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Editorial do Presidente
Vai acontecer o “dia-da-hipertensão”. Este evento, celebrado pelo mundo todo e apadrinhado pelas sociedades de
hipertensão nacionais e internacionais, só acontece pela vontade de alguns (nós, aqueles que conhecemos os malefícios
desta doença crónica). Este extenso grupo de pessoas, que querem ajudar outros numa vontade de prevenção, repetida e
sustentada, procura salvar algumas vidas. Esta, e outras atitudes, são atos de coragem num tempo de dificuldades em que
se trocou a pandemia pela selvagem guerra, esquecendo todo o respeito pela vida humana….

Apesar de mensagens dissonantes que circulam entre nós, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão sustenta, como todas as
recomendações internacionais, que a medição da pressão arterial é um meio útil para diagnosticar e vigiar a pressão
arterial. Este mesmo espírito dá corpo ao May Measurement Month (MMM), iniciativa internacional suportada pela
International Society of Hypertension (ISH), de abrangência mundial, também com a nossa repetida participação.

Nos últimos dois anos, a SPH transformou o dia-da-hipertensão, na semana-da-hipertensão. Esta é uma semana digital, com
o tradicional apoio do Laboratório Servier, que muito agradecemos. Este ano, haverá também eventos presenciais, no
Hospital Beatriz Ângelo, a cargo do nosso estimado sócio e membro dos corpos sociais, Dr. Fernando Martos Gonçalves,
internista no referido hospital.

Muitas outras instituições de saúde, públicas e privadas, se vão associar a este evento, cada uma do modo que lhes for
possível, mas geralmente com rastreios e, frequentemente, com a participação dos nossos associados – ações que muito
valorizamos.

Editorial do Presidente
Noutra frente, informamos os sócios que a Indexação da revista já avança, bem como a
formação nas empresas que cresce a bom ritmo. Preparamo-nos para fazer restart à
formação em conjunto com a APMGF, nos centros de saúde do país. No mês de maio, a
SPH vai ainda apoiar cientificamente, uma missão de rastreio e formação na Guiné-Bissau,
liderada pela Dra. Rosa Pinho, presidente eleita, que já tem experiência no terreno,
integrada noutra instituição humanitária.
Vai acontecer, ainda, a 3ª edição do Curso de Formação do Núcleo de Internos da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão, intitulada, como habitualmente “Evidências no
Diagnóstico e Tratamento da Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular Global”.
Não posso também deixar de assinalar a alegria que tive, ao verificar que no livro “Um
Século de História da Cardiologia em Portugal”, o nosso ilustre sócio e antigo presidente da
SPH, Dr. João Saavedra, foi responsável pelo capítulo da HTA (capítulo 11). Neste capítulo
está bem patente a história da SPH e a sua importância. Fica aqui expressa a minha
gratidão ao Dr. Saavedra.
Por tudo isto, a Sociedade de Hipertensão continua viva, neste tempo de guerra, onde eu,
como presidente e seu representante, já expressei o apoio ao sofredor povo ucraniano.
Esperemos que esta guerra, que já ultrapassou mais de dois meses, cesse finalmente.
Envio um abraço de paz a todos os sócios
Professor Luís Bronze, Presidente da SPH

Editorial do Editor-Chefe
Ainda com a sensação do rescaldo do nosso congresso, num instante chegamos a Maio.
Os congressos voltam ao presencial, e as actividades da SPH também tentam acompanhar o ritmo.
Será sem dúvida o mês marcado pelas celebrações à volta do Coração e da Hipertensão arterial, nas quais teremos mais uma
vez a oportunidade de focar as atenções na literacia em saúde cardiovascular.
Esperamos ter a participação de todos os sócios, e todos mais os que conseguirmos atingir ao divulgar a Semana da
Hipertensão – que este ano mais uma vez toma o formato online como predominante, embora já se realizem alguns rastreios
em Hospitais e Centros de saúde – e o MMM22. Contamos com todos para tornar isto possível e Portugal voltar a dar cartas
no maio rastreio mundial de HTA.
Tentamos manter uma agenda preenchida, dinâmica e atraente para que continuemos a crescer, atrair
novos sócios, inovar, e manter-nos sempre actuais na ciência que nos rodeia na área da HTA.
Relembro que estamos abertos ao que os sócios queiram divulgar neste espaço que é de todos, tentando
espelhar o trabalho da SPH e todos os que dela fazem parte, nesta newsletter.

