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Revisitar o Neo-realismo português

Em entrevista, o Dr. Vítor Viçoso fala sobre 
o interesse de «mergulhar» no mundo 
neo-realista. Conheça melhor esta «fase de 
ruptura na visão do mundo», na conferência 
de encerramento, às 12h00.  Pág. 2

Tratar devidamente o hipertenso implica saber 
que este é um doente frequentemente afectado 
por outros problemas. A fibrilhação auricular, 
a polifarmacoterapia no idoso e a disfunção 
eréctil são apenas três exemplos. Pág. 5

A falta de clareza em relação ao conceito 
de pré-hipertensão, o fenómeno da HTA 
mascarada e os perigos do uso dos 
AINE mostram que ainda são muitos os 
problemas por resolver nesta área.  Pág. 6

Problemas frequentes na hipertensão HTA e questões por resolver 
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Prof. Doutor John Chalmers 

«Três milhões de pessoas 
com diabetes tipo 2 
poderiam ser salvas…»
Da Austrália para o Algarve, após mais 
de 20 horas de viagem, o Prof. John 
Chalmers vem a este Congresso falar 
sobre as novidades dos estudos mais 
recentes na área da Hipertensão Arterial.



Notícias Diárias (ND): Como recebeu o con-
vite para falar sobre o Neo-realismo num 
congresso dedicado à hipertensão arterial?
Dr. Vítor Viçoso (VV): Aceitei o convite com 
prazer, porque temos uma tendência para 
apagar a memória da nossa história recente, 
sobretudo a história cultural e política. O 
Neo-realismo está muito próximo das nossas 
preocupações e interrogações actuais, dos 
nossos conflitos sociais e ideológicos. 

ND: Em que se irá centrar a sua intervenção 
neste Congresso?
VV: Tentarei fazer a síntese de um movimento 
que tem como área de manifestação mais re- 
levante a literatura. Mas também falarei das 
artes plásticas e da música. A minha intenção 
é motivar os participantes a interessarem-se 
pela leitura de algumas obras neo-realistas. 
O mais importante, além das ideologias, é 
o que perdura esteticamente. Aliás, a dimen-
são política do Neo-realismo foi um factor de 
equívocos, sendo de frisar que se tratou de 
uma luta político-cultural e não partidária.

ND: Como se desenrolou essa luta?
VV: O Neo-realismo teve as suas primeiras 
manifestações entre 1939 e princípios dos 

anos 40, no período entre o fim da Guerra 
Civil Espanhola, uma tragédia peninsular, e 
a eclosão da II Guerra Mundial. Foi uma cor-
rente segundo a qual a arte poderia estimular 
o movimento revolucionário popular contra a 
ditadura salazarista, consolidada na década 
de 30. A dimensão cultural do movimento pro-
porcionou um espaço de criação de imagens 
que estruturaram o imaginário da esquerda e 
as figuras ou símbolos da Revolução de Abril. 
Foi uma fase de ruptura com a visão do mun-
do, em função de um paradigma marxista.

ND: Que importância poderá ter para os 
congressistas um conhecimento mais pro-
fundo do Neo-realismo português?
VV: O Neo-realismo é importante para conhe- 
cer e repensar o século XX. Não há ninguém 
que viva só com o futuro ou só com o passado, 
pois a vida constrói-se numa dialéctica perma-
nente entre ambos. O Neo-realismo é, nitida-
mente, marcado por uma hegemonia entre o 
social e a arte, onde cada um existe, não como 
uma ilha, mas situado social e historicamente. 

ND: Que pensadores estão na génese do 
Neo-realismo? 
VV: Na área das Ciências Humanas, o século 

XX foi marcado pelas figuras tutelares de Marx 
e Freud. Com o primeiro, o tradicional cen-
tralismo filosófico na interpretação do mundo 
desloca-se para a vontade da sua transfor-
mação, com o objectivo de abolir todas as 
formas de opressão. A arte deveria, também, 
contribuir para tal dinâmica, estando, por isso, 
na génese ideológica do Neo-Realismo. 

