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EM FLASHBACK 20/02/2014

A abrir a Sessão, o presidente da Co-
missão Organizadora do Congresso, 
Prof. José Mesquita Bastos, chamou 

a atenção para os diversos pontos de des-
taque do programa científico e salientou 
o elevado número de inscrições no con-
gresso: cerca de 1 200, entre as quais 300 
de médicos estrangeiros. Mesquita Bastos 
agradeceu ainda, nos respetivos idiomas, a 
três figuras de destaque presentes no Con-
gresso: Prof. Fernando Pádua, Prof. Alberto 
Zanchetti e Prof. Peter Sleight.

Em representação do ministro da Saúde, 
o Dr. Miguel Madeira, vogal do Conse-
lho Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Algarve, salientou o «papel 
determinante» dos clínicos de Medicina 
Geral e Familiar na modificação de hábitos 
de vida», pela sua proximidade aos doen-

tes. Em seguida, o presidente da Câmara 
Municipal de Loulé, Dr. Vítor Aleixo, ma-
nifestou a sua preocupação com o estado 
do SNS: «Constato com grande angústia a 
degradação da qualidade dos serviços pres-
tados nos hospitais e extensões de saúde, 
como se verifica no Algarve.»

Também orador na Sessão de Abertu-
ra, o bastonário da Ordem dos Médicos, 
Prof. José Manuel Silva, concordou com as 
preocupações de Vítor Aleixo e lamentou a 
publicação do Decreto-Lei n.º 14/2014 que, 
na sua ótica, resulta de «uma suspeição ab-
solutamente injusta do Ministério da Saúde 
relativamente à classe médica». No entanto, 
o despacho interpretativo deste Decreto-
Lei publicado algum tempo depois reduziu 
muito «as suas consequências profunda-
mente negativas». O Dr. Fernando Pinto, 

presidente da SPH, subscreveu as palavras 
de José Manuel Silva, considerando que as 
«limitações e enviesamentos» decorrentes 
deste Decreto-Lei poderiam «contribuir para 
um maior desequilíbrio dos argumentos 
científicos versus económico-financeiros».

O presidente da SPH enunciou ainda 
alguns dos mais importantes marcos da 
vida da SPH, como o seu contributo para a 
evolução positiva no tratamento da hiper-
tensão arterial, os cerca de 800 internos 
que tiveram oportunidade de participar, 
sem custos, no Congresso e os cerca de 
250 jovens médicos que já passaram pela 
Portuguese Hypertension Summer School. 
E deixou uma novidade: a partir de hoje, 
os associados da SPH poderão levantar os 
seus cartões de sócio personalizados no 
secretariado do Congresso. 

PreocuPAções com o estAdo dA sAúde em foco

O Decreto-Lei  n.º 14/2014, que regula as incompatibilidades para membros de sociedades científicas que integram comissões 
e grupos de trabalho no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em organismos do Ministério da Saúde, foi um dos tópicos 
abordados na Sessão de Abertura. O sucesso deste Congresso e de outras iniciativas da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH), que completa dez anos em junho, também foi evidenciado. 
luís garcia

10 Anos de summer school 
em PortugAl 

Os Profs. Agostinho Monteiro e Jöel 
Menard fizeram o balanço dos 10 anos 
de vida da Hypertension Summer 
School (HSS) portuguesa, que já deu 
origem a um doutorado e, atualmente, 
vários vencedores estão em progra-
ma de doutoramento. Nesta sessão, 
foi anunciado que a próxima HSS vai 
decorrer de 18 a 21 de setembro deste 
ano, no Curia Palace Hotel. 

sessão de exercício físico com criAnçAs

Cerca de 160 crianças do Agrupamento de Esco-
las de Albufeira, entre o 4.º e o 6.º ano de esco-
laridade, estiveram ontem neste Congresso. Pri-
meiro, ouviram os esclarecimentos do Dr. Tiago 
Adrega e da Dr.ª Joana Neves, respetivamente 
internos de Cardiologia e de Medicina Interna no 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital Infante 
D. Pedro, em Aveiro, sobre o que é a HTA, porque 
é importante preveni-la e adotar hábitos de vida 
saudáveis. Depois, participaram em jogos de co-
operação, uma partida de hóquei em campo e em 
atividades rítmicas e expressivas.