Vitória Cunha
Secretária Geral da SPH

DESTAQUES: VAI
ACONTECER ESTE MÊS
(clique na imagem para aceder às notícias completas)

Curso NISPH

Dia Mundial de Hipertensão
O Dia Mundial de Hipertensão é uma actividade mundial criada pela Liga Mundial de Hipertensão e teve início a 14
de Maio de 2005 com o tema “conheça os seus números!” – foi um sucesso, na altura com a participação de 24
países, e desde então tem crescido a cada ano. O propósito é comunicar para o público acerca da importância da HTA
e as suas complicações médicas sérias, fornecer informação sobre prevenção, detecção e tratamento. Requer
cooperação de profissionais de saúde, media, organizações voluntárias e governo, em cada país.
O tema em 2022 é “meça a sua pressão arterial correctamente,
controle-a e viva mais”, focando no combate às taxas de baixo
conhecimento em todo o mundo, especialmente nos países
subdesenvolvidos, e aos métodos de medição correcta da pressão
arterial. Alguns recursos incluem um curso online grátis sobre a
medição correcta da PA oferecido pela PAHO (Pan American Health
Organization da Organização Mundial de Saúde) neste link, e
guidelines para avaliar a validação dos esfigmomanómetros em 16
línguas neste link.

A SPH convida todos os seus associados a ser parte activa, divulgar e celebrar este dia nos vossos locais
de trabalho, se possível promovendo rastreios e formas de educação aos utentes!

Semana de Hipertensão
A SPH celebra mais uma vez este ano não só o Dia Mundial de Hipertensão, mas transforma-o na Semana de
Hipertensão. Desta forma não só se ganha mais tempo para todas as actividades, que se têm demonstrado eficazes
e com um grande número de utilizadores atingidos com a informação que é veiculada pelos vários canais em que
circula, mas também se prolongam os momentos de rastreio, informação, actividades focadas nos hábitos de vida
saudáveis (alimentação e exercício), momentos para dúvidas – nos quais há oportunidade de confirmar e
desmentir alguns mitos enraizados na população à volta da HTA – entre outros eventos.
Haverá lugar a uma sessão clínica solene, que este ano decorrerá no Hospital Beatriz Ângelo sob a orientação do Dr.
Fernando Martos Gonçalves, tesoureiro da SPH.
As restantes actividades, dado o rescaldo
pandémico, tomarão essencialmente o
carácter virtual, embora haja alguns rastreios
planeados em alguns locais de saúde de menor
dimensão que procuram desde já contribuir
para o MMM 2022.
Juntem-se a nós nesta semana de HTA:
https://www.facebook.com/SociedadePortuguesadeHipertensao/
https://instagram.com/sociedadeportuguesahipertensao

(seguir os links para acompanhar o evento)

O MMM - May Measurement Month é uma campanha de consciencialização
global iniciada em 2017 pela Sociedade Internacional de Hipertensão,
representante de cientistas, profissionais de saúde e aliados com interesse
comum na HTA.
Durante o evento é avaliada a PA a adultos e feita promoção da saúde
cardiovascular. À excepção dos anos pandémicos, Portugal tem participado,
tendo em 2019 ultrapassado a barreira dos 2000 indivíduos rastreados.
Convidam-se todos os interessados a participar!
> Medições de PA de 1 de Maio a 31 de Agosto
> Registo na App MMM22/ código de Portugal papa521
> Contacto para participação e/ou questões: mmmportugal22@gmail.com

