/
https://www.spmi.pt/3a-reuniao-nucleo-de-estudos-de-prevencao-e-risco-vascular/


https://professional.heart.org/en/meetings/hypertension
https://dha2021.com.br/


PRODUÇÃO CIENTÍFICA SPH
Sócios e outros que se destacaram recentemente

Clique no link para aceder ao artigo quando disponível



https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08037051.2021.1963209
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901330-1


OUTROS ARTIGOS A 
SALIENTAR

(clique na imagem para aceder à página correspondente)



https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344424/9789240033986-eng.pdf


Links relevantes 

■ Sociedade Portuguesa de Hipertensão

■ European Society of Hypertension

■ World Hypertension League

■ Facebook SPH

■ Ordem dos Médicos

■ American College of Cardiology (ACC)

■ American Heart Association (AHA)

■ American Heart Association Council for High Blood
Pressure Research

■ Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

■ Departamento de Hipertensão Arterial da SBC

■ Fundação Portuguesa de Cardiologia

■ Sociedade Brasileira de Hipertensão

■ Sociedade Húngara de Hipertensão

■ Sociedade Polaca de Hipertensão

■ Sociedade Portuguesa de Cardiologia

■ Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

■ Sociedade Portuguesa de Neurologia

■ Sociedade Portuguesa de Periodontologia e 
Implantes

https://www.sphta.org.pt/pt
https://www.eshonline.org/
https://www.whleague.org/
https://www.facebook.com/SociedadePortuguesadeHipertensao/
http://www.ordemdosmedicos.pt/
http://www.acc.org/
http://www.americanheart.org/
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1115
http://www.apmgf.pt/index.php?section=home
http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/
http://www.fpcardiologia.pt/
http://www.sbh.org.br/
http://www.hypertension.hu/info.aspx?sp=200
http://www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/aktualnosci
http://www.spc.pt/spc/index.aspx
http://www.spmi.pt/
http://www.spneurologia.com/
https://www.facebook.com/sppi.pt

