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O estado do diagnóstico e da terapêutica para a hipertensão arterial nos centros de saúde é o tema que está em destaque na Sessão 
Plenária de hoje, que reúne representantes da SPH e da APMCG. Além da troca de conhecimentos sobre as formas mais adequadas 
de medir e tratar a HTA, será uma oportunidade para conhecer dois casos clínicos e a intervenção de que foram alvo. Pág.3

Sessão Plenária SPH/APMCG destaca  
abordagem da HTA nos centros de saúde 

Quanto se paga pela diabetes?
O Prof. Peter Nilsson, da Suécia, sugere 
algumas formas de reduzir os custos 
económicos do tratamento dos doentes com 
diabetes, como, por exemplo, o controlo 
intensivo da HTA   Pág. 4

Reforçar a importância do risco cardiovascular 
global aquando da definição da estratégia 
terapêutica, com vista a reduzir os índices de 
morbimortalidade, é uma das pretensões do 
Prof. António Coca, de Espanha   Pág. 5

Conheça as preocupações da Dr.ª Paula 
Amado, do Dr. Alberto Mello e Silva e do 
Prof. José Barbas em minorar os perigos 
da HTA nos doentes com insuficiência 
cardíaca, diabetes e doença renal   Pág. 6

Risco global e escolha terapêutica HTA e doenças concomitantes
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OpiniãoUm contributo para melhorar  
a eficácia terapêutica

A ocorrência de uma reacção adversa com 
um medicamento pressupõe que possa exis- 

tir um benefício subjacente. A análise da relação 
benefício/risco de um medicamento toma, as-
sim, em consideração a expressão utilizada pe-
los romanos ubi comoda, ibi incomoda (onde 
há vantagens, podem ocorrer inconvenientes). 
Reduzir ou anular o risco deve ser um dos objec-
tivos de qualquer acto médico, pelo que o afo- 
rismo primum non nocere, atribuído ao pai da 
Medicina inglesa, Thomas Sydenham, tem sido 
repetido através de gerações de médicos.

Quando a abordagem da hipertensão arte-
rial parece estar cada vez mais dirigida para a 
administração combinada de vários fármacos, 
torna-se necessário relembrar os efeitos adversos 
de cada anti-hipertensor. Na mesma perspec-
tiva, deve ser equacionado o aparecimento de 
edemas maleolares associados com os bloquea-
dores dos canais de cálcio (BCC). Estes edemas 
não resultam de retenção hídrica, pelo que não 
é indicada a prescrição de um diurético.

Os anti-hipertensores são diabetogénicos
Para além das reacções adversas que ocorrem 
de forma temporal, num prazo relativamente cur-
to, existem algumas cuja relevância na eficácia 
clínica só é perceptível a longo termo. Destas 
reacções adversas, destaca-se a maior incidência 

de diabetes mellitus associada à administração 
dos diuréticos e/ou dos bloqueadores adrenér-
gicos β, comparativamente aos IECA, aos ARA II 
ou aos BCC (Lancet 2007;369:201-7). 

Tem sido difícil concluir se os fármacos que 
interferem com o eixo renina angiotensina têm 
um efeito antidiabetogénico ou se são desprovi-
dos da acção diabetogénica dos bloqueadores 
β e dos diuréticos. Por outro lado, tem sido 
sugerido que o aparecimento de diabetes as-
sociada aos anti-hipertensores pode não ter o 
mesmo prognóstico que a diabetes que ocorre 
espontaneamente. 

A fundamentação para esta hipótese baseia- 
-se na observação de que, nos ensaios clínicos 
controlados efectuados, não se regista um au-
mento da morbilidade nos doentes que desen-
volveram diabetes. A reduzida duração dos 
ensaios clínicos controlados, relativamente à 
latência das complicações vasculares (mais de 
10 anos), pode explicar estes resultados. 

Todavia, um estudo de longa duração (14 
anos) – o SHEP – mostrou que, nos doentes 
tratados com clorotalidona e, eventualmente, 
atenolol, que desenvolveram diabetes não ocor-
reu um aumento da mortalidade. Uma limitação 
deste estudo foi a ausência da avaliação das 
complicações microvasculares, que estão alta-
mente relacionadas com a hiperglicemia.