1.a sessão do curso de Pós-grAduAção em htA

O sucesso desta formação repete-se este ano, a avaliar pela sala repleta de assistência na 
1.ª sessão, que decorreu ontem e teve como oradora a Dr.ª Sofia Pereira, internista no Centro 
Hospitalar de São João, no Porto, com o tema «Efeitos secundários da terapêutica anti- 
-hipertensora e follow-up do hipertenso medicado». 

nA mesA dA sessão de AberturA: drs. vítor Aleixo, miguel madeira, fernando Pinto 
e Prof. José manuel silva. no púlpito, Prof. José mesquita bastos 
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As guidelines conjuntas da European Society of Hypertension 
(ESH) com a European Society of Cardiology (ESC) e da Ameri-
can Society of Hypertension (ASH) com a International Society 

of Hypertension (ISH), ambas divulgadas em 2013; as guidelines do 
Eighth Joint National Committee (JNC-8) e as orientações conjuntas 
da American Heart Association com o American College of Cardiology 
e os Centers for Disease Control and Prevention, ambas publicadas 
no início deste ano, estiveram em análise na conferência inaugural, 
proferida ontem pelo Prof. Alberto Zanchetti. 

Na opinião do orador, quando são produzidas várias guidelines, 
como tem acontecido recentemente na área da hipertensão, «a 
primeira tentação é colocá-las em contraste, de forma a dar ori-
gem ao debate entre os especialistas». No caso das últimas orien-
tações, a diferença reside sobretudo na abordagem ao problema.

«O JNC-8 escolheu uma abordagem bastante rígida, baseada 
na evidência proveniente de ensaios clínicos randomizados, 
controlados e de elevada qualidade», explicou Alberto Zanchetti. 
O facto de esta abordagem não ter em conta qualquer meta-análise 
faz com que as guidelines não tenham «um instrumento útil para 
quantificar efeitos, especialmente quando os dados originais dos 
ensaios não são excessivamente manipulados».

Por sua vez, o documento conjunto da ASH com a ISH segue uma 
abordagem oposta, já que fornece uma série de recomendações 
sem explicar se são baseadas na evidência ou simplesmente na 
opinião de especialistas. Já as guidelines conjuntas da ESH com a 
ESC «seguem uma abordagem intermédia, pois baseiam-se, sempre 
que possível, na evidência e no julgamento dos especialistas, quando 
não há evidência disponível».

QuAnto mAis cedo, melhor
As novas guidelines do JNC-8 «focam-se apenas no tratamento e só 
podem fornecer um conjunto limitado de recomendações». Já as gui-
delines europeias reconhecem que a evidência dos ensaios clínicos 
«é a melhor fonte», no entanto, «pode não ser obtida em todos os as-
petos da gestão da hipertensão arterial, caso em que deve ser subs-
tituída pelo parecer dos especialistas». De qualquer modo, sublinhou 
Alberto Zanchetti, «o parecer não deve ser tido como evidência» e 
o papel das guidelines «deve consistir não apenas em providenciar 
informação, mas também em avaliá-la de forma crítica».

No final da sua conferência, Alberto Zanchetti reforçou a im-
portância da intervenção precoce na história natural da HTA, 
antes que surjam ou se agravem as lesões nos órgãos-alvo. «A 
hipertensão nunca é resistente no início; torna-se resistente 
quando não é tratada ou quando o tratamento não é suficiente. 
Por isso, quanto mais cedo atuarmos, melhor», afirmou o orador, 
que se dedica há mais de seis décadas à HTA e é um dos especia-
listas mais respeitados nesta área a nível mundial. 

Análise comPArAtivA dAs 
guidelines mAis recentes
Durante a Conferência Inaugural deste Congresso, que 
decorreu ontem, o Prof. Alberto Zanchetti, investigador 
e professor no Centro de Fisiologia Clínica e Hipertensão 
da Universidade de Milão, em Itália, apresentou e 
analisou comparativamente as últimas recomendações 
internacionais na área da hipertensão arterial. 

luís garcia e vanessa Pais 
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CoNgrESSo orgANizAdo Por: PATroCíNio ExCLuSivo Ao jorNAL:

«A hipertensão nunca é resistente no 
início; torna-se resistente quando não 
é tratada ou quando o tratamento não 

é suficiente. Por isso, quanto mais 
cedo atuarmos, melhor»
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dr.a clArindA neves

A sessão de hoje do 3.º Curso de 
Pós-Graduação em HTA pretende 
mostrar «como avaliar a HTA se-

cundária, a doença parenquimatosa renal 
e a estenose renal». A preletora desta for-
mação, Dr.ª Clarinda Neves, internista no 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital 
Infante D. Pedro, em Aveiro, afirma que 
«a doença renal como etiologia de HTA é 
uma das situações mais frequentes e não 

htA secundáriA, doençA 
PArenQuimAtosA 
e estenose renAl

vanessa Pais

Entre as 11h00 e as 12h00, na sala Neptuno, decorre a segunda sessão 
do 3.º Curso de Pós-Graduação em Hipertensão Arterial (HtA), dedicada 
à HtA secundária, à doença parenquimatosa renal e à estenose renal.

associadas diretamente à causa de HTA. O 
seu estudo e abordagem também levantam 
algumas questões».

