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No passado dia 8/12 faleceu o Professor Fernando de Pádua

Médico cardiologista, professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é reconhecido
o seu papel pioneiro na Medicina Preventiva, tendo coordenado estudos com projeção internacional sobre
esta temática, nomeadamente a redução da ingesta de sal. Igualmente publicou vários livros sobre prevenção,
inclusive para crianças.

E a sua simpatia e capacidade de comunicação fez que
transcendesse da academia e conseguisse passar a mensagem
a todo o país, nomeadamente através da televisão.

Foi também assíduo nas actividades da nossa Sociedade,
estando sempre presente na 1ª fila e participante activo nas
sessões científicas.

Um Xi Coração



Editorial do Presidente

Este será o último editorial escrito por mim, como Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Na minha vigência

procurámos unir as pessoas e juntar velhas e novas sensibilidades. Procurámos, com a ajuda de todos, dar visibilidade à SPH – por

todos os meios. Procurámos, ainda, racionalizar as despesas, já que os tempos são, e muito provavelmente continuarão a ser, de

crise económica. Reforçámos a mensagem principal, de que a Hipertensão Arterial tem dimensões pandémicas e,

consequentemente, se queremos, como país, contrariar a tendência crescente de subida da mortalidade cardiovascular, um sério

investimento terá de ser feito na prevenção e tratamento da HTA…Este objetivo só será conseguido através da informação: a

educação, acreditamos, é a vacina da HTA!

O navio já saiu da doca, na formação liderada pela SPH junto das empresas, na formação junto da Medicina Geral e Familiar, na

Indexação da Revista - aí mesmo à porta - e na representação, ao longo do tempo em muitos eventos, nacionais e internacionais de

e que vos daremos conta nestas páginas. Haverá também um livro, sobre a HTA em Portugal a ser publicado brevemente.

O Congresso acontecerá este ano em fevereiro, como tem sido tradição. Contudo, este ano, realizar-se-á num novo Centro de

Congressos. Será inovador e terá uma participação alargada da Indústria. Esperamos que tenha também muitos congressistas…

Acabo com uma nota triste. A partida de dois importantes vultos no domínio da hipertensão arterial

em Portugal: o Professor Fernando Pádua e o Dr. João Saavedra. Da participação ativa e constante do

Dr. Saavedra, muitos sentirão falta no 17º Congresso que se adivinha. Não será esquecido…

Um abraço a todos

Luís Bronze, Presidente da SPH



Editorial do Editor-Chefe

Depois das festividades – natural e historicamente imbuídas de alguns excessos particularmente problemáticos para o controlo

do nosso doente hipertenso, mas também repletas de inspiração para um novo ano com baterias recarregadas, pelo menos de

ideias – é altura de retomar actividades (para quem as conseguiu de alguma forma abrandar) e voltar a olhar para a agenda

científica. A SPH espera que este ano de 2023 continue com o mesmo ritmo dinâmico que se tem tentado incutir nas actividades,

formações, cursos, reuniões, iniciativas, parcerias, … para as quais contamos com todos os sócios para que o sucesso faça sentido

nos objectivos que pretendemos alcançar.

Neste final de ano mantivemos a formação à população e aos profissionais de saúde, bem como a

participação activa nas reuniões científicas. Agora começamos a contagem decrescente para o nosso

Congresso, para o qual foi desenhado um programa que esperamos que cative muitos participantes.

Houve ainda algumas novidades no que respeita a publicações no âmbito da HTA, que esperamos

possam trazer discussões interessantes e mostramos no final desta newsletter como é habitual.

Até breve, e boas leituras!

Vitória Cunha, Secretária Geral da SPH



NOTÍCIAS: SPH MAIS 
PRÓXIMA DA COMUNIDADE

(clique na imagem para aceder às notícias completas)



https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/jorge-polonia-o-estudo-time-e-muito-importante-porque-desfaz-o-mito-que-existia-ate-agora-sobre-a-toma-de-medicamentos-a-noite
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/jorge-polonia-o-estudo-time-e-muito-importante-porque-desfaz-o-mito-que-existia-ate-agora-sobre-a-toma-de-medicamentos-a-noite
https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1795-obesidade-e-hipertens%C3%A3o-uma-rela%C3%A7%C3%A3o-bidirecional-com-v%C3%A1rios-desafios.html
https://www.mycardiologia.pt/entrevistas/item/1795-obesidade-e-hipertens%C3%A3o-uma-rela%C3%A7%C3%A3o-bidirecional-com-v%C3%A1rios-desafios.html
https://mediconews.pt/hipertensao-arterial-na-mulher-gravida-avaliacao-de-risco-diagnostico-e-tratamento/?idU=1
https://mediconews.pt/hipertensao-arterial-na-mulher-gravida-avaliacao-de-risco-diagnostico-e-tratamento/?idU=1
https://mediconews.pt/hipertensao-arterial-na-mulher-gravida-avaliacao-de-risco-diagnostico-e-tratamento/?idU=1