Em oposição aos resultados dos estudo SHEP, es-
tudos observacionais de longo prazo (16-30 anos) 
mostraram uma maior incidência de compli-
cações cardiovasculares nos doentes que 
desenvolveram diabetes com os diuréticos e/ou 
bloqueadores β. Deste modo, é impossível con-

firmar ou refutar a afirmação de que a diabetes 
associada aos anti-hipertensores apresenta valor 
prognóstico diferente da diabetes espontânea. 

No entanto, estes dados são considerados, 
pela European Society of Hypertension e pela 
European Society of Cardiology, preocupantes, 
pelo que será imprudente menosprezá-los. Deste 
modo, estas Sociedades, embora considerem 
os bloqueadores β e os diuréticos como anti-hi-
pertensores de 1.ª linha, recomendam que não 
devem ser utilizados em doentes com síndrome 
metabólica ou com elevado risco de diabetes.

Deve ser ressalvado que as conclusões rela-
tivas à utilização dos bloqueadores β basea- 
ram-se em estudos realizados, essencialmente, 
com o atenolol e minimizaram as diferenças na 
actividade farmacológica entre vários bloquea-
dores β. Por exemplo, foi relatado em doentes 
hipertensos com diabetes mellitus tipo 2 um 
maior controlo de alguns dos componentes da 
síndrome metabólica com o carvedilol do que 
com o metopropol. A dupla acção bloqueadora 
α e β, a actividade anti-oxidante e vasodilata-
dora do carvedilol pode ter contribuído para as 
diferenças clínicas observadas.

Parece, assim, evidente que o reforço do 
conhecimento das reacções adversas dos anti-
hipertensores e dos mecanismos de acção subja-
centes proporciona uma mais-valia nos critérios 
de opção dos fármacos mais adequados a 
cada doente. A terapêutica anti-hipertensora 
não se esgota na prescrição. É necessário uma 
atenção continuada às reacções adversas dos 
anti-hipertensores, porque elas são a causa mais 
importante da não adesão à terapêutica.

Reacções adversas com os anti-hipertensores

PUB

Prof. Doutor Henrique Luz Rodrigues
Professor de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa

RCM eM anexo
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SPH e APMCG  
juntas no mesmo combate
A «Sessão Plenária da SPH/APMCG» pretende ser 
um momento de troca de ideias entre médicos de 

especialidades diferentes, com destaque para a Medicina 
Geral e Familiar. O que os une? O facto de, no seu 

quotidiano profissional, se depararem com a difícil tarefa 
de diagnosticar, controlar e tratar a HTA. 

Para provar a sua capacidade comunicativa 
e de interacção, tendo em vista a melhoria 

dos serviços prestados ao doente hipertenso, 
a Comissão Organizadora deste Congresso 
decidiu preparar uma iniciativa com a partici-
pação da Sociedade Portuguesa de Hiperten-
são (SPH) e da Associação Portuguesa de 
Médicos de Clínica Geral (APCMG), porque 
o tratamento da hipertensão (HTA) começa 
nos centros de saúde.

Presidida pelo Prof. Luís Martins e pelo Dr. 
Luís Pisco e moderada pela Dr.ª Paula Alcân-
tara e pelo Dr. Luís Bimbo, a Sessão tem iní-
cio às 9h30, no auditório das Fénix 1 e 2. 
Um painel de discussão digno de referência 
- Drs. José Nazaré, José Alberto Silva, Joana 
Campina e Márcia Braga - comentará as apre- 
sentações sobre as abordagens diagnósticas 
e terapêuticas do doente com HTA nos cen-
tros de saúde e de dois casos clínicos. 

O Dr. Paulo Pessanha, do Centro de Saúde 
de S. João, no Porto, fala sobre a importância 
da medição casual, automedição e medição 
ambulatória da pressão arterial. Dado que a 
maioria dos diagnósticos e tratamentos da HTA 
é feita no ambulatório, pelos especialistas de 
MGF , estes «devem ter ao seu alcance todos 
os meios necessários para a detecção, sobre-
tudo porque, em termos maioritários, a doença 
hipertensiva é crónica e exige tratamento para 
toda a vida», defende este médico. 

