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Editorial do Presidente
Realizou-se um dos nossos eventos maiores no domínio da hipertensão arterial nacional e internacional: o Dia Mundial da Hipertensão, transformado em Semana Digital – com
o apoio da Sevier Portugal. Os resultados foram extremamente positivos: 1677 novos seguidores para a página da SPH (que já conta com mais de 18.000 seguidores).

Os conteúdos disponibilizados alcançaram cerca de 500.000 pessoas e, por fim, mais de 58.000 minutos de vídeos foram visualizados. A semana “digital” da hipertensão, foi
complementada com rastreios presenciais, em vários hospitais.
Nos dias 30 de abril, 14 e 28 de maio ocorreu a 3ª edição do Curso do Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (curso NISPH), subordinado ao tema
Evidências no Diagnóstico e Tratamento de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular Global, também com o patrocínio da Servier Portugal. Mais uma vez, este curso teve forte
participação assistência, com um pico de assistência que atingiu os 241 participantes.
Tivemos também uma importante participação em congressos, tais como o XXI Congresso de Nutrição e Alimentação, o qual decorreu nos dias 26 e 27 de maio, informando

sobre o sal e os seus substitutos.
Continuaram a decorrer as formações a empresas – projeto muito valorizado pelos Órgãos Sociais. Por vicissitudes várias, só agora daremos início á formação conjunta
SPH/APMGF. A indexação da revista corre com ventos de popa e mar calmo, deste modo encorajamos todos os leitores/autores a fazerem o seu registo em
https://revistahipertensao.pt/index.php/rh/user/register. A revista é nossa, vai sofrer um salto científico, que nunca aconteceu e exigiu uma mudança hercúlea, para o qual
deveremos todos contribuir…
A SPH teve, também, uma participação importante no Congresso da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH), quer com comunicações, quer em moderações. Esta
participação só vem confirmar o prestígio internacional que herdámos e procuramos conservar. O nosso próprio 17º Congresso Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular decorrerá em fevereiro do próximo ano e, sim, os trabalhos já se iniciaram…

Um abraço a todos
Professor Luís Bronze, Presidente da SPH

Editorial do Editor-Chefe
Foram uns meses muito produtivos em todos os sentidos, e esta newsletter consegue espelhar o empenhamento de todos e o
quão viva e dinâmica está a SPH.
É preciso continuar a “re-inventar” o que sempre foi feito, e já que não há muita novidade na HTA em si, é fundamental
continuar a trabalhar com o que temos, optimizar abordagens, agarrar os doentes e formar mais e melhor os profissionais.
O espaço para continuarmos a crescer no âmbito do que a SPH pode e deve fazer enquanto sociedade científica dedicada a
esta área ainda é grande, basta continuar a abrir este caminho com a dedicação a que se merece.
Relembro que continuamos a contar com a participação dos sócios para eventuais sugestões que
queiram ver publicadas nesta newsletter, artigos, novidades, notícias merecedoras de destaque.
Boas leituras!

Vitória Cunha
Secretária Geral da SPH

À Dra. Heloísa, do nosso contentamento…
Somos antes de mais pessoas!

Ser pessoa parece ser simples, mas nestes tempos digitais, quase esquecemos a abrangência da
palavra. Ser pessoa implica ter família, amigos, vivências…. Ora a Dra. Heloísa Ribeiro, membro
dos nossos Órgãos Sociais, revelou ser uma pessoa dedicada, honesta e a sua ação resultou,

repetidamente, em forte benefício da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.
Não podíamos, nós, os outros membros dos Órgãos Sociais, deixar publicamente de lhe endereçar
os parabéns pela sua filha, nascida a 20 de junho.
Todos desejamos um mar de felicidades aos felizes pais e, claro, à nossa pequena “afilhada” …

Dos Órgãos Sociais 21-23

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

Revista da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
A Indexação da Revista da SPH está a decorrer! Contudo, para a aceitação da indexação é necessário que muitos leitores
(sócios ou não-sócios) se inscrevam através do link abaixo:

https://revistahipertensao.pt/index.php/rh
O processo é fácil e acessível a todos. Basta copiar o link acima em qualquer motor de busca e fazer o “registo”.

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão – há que reconhecer – é das poucas Sociedades Científicas/Associações Médicas que
não tem uma revista indexada. Na verdade, admitimos que a revista ou evolui, ou, desaparece…uma vez que mesmo os seus
sócios mais relevantes cientificamente, preferem publicar em revistas indexadas.
Precisamos do vosso apoio!