JÁ ACONTECEU
Nesta edição destacamos outras informações relevantes na área



Entre 10 e 12 de novembro de 2022, aconteceu o 18 º

Congresso do Departamento de Hipertensão (DHA) da Sociedade

Brasileira de Cardiologia. Este Congresso é anual e tem tido a

participação regular da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

Deste modo. no dia 11 de novembro realizou-se - com forte

participação da assistência – O Simpósio Luso-Brasileiro, com os

temas:

1- Papel dos novos substitutos do Sal. Fernando Pinto (Prt)

2- Tratamento do Idoso como definir fragilidade? Rafael Calazans

(Bra)

3- Novos Fatores de Risco Ambientais. Luís Bronze (Prt)

5- Hipotensão e demência quais as evidências? Jamary Oliveira

Filho (Bra)

Moderação de Lucélia Magalhães (Bra) e Fernando Gonçalves

(Prt)

O simpósio foi extremamente participado, apresentando-se a

notícia oficial publicada pelo próprio DHA

De registar, ainda,  a participação, neste congresso do Professor Pedro Cunha, sócio da SPH,  na mesa “Rigidez Arterial e 

Estratificação do Risco Cardiovascular” com a comunicação : Avaliação da velocidade da onda de pulso (VOP) na prática clínica



O Prof. Jorge Polónia esteve presente no Congresso Internacional de Hipertensão em KYOTO Out 2020,

participando activamente, com uma conferência intitulada: “Psychological and behavioural factors found

predominant in patients with resistant hypertension identified as non- adherent by observed treatment intake”.

A sua participação incluiu ainda apresentação de um poster, elaborado em conjunto com os autores: L Barbosa, J

A Silva, A Salgueiro intitulado: “Social framework to promote salt reduction and healthy diets within hypertension

and stroke prevention"



No dia 15 de setembro, em Siófok, na Hungria,

durante o XXIX Congresso da Sociedade Húngara

de Hipertensão (SHH), para além da importante

troca de experiências e conhecimentos científicos,

foram reforçadas os laços entre a SPH e SHH,

tendo sido atribuído o título de Socio honorário da

Sociedade Húngara de Hipertensão ao Dr. Vítor

Paixão Dias.

Atribuição de título de Socio honorário da Sociedade Húngara de Hipertensão ao Dr. Vitor Paixão Dias



No dia 25 de Novembro 2022, o Presidente e a

Presidente-eleita participaram no 26º Congresso

Português de Obesidade, num simpósio conjunto

entre a sociedade Portuguesa de Hipertensão e

a Sociedade Portuguesa (SPH) para o Estudo da

Obesidade (SPEO). Foi uma sessão muito

enriquecedora, fortalecendo a relação entre as

duas sociedades, na qual se abordaram a

epidemiologia, a fisiopatologia e a terapêutica do

doente hipertenso obeso.



A Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem vindo a desenvolver

diversas ações junto da população, tendo como objetivo o aumento

da literacia em saúde. Paralelamente, surgiu a necessidade de atuar

igualmente junto dos médicos, de modo a sensibilizar e facilitar a

atualização nesta área. Esta conduta foi ainda reforçada pelos dados

de 2020 recentemente disponibilizados pelo Instituto Nacional de

Estatística que mostraram um aumento do número absoluto de

óbitos por causa cardiovascular.

Neste contexto, decorreu no passado dia 23 de novembro a

primeira sessão junto dos colegas do ACES Entre Douro e Vouga II -

Aveiro Norte, que decorreu em São João da Madeira, que contou

com a presença da Presidente Eleita e Secretária Adjunta do Centro.



Tendo por base a aproximação da SPH como

vetor de informação privilegiado para prevenir

o contágio cultural da Hipertensão Arterial, no

passado dia 20 de dezembro de 2022, foi

conduzida pela Presente Eleita e Secretária

Adjunta do Centro uma sessão de informação

na empresa Heliroma, situada na zona

industrial de Albergaria-a-Velha. Decorreu em

formato presencial e contou com a presença de

35 colaboradores que se mostraram receptivos

e interventivos.