May Measurement Month
O MMM - May Measurement Month, é uma campanha de consciencialização global iniciada pela Sociedade Internacional de Hipertensão.
Teve início em 2017, e durante o evento voluntários de todo o mundo medem a pressão arterial a adultos e fazem promoção da saúde
cardiovascular para melhor controlo da HTA. Têm sido rastreados milhões de indivíduos, encontrando sempre taxas muito elevadas de
desconhecimento de diagnóstico ou mau controlo, sob os quais foi possível tomar medidas para melhoria da saúde. Os resultados têm
sido publicados no The Lancet Global Health, e jornais europeus. À excepção destes 2 anos mais afectados pela pandemia, Portugal tem
participado na iniciativa: em 2017 começamos com 310 registos, em 2018 foram mais de 900, e em 2019 ultrapassamos a barreira dos
2000 indivíduos rastreados. Este ano já estão inscritos 88 países, incluindo o nosso.
Convidam-se todos os interessados a participar de forma muito simples: medição da PA a indivíduos adultos entre 1 de Maio e 31 de
Agosto, e registo de dados na App (ou excel). Os rastreios podem ser feitos nas consultas; no dia Mundial de HTA caso haja iniciativas locais
de rastreio; ou qualquer outro local (em vários países o MMM tem lugar em mercados, farmácias, etc). Há um rastreio opcional de FA, que
caso também queiram participar apenas acrescenta 2 questões ao rastreio inicial.
O método mais rápido e eficiente para colheita de dados é através da App MMM22 (a alternativa é preencher os dados através de um
documento Excel). O uso da App apenas implica ligação à internet para o seu download e para o login: os dados podem ser inseridos
offline e passarão todos para a base quando o aparelho for novamente conectado à internet.
Opções de download: Computador/portátil: Windows 10 ou Mac OS; Tlm/tablet: Android ou Apple iOS; versão web: app.maymeasure.org.
Após download da App basta criar uma conta com o seu email ou do local ou centro de rastreio/ registo e usar o ‘access code’ fornecido
pela equipa MMM >> para Portugal o Código é papa521.
Para participar basta enviar email para mmmportugal22@gmail.com e proceder conforme explicado acima. Qualquer dúvida ou questão,
não hesitem em contactar ou consultar mais em https://maymeasure.org/.
Vitória Cunha/ Coordenadora de Portugal para o MMM22

NOTÍCIAS: SPH MAIS
PRÓXIMA DA COMUNIDADE
(clique na imagem para aceder às notícias completas)

Este curioso programa, em jeito de concurso de arte
infantil, repete-se mais uma vez este ano no contexto das
comemorações do dia mundial de HTA, organizado pela
Liga Mundial de Hipertensão.
Neste sentido, 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 novamente este ano para os alunos do 2º ano
do Colégio Campo de Flores, em Almada.
Foi uma conversa dirigida a miúdos com vista também a
atingir os graúdos – por um lado trabalhando hábitos
saudáveis desde pequeno, por outro motivar conversas
sobre a actividade em casa dos alunos, e de outra forma
conseguindo de outra forma aumentar a educação em
saúde – uma das bandeiras tanto trabalhadas pela SPH
nos últimos anos.

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

Resposta ao caso clinico de Março
A Maria tem 33 anos e recorreu à consulta por perfil tensional elevado (153/93 mmHg) documentado na última consulta de Medicina
do Trabalho. Apresentava como antecedentes Obesidade grau 1 (IMC 32 Kg/m2) e tabagismo ativo com carga estimada de 16 UMA.
Estava sob contraceção hormonal combinada (CHC). No domicílio referia PA média 160/93 mmHg e em consulta apresentou PA 165/92
mmHg. Assinale a opção correta:
1) Sugere-se suspender CHC, otimizar medidas de estilo de vida e rever em 3 meses.
2) O uso de CHC não está associado à subida do perfil tensional em mulheres saudáveis ou com Hipertensão arterial.
3) Sugere-se suspender CHC e iniciar tratamento farmacológico e não farmacológico tendo como o objetivo o controlo do perfil em 3
meses. A considerar outros métodos contracetivos atendendo ao perfil tensional.
4) Sugere-se manter CHC e iniciar tratamento farmacológico e não farmacológico tendo como o objetivo do perfil em 3 meses.