Contudo, ainda se verifica um mau controlo 

da tensão arterial. «A HTA não 
deverá ser tratada por si só, 
mas inserida no contexto do 
doente, que, para além da hi-
pertensão, poderá ter outras pa-
tologias associadas a levar em 
conta. Quanto à medição da 
PA, todos os métodos são impor-
tantes e complementares», diz o  
Dr. Paulo Pessanha, que acon-
selha «a avaliação das suas 

vantagens e potencialidades em cada caso».
O Dr. Rui Pombal, médico na UCI dos 

Cuidados Integrados de Saúde do Grupo 
TAP, falará, com mais pormenor, sobre a 
abordagem terapêutica da HTA em cuidados 
de saúde primários, para a qual as últimas 
guidelines (publicadas em Junho de 2007) 
das ESH e ESC são uma referência. Daqui, é 
de salientar as medidas para mudar os estilos 
de vida e a escolha dos fármacos

«É hoje incontroversa a redução de eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais associada 
à descida da pressão arterial (PA), independ-
entemente do(s) grupo(s) farmacológico(s) 

escolhido(s). Por outro lado, é consensual que 
os objectivos da terapêutica vão depender, 
essencialmente, de um rationale que conjuga 
níveis de PA com magnitude de factores de ris-
co cardiovascular», refere o Dr. Rui Pombal. 

Um exemplo dos diversos problemas que 
podem aparecer ao médico de MGF será ex-
posto pela Dr.ª Madalena Barata, médica no 
Centro de Saúde de Loures, que apresentará 
o caso clínico de «um doente difícil», como a 
própria lhe chama. Trata-se de um doente que, 
«apesar de reunir vários factores de risco car-
diovascular, não se sente, nem se considera 
doente, pelo que não cumpre sistematicamente 
a terapêutica que lhe é proposta», explica. 

Neste caso, o não controlo do doente 
hipertenso introduz o debate acerca das di- 
ferentes abordagens terapêuticas a aplicar. 
Uma das possíveis causas deste fenómeno, 
afirma a Dr.ª Madalena Barata, é a dificul-
dade dos profissionais de saúde transmitirem 
aos doentes, com clareza e objectividade, a 
importância e gravidade da doença, e de os 
conseguirem motivar a aderir continuadamente 
a um programa terapêutico eficaz». 

g Identificação
Nome do doente: CMJ
Sexo: masculino
Idade: 43 anos
Estado Civil: divorciado 
Naturalidade: Seixal
Profissão: pedreiro
Etnia: caucasiano
Habilitações académicas: 9.º ano

g História pessoal
Problemas de saúde: hérnia discal lom-

bar, lombociatalgia recorrente e esplenecto-
mia por traumatismo do baço

Hábitos: tabágicos – 6UMA; etanólicos 
– 30g/dia; alimentação pouco diversificada

g História familiar
A mãe, de 77 anos, tem HTA

Caso clínico que a Dr.ª Alexandra Fernandes* traz ao Congresso
g Doença actual:

Recorreu à consulta de MGF por lombociatalgia. Foi-lhe detectada PA 200/110 
mmHg, IMC 29,4 e perímetro abdominal de 98. A PA posterior, medida na farmácia, 
foi de 150-181/ 90-117 mmHg. A glicemia era de 102 e o LDL de 122. A creatinina, 
a micralbuminúria e o ECG eram normais. 
Apesar de se tratar, aparentemente, de um caso de HTA grau 2, foram propostas 
medidas não farmacológicas, que resultaram num eficaz controlo do peso, da glicemia 
e da ficha lipídica e automedição da PA. Os valores de PA, no consultório, mantiveram- 
-se elevados. A medição ambulatória permitiu esclarecer o diagnóstico e estabelecer 
um plano terapêutico.

g Comentário:
Com este caso pretende-se alertar para as diferentes formas de avaliar o perfil 

tensional de um indivíduo que podem, em certos casos, fornecer resultados discor- 
dantes. Pretende-se, ainda, reforçar a necessidade de propor sempre medidas não 
farmacológicas de tratamento da HTA e de outros factores de risco, que, neste doente, 
foram muito eficazes.

* Unidade de Saúde Familiar Fernão Ferro mais

Dr.ª Madalena Barata

Dr. Paulo Pessanha

Dr. Rui Pombal

Dr.ª Alexandra Fernandes
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Dando a conhecer alguns exemplos do seu país, o sueco Prof. Doutor Peter 
Nilsson fala aos congressistas, hoje, às 11h30, na sala Fénix 3, sobre os aspectos 
económicos do tratamento da HTA em doentes com diabetes, numa altura em que 
a patologia é encarada como uma epidemia que urge combater.

Quanto se paga para tratar a diabetes? 
Não há, de facto, uma resposta unívoca 

para esta questão, mas, em qualquer caso, é 
possível dizer-se que o custo desta doença é 
muito elevado, tanto a nível individual, como 
a nível colectivo, já que se trata de um dos 
maiores problemas de saúde pública.