A reunião contou com a presença do Tesoureiro e da Secretária Geral da SPH no Hot

Topic sobre HTA, que deu discussão sobre as duas temáticas escolhidas: o estudo TIME

e a revisão sobre o “repescar” dos betabloqueantes na abordagem da HTA. Deu espaço

para muita discussão dinâmica e produtiva, que é dos pontos fortes desta reunião.

https://www.spmi.pt/a-4-a-reuniao-do-neprv-teve-como-objetivo-atualizar-conhecimentos-sobre-o-risco-vascular/


No passado dia 19 de novembro decorreu no Hospital-Escola

Fernando Pessoa o Workshop on Cardiovascular Medicine 2022,

organizado pelo Professor Luís Martins (antigo presidente da

SPH) e Dr. Fernando Pinto (presidente da Assembleia Geral da

SPH). Foi uma reunião muito interativa com sessões práticas e

de atualização em temas da prática clínica diária que contou com

a sessão "Particularidades do tratamento no idoso" com HTA em

2022 conduzida pelo Presidente da SPH e "Tratamento da

Diabetes mellitus - Estado da arte" apresentada pela Secretária

adjunta do Norte.



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



Resposta ao caso clínico de Novembro
O Sr. Manuel encontra-se sob tratamento com Sorafenibe (inibidor VEGF) por um carcinoma hepatocelular. Por medições de PA com PAS média de 152 mmHg e PAD 98

mmHg foi enviado à consulta de HTA. Assinale a opção incorreta:

1. Se possível deve ser avaliada a pressão arterial em ambulatório para confirmação de diagnóstico.

2. Valores de PA>140/90 ou 130/80 em doentes de alto risco ou subida de PAD>20 mmHg em relação à basal devem conduzir à otimização/início de terapêutica anti-

hipertensora.

3. Após confirmação de diagnóstico pode ser considerada terapêutica com iECA/ARA e BCC do tipo dihidropiridina.

4. O Diltiazem é uma opção terapêutica igualmente válida.

Resposta:

4. A Hipertensão é reportada como a comorbilidade mais frequente em pacientes com cancro, frequentemente como resultado

da terapêutica utilizada, como é o caso dos inibidores da via de sinalização do fator de crescimento endotelial. É fundamental

proceder ao correto diagnóstico e introduzir terapêutica se indicada (vide resposta #2). Devem ser evitados BCC não-

dihidropiridinas, dado que bloqueiam a CYP3A4, aumentado os níveis do Sorafenibe conduzindo assim a maior risco de toxicidade.

A gestão do doente com cancro envolve não só a sua terapêutica anti-neoplásica mas também a gestão de comorbilidades, sendo

de extrema importância o trabalho de equipa entre Oncologista e Internista/Cardiologista/Médico de Família.



Caso Clínico desta edição

O António tem 53 anos e encontra-se medicado com Amlodipina 10 mg qd e Candesartan + Hidroclorotiazida

16+12,5 mg qd, com valores médios de pressão arterial em consultório de 147/89 mmHg. Foi enviado para a

consulta por Hipertensão resistente.

Relativamente à abordagem desde doente, assinale a opção incorreta:

1. Não é necessário excluir pseudo-resistência.

2. É conveniente rever a técnica de medição da PA com o doente.

3. Deverá ser otimizado tratamento em curso incluindo medidas comportamentais e diurético em curso,

nomeadamente no que diz respeito à escolha do tipo de diurético (tiazida like vs tiazida) e doses máxima

toleradas.

4. A confirmar-se HTA resistente há aumento do risco de doença coronária, insuficiência cardíaca, AVC,

doença renal terminal e morte por todas as causas.



AGENDA
Eventos que salientamos para os próximos meses

Clique na imagem para mais informações



O 17º Congresso sofreu uma ligeira alteração e voltou aos

4 dias de duração. O programa preliminar está disponível

no site, e promete algumas sessões diferentes, com

temáticas desafiantes a discussão e interação entre todos.

Já encerrou o período para submissão de trabalhos - não

esquecer que internos primeiros autores de trabalhos

aceites têm inscrição e alojamento gratuitos.

Marquem na vossa agenda, divulguem e participem!!

Congresso Português de HTA



https://www.eshonline.org/new-dates/
https://web.aimgroupinternational.com/2023/esh/ESH23-part1-programme.pdf
https://www.jornadasdecardiologia.pt/programa.html
https://justnews.pt/documentos/2015/image/file/Workshop%20Cardiovascular%20Risk%202023_programa.pdf
http://congresso.caml-cardiologia.pt/
https://cnmi.spmi.pt/