Por sua vez, a doença parenquimatosa 
renal e a estenose da artéria renal têm 
características específicas, quer em termos 
da sua suspeição, do seu estudo e da tera-
pêutica inicial. Como nota Clarinda Neves, 
«existem exames auxiliares específicos a 
pedir nestes casos e a abordagem tera-
pêutica deve ter em conta os princípios 
fisiopatológicos».

Neste contexto, o objetivo da formação é 
«simplificar e sistematizar comportamen-
tos em relação a estes doentes» e também 
analisar as recomendações de 2013 da 
Sociedade Europeia de Hipertensão, que 
focam a abordagem da HTA nos casos de 
doença renal. O propósito desta sessão 
será cumprido depois de «clarificadas e 
sistematizadas algumas mensagens-cha-
ve sobre como abordar os doentes hiper-
tensos com doença renal ou estenose da 
artéria renal», conclui Clarinda Neves. 

Organizada pelo Núcleo de Internos 
da Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão (NISPH), a sessão de discus-

são de casos clínicos que tem início às 8h00 
conta com a participação, como oradores e 
moderadores, da Dr.ª Vitória Cunha, coorde-
nadora do NISPH; da Dr.ª Raquel Ferreira, 
interna de Cardiologia no Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro, 
em Aveiro; do Dr. Vítor Paixão Dias, diretor 
do Serviço de Medicina Interna do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e 
secretário-adjunto da Direção da SPH; 
e do Dr. Fernando Martos Gonçalves, coor-
denador de Medicina Interna no Hospital 
Beatriz Ângelo, em Loures. O objetivo «é 
proporcionar uma sessão de cariz essen-
cialmente prático, objetivo, pedagógico, 
dinâmico e também informal, com espa-
ço para a discussão entre todos», adian-
ta Vitória Cunha.

Foram escolhidos casos que realmente 
representam um desafio para os internos, 

internos e esPeciAlistAs discutem 
cAsos de doentes comPlexos
Através da discussão de casos 
clínicos, os internos vão poder 
esclarecer as suas principais 
dúvidas na abordagem 
ao doente complexo com 
hipertensão arterial. Entre 
as 8h00 e as 9h00, na sala 
Neptuno.

vanessa Pais

drs. fernando martos gonçalves, vitória cunha, raquel ferreira e vítor Paixão dias 

«evidenciando que os doentes não podem 
ser agrupados por patologias». Isto quer 
dizer que «um doente hipertenso nunca é 
apenas hipertenso, tem também outras co-
morbilidades, como diabetes ou doença re-
nal, pelo que tem de ser visto como um todo, 
sendo avaliado o seu risco cardiovascular 
global», explica Fernando Martos Gonçalves. 

Neste contexto, Vitor Paixão Dias espera 
que, além de uma discussão aberta e infor-
mal, seja possível nesta sessão «elaborar 
uma lista dos problemas que o doente hiper-
tenso apresenta e a estratégia que permite 
reduzir ou controlar o seu risco vascular glo-
bal». Isto tendo em mente que «a hiperten-
são arterial é uma doença sistémica, que au-
menta com a idade e que, além dos desafios 

impostos pelas comorbilidades, também a 
resistência à terapêutica e o atingimento de 
órgão-alvo obrigam a estratégias terapêuti-
cas complexas», acrescenta. 

Do ponto de vista dos internos, Raquel 
Ferreira espera esclarecer as principais 
dúvidas que surgem na prática clínica, no-
meadamente: «Os fármacos que podem ou 
não ser utilizados quando, além de HTA, o 
doente tem diabetes e doença renal; quais 
os objetivos a atingir em termos de pres-
são arterial; como fazer a ponte com ou-
tras especialidades e níveis de cuidados; 
como avaliar o risco cardiovascular global; 
e quando é que os doentes têm indicação 
para terapêuticas mais invasivas, como a 
desnervação renal.» 
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Compreender as lesões cerebrais 
através da hemodinâmica central, 
a relação entre o AVC, a irrigação 

cerebral e a HTA, o papel do controlo me-
tabólico e da antiagregação na prevenção 
secundária do AVC e do controlo da pres-
são arterial (PA) na fase aguda do AVC são 
algumas das propostas da mesa-redonda 
que conta com o patrocínio científico da 
Sociedade Portuguesa de Neurologia. 