Freud veio revelar, de uma forma radical, 
a nossa realidade psicológica, através da 
descoberta do inconsciente. Isto representou 
uma ruptura com a psicologia tradicional. 
Seria, por isso, actuante no psicologismo do 
movimento estético da Presença, que antece-
deu o Neo-Realismo e com o qual este viria a 
romper. Da era da originalidade intimista da 
Presença transitamos, com o Neo-Realismo, 
para a era da socialidade. E estamos a falar 
de uma época em que a arte se comprometia 
politicamente. 

ND: E em Portugal, que nomes gostaria  
de destacar?
VV: Na Literatura, Alves Redol, Soeiro Pereira 
Gomes, Fernando Namora, Carlos de Oli- 
veira e Manuel da Fonseca, entre outros. Na 
Pintura, Júlio Pomar, Pavia e Rogério Ribeiro. 
Na Música, Fernando Lopes Graça.

Dr. Vítor Viçoso
Especialista em Literatura e Cultura Modernas 

RCM eM anexo

“O mais importante,  
além das ideologias, é o que  
perdura esteticamente”

PUB

Este Congresso conta com um último momento cultural 
que o levará numa viagem pela história recente de 
Portugal. Na conferência de encerramento, o  
Dr. Vítor Viçoso, professor na Faculdade de Letras de 
Lisboa e colaborador do Museu do Neo-realismo, em 
Vila Franca de Xira, traça o panorama do movimento 
neo-realista português.

Prof. Doutor John Chalmers 
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Controlo da HTA: 
as mensagens dos estudos recentes
Os avanços mais recentes no tratamento da hipertensão arterial posicionam os doentes 
com diabetes tipo 2 como os principais beneficiários. É sobre este tema que vai falar o 
Prof. Doutor John Chalmers, na conferência científica de encerramento «Management of 
Hypertension. Messages from recent trials», que decorre hoje, às 11h00. 
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Existem, hoje, 250 milhões de pessoas com 
diabetes tipo 2 em todo o mundo. São 250 

milhões à espera de melhores tratamentos e de 
uma consequente maior qualidade de vida. 
O Prof. John Chalmers, director do George 
Institute for International Health e professor na 
University of Sydney, Austrália, acredita que, 
num período de cinco anos, pelo menos «três 
milhões de pessoas com diabetes tipo 2 po-
deriam ser salvas, se fossem submetidas a um 
tratamento baseado na combinação fixa de 
perindopril com indapamida».

A conclusão provém do estudo ADVANCE, 
que permitiu observar uma «redução signifi-
cativa dos riscos de morte, de eventos vas-
culares graves e de complicações a nível 
coronário ou renal, independentemente dos 
níveis de pressão arterial inicial».

«Planeado no ano 2000, o ADVANCE 
foi desenhado para tentar esclarecer três as-
suntos ainda por resolver relativamente ao 
tratamento da diabetes, através de uma ter-
apêutica baseada na combinação entre o 
perindopril e a indapamida, sem ter em conta 
os valores iniciais da pressão arterial (PA) ou 
o uso paralelo de hipotensores», refere este 
investigador na área do tratamento da HTA.

Em primeiro lugar, seria este tratamento ca-
paz de conferir benefícios semelhantes aos 
níveis atingidos no estudo UKPDS, quando a 
pressão sistólica é reduzida até 145 mmHg? 

Por outro lado, haveria van-
tagens na administração de 
perindopril e indapamida 
associados em doentes com 
diabetes tipo 2 que não são 
hipertensos? Finalmente, se- 
riam estes benefícios evi-
dentes na inibição da enzima 
conversora da angiotensina?

Num dos dois braços do 
ADVANCE, foram testadas 
as vantagens de reduzir a PA do doente e, no 
outro, as vantagens de uma intensa redução 
da glucose. Assim, para testar a redução da 
PA, foram seleccionados 11 140 doentes 
com diabetes tipo 2, de 215 centros espal-
hados pelos 20 países que colaboraram no 
estudo. Uma parte destes doentes foi sujeita a 
um tratamento de seis semanas baseado na 
combinação de perindopril com indapamida 
e outra parte dos doentes tomou medicamen-
tos placebo, como complemento das outras 
terapêuticas correntes.