Importa, pois, «não deixar o estado do doen-
te agravar-se e tentar minorar os custos e conse-
quências da doença, através de um tratamento 
eficaz e de um controlo apertado dos factores 
de risco, da forma menos dispendiosa possível». 
Este é o tema central da conferência «Custo/ 
/eficácia do tratamento da hipertensão no doen-
te diabético», apresentado hoje pelo Prof. Peter 
Nilsson, do Departamento Médico de Ciências 
Clínicas da Lund University, na Suécia. 

Ao comparar-se a proporção custo/eficá-
cia de diferentes estratégias de intervenção, 
percebeu-se que o controlo intensivo da HTA 
reduz os custos e aumenta os benefícios para 
a saúde. «O controlo da pressão arterial no 
hipertenso reduz substancialmente o custo das 
complicações, aumenta o tempo de sobre-
vivência e apresenta uma relação custo/eficá-
cia bastante favorável», afirma o especialista.  

Uma das questões salientadas pelo Prof.  
Peter Nilsson é o método utilizado para reunir 
os dados relativos à saúde dos utentes de um 

país, que pode facilitar a percepção da re-
alidade, como acontece na Suécia, onde os 
dados referentes aos doentes diabéticos estão 
compilados no Registo Nacional de Diabetes. 

Nos últimos anos, na Suécia, foram publi-
cados vários documentos sobre a incidência 
da hipertensão nos doentes com diabetes, 
oferecendo uma possibilidade de análise dos 
aspectos económicos da Saúde no país. O 
Prof. Nilsson refere um estudo cujo objectivo 
central foi estimar os custos da hospitalização 
relacionada com as complicações da diabe-
tes, entre 1998 e 2003. 

Este estudo permitiu concluir que as despe-
sas de saúde devem ser calculadas tendo em 
conta todas as co-morbilidades presentes, 
dado que esta abordagem apresenta resulta-
dos bastante diferentes do que se for consi- 
derada apenas a patologia central. Por exem- 
plo, o diagnóstico exclusivo de um enfarte 
agudo do miocárdio representa metade dos 
custos de um diagnóstico completo, que inclui 
as várias complicações associadas.

Assim, «as estimativas dos custos de hos-
pitalização associados às complicações da 
diabetes podem ser usadas para modelar os 
custos a longo prazo e para avaliar a relação 
custo/eficácia na melhoria do tratamento», 
afirma o convidado sueco. 

Prof. Doutor Peter Nilsson

Quais as estratégias terapêuticas 
mais económicas?

O Prof. Peter Nilsson destaca a experiência do estudo ASCOT- 
-BPLA, no Reino Unido e na Suécia, que lançou novos dados 
sobre os aspectos económicos do tratamento dos doentes. O 
objectivo foi comparar a relação custo/eficácia de uma es-
tratégia baseada na amlodipina para tratar a HTA com outra 
estratégia baseada no atenolol. 

«Os autores do estudo concluíram que, na população es-
tudada, o regime baseado em amlodipina foi mais vantajoso 
em termos de custo/eficácia do que o regime basedo em 
atenolol», refere o Prof. Nilsson. No Reino Unido, por cada 
evento cardiovascular evitado e por cada ano ganho em quali-
dade de vida, houve uma redução de custos em €18,965 
e em €21,875, respectivamente. Na Suécia, os resultados 
foram €13,210 e €16,856, para cada uma das variáveis. 

Por sua vez, no estudo ADVANCE, recentemente publi-
cado, 11 140 doentes com diabetes tipo 2 foram submeti-
dos a uma combinação fixa de perindopril e indapamida em 
adição à terapêutica corrente. «O risco relativo de um evento 
cardiovascular grave foi reduzido em 9% e o risco relativo de 
morte por doença cardiovascular diminuiu em 18%. Assim, 
demonstrou-se que a administração regular de uma com-
binação entre o perindopril e a indapamida em doentes com 
diabetes do tipo 2 é bem tolerada e pode reduzir o risco de 
eventos cardiovasculares graves», conclui o médico sueco. 