O primeiro especialista a intervir é o 
Prof. Stéphane Laurent, do Department 
of Pharmacology, do Hôpital Européen 
Georges Pompidou, em Paris, com o tema 
«hemodinâmica central como chave para 
compreender as lesões cerebrais». «Re-
centemente, um grande número de estu-
dos tem reportado fortes relações entre 
a hemodinâmica central e o AVC, o com-
prometimento cognitivo vascular ou ainda 
com a doença microvascular cerebral si-
lenciosa, independentemente da idade e 
dos fatores de risco cardiovascular clás-
sicos», sublinha este orador. 

Por outro lado, «exames não invasivos, 
como a imagem por ressonância mag-
nética (para detetar a lesão da substân-
cia branca) e a tonometria de aplanação 
(para medir a pressão arterial sistólica 
(PAS) central, a pressão de pulso e a ri-
gidez aórtica), demonstraram relações 

significativas entre os danos cerebrais e 
a hemodinâmica central». Assim, afirma 
Stéphane Laurent, «a partir de um ponto 
de vista clínico, a redução da carga hemo-
dinâmica central por meio dos fármacos 
anti-hipertensores adequados é a melhor 
forma de reduzir a incidência dos danos 
cerebrais em doentes hipertensos».

irrigAção cerebrAl, htA e Avc
A relação entre a irrigação cerebral, a 
HTA e o AVC é explorada, em seguida, 
pelo Prof. Vitor Oliveira, neurologista no 
Centro Hospitalar de Lisboa Norte/Hospi-
tal de Santa Maria e presidente da SPN. 
Este orador vai fazer uma revisão sobre 
as indicações da HTA como fator de risco 
do AVC, bem como as formas de a tratar 
perante um AVC. «Tendo em conta que 
a patologia vascular cerebral, particu-
larmente o AVC, é a principal causa de 
morbilidade e mortalidade em Portugal, 
mas com possibilidade de prevenção, é 
extremamente importante que todos os 
congressistas participem nesta sessão», 
apela Vitor Oliveira. 

controlo metAbólico, 
AntiAgregAção e controlo dA PA
Segue-se a intervenção do Dr. Tiago 
Gregório, internista no Centro Hospitalar 

PArticulAridAdes do Acidente 
vAsculAr cerebrAl

vanessa Pais

Com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Neurologia (SPN), 
a mesa-redonda intitulada «AVC» decorre entre as 9h00 e as 10h30, 
na sala Neptuno, e vai debater as especificidades do acidente vascular 
cerebral (AVC) e da sua relação com a hipertensão arterial (HtA) e o risco 
cardiovascular global.

de Vila Nova de Gaia/Espinho, sobre o pa-
pel do controlo metabólico e da antiagre-
gação na prevenção secundária do AVC. 
Este orador reflete que «os pilares da pre-
venção secundária do AVC isquémico são 
a terapêutica antitrombótica e o controlo 
dos fatores de risco». Por isso, na mesa-
-redonda, vai-se falar sobre as diferentes 
opções terapêuticas para a antiagregação, 
o valor do controlo glicémico e o «paradoxo 
pelo qual a terapêutica com estatinas re-
duz o risco de trombose cerebral, apesar 
de o colesterol não aparentar ser um fator 
de risco “forte” para esta doença».

No fecho do painel de preleções, a 
Dr.ª Teresa Fonseca, internista no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital Pulido 
Valente, vai debruçar-se sobre o controlo 
da PA na fase aguda do AVC. «A maioria 
dos doentes com AVC agudo admitida no 
serviço de urgência apresenta valores 
elevados de PA e a redução desses va-
lores tem sido tema de grande debate e 
controvérsia nas últimas décadas», afir-
ma a oradora. 

Na fase aguda do AVC isquémico, a 
evidência tem sido contraditória. «Apa-
rentemente, quer valores elevados quer 
baixos de PA estão associados a mau 
prognóstico, tendo sido identificada uma 
relação em U em várias populações. No 
AVC hemorrágico, pelo contrário, estu-
dos recentes têm apontado que uma redu-
ção muito precoce da PA pode resultar 
em menor volume de hemorragia intra-
cerebral e de edema, indiciando assim 
um prognóstico mais favorável», salienta 
Teresa Fonseca. 