«Em 2007, após pouco mais de quatro 
anos de acompanhamento, 73% dos doentes 
que tinham recebido tratamento activo e 74% 
dos doentes em tratamento placebo con-
tinuaram a experiência, pelo que se pôde 
concluir que o tratamento activo, com perin-
dopril e indapamida, foi bem tolerado. A 
PA inicial média, em ambos os grupos, era 

de 145/81 mmHg. Durante o acompanha-
mento, desceu para os 134,7/74,8 mmHg 
no grupo que recebeu medicamentos activos 
e para 140,3/77 mmHg no outro grupo, o 
que perfaz uma diferença média de 5,6/2,2 
mmHg», revela o Prof. John Chalmers. 

Como consequências, o risco relativo de 
morte, derivado de qualquer causa, «foi redu- 
zido em 14% e o risco de morte directamente 
causada pelas doenças cardiovasculares de-
sceu 18%». O risco relativo de um evento car-
diovascular foi reduzido em 9% e o risco de 
complicações coronárias e de complicações 
renais caíram 14% e 21%, respectivamente. 

«Estes dados foram semelhantes em todos os 
subgrupos, tivessem eles ou não um historial de 
hipertensão, pressão sistólica abaixo ou acima 
dos 140/90 mmHg, com ou sem tratamento 
com IECA, hipotensores, estatinas ou antiagre-
gantes plaquetários», diz o especialista. 

Controlo da HTA é essencial no doente com diabetes
Os dados do United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) mostraram que 
a pressão arterial é um factor determinante para o risco de complicações vasculares 
subsequentes à diabetes tipo 2. Neste estudo, um dos grupos manteve o tratamento 
convencional com um nível de glicemia em jejum inferior a 270mg/dl e o outro iniciou 
um tratamento intensivo com antidiabéticos orais ou insulina, com o objectivo de obter 
níveis de glicemia em jejum inferiores a 108 mg/dl. 

«Tanto esta experiência como a do estudo HOT (Hypertension Optimal Treatment) 
revelaram que um controlo apertado da pressão arterial reduzia as complicações vascu-
lares do hipertenso com diabetes tipo 2», sublinha o Prof. John Chalmers. 

Prof. Doutor John Chalmers 
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De que forma deve ser tratada a HTA na 
fase aguda do acidente vascular cerebral 

(AVC)? Na verdade, não há uma resposta 
consensual para esta questão, como confir-
mou a Dr.ª Teresa Fonseca, assistente gradu-
ada de Medicina Interna e responsável pela 
Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais 
no Hospital de Pulido Valente, em Lisboa. 

«Embora a HTA seja um factor de risco  
major e o seu tratamento consiga reduzir, signi- 
ficativamente, o risco de AVC, os benefícios 
ou perigos da manipulação terapêutica da 
pressão arterial (PA), numa fase aguda, não 
são claros», disse a especialista. 

Há autores a defender que a diminuição da 
PA na fase aguda pode levar à redução da 
recorrência  precoce de novos AVC, enquanto 
outros sustentam que a sua diminuição poderá 
ser prejudicial, ao reduzir a perfusão regional, 
em face de uma auto-regulação da circulação 
intra-cerebral disfuncional, agravando a lesão 
inicial. Há também quem defenda que a  
elevação artificial da pressão arterial, através 
de fármacos vasopressores, pode ser vanta-
josa para melhorar as condições de perfusão 
regional. Os opositores preconizam que isso 
pode ter efeitos deletérios, pois induziria ede-
ma cerebral ou recorrências precoces.

Quando a consequência  
é a doença cerebrovascular
A relação entre a hipertensão arterial e a doença cerebrovascular 
foi ontem tema de uma mesa-redonda partilhada pelos Drs. Pastor 
Santos Silva e Teresa Fonseca e pelo Prof. Vítor Oliveira. Ficam 

aqui alguns dos pontos mais fortes das suas intervenções.