Custo/eficácia  
do tratamento dos doentes com diabetes 

DR

O que se diz sobre o Congresso…  

Desde que se realizavam as reuniões, ainda pela Associação 
Portuguesa de Hipertensão, até agora, noto que o programa 

científico está mais interessante e há maior envolvimento 
dos profissionais de outras especialidades, principalmente da 
Medicina Geral e Familiar. 
Este 2.º Congresso está a agradar-me bastante e, para mim, o 
ponto alto foi o debate moderado pela Judite de Sousa. Só tenho 
uma critica a fazer: deviam estar também presentes pessoas da 
sociedade civil – alguns doentes. Achei, ainda, muito interessante 
as intervenções sobre a HTA em populações particulares e em 
diferentes fases da vida, pois trata-se de uma doença que tem de 
ser abordada levando em conta toda a sua evolução. 

Estou a gostar imenso deste Congresso e acho que as sessões 
são muito interessantes. Gostei particularmente do Debate 

Interdisciplinar com a Judite de Sousa e da intervenção da 
Dr.ª Filomena Cardoso sobre a hipertensão na gravidez e suas 
complicações. Ouvi informações muito importantes para aferir 
uma avaliação do que acontece na mulher grávida. 
Acho que, centrando-se especificamente na HTA, este Congresso 
consegue abordar, com algum pormenor, certas patologias que 
estão relacionadas. Vim a este Congresso porque a HTA é 
um problema diário na nossa consulta e precisamos de estar 
actualizados, ouvindo os colegas a falar das várias formas de 
abordar a hipertensão e as suas complicações. 

Dr.ª Teresa Pinto
Especialista de Medicina Interna
Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Prof. Doutor Manuel Bicho
Presidente da Assembleia-geral da SPH
Responsável pelo ensino de Genética na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
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Opinião

Em doentes que apresentam valores eleva-
dos de pressão arterial (PA), a redução 

da morbimortalidade cardiovascular está 
automaticamente associada a um tratamento 
anti-hipertensivo. Mas, antes de qualquer ac-
tuação farmacológica, é exigida uma rigo-
rosa estratificação do risco cardiovascular, 
para chegar à compreensão do risco global 
em doentes hipertensos.

O risco cardiovascular na terapêutica da HTA
A importância de calcular o risco 
cardiovascular na terapêutica da 
hipertensão é realçada pelo Prof. 
Antonio Coca, hoje, às 14h30.

«A contínua relação entre os níveis de pressão 
arterial e o risco cardiovascular faz com que a 
definição e a classificação numérica da hiperten-
são sejam arbitrárias», refere o Prof. Antonio 
Coca, da Unidade de Hipertensão do Instituto 
de Medicina Interna e Dermatologia, no Hospi-
tal Clínico da Universidade de Barcelona.

Ao desenhar a estratégia de tratamento de 
cada doente, o médico «deve, por isso, estar 
atento a situações como a síndrome meta-
bólica, a lesão subclínica dos órgãos-alvo, a 
diabetes mellitus do tipo 2, a doença cardio-
vascular já estabelecida ou a doença renal».

As guidelines europeias definem cinco ca- 

tegorias para a classificação da PA: normal e 
normal-alta, ligeira (grau 1), moderada (grau 
2) ou grave (grau 3). Esta distribuição leva a 
crer que existe uma forma fixa de cálculo do 
risco cardiovascular global, onde o risco adi-
cionado pelos vários factores de risco é consid-
erado «baixo», se for menor do que 15%; «mo- 
derado», se for entre 15 a 20%); «alto», se for 
entre 20 a 30%; e «muito alto», se ultrapassar 
os 30%, num período de 10 anos, de acordo 
com os critérios do SCORE de Framingham. 

O tratamento do hipertenso, a partir dos 18 
anos, «passa, obrigatoriamente, pela redução 
da PA para níveis abaixo dos 140/90 mmHg». 
Paralelamente, diz o Prof. Antonio Coca, «em 
doentes de alto risco, como os que sofrem de 
diabetes tipo 2, a PA deve ser reduzida para 
valores ainda mais baixos do que os da maio-
ria da população hipertensa», ou seja, «deve 
ser inferior a 130/80 mmHg».

A automedição (AM) da pressão arterial (PA) 
constitui um tópico de grande debate cientí-

fico, não só devido à sua actualidade, mas, 
sobretudo, devido ao grande futuro que se lhe 
augura. Quanto à actualidade, esta questão 
iria impor-se à medida que um número cres-
cente de hipertensos adquirisse equipamento 
de AM. Outro ponto essencial refere-se ao 
elevado número de aparelhos que desaguam 
no mercado e à necessidade do seu controlo, 
em termos de qualidade e sua adaptação aos 
consumidores.