Prof. vitor oliveira, dr.a teresa fonseca e Prof. stéphane laurent (da esq. para a dta.). está ausente na foto o dr. tiago 
gregório, que também é orador na mesa-redonda

NotíciasDiárias
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doençA ArteriAl PeriféricA, htA em Adolescentes 
e hiPertrofiA ventriculAr esQuerdA

A realidade luso-húngara em termos de doença arterial periférica, HtA em adolescentes e hipertrofia 
ventricular esquerda está em análise no Simpósio Luso-Húngaro, que decorre entre as 9h00 e as 10h30, na sala 
Fénix 2. Os oradores adiantam as principais mensagens que vão transmitir. 

«A doença cardiovascular aterosclerótica é a causa de morte 
mais frequente na generalidade da população dos países 

desenvolvidos, sendo a doença arterial periférica (DAP) a maior ma-
nifestação da aterosclerose sistémica. A prevalência da DAP é ele-
vada na população idosa e os estudos têm mostrado um aumento 
do risco e da doença cardiovascular, independentemente de outros 
fatores de risco major, em doentes sintomáticos, mas também em 
estados pré-clínicos e assintomáticos. Isto mostra a importância 

«Como corroboram as últimas guidelines europeias, a hiper-
trofia ventricular esquerda (HVE) é uma situação para a 

qual todos devemos estar alerta, enquanto fator preditivo indepen-

hiPertrofiA ventriculAr esQuerdA 
e insuficiênciA cArdíAcA

Cardiologista no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa
dr. manuel carvalho rodrigues

de estudarmos determinados grupos de doentes, nomeadamente 
através da determinação do índice tornozelo/braço. Um índice baixo 
é indicador de elevado risco cardiovascular. 

Na Hungria, levámos a cabo um estudo multicêntrico, de lar-
ga escala, observacional, para avaliar a prevalência da DAP em 
doentes hipertensos. Em traços gerais, os resultados do estudo 
mostraram uma prevalência de 14,4% de DAP nos doentes hiper-
tensos. Nos grupos de doentes com baixo, moderado, alto e muito 
alto risco cardiovascular, a prevalência de um índice tornozelo/braço 
baixo foi de 8.1, 11.1, 16.3 e 26, respetivamente. A prevalência de 
DAP foi menor nos doentes hipertensos que alcançaram os valores-
-alvo de pressão arterial. Podemos concluir que a DAP é extre-
mamente prevalente em doentes com hipertensão arterial, sendo 
que a monitorização do índice tornozelo/braço pode melhorar a 
predição do risco cardiovascular.» 

«Vou apresentar na minha intervenção um estudo transver-
sal, de base populacional, que foi levado a cabo junto de 

adolescentes da cidade de Debrecen. Participaram 10 359 estudan-
tes, com uma média de idades de 16,2 anos. Após um descanso de 
dez minutos, foram realizadas três medições seguidas da pressão 
arterial (PA). 

hiPertensão nA AdolescênciA

Docente na University of Debrecen, na Hungria
Prof. Páll dénes

doençA ArteriAl PeriféricA e htA

Docente na Faculdade de Medicina da Semmelweis University, 
em Budapeste, Hungria

Prof. Zoltán Járai

dente de insuficiência cardíaca (IC). A valorização da HVE pode ser 
feita no contexto do doente em si (avaliando se há outras patologias) 
ou no contexto da hipertrofia (verificando se é fisiológica, devendo 
perceber-se que, normalmente, traduz outra entidade – a HTA). 

Portanto, se tratarmos a HTA, estamos, na maioria dos casos, 
a tratar também a HVE, evitando a sua progressão para IC. Deste 
modo, durante a minha intervenção, pretendo alertar para a impor-
tância da HVE, suas causas, situações que podem passar desperce-
bidas e, também, alertar para os desfechos da sua não valorização, 
mostrando casos concretos em que se deve atuar com tratamento.» 

Por comparação com as diretrizes norte-americanas, na nossa 
amostra, a PA sistólica nos rapazes, nos diferentes subgrupos, es-
tava entre 6 a 11 mmHg mais elevada. Nas raparigas, essa diferença 
foi menos acentuada (1 a 5 mmHg). Não houve diferença marcada ao 
nível da PA diastólica. Ao nível da PA sistólica, o género e o índice de 
massa corporal tiveram um peso relativo maior, enquanto a idade e a 
HTA do pai e da mãe tiveram uma importância menor, mas também 
significativa. Foi diagnosticada HTA a 2,34% dos adolescentes. 

Perante estes resultados, conclui-se que o rastreio da HTA é im-
portante também na adolescência, devido à prevalência e às lesões 
nos órgãos-alvo. O diagnóstico precoce e posterior acompanhamento 
podem contribuir para a prevenção destas lesões.»

Prof. Páll dénes, Prof. Zoltán Járai, dr. fernando Pinto, Prof. csaba farsang, Prof. luís martins, Prof. Peter legrady e 
dr. manuel carvalho rodrigues (da esq. para a dta.)