Perante esta realidade, «o tratamento da PA 
elevada no doente com AVC agudo é, hoje 
em dia, muito mais cauteloso do que o era 
no passado», salienta a Dr.ª Teresa Fonseca. 
Saber qual é o fármaco ideal e se a terapêu-
tica anti-hipertensora prévia deve ser mantida 
ou interrompida «são pontos que aguardam 
melhor esclarecimento». 

HTA e deterioração cognitiva
As deteriorações cognitivas encontram-se num 
primeiro plano do fenómeno de afastamento 
entre os conceitos de esperança e qualidade 
de vida e num cenário exigente de capaci-
dades técnicas e de entrega dos idosos a si 
próprios, pelas alterações na vida familiar 
pós-moderna.

Entre os factores que contribuem para essa 
deterioração, «a HTA tem-se afigurado como 
especialmente importante, dada a elevada 
prevalência em todo o mundo e, particular-
mente, em Portugal», frisou o Prof. Doutor Vítor 
Oliveira, chefe de serviço de Neurologia do 
Hospital de Santa Maria.

A HTA afecta as funções nervosas superio- 
res, «não só através do seu envolvimento no 
processo de aterosclerose em geral e na sua 
intervenção como mecanismo desencadeante 

do AVC isquémico e hemorrágico, mas tam-
bém como um componente agressor da subs- 
tância branca do cérebro, prejudicando as 
vias neuronais de associação entre as diversas 
áreas encefálicas e levando à degradação 
das funções cognitivas».

Dos diversos estudos realizados, «é particu-
larmente esclarecedor o LADIS, que confirma 
o efeito deletério da hipertensão arterial, 
concluindo-se que a preservação das funções 
cognitivas é outra das premências que justifi-
cam o controlo rigoroso da pressão arterial», 
afirmou o Prof. Victor Oliveira. 

Prevenção secundária do AVC 
Convidado a falar sobre a prevenção se-
cundária das doenças cerebrovasculares, o 
Dr. Pastor Santos Silva, chefe de serviço de 
Medicina Interna e director do Serviço de Me-
dicina 1 do Hospital Central de Faro, mostrou 
a sua preocupação relativamente ao facto de 
todos os estudos demonstrarem «uma disso-
ciação significativa entre as evidências dos 
ensaios e a actual prática». 

Assim, apelou à implementação de medi-
das que possam inverter esta situação, para 
que «o clínico saiba como desenvolver um 
plano de prevenção secundária que vise 
reduzir os eventos cardiovasculares recor-
rentes e diminuir a mortalidade cardiovascular 
em indivíduos com doença vascular ateroscle-
rótica estabelecida». 

No caso da aterotrombose, em que todo 
o sistema vascular pode ser afectado pela 
sua progressão, os factores de risco estão 
associados à incidência de doença vascular 
aterosclerótica, mas «a força desta associa- 
ção varia com a expressão anatómica da 
doença».

Para contrariar a história natural da doença, 
«é necessário promover a correcção dos fac-
tores de risco modificáveis, como a dieta, a 
actividade física, o tabagismo e o controlo do 
peso, por exemplo», defendeu este médico. 
Paralelamente, «deve-se reavaliar a terapêu-
tica prescrita» e, por último, «ter especial at-
enção para com a melhoria dos procedimen-
tos cirúrgicos das artérias carótidas». 

«O AVC constitui a primeira causa de 
morte em Portugal e a primeira causa de in-
capacidade no mundo ocidental. Contudo, a 
identificação e o tratamento dos factores de 
risco modificáveis podem reduzir os números 
dos primeiros AVC, dos AVC recorrentes e do 
acidente isquémico transitório, com baixos 
custos», daí que seja «perfeitamente legítimo 
falar da prevenção secundária do AVC», de-
clarou o Dr. Pastor Santos Silva. 

Dr. Pastor Santos Silva, Dr.ª Teresa Fonseca, Prof. Vítor Oliveira
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Entre os problemas mais 
comuns na hipertensão 
arterial, os Drs. Armando 
Bordalo e Sá, Carlos 
Moreira e Maria João Lima 
salientam três em particular: 
a fibrilhação auricular, 
a polifarmacoterapia do 
idoso e a disfunção eréctil.