Luís Bronze
Presidente da SPH

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.

CONTINUEM A PARTICIPAR! A recolha de dados decorre até 31 de Agosto. Também
podemos começar rastreio de Fibrilhação auricular, os interessados podem entrar em
contacto mostrando disponibilidade e eventual necessidade de aparelhos para rastreio.

> 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

O Working Group on Lifestyle, Cardiovascular Pharmacotherapy and Adherence da Sociedade Europeia de Hipertensão está

interessado em colher mais informação acerca do que os doentes hipertensos pensam acerca da sua adesão à terapêutica no
contexto da sua doença. Com este propósito, desenvolvemos um questionário que pode ser distribuído aos utentes – inteiramente
anónimo e voluntário. Os dados serão analisados em cada país e não a nível individual. Até ao dia de hoje, mais de 2000 doentes já
responderam ao questionário em cinco países (Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha) e ficaríamos muito satisfeitos em

obter alguns dados portugueses também.
Obrigada pela vossa cooperação.

Em nome do Prof. M. Burnier, coordenador do WK
Vitória Cunha

(Caso pretendam a versão em word para entrega ao doente, contactem pf)

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

Portugal participou mais uma vez no Concurso de Arte Infantil da
World Hypertension League, e os jovens artistas que contribuíram
podem ser vistos no link:
https://www.whleague.org/images/2022_Childrens_Art_Program_
Compressed_Final.pdf. Foram algumas dezenas de contributos
portugueses e foi inclusivamente divulgado um dos desenhos na
Newsletter da WHL de junho!
Representa não só uma forma de expressão artística, mas também
um momento de educação e formação em saúde, nas idades em
que tudo se cria e constrói, e acaba por ser um momento

importante para actuar. A SPH divulgou e patrocinou mais uma vez
esta iniciativa.

Formação nas empresas
Mantendo a aproximação da SPH como vetor de informação privilegiado para prevenir o contágio cultural da Hipertensão Arterial e
celebrando o Dia Mundial da Hipertensão junto da comunidade, no passado dia 17 de maio foram conduzidas duas sessões
informativas em suas empresas na área de Lisboa. Ambas as sessões foram moderadas pelo Professor Luís Bronze e o tema
apresentada pela Dra. Heloísa Ribeiro, tendo sido abordadas questões fundamentais sobre HTA desde a sua definição à prevenção e
tratamento.

Junto da empresa Multipessoal contámos
com

a

presença

de

cerca

de

50

funcionários que participaram ativamente.

Nas empresas Whitestar Asset Solutions e Norfin
Serviços procedeu-se à gravação da apresentação
para divulgação interna, tendo alcançado 52
pessoas no total.

Publicações e outros meios de comunicação junto da comunidade

RTP1 – BOM DIA PORTUGAL
do Dia Mundial da Hipertensão _entrevista do
Presidente

Publicações e outros meios de comunicação junto da comunidade

https://www.rtp.pt/play/p517/e617600/espaco-das-10
https://observador.pt/opiniao/a-prevencao-e-o-rastreio-sao-armas-fundamentais-no-combate-a-hipertensao

https://expresso.pt/autores/2022-05-17-Fernando-Pinto-e1295342

/

https://www.jornalmedico.pt/entrevista/42457-vitoria-cunha-hta-continua-a-ser-a-segunda-causa-demorte-materna.html

JÁ ACONTECEU
Eventos da SPH ou outros relevantes na área

Curso NISPH
Mais uma edição de sucesso: os módulos temáticos decorreram nos dias 30 de Abril, 14 de Maio e 28 de
Maio. O número de inscritos por módulo varirou entre os 534 e 735 inscritos, com uma participação muito
activa.
O questionário de satisfação reflectiu a elevada qualidade das sessões, da organização, da pertinência dos
temas e do interesse formativo do curso no global.
Parabéns ao Dr. Filipe Machado pela organização!
Esperamos que continue a ser uma base para os internos e especialistas em actualização sobre variados temas
à volta da Hipertensão arterial.

Dia Mundial de Hipertensão > Semana de Hipertensão
Mais uma vez, um sucesso:

• Numa conquista de 1677 novos seguidores para a página da SPH, que já conta com mais de 18.000
seguidores;
• Os conteúdos disponibilizados alcançaram quase 500.000 pessoas;
• Estes conteúdos geraram 36.300 interações, com grande destaque para os conteúdos disponibilizados a 22

e 23/5 – com destaque para as sessões de exercício físico e de perguntas e respostas
• Conduziram a mais de 58.000 minutos de vídeos visualizados.
https://www.facebook.com/SociedadePo
rtuguesadeHipertensao/

ou
https://instagram.com/sociedadeportugu
esahipertensao

Dia Mundial de Hipertensão..
Divulgação do dia Mundial de HTA em alguns pontos do país,
com rastreios aos funcionários dos hospitais, utentes e
familiares. Foram mais de uma centena de registos no MMM22,
no total, aproveitando para educação em saúde à população.