NOTA: O Prof. Peter Legrady, senior lecturer na University of Szeged, na Hungria, também é orador neste simpósio, com o tema 
«O sistema nervoso simpático no mecanismo patológico e terapia da HTA».
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dr. José Alberto silva

Apesar dos inúmeros desenvolvimen-
tos no tratamento da hipertensão 
arterial (HTA), muitos doentes não 

têm a sua pressão arterial (PA) controlada 
com a terapêutica farmacológica. Alternati-
vas como a estimulação nervosa ao nível da 
carótida ou a desnervação simpática renal 
têm sido amplamente discutidas. Na mesa-
-redonda «HTA resistente», será analisado 
o grau de eficácia e de segurança destas 
novas terapêuticas. 

Segundo o Prof. Luís Martins, moderador 
desta sessão e diretor da Faculdade de 
Ciências da Universidade Fernando Pessoa, 
no Porto, e do Serviço de Cardiologia do 
Hospital de São Sebastião, em Santa Maria 
da Feira, «numa altura em que a contenção 
de custos está na ordem do dia, é imperioso 
analisar qual o lugar de terapêuticas como 
a estimulação carotídea ou a desnervação 
simpática renal no tratamento da HTA re-
sistente».

Os últimos estudos têm gerado discus-
são e lançado a dúvida sobre a eficácia 
destes tratamentos, particularmente a 
médio e a longo prazos. Neste contexto, o 
Prof. Peter Sleight, do John Radcliffe Hospi-
tal, em Oxford, no Reino Unido, vai abordar 
na sessão os factos e os mitos sobre as 
novas terapêuticas para o tratamento da 
HTA resistente. 

últimAs evidênciAs
Em relação à estimulação do nervo da ca-
rótida, Peter Sleight foca questões preo-
cupantes: «Em primeiro lugar, acredita-se 
que os barorrecetores das carótidas só in-
fluenciam a PA a curto prazo (maioritaria-
mente devido aos estudos levados a cabo 
em Jackson Mississippi, por Guyton e seus 
colaboradores). No entanto, esta visão já 
foi refutada pelo trabalho de T.D. Thrasher, 
mostrando que o barorreflexo controla a 
excreção de sódio pelo rim.»

Em segundo lugar, continua este orador, 
«os métodos originais estimulam o nervo 
da carótida diretamente, o que, mais cedo 
ou mais tarde, irá lesar o nervo ou o seu 
aporte sanguíneo». É de sublinhar, segundo 
Peter Sleight, o trabalho do grupo de inves-

AlternAtivAs não fArmAcológicAs PArA 
trAtAmento dA htA resistente

vanessa Pais

Os últimos avanços na área do 
tratamento não farmacológico da 
hipertensão arterial resistente 
vão ser debatidos hoje, entre as 
11h00 e as 12h00, na sala Fénix 2.

tigação de Maastricht, que desenvolveu um 
método que não utiliza a dissecção do ner-
vo. «Os resultados têm mostrado que este 
método pode baixar substancialmente a PA 
durante vários anos», destaca.

Já em relação à desnervação renal, este 
orador afirma que se trata de «uma técnica 
de cateter menos invasiva e, por isso, tem 
sido amplamente adotada com base em 
estudos iniciais promissores». No entan-
to, ressalva Peter Sleight, «os resultados 
negativos do estudo Simplicity-3 lançaram 
uma bomba nesta área». A discussão fica 
reservada para a mesa-redonda.

exPeriênciA de um centro 
de referênciA
Durante a mesma sessão, será ainda apre-
sentada a experiência de um centro de re-
ferência nacional no tratamento da HTA re-
sistente – a Unidade de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular do Hospital Pedro Hispano, 
em Matosinhos. O seu diretor, Dr. José 
Alberto Silva, vai apresentar «os critérios 
adotados para a seleção dos doentes que 
realizam a desnervação simpática renal e 
os resultados ao fim de mais de um ano de 
experiência».

Sobre o tratamento dos doentes com 
HTA resistente na Unidade que dirige, 
este orador sublinha: «Além da comple-
mentação do estudo dos doentes, é feita 
uma abordagem terapêutica que, muitas 
vezes, passa por ensaiar novas associa-
ções de fármacos que mostrem ser mais 
eficazes do que as já testadas. Utilizamos 
uma associação de antagonistas da aldos-

terona, que consegue controlar uma parte 
significativa destes doentes, ou adiciona-
mos novos fármacos ou associações que 
têm surgido no mercado.»