Este último dia de Congresso começa com 
a mesa-redonda «Problemas frequentes na 

hipertensão arterial», às 9h30, na sala Fénix 
3. O Dr. Armando Bordalo e Sá, do Serviço 
de Cardiologia do Hospital de Santa Maria, 
aborda algumas precauções a ter relativa-
mente à fibrilhação auricular (FA) – «a arrit-
mia cardíaca mais frequente e um importante 
factor de risco de acidente vascular cerebral 
(AVC) e de mortalidade».

«A estimativa do risco de AVC é de crucial 
importância quando se ponderam os poten-
ciais riscos e benefícios da terapêutica antitrom-
bótica na prevenção do tromboembolismo sis-
témico. A associação da HTA a outros factores 
de risco de AVC, como a idade, a diabetes, 
a insuficiência cardíaca ou os antecedentes de 
AVC e de acidente isquémico transitório (AIT), 
recomenda a terapêutica anticoagulante com 
varfarina», diz o Dr. Armando Bordalo e Sá. 

Como primeira escolha no tratamento anti-
hipertensivo, aparecem os IECA e os ARA II, 
ambos bloqueadores do sistema renina angio- 
tensina capazes de «reduzir o risco de FA, inde-
pendentemente da pressão arterial», explica. 

«Quando se justifica a utilização de um 
antiarrítmico na prevenção da recorrência 
da FA, a escolha deve privilegiar um antiarrít-
mico da classe IC, como a flecainida ou a 
propafenona, que não prolongam o intervalo 
QT. Em caso de grave hipertrofia ventricular 
esquerda, a amiodarona é recomendada», 
defende este especialista. 

Evitar a «cascata de prescrição» no idoso
O avanço da idade é cada vez mais sinó- 

nimo da acumulação de diferentes patologias 
e, por consequência, de diversas terapêuticas 
em simultâneo. Por esse motivo, falar em far-
macoterapia torna-se particularmente impor-
tante no caso do idoso, como faz nesta mesa- 
-redonda o Dr. Carlos Moreira, do Serviço de 
Medicina I do Hospital de Santa Maria.

O «enorme consumo» de fármacos «é res- 
ponsável por 2,6% dos internamentos, sendo 
a 9.ª causa de morte em doentes com mais 
de 65 anos». Contudo, «cerca de um terço 
destes efeitos secundários seria prevenível», 
alerta o especialista. 

Mas, muitas vezes, as alterações farma-
cológicas desenvolvidas com a idade não 
são consideradas por muitos médicos e, além 
disso, grande parte dos doentes recorre a 
uma automedicação que contribui para esta 
«miscelânea de fármacos». 

Para além disso, pensando que estão a 
tratar  uma nova patologia, muitas vezes, os 
clínicos prescrevem  mais fármacos, quando, 
na realidade, os sintomas se devem a efeitos 
adversos dos medicamentos que o doente já 
tomava. Assim, cria-se outro problema: a cha-
mada cascata de prescrição.

O Dr. Carlos Moreira considera «funda-
mental rever toda a medicação em cada 
visita médica, determinar a indicação clínica 
para cada medicamento, evitar a cascata de 
prescrição, eliminar fármacos sem benefício 
ou sem indicação e substituir os restantes, se 
possível, por fármacos menos tóxicos». 

Ainda assim, estas questões apenas po-
dem delinear um cenário positivo se houver 
adesão ao tratamento. Os custos associados 

Problemas frequentes na  

hipertensão arterial
à não adesão, «nos Estados Unidos, são de 
100 milhares de milhões de dólares por ano, 
ou seja, 125 mil vidas em cada 12 meses», 
informa o médico.

Disfunção eréctil como problema vascular
A disfunção eréctil, uma situação frequente 
na população masculina em geral e, mais 
ainda, em indivíduos portadores de doenças 
e/ou factores de risco vascular, «é hoje consi- 
derada uma doença vascular», na maior 
parte dos casos, e, mais do que isso, «um po-
tencial e importante indicador de risco para 
essa patologia». 