Em termos científicos, facultar um maior 
número de medições da PA em condições 
ideais poderá contribuir para uma melhor 

Automedição da pressão arterial

Dr. João Maldonado
Instituto de Investigação e Formação Cardiovascular

individualização do padrão tensional e, con-
sequentemente, do risco cardiovascular. Por 
outro lado, contribuir para um envolvimento 
acrescido do doente permitirá o atingir novos 
patamares de adesão à terapêutica. Final-
mente, porque o impacto económico que re- 
presenta é aceitável.

A medição da PA no consultório, apelidada 
de medição casual (MC), vive sob o dilema 
das suas limitações clássicas e de questões 
emergentes que, cada vez mais, ofuscam os 
méritos dos seus baixos custos e da experiên-
cia acumulada. A enorme variabilidade da 
PA coaduna-se pouco com uma metodologia 
estática, cuja validade se encontra muito de-
pendente do respeito por normas rígidas de 
avaliação desfasadas da prática clínica. 

Por outro lado, tem-se assistido a uma 
pressão internacional crescente no sentido 
de limitar a utilização clínica do mercúrio 
(Declaração da III Conferência Internacional 
para a Protecção do Mar do Norte), atenden-
do à sua toxicidade e ao facto de não ser 
biodegradável. Num futuro próximo, todos os 
aparelhos de mercúrio serão retirados do mer-
cado e muitos dos conceitos relativos à HTA 
terão de ser reformulados.

Constata-se, ainda, a proliferação de novas 
propostas para a medição da PA, constituídas, 

sobretudo, por aparelhos automáticos. Novos 
problemas surgiram devido à necessidade im-
periosa de controlar a qualidade destes dispo- 
sitivos, que culminou com o desenvolvimento de 
protocolos de validação e com a promulgação 
de normas para os equipamentos (Directiva da 
Comunidade Europeia 93/42).

A HTA tem capitalizado imensos conheci-
mentos relativos à utilização da Medição 
Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA). Esta 
metodologia, que recorre a um equipamento 
específico para medir a PA em intervalos pré-
definidos, permitiu avanços cruciais em cam-
pos como o diagnóstico, o prognóstico e a 
terapêutica. Apesar dos seus múltiplos méri-
tos, esta técnica depara-se com limitações im-
portantes de difusão, nomeadamente devido 
aos seus reflexos económicos. 

A automedição poderia situar-se numa 
agradável posição intermédia entre a MC e a 
MAPA: auferir de algumas virtudes da MAPA, 
devido à correcção e ao número de medições 
que possibilita, aproximando-se, contudo, dos 
custos da MC. No entanto, a AM não deverá 
ser confundida com um simples autocontrolo 
da PA, pois congrega características específi-
cas, como a adequação dos equipamentos, 
a metodologia e o número de medições ou os 
valores de referência.

Prof. Doutor Antonio Coca

DR
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Influência das doenças concomitantes
Para além de a 
hipertensão ser 
multifactorial, está 
associada a outros 
problemas de saúde 
pública. Este Congresso 
discutirá as relações da 
HTA com a insuficiência 
cardíaca, a diabetes ou 
a doença renal.

Em cima da mesa-redonda «HTA e doenças 
concomitantes», às 15h00 de hoje, a Dr.ª 

Paula Amado, cardiologista no Hospital de 
Egas Moniz, falará da urgência em definir 
melhor o tratamento da insuficiência cardíaca 
(IC), sobretudo da forma de IC com fracção 
de ejecção preservada.  

Com o aumento do número de idosos nos 
países desenvolvidos, a IC, garante esta es-
pecialista, «será uma patologia dominante». 
A prevalência em Portugal é de 4,4%, se- 
gundo o estudo EPICA, correspondendo a 
261 mil casos e, nos últimos anos, tem-se 
verificado um aumento de hospitalizações por 
IC, prevendo-se que o número de casos dupli-
que com os avanços recentes no tratamento 
da cardiopatia isquémica.

A IC é «uma entidade com enorme im-
portância em termos de saúde pública pela 
sua prevalência, sobretudo nos grupos etários 
mais avançados, e pela elevada mortalidade». 
«A HTA, a hipertrofia ventricular esquerda e a 
doença coronária são os principais factores 

de risco associados ao aparecimento desta 
síndrome», realça a médica.