Rastreios no HBA

Rastreios
no HGO

Rastreios no
CHEDV

Notícias da Semana de Hipertensão
04-05-2022 / Viver Saudável
https://www.viversaudavel.pt/sph-assinala-semana-da-hipertensao/
04-05-2022 / Diário as Beiras (pdf em anexo)
03-05-2022 / My Cardiologia
https://www.mycardiologia.pt/atualidade/item/1528-monitoriza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-essencial-no-controlo-da-hta,-alerta-sph.html
03-05-2022 / Dignus
https://www.dignus.pt/2022/05/03/a-semana-da-hipertensao-vem-ai/
02-05-2022 / Mais Algarve
https://www.maisalgarve.pt/rubricas/consultorio-medico/31448-semana-da-hipertensao-importancia-de-medir-a-pressao-arterial-e-do-tratamento-adequado
02-05-2022 / Med Journal
https://www.medjournal.pt/pt/noticias-saude-humana/noticias-em-cardiologia/semana-da-hipertensao-sph-alerta-para-a-importancia-de-medir-a-pressao-arterial-e-dotratamento-adequado/
02-05-2022 / Newsfarma
https://www.newsfarma.pt/noticias/11817-monitoriza%C3%A7%C3%A3o-%C3%A9-essencial-no-controlo-da-hta,-alerta-sph.html
02-05-2022 / Viver Saudável
https://www.viversaudavel.pt/semana-da-hipertensao-e-urgente-alertar-para-a-importancia-de-medir-a-pressao-arterial-e-do-tratamento-adequado/
02-05-2022 / Healthnews
https://healthnews.pt/2022/05/02/sociedade-portuguesa-de-hipertensao-alerta-para-a-importancia-de-controlar-a-hipertensaoarterial/?doing_wp_cron=1651830490.3103508949279785156250

Notícias da Semana de Hipertensão
07-05-2022 / Observador - Artigo de Opinião Prof. Luís Bronze
https://observador.pt/opiniao/a-prevencao-e-o-rastreio-sao-armas-fundamentais-no-combate-a-hipertensao/

18-05-2022 - Healthnews
https://healthnews.pt/2022/05/18/hospital-beatriz-angelo-com-sessao-informativa-para-profissionais-de-saude/?doing_wp_cron=1652956481.8244719505310058593750
17-05-2022 / RTP - Bom dia Portugal - Entrevista Prof. Luís Bronze em rtp play ( a partir do minuto 13)
ttps://www.rtp.pt/play/p9676/e617559/bom-dia-portugal/1040535?fbclid=IwAR2ySL0u7pbc8icGvu0LTRoSvaC9KLlZacxw3nGzIOUqM9VaM1zVHulkaUM

17-05-2022 / Antena 1 - Informação (Direto a partir do HBA) - Entrevista Dr. Fernando Gonçalves
http://www.mmclip.com/asf/20220517/20220517100059319.mp3

17-05-2022 / Antena 1 - Espaço das10 - Entrevista Prof. Luís Bronze
https://www.rtp.pt/play/p517/e617600/espaco-das-10
17-05-2022 / CNN Online - Reportagem testemunho doente + Dr. Fernando Gonçalves
https://cnnportugal.iol.pt/videos/deixou-de-tomar-a-medicacao-sentiu-um-formigueiro-e-era-um-avc-hipertensao-afeta-mais-de-40-dos-portugueses/6283f83f0cf2f9a86ea4682a
17-05-2022 / Healthnews - Entrevista Prof. Luís Bronze
https://healthnews.pt/2022/05/17/luis-bronze-a-informacao-e-a-melhor-vacina-contra-a-hipertensao/?doing_wp_cron=1652807259.5232250690460205078125