Para falar mais sobre este «importante 
desafio para os profissionais dedicados à 
abordagem da hipertensão arterial», a Dr.ª 
Maria João Lima, do Serviço de Medicina do 
Hospital S. João, no Porto, vem a este Con-
gresso dar o seu contributo. Não se tratando, 
de facto, de uma área muito comum quando, 
até há bem pouco tempo, se discutia a hi-
pertensão, a médica vê uma necessidade 
de maior familiarização com a doença obri- 
gando a um «esforço de formação dos profis-
sionais».

«Até recentemente, a disfunção eréctil era 
atribuída a factores psicogénicos e abordada 
no âmbito da Saúde Mental e da Urologia, 
com propostas terapêuticas ora invasivas e 
pouco cómodas, ora pouco eficazes», revela 
a Dr.ª Maria João Lima. Só a melhor com-
preensão da sua fisiopatologia e o apareci-
mento dos inibidores da 5-fosfodiesterase vie- 
ram «revolucionar esta perspectiva redutora e 
pouco animadora para quem tinha de lidar 
com a doença».

A médica termina com uma sugestão: 
«que, num futuro próximo, seja também con-
siderada, neste Congresso, a discussão sobre 
a disfunção sexual da mulher, ainda menos 
conhecida e encarada, tanto pelos profissio- 
nais como pelas doentes».

Dr. Armando Bordalo e Sá Dr.ª Maria João LimaDr. Carlos Moreira
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O que ainda falta  
resolver na HTA
São ainda muitos os problemas por resolver na Hipertensão Arterial. Desde o 
conceito de pré-hipertensão até à HTA mascarada e ao uso de AINE, há um 
longo caminho a percorrer para encontrar soluções que possam melhorar o 
diagnóstico e o tratamento do doente hipertenso. 

A mesa-redonda «Problemas não resolvidos 
na Hipertensão Arterial», marcada para 

hoje, às 9h30, é inaugurada com a inter-
venção do Dr. Fernando Pinto, cardiologista no 
Hospital de S. Sebastião, Sta. Maria da Feira, 
que fala sobre a pré-hipertensão. Trata-se de 
um conceito introduzido em Maio de 2003, 
pelo JNC 7 Report, que incluiu indivíduos com 
valores de PA sistólica entre 120 a 139 mmHg 
e/ou de PA diastólica entre 80 e 89 mmHg. 

O JNC 7 afirma que a pré-hipertensão 
não é uma categoria de doença e que os 
pré-hipertensos não são candidatos a terapêu-
tica farmacológica. Assim, como explica este 
médico, «apenas identificava indivíduos com 
elevado risco de vir a desenvolver HTA para 
que, quer os doentes, quer os médicos, fossem 
alertados para esse risco e encorajados a in-
tervir, tentando modificar os estilos de vida». 

Entretanto, esta designação não foi segui- 
da pelas Sociedades Europeias de Cardio-
logia e de Hipertensão, «que atribuíram a 
designação de “normal-alto” a estes valores 
da PA, baseando as decisões terapêuticas no 
cálculo do risco cardiovascular global», diz o 
Dr. Fernando Pinto. 

A visão do cálculo do risco global como 
base das decisões terapêuticas é ainda mais 
reforçada nas guidelines conjuntas das SEH 

e SEC, publicadas em Junho de 
2007, que especificam melhor os 
factores de prognóstico. Assim, 
«mesmo a classificação actual de 
“hipertensão” é altamente ques-
tionável, pelo que o termo “pré- 
-hipertensão” não tem qualquer 
cabimento na prática clínica, de- 
vendo ser abandonado», defende 
o Dr. Fernando Pinto. 

Hipertensão mascarada
O Prof. Doutor José Pinto Carmo-
na, director do Serviço de Car-
diologia do Hospital de Egas 
Moniz, falará da hipertensão 

mascarada (HM), um fenómeno cuja «causa 
é desconhecida, o que faz com que não se 
trate um número considerável de hipertensos 
e não se saiba se, nos doentes tratados, a 
terapêutica é realmente eficaz».