No nosso País, 66% dos doentes com IC têm 
história de HTA e cerca de 40% apresentam 
falência cardíaca com função sistólica conser-
vada. «No tratamento da IC, têm-se registado 
avanços muito importantes que reduziram a 
mortalidade destes doentes», comenta a Dr.ª 
Paula Amado, mas, relativamente à IC com 
função sistólica preservada, «há uma grande 
falta de estudos prospectivos, controlados e 
comparativos, pelo que o seu tratamento con-
tinua a ser empírico». 

Em cada dez diabéticos, sete são hipertensos 
«A hipertensão e a diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) são duas das principais causas de 
morbimortalidade nas sociedades industria- 
lizadas», alerta o Dr. Alberto Mello e Silva, 
director do Serviço de Medicina I do Hospital 
de Egas Moniz.

Abordando a relação entre a HTA e a dia-
betes, o especialista dará conta da inevitabi-
lidade da associação destas duas entidades, 
pois, actualmente, em cada dez diabéticos, 
sete são hipertensos. «Compreender a di-
mensão do problema permite alocar recursos 
para combater um dos principais flagelos do 
século XXI», sublinha o especialista em Car-
diologia. 

O Dr. Alberto Mello e Silva destaca algu-
mas particularidades da HTA em doentes com 
DM2 concomitante: «o aumento da pressão de 
pulso, que se associa ao risco aumentado de 
mortalidade cardiovascular, e a hipertensão 
nocturna com ausência de dip nocturno, que 
se acompanha de um aumento da prevalência 
de doença cardiovascular e renal». 

«Importa não esquecer os episódios de 
hipotensão ortostática por envolvimento do 

sistema nervoso autónomo nos diabéticos hi-
pertensos, que dificultam o controlo adequado 
da pressão arterial (PA)», afirma. «A perda de 
auto-regulação da PA provoca o aumento da 
pressão intra-órgãos e tem sido amplamente 
investigada na doença renal diabética.» Rela-
tivamente às estratégias terapêuticas, o espe-
cialista considera que, hoje em dia, «estas pas-
sam pelo controlo obrigatório da PA, tendo em 
vista o preceito “the lower, the better”, desde 
que tolerado pelo doente, e da glicemia». 

No entanto, «a redução do risco cardio-
vascular nestes doentes não fica completa 
sem a intervenção sobre os outros factores de 
risco e condições clínicas associadas, como 
o controlo da dislipidemia com objectivo de  
LDL< 100mg/dl e <75 mg/dl, se estiver pre-
sente a DCV ou a medicação antitrombótica 
com 75-162 mg/dia de ácido acetilsalicílico 
em todos os hipertensos diabéticos com DCV», 
recomenda o Dr. Alberto Mello e Silva. 

Relação fraco desenvolvimento  
intra-uterino/HTA 
Por último nesta mesa-redonda, abordando a 
questão «HTA e doença renal», o Prof. Doutor 
José Barbas, nefrologista no Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa, pretende «apresentar uma 
hipótese que ajude a explicar o mecanismo 
e fisiopatologia da HTA essencial» e dizer: 
«Cuidado! O desenvolvimento intra-uterino e 
a saúde materna são, aqui, importantes.»

Admite-se que a HTA essencial não é cau-
sada pela doença renal, mas influenciada por 
uma alteração ou deficiência renal. Esta de-
ficiência pode ser consequente de um desen-
volvimento intra-uterino com algumas falhas, 
particularmente ao nível nutricional».  

«O fraco crescimento intra-uterino propor-
ciona a formação de rins mais pequenos, 
com menos unidades funcionais – nefrónios 
– e, portanto, mais predispostos a tolerar ou 
causar a HTA e a própria doença renal cróni-
ca», explica o Prof. José Barbas. 

Por outro lado, a obesidade ou o desenvolvi-
mento rápido das crianças de pequeno peso 
à nascença facilitam ainda mais o apareci-
mento da HTA. Assim, «os cuidados durante a 
gestação, nas populações em risco de atraso 
de crescimento intra-uterino, podem diminuir a 
prevalência da HTA. Não podemos, ainda, 
mudar a genética, mas podemos fazer muito 
relativamente aos factores ambientais e intra- 
-uterinos», salienta o professor.

Prof. José Barbas

Dr. Alberto Mello e Silva
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AVC, e o erro está em só falar de HTA 
nessa altura e não quando o doente 
ainda não tem sintomas. 