A desnervação simpática renal «fica 
reservada para os casos residuais que se 
revelem de verdadeira resistência, apesar 
destas medidas terapêuticas com dife-
rentes fármacos», adianta José Alberto 
Silva. É de sublinhar que foi encontrada 
uma prevalência de 26,7% de HTA resis-
tente na Unidade de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular do Hospital Pedro Hispano 
– um número bastante superior à média 
nacional, que é de 8%, segundo o estudo 
PHYSA (Portuguese Hypertension and 
Salt Study), divulgado há um ano. «Esta 
prevalência da HTA resistente reflete os 
dados de uma unidade de referência. Em 
estudos publicados foi demonstrado que 
a prevalência nestes centros rondará os 
30%», conclui este responsável. 

Profs. Peter sleight e luís martins
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No simpósio-satélite «Hiperten-
são em Portugal – o estado da 
arte», o Dr. Fernando Pinto, car-

diologista no Hospital de São Sebastião, 
em Santa Maria da Feira, e presidente da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 
contextualizará a problemática. Este ora-
dor vai «enquadrar a realidade da HTA 
em Portugal, nomeadamente o seu grau 
de controlo, conhecimento e tratamen-
to, com base no estudo PHYSA (Portu-
guese HYpertension and SAlt Study), 

estAdo dA Arte dA hiPertensão ArteriAl    em PortugAl
Entre as 12h00 e as 13h00, decorre 
o simpósio-satélite organizado 
pelos laboratórios Bial, na sala 
Fénix 2. Será analisada a realidade 
nacional ao nível do diagnóstico, 
do tratamento e do controlo da 
hipertensão arterial (HtA), e 
traçado o estado da arte à luz das 
mais recentes recomendações 
internacionais.

drs. fernando Pinto e José nazaré

htA nA PráticA dA medicinA gerAl e fAmiliAr
Intitulada «A HtA em MGF: Retalhos da Clínica Diária», a Sessão Magna organizada pela Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) visa 
promover a discussão em torno de temas comuns da prática clínica na área da hipertensão arterial (HtA). O 
debate vai decorrer entre as 15h30 e as 17h00, na sala Fénix 2, mas os moderadores adiantaram ao Notícias 
Diárias alguns dos contornos desta sessão. 
vanessa Pais

dr.a JoAnA cAmPinA 
médica na unidade de saúde familiar 
(usf) descobertas, em lisboa

Qual o objetivo desta sessão?
Permitir uma discussão muito baseada 
na realidade da nossa consulta. Os mo-
deradores vão dinamizar a sessão e dar 
oportunidade à assistência para intervir. 
O objetivo é podermos ouvir várias opi-
niões e, deste modo, trocar experiências 
entre os cuidados de saúde primários e os 
hospitalares.

Que temas poderão surgir durante o 
debate, no que diz respeito à articula-
ção de cuidados?
Serão apresentadas situações reais do dia 
a dia do médico de família, com exemplos 
que merecem reflexão e várias hipóteses 
de atuação. A troca de experiências entre 
todos os colegas permitirá maiores ganhos 
individuais de conhecimento e, consequen-
temente, maiores ganhos em saúde.

dr. José cArlos mArinho 
médico na usf santa Joana, em Aveiro

Que papel cabe aos moderadores 
neste novo formato de apresentação 
de casos clínicos?
O nosso papel vai ser estimular a as-
sistência a intervir. No fundo, iremos 
assegurar a informalidade da sessão, 
estimulando a participação ativa, para 
que realmente haja uma troca de expe-
riências no âmbito das especificidades 
da HTA no nosso quotidiano.

com que desafios se continuam a 
deparar os médicos de mgf nesta 
área?
Os grandes desafios continuam a ser o 
diagnóstico precoce, a intervenção o mais 
cedo possível, com custos o mais baixos 
possível, e abordar o doente na multipli-
cidade do risco cardiovascular, sendo a 
adesão a um estilo de vida saudável e à 
terapêutica o mais importante.

dr. Pedro dAmião 
médico no centro de saúde de Aveiro

em termos de estrutura, que especifi-
cidades terá esta sessão de apresenta-
ção de casos clínicos?
Em vez da apresentação de um caso clí-
nico exaustivo, serão apresentados reta-
lhos clínicos da nossa memória da prática 
quotidiana. A ideia é propor um caso mui-
to simples, a partir do qual esperamos 
que a discussão se desenvolva de forma 
espontânea, tanto por parte da assistên-
cia, como dos moderadores, uma vez que 
os temas não serão divulgados previa-
mente.