16-05-2022 / Visão Saúde - Entrevista Prof. Luís Bronze
https://visao.sapo.pt/visaosaude/conversas-visao-saude/2022-05-16-nao-devemos-esperar-pelos-sintomas-de-hipertensao-porque-o-primeiro-sintoma-pode-ser-um-avc/
17-05-2022 / Saúde e Bem-Estar - Artigo de opinião Dra. Vitória Cunha
https://saudebemestar.com.pt/conheca-a-importancia-da-adesao-a-terapeutica-na-hipertensao-arterial/
17-05-2022 / Newsfarma
https://www.newsfarma.pt/noticias/11875-a-preval%C3%AAncia-da-hta-em-portugal-e-no-mundo,-um-dos-temas-da-reuni%C3%A3o-da-sph.html
17-05-2022 / Mycardiologia
https://www.mycardiologia.pt/atualidade/item/1551-sph-realiza-sess%C3%A3o-informativa-destinada-a-profissionais-de-sa%C3%BAde.html

Notícias da Semana de Hipertensão
17-05-2022 / Cardio - Jornal Médico
https://cardio.jornalmedico.pt/sph-realiza-sessao-informativa-destinada-a-profissionais-de-saude/

17-05-2022 / A Voz da Planície
https://www.vozdaplanicie.pt/index.php/noticias/hoje-e-o-dia-mundial-da-hipertensao
17-05-2022 / Healthnews
https://healthnews.pt/2022/05/17/hospital-beatriz-angelo-convida-cidadaos-a-medir-a-pressao-arterial/?doing_wp_cron=1652803365.7042150497436523437500
16-05-2022 / Netfarma
https://www.netfarma.pt/sph-defende-que-prevencao-e-rastreio-sao-fundamentais-no-combate-a-doenca/
16-05-2022 / Viver Saudável
https://www.viversaudavel.pt/sph-defende-que-prevencao-e-rastreio-sao-fundamentais-no-combate-a-doenca/
15-05-2022 / Notícias Maia
https://www.noticiasmaia.com/semana-de-sensibilizacao-para-a-hipertensao-arterial-comeca-no-dia-16-de-maio/
13-05-2022 / Atlas Saúde
https://www.atlasdasaude.pt/noticias/sph-defende-que-prevencao-e-rastreio-sao-fundamentais-no-combate-hipertensao
10-05-2022 / Activa Online - Artigo de Opinião Dra. Rosa Pinho
https://activa.sapo.pt/diz-quem-sabe/2022-05-10-a-importancia-de-vigilar-a-hipertensao/
04-05-2022 / Lux Woman
https://www.luxwoman.pt/semana-da-hipertensao-e-importante-medir-a-pressao-arterial/
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A SPH no Congresso Europeu de Hipertensão

Este ano, Portugal foi dos países com maior número de profissionais inscritos na reunião
anual de HTA.
Da direcção marcaram presença o Presidente, a Presidente-Eleita e a Secretária Geral.
É de salientar ainda a participação como palestrantes, do Dr. Fernando Pinto, do Prof.
Polónia, Prof. Pedro Cunha.
A sessão Portuguesa teve sala composta e participação activa dos presentes.

Posteres portugueses aceites no Congresso Europeu de HTA

Posteres portugueses aceites no Congresso Europeu de HTA (cont.)

“Highlights” do Congresso Europeu de HTA
A realização do 31º Congresso Europeu em formato híbrido possibilitou que muitos de nós pudéssemos participar neste
que é o principal e mais esperado encontro a nível europeu. Apesar da distância física foi possível uma interação em
tempo real com os preletores o que contribuiu para enriquecer a discussão clínica interpares.
Destaco, com especial interesse, a “Breakfast Session” dedicada ao tratamento das emergências hipertensivas onde foi
apresentado um protocolo de tratamento oral na hipertensão maligna, possível alternativa na abordagem destes doentes.
A extensão deste protocolo a outros centros europeus, anunciada na sessão, permitirá esclarecer algumas incertezas em
relação à utilização desta modalidade terapêutica em contexto emergente.
No workshop dedicado à saúde da mulher foram discutidos temas inerentes ao progresso da Ciência, cada vez mais
presentes na nossa prática clínica, dos quais destaco o impacto das diferentes técnicas de reprodução medicamente
assistida no aumento da prevalência da patologia hipertensiva da gravidez.

A adesão e persistência terapêutica mantêm-se reais dificuldades na gestão dos nossos doentes tendo merecido atenção
especial neste encontro. A tipologia da sessão, com apresentação de casos clínicos “reais” bem como de estratégias
concretas de intervenção, permitiu-nos relembrar a oportunidade que todos temos de capacitar o doente na gestão da
sua patologia.
Por fim reforço a vantagem do formato híbrido que, até 20 de setembro, nos permitirá rever as sessões de maior interesse
e assistir àquelas que não tivermos oportunidade durante os dias do Congresso.