Esta situação verifica-se quando a PA me-
dida no consultório é, repetidamente, infe-
rior a 140/90 mmHg, mas está elevada 
durante o ambulatório. «Quando a PA por 
automedição ultrapassa 135/85 mmHg, 
pode, também, surgir uma suspeita de HM, 
mas esta deve ser confirmada por MAPA», 
diz o Prof. Pinto Carmona. 

Pensa-se que a HM ocorre quando «os 
doentes se sentem “protegidos” em ambiente 
médico ou suspendem temporariamente o 
tabagismo antes da consulta, verificando-se, 
por isso, valores tensionais normais no con-
sultório», explica o professor.

Deve-se suspeitar de HM em indivíduos 
jovens com HTA normal/alta, mas também 
em idosos, com variações transitórias da PA 
e com hábitos de risco ou com um perfil de 
risco cardiovascular.

«Os resultados de um estudo pioneiro que 
desenhámos e publicámos (1990/91) con-
cluíram que os indivíduos com PA normal 
inicial e resposta hipertensiva inesperada ao 
esforço dinâmico têm uma elevada incidên-

cia de HTA ambulatória (mascarada). O 
prognóstico destes doentes está próximo do 
da HTA estabelecida», esclarece o Prof. Pinto 
Carmona, «pelo que o seu tratamento ou ajus-
tamento terapêutico é fundamental». 

O uso «perigoso» de AINE
Em «HTA e uso de AINE», a Dr.ª Cristina Al-
cântara, especialista de Medicina Interna, no 
Hospital de Santa Maria, apresentará alguns 
pontos controversos na utilização dos AINE, 
«uma das classes de fármacos mais usadas 
na população em geral, particularmente nos 
mais idosos».

Apesar do aparecimento dos inibidores 
selectivos da COX-2, que vieram levantar a 
hipótese de «perfil de segurança melhorado» 
para esta classe de fármacos, «diversos estu-
dos têm demonstrado o contrário».

«A vasoconstrição induzida pelos AINE, 
observada quer nos mais convencionais, quer 
nos inibidores selectivos da COX-2, leva a 
uma subida da PA em doentes hipertensos, um 
efeito mais marcado em doentes sob terapêu-
tica anti-hipertensora do que nos voluntários 
normotensos a quem é administrada a mesma 
terapêutica», refere a Dr.ª Cristina Alcântara. 

A subida tensional é, em média, de 3 a 6 
mmHg, dependendo do AINE e, «quanto maior 
for a capacidade de inibição da COX-2, maior 
é o seu efeito hipertensor». Acresce que alguns 
estudos chegam a demonstrar que «existe um 
risco relativo de um normotenso se tornar hi-
pertenso devido ao tratamento com AINE».

Segundo explica a Dr.ª Cristina Alcântara, 
«os potenciais mecanismos associados aos efei-
tos cardiovasculares desta classe de fármacos 
incluem os efeitos no volume plasmático e a re-
sistência periférica». Após início de terapêutica 
anti-hipertensora nos doentes medicados com 
AINE, «os mecanismos reflexos mediados por 
pressão, incluindo o tónus simpático e a sín-
tese de angiotensina, podem tornar-se activos, 
ficando o controlo da PA mais dependente do 
efeito vasodilatador das prostaglandinas».

Dr. Fernando Pinto

Dr.ª Cristina Alcântara Prof. José Pinto Carmona
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A Comissão Organizadora agradece a presença de 
todos neste 2.º Congresso Português de Hipertensão

algumas palavras, em discurso directo, aos congressistas: 

Prof. Luís Martins – Presidente deste 2.º Congresso e da SPH
«O esforço da Comissão Organizadora e da SPH foi profundamente recompen-
sado. Conseguimos transformar este fórum num grande espaço de comuni-
cação. Não foi, claramente, um espaço de abertura, mas um espaço de todos. 
O que pretendemos demonstrar é que todos os sócios da SPH, independen-
temente das suas diferentes práticas profissionais, podem e devem participar 
activamente neste Congresso. O desafio ficou aqui lançado: contribuam para o 
crescimento da Vossa Sociedade e, consequentemente, do Vosso Congresso! 
Cá Vos esperamos para o ano!»