OUTROS ARTIGOS A 
SALIENTAR

(clique na imagem para aceder à página correspondente)



https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacc.2022.06.039
https://www.nature.com/articles/s41371-022-00776-9
https://watermark.silverchair.com/ehac600.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAu8wggLrBgkqhkiG9w0BBwagggLcMIIC2AIBADCCAtEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMHDfij7KlWYKcYnjDAgEQgIIColX2D5dSBACPkVvriAykb8mlyWqqeJVApIkkEUO1AKVxZ6Q3S1FPkDEPW4UDUeGqZoecGDT3DOkV5JukiEHZltywDABaZAP9MlG_NhpdIIkcwTBzUGlw9jnKKoyEaj6QDDPrWKR-hWH8DyaPiNJTXYG8dsQYRaYTHcteYQU9Xh_fyKDCKzIumMjrxQH8LS2SGObA_1lXLAlUFYyHGr54Qlu4MEFKff8ZTATQTW2ZrERS9X0woGcawwqIrjD8BUDrlCRAkrByt0lkLikwToesEbWQgxyt8ws8EzxqksUasIXtClVXAWNNs8A9R4EcMNJIhC44ybcrUo2pHOMjYfQ3LcSsE51UqsHCAZgXmB_Ux7tZWry5S-WU4mBNTOOJhXcdFC2pvuahIKAljn3YZRSgXV-sG1nByruSnREcDI_FlpXGSyoYxfVFRR1Oqh-arFNEJQ3m0rI1-nr-XuLefvnWat5VzXmZhhvp50pfb2vAdeMcuTTr2DwQW1qlvt0m_tHwhM_Q9YZCgxIISYWUTX6np0QWJH-YGYTgFStYWPQHyQopPrdcSaOaTGOPjf_ujPwPIIC-dgb3aazxnuuCE3tPrTgQ1Xog93NRAvvDp18F_-FnzoJzr_Qo5scqeQi3VXDvhvwkDpHI-11cJcuro4axmj7rq_C_Bj-TdIqL1MC21D9MNwhS1pzr-pZ32mCNxfpkGRKLPkDdl62-CQ7A9tSIw3s2NSfe60T6MfeqTf3ZCf1FZbNZczwEbxxb3qpGv3QyYU0du1bpHWTeBCQ2m8YSCVMeRALCQrJdj1lged2GQTibMgPrnp86XbR9lp9ttaqsGXhRMzMwYC5pZkg4VMglmzSJzYkzePIHJ5N6ev3Wv1rgVZo1W9lzsgG4F610lIFMprev
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/article-abstract/2798467
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2213169?query=clinical-medicine
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2212270?query=TOC&cid=NEJM%20eToc,%20December%2015,%202022%20DM1776064_NEJM_Non_Subscriber&bid=1311887035
https://watermark.silverchair.com/dc23s010.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAr4wggK6BgkqhkiG9w0BBwagggKrMIICpwIBADCCAqAGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMSXHzzXRNioAtZ8KTAgEQgIICcQgznnfr4vLFQAw79oEwg2nja_3vEEpc7kQt0NPF7zKxSxHLUoNOA5UKI6ReGBF39c_wqU_Fkn4-e7W-Zi26pVz6gGFwS_56A7g8D6wH1cggh0c9ixDpzeocBSU7dwUtaHIqVwpYz4i_5OcQcw7nx8PJgSM1xz6Uwf5YeMPuXBMd8F100IxUcqm0YKrJKHIOahcg9JVMUjEUbL34n2lSxhZHQU2AgLP2MNNaw1eFGkhkf1J3UAttswAIrDQbNI4_X7q9P0Fa781NGr-aknmofGEH4KcDsChx_-GbzFWwyyhrJLKEh9p-4JDINqhsj39p5_-gPf0X5h41wLDZsbRTfPnYvnFkFBWfu3q8swaFpD1acSxf2DLVf0FtcS9xDkUPF9l04XQDz-DgecxBMfjKL-s66vN--7KDn58I0Jlir0BAJ-307HAXXxzZnCb_Oh8kWVdQGSuudcGJTrhh5x-_NAsOgAipaLdpq5RvkEuBNP2uWKf6vWNneFrlTTnpEcLoJFn98h0ZGw25ce-gzkL8dlcT8H2gLetHzF-JOcd1dkVuii8kZbKoPBcFhZU1feUJV2gffO9v0Csf5VlTsovU8Xzdp6-m_wt4hesJZqj-eKkNhkZoMbAyHBcW2IglkZ59MVpe5P2uxDRmpGYzpY7YvuiY-eyYG5xARa0XcPRtcDOU_pSB7gcUCT2nQJ1mBO4Ct-vhzu3sGEX9K8PNtphjGdRecsOGw08IHsnrJoI04i5e-lZyULKhxMYmDH3omUSv6M5QyHH-5F1V6zT2Q_24xaa2aYUTl3uOWApHSRu3gsP87yK6u_TzI7X6A7x3j2jAbKE


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)

■ 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

■ American Heart Association Council for High

Blood Pressure Research

Clique nas imagens para 

aceder aos links da SPH 

nas redes sociais

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.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/
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1115
https://www.instagram.com/sociedadeportuguesahipertensao/
https://www.facebook.com/SociedadePortuguesadeHipertensao/
https://www.youtube.com/channel/UCixtQsnWTVADWyIfasWMs4g
https://www.sphta.org.pt/pt
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