Resposta correta: 3
Doentes com HTA grau 2 têm indicação para tratamento farmacológico imediato associado a medidas de modificação de
estilo de vida, independentemente do sexo do doente. A saúde reprodutiva é uma parte fundamental na abordagem da
mulher. Em mulheres saudáveis o uso de CHC associou-se a um aumento da pressão arterial, sendo este efeito mais
pronunciado em hipertensas. Apesar da CHC de baixa dosagem não estar contraindicada em mulheres com PA
controlada, a sua descontinuação pode melhorar o perfil tensional. A prescrição de CHC está contraindicada em
mulheres com TA sistólica > 160 mmHg e/ou diastólica > 95mmHg. Podem ser utilizados métodos não hormonais e,
relativamente ao uso isolado de progestativos (oral, injetável, implante ou intrauterino), verificou-se que são opções
apropriadas para mulheres hipertensas, contudo, na presença concomitante de doença vascular, não está recomendado
o uso de acetato de medroxiprogesterona (progestativo injetável).

Caso Clínico desta edição
A Maria tem 56 anos e está a ser avaliada em consulta nas últimas 6 semanas por suspeita de HTA. Não
tem história de outras patologias ou registo de toma de medicação habitualmente. Tem registo de AMPA
com PA média de 153/88 mmHg e, na consulta, média das duas medições com PA 155/90 mmHg
(sobreponível à consulta anterior). Efetuou ECG com critérios de voltagem para Hipertrofia do Ventrículo
Esquerdo, ecocardiograma onde se salienta Hipertrofia moderada do Ventrículo Esquerdo. Analiticamente
destacava-se LDL 150 mg/dL e microalbuminuria 50 mg/24h.
Selecione a opção correta:
1) HTA grau 1 em doente de risco CV moderado, a otimizar medidas de estilo de vida e rever em consulta
em 3 meses.
2) HTA grau 1 em doente de alto risco CV a iniciar terapêutica anti hipertensora e estatina em
monoterapia e rever em 3 meses.
3) HTA grau 1 em doente de alto risco CV, a iniciar associação fixa de dois anti-hipertensores e propor
estatina.
4) HTA grau 1 em doente de alto risco CV, a iniciar IECA/ARA e antagonista dos canais de cálcio ou
diurético em comprimidos separados.

JÁ ACONTECEU
Eventos da SPH ou outros relevantes na área

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Observador Consultivo da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), participou na reunião da Comissão Temática da Saúde e Segurança
Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP no passado dia 21 de abril. Foi
representada pela Secretária Adjunta do Centro (Dra. Heloísa Ribeiro) e teve como objetivo
discutir alguns projetos futuros.

Participação do
Presidente da SPH
no Congresso
Português de
Cardiologia

Aos que quiserem rever o 16.o Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global:

- https://www.dropbox.com/t/Rg9qfdPSoPQmzNF5
- https://www.dropbox.com/t/lf8dG5XsZa2x5LQN
- https://www.dropbox.com/t/9ZG3MpEQL9atL78U
- Jornal: https://issuu.com/esferadasideias01/docs/hta_nd2022_sempub_digital

AGENDA
Eventos que salientamos para os próximos meses
Clique na imagem para mais informações

PRODUÇÃO CIENTÍFICA SPH
Sócios e outros que se destacaram recentemente
Clique no link para aceder ao artigo quando disponível

Louvor ao Dr. Saavedra, que fez um excelente capítulo sobre a HTA e sobre a SPH, na Cardiologia

OUTROS ARTIGOS A
SALIENTAR
(clique na imagem para aceder à página correspondente)

Links relevantes
■

Sociedade Portuguesa de Hipertensão

■

Fundação Portuguesa de Cardiologia

■

European Society of Hypertension

■

Sociedade Brasileira de Hipertensão

■

World Hypertension League

■

Sociedade Húngara de Hipertensão

■

Facebook SPH

■

Sociedade Polaca de Hipertensão

■

Ordem dos Médicos

■

■

Sociedade Portuguesa de Cardiologia

American College of Cardiology (ACC)

■

American Heart Association (AHA)

■

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

■

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

■

Sociedade Portuguesa de Neurologia

■

Departamento de Hipertensão Arterial da SBC

■

American Heart Association Council for High
Blood Pressure Research

Clique nas imagens para
aceder aos links da SPH
nas redes sociais