Dr. António Jara – Presidente da Comissão Organizadora
«Foi objectivo deste Congresso fazer com que a SPH chegasse aos especialis-
tas de MGF, aos internos e aos médicos mais jovens, no sentido de os aproxi-
mar da nossa Sociedade. Esse objectivo foi conseguido, sendo provas disso a 
forte assistência na Reunião dos Internos e a participação activa dos médicos 
de família. Fazemos votos para que este início tenha continuidade.» 

Dr. Luís Bimbo – Representante, na Comissão Organizadora, da MGF
«Que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão deixe de ser apenas uma or-
ganização “hermenêutica” e que se abra às comunidades. Este Congresso, 
que em boa hora se abriu à Medicina Geral e Familiar, já foi um bom exemplo 
desta atitude.»

Prémio Comunicações livres, Comunicações de Posters e Posters

De uma forma global, estas três iniciativas 
representaram «uma surpresa muito agradá- 
vel», comentou o Prof. Braz Nogueira. As 
razões? «O aumento do número de partici-
pações, o acréscimo da qualidade científica e 
o facto de se terem recebido muitos trabalhos 
de centros de investigação, de hospitais e de 
centros de saúde que não os habituais. Por 
outro lado, houve mais jovens envolvidos na 
iniciativa», responde o Prof. Jorge Polónia. 

Outro aspecto a salientar é o facto dos 
trabalhos apresentados serem da autoria de 
médicos que «vieram de todo o País, desde o 
Funchal até ao Porto», comentou o Prof. Braz 
Nogueira, garantindo que são trabalhos de 
«muito interesse e elevado nível». 

Além disso, como referiu o Dr. Saavedra, «há 
vários casos de colaboração entre centros de 
saúde e centros de investigação e é necessária 
essa proximidade». Este facto, como diz o 
Prof. Agostinho Monteiro, «indica que a SPH 
está a ganhar a notoriedade que merece junto 

da comunidade científica portuguesa».
«Numa época em que é tão difícil os profis-

sionais dedicarem-se à investigação», reflec-
tiu o Prof. Pinto Carmona, «é de realçar este 
interesse generalizado pela investigação na 
hipertensão, problema transversal a várias es-
pecialidades». Esta forte adesão vem, de fac-
to, provar que a hipertensão é um «ponto de 
encontro» entre médicos de áreas distintas.

Para já, é conhecido que os melhores 
desempenhos dependem da originalidade do 
estudo, da dimensão da amostra, do tipo de 
tecnologia utilizada, da relevância das con-
clusões, do facto de se tratar ou não de um 
estudo prospectivo e da qualidade gráfica e 
oral da apresentação dos trabalhos. 

A opinião do júri é unânime: as Comuni-
cações Livres, as Comunicações de Posters 

e os próprios Posters deste Congresso foram 
um sucesso. 

«Tivemos 83 comunicações de 18 áreas 
distintas! Este ano, houve muito mais partici-
pações do que no ano passado», o que ge- 
rou grandes dificuldades de selecção, adian-
tou o Dr. João Saavedra, membro do júri. Até 
à hora de fecho desta edição, o nome dos 
vencedores continuava a ser uma informação 
sigilosamente guardada entre os cinco mem-
bros do júri – Profs. Agostinho Monteiro, José 
Pinto Carmona, Braz Nogueira, Jorge Polónia 
e Dr. João Saavedra. 

«As comunicações científicas nos congres-
sos constituem um dos aspectos mais impor-
tantes, pois traduzem a relevância do evento 
científico junto daqueles que se interessam 
pela área, permitem trocas de experiências 
e são um estímulo aos investigadores», consi- 
dera o Prof. Agostinho Monteiro. 

Vencedores são hoje conhecidos 
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Os presidentes «do ontem», o júri de hoje

Atrás: Dr.Rasiklal Ranchhod, Dr. Fernando Pinto, Prof. Luís Martins e Dr. José Nazaré
À frente: Drs. Luís Bimbo, António Jara, Paula Alcântara e Bruno Piçarra
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