Quero lançar algumas ideias em 
tom de desafio. É preciso notar que o 
sal começa a ser dado às crianças logo 
que elas deixam de amamentar e aqui 
começa a “civilização salgada”. A melho- 
ria das condições económicas fez com 
que as pessoas começassem a comer, 
a fumar e a beber mais, mas também 
começaram a andar de carro, a subir de 

elevador e a absorver televisão, em vez de fazer exercício ao ar livre. 
Descobri que já baixámos 57% da mortalidade padronizada, 

mas ainda falta o resto e isto acontece porque estamos a começar 
tarde. A minha proposta é: olhemos pela HTA dos sub-20 – dos 
que têm entre 0 e 20 anos. Ou nós conquistamos os pediatras, 

O Notícias Diárias publica aqui as 
palavras que o Prof. Fernando de Pádua 
quer passar aos participantes deste 
Congresso. Ele é o médico português que 
mais tem alertado para a necessidade de 
reduzir o consumo de sal no nosso País e 
fá-lo há muito anos. Falou no vazio? Este 
Congresso parece provar que não. 

falamos com as famílias, obtemos a ajuda das comarcas, ou não 
há luta contra a hipertensão que resulte. 

Outro ponto que quero sublinhar é a não adesão dos doentes 
ao tratamento da HTA, que tem várias razões: a terapêutica é 
cara, a doença não dá sintomas e as pessoas, depois de verem 
a sua tensão baixar, acham que já estão curadas e o médico não 
tem tido a força suficiente para dizer: “Parece que está bem, mas 
não está! Tem de continuar o tratamento para evitar as piores 
consequências.”

Para além disto, há outra causa de não adesão ao tratamento 
muito importante – a diversidade incrível de medicamentos no 
mercado. O doente vai a uma farmácia e dão-lhe uma marca, 
vai à seguinte e já lhe dão outro medicamento... Isto gera muita 
confusão nos idosos, os que mais precisam de ser tratados. Aqui, 
as pessoas ou contam com a ajuda imperiosa dos farmacêuticos 
para lhes explicarem tudo, ou intoxicam-se, ou desistem do tarata-
mento. Tem de se falar mais sobre isto!

Estou encantado por constatar que, neste Congresso com mais 
de 800 participantes, possivelmente 600 não são cardiologis-

tas. Quem mais trata a hipertensão arterial são os médicos de 
família. As pessoas só precisam do cardiologista quando chegam à 
fase do enfarte do miocárdio, ou do neurologista quando têm um 

Por que motivo não se consegue resolver o 
problema da hipertensão (HTA) no País? Por 

que razão os portugueses não mudam os seus 
estilos de vida? O que pode fazer a classe 
médica para melhorar a situação? A sala este-
ve cheia para ouvir as «provocações» de Judite 

«Casa cheia»  
no Debate Interdisciplinar

de Sousa, jornalista da RTP, e as respostas dos 
sete especialistas de diferentes áreas, que têm 
como elo comum o combate à HTA.

Em ambiente descontraído, o «Grande 
Debate Interdisciplinar», com os Profs. Luís  
Martins, Victor Oliveira, José Medina, João 

Maciel e Jorge Polónia e os Drs. Alfredo 
Loureiro e Alcindo Maciel Barbosa, deixou 
uma mensagem importante: é preciso insistir 
na comunicação entre médicos e para a po- 
pulação em geral. 

«Mas será que os portugueses não sabem 
que não podem comer queijo da serra todos 
dias?», perguntou, ironicamente, Judite Sousa. 
A questão passa, de facto, pela dificuldade 
do médico em convencer o doente a ter um 
estilo de vida saudável e a ser persistente 
no tratamento da doença. Por outro lado, 
o hipertenso, não tendo sintomas, desvia-se 
muitas vezes das indicações médicas e cai 
em abusos como o tabaco, o álcool ou o 
tal «queijinho da serra» (apenas um entre os  
imensos alimentos carregados de sal).

«Temos de actuar mais cedo, em vez de re-
tardar os efeitos finais da HTA e de gastar 97% 
do orçamento com a doença e apenas 3% 
com a saúde», frisou o Prof. Luís Martins, neste 
debate, no qual representou a Cardiologia.

Fazer o doente cumprir a norma «pouca 
cama, pouco prato e muito sapato» (frase 
«surripiada» pelo Prof. José Luís Medina, repre-
sentante da Endocrinologia, à sua avó) «é um 
grande passo para prevenir a HTA e melhorar 
o panorama da Saúde em Portugal».
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