Análise da Dra. Francisca Abecasis, Sócia da SPH e membro da
CO dos 15º e 16ª Congressos

Presença Institucional, junto de representações ao
mais alto nível, que incluíam a Assembleia da
República e o Ministério da Saúde, do Presidente da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão na cerimónia de
Tomada de Posse dos novos órgãos sociais da APTEC

“Exmo. Sr. Prof. Dr. Bronze, A Associação Portuguesa de
Cardiopneumologistas vem por este meio expressar o seu
agradecimento pela presença na cerimónia de Tomada de
Posse dos novos órgãos sociais da APTEC para o mandato 20222025.”

Participação no Simpósio Satélite
“HIPERTENSÃO ARTERIAL: COMO
REDUZIR O SAL, SEM PERDER O SABOR”
Decorreu no XXI Congresso de Nutrição e Alimentação, nos dias 26 e

Participação nas 15as Jornadas de
Prevenção do Risco Cardiovascular em
Medicina Familiar
Participação do Presidente nas 15as Jornadas de Prevenção do

27 de maio de 2022, no Centro de Congressos de Lisboa. Foi um

Risco Cardiovascular em Medicina Familiar que decorreu

congresso muito participado, contando com perto de 1500 inscrições,

Algarve, Albufeira, Centro de Congressos Santa Eulália, 24 e 25

sob o tema “Ciência na base da ação”, e contou com a presença do

Prof. Dr. Luís Bronze e do Dr. Fernando Pinto.

de junho de 2022.

Mais um Centro de Excelência de HTA em Portugal

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

Resposta ao caso clínico de Maio
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)
2)
3)

HTA grau 1 em doente de risco CV moderado, a otimizar medidas de estilo de vida e rever em consulta em 3 meses.
HTA grau 1 em doente de alto risco CV a iniciar terapêutica anti hipertensora e estatina em monoterapia e rever em 3 meses.
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.

R: 3) Em doentes de alto risco cardiovascular com HTA, as recomendações em vigor preconizam o início de dois antihipertensores em associação fixa com posterior titulação de dose e associação de terceiro fármaco de acordo com
evolução do perfil nas reavaliações subsequentes. Apesar destas recomendações e da ausência de dados atualizados
sobre a realidade portuguesa, um estudo alemão recentemente publicado estimou em 10,9% a prescrição em
combinação de dose fixa no total de anti-hipertensores prescritos, reforçando o baixo cumprimento das
recomendações em vigor.

Caso Clínico desta edição
O Jorge tem 44 anos e é camionista de longo curso. É um doente de alto risco cardiovascular, que apresenta
antecedentes de Obesidade grau 1, Tabagismo ativo com carga estimada 22 UMA e HTA com HVE conhecida nos
últimos 5 anos, não controlada com associação fixa de antagonista dos canais de Cálcio, iECA e diurético, o que
motivou orientação para consulta hospitalar. Dada a sua atividade profissional, pretende que todas as suas consultas
sejam por telefone.
Assinale a opção incorreta:
1) Poderá ser autorizado, mesmo na primeira consulta, dado que é sobreponível a videochamada e consulta
presencial.
2) Nos doentes com menos literacia poderá ser incorporado suporte visual, repetição das instruções, confirmação da
receção da mensagem transmitida entre outras medidas.
3) Deve ser utilizado uma tensiómetro de braço oscilométrico validado na medição da sua pressão arterial no
domicílio.
4) Após controlo da sua pressão arterial, no seu seguimento a longo prazo, recomenda-se medição duplicada
semanalmente nos doentes com PA elevada ou que requerem medicação múltipla, doentes de elevado risco CV e
naqueles com risco de baixa ou não adesão.

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

https://authors.elsevier.com/sd/article/S08702551(22)00160-3

https://www.nature.com/articles/s41371-022-006900.pdf

OUTROS ARTIGOS
RELACIONADOS COM HTA E
RCV A SALIENTAR

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

Congresso da
Sociedade
Internacional de
Hipertensão
(ISH 2022), a
realizar-se em
modo híbrido
entre 12 e 16
de outubro, em
Quioto, no
Japão

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

■

American College of Cardiology (ACC)

■

Sociedade Portuguesa de Cardiologia

■

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

■

Sociedade Portuguesa de Neurologia

■

American Heart Association Council for High
Blood Pressure Research

■

American Heart Association (AHA)

■

Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar

■

Departamento de Hipertensão Arterial da SBC

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