Que casos foram selecionados?
São situações simples da prática diária, 
questões com que nos deparamos todos 
os dias e sobre as quais agimos sem, 
muitas vezes, pararmos para pensar, bem 
como casos que podem ter mais do que 
uma abordagem válida.

cujos primeiros resultados foram divul-
gados em março de 2013.  

Segue-se a intervenção do Dr. José 
Nazaré, chefe de serviço de Cardiologia 
no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/ 
/Hospital de Egas Moniz, que vai passar 
em revista as últimas recomendações 
conjuntas (de 2013) da European Society 
of Hypertension (ESH) com a European 

Society of Cardiology (ESC). «Estas gui-
delines, tal como as anteriores, realçam 
sobretudo a necessidade do controlo 
global do risco cardiovascular do doente, 
combinando na análise de risco todos os 
fatores ou doenças concomitantes que 
possam contribuir para aumentar a probabi-
lidade de ocorrência de eventos futuros», 
afirma este orador. 
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estAdo dA Arte dA hiPertensão ArteriAl    em PortugAl
cálculo individuAliZAdo 
do risco cArdiovAsculAr
Após a análise do risco, «é necessário ins-
tituir o tratamento mais indicado e, nesse 
sentido, as guidelines destacam a neces-
sidade de tratar com rapidez e eficácia 
os doentes com alto e muito alto risco de 
ocorrência de eventos», sublinha José 
Nazaré. E acrescenta: «As recomendações 
da ESH com a ESC realçam também a ne-
cessidade de utilizar associações terapêu-
ticas de dois ou mais fármacos, para que 
o controlo seja efetivo e represente uma 
melhoria objetiva do prognóstico.» 

Em relação à aferição do risco cardio-
vascular, as guidelines enfatizam que 
«deve ser individualizada nos doentes com 
risco moderado, porque muitos deles têm 
um risco maior do que inicialmente previs-
to e necessitam, em consequência, de uma 
abordagem terapêutica mais agressiva, 
semelhante à preconizada para os doentes 
com risco cardiovascular mais elevado». 

Neste contexto, continua José Nazaré, 
«as associações terapêuticas, preferen-
cialmente as fixas, são praticamente obri-
gatórias e deve preferir-se a utilização de 
fármacos que não facilitem o apareci-
mento de novos casos de diabetes, como 
é o caso dos bloqueadores dos canais do 
cálcio (BEC) e dos moduladores do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)». 

Sobre as vantagens deste tipo de as-
sociações, José Nazaré afirma: «Além de 
simplificarem o tratamento, aumentam a 
adesão e, consequentemente, melhoram a 
taxa de doentes controlados, permitem um 
aumento de eficácia e promovem também 
uma melhoria da tolerabilidade, por com-
paração com regimes em monoterapia.» 

vAntAgens dA AssociAção 
AmlodiPinA/vAlsArtAn
De acordo com José Nazaré, «a associa-
ção terapêutica, num só comprimido, de 
amlodipina com valsartan, que tem uma 

grande eficácia anti-hipertensora, melhora 
a adesão à terapêutica e é recomendada 
pelas guidelines da ESC». Nos indivíduos 
de risco alto ou muito alto, «esta asso-
ciação é preferível, quando comparada à 
associação com diurético, por ter um efei-
to mais favorável sobre o prognóstico e, 
assim, influir sobre a morbilidade e a mor-
talidade da maioria dos doentes», sublinha 
este orador.

Em suma, José Nazaré afirma que, 
«para atingir o objetivo de tratar melhor 
os doentes com HTA, é necessário que o 
tratamento seja eficaz (com recurso fre-
quente a associações terapêuticas) e bem 
tolerado». E conclui: «À luz da evidência 
publicada nos últimos anos, a associação 
de moduladores do SRAA com BEC deve 
ter utilização preferencial, o que deveria 
estar expressamente referido nas Normas 
de Orientação Clínica da Direção-Geral da 
Saúde sobre a terapêutica dos doentes 
com HTA.» 

dr. PAulo PessAnhA
médico na usf são João do Porto

Que importância assume a organiza-
ção de sessões direcionadas para a 
medicina geral e familiar neste con-
gresso?
Cada vez mais, este Congresso é dire-
cionado para a Medicina Geral e Familiar 
(MGF), o que faz todo o sentido quando os 
temas a abordar são a hipertensão arte-
rial e o risco cardiovascular global. Afinal, 
é nos cuidados de saúde primários que a 
maioria dos doentes hipertensos é acom-

panhada. Salvo situações mais comple-
xas, em relação às quais necessitamos de 
estudos mais completos a realizar pelos 
cuidados hospitalares, a MGF está prepa-
rada e tem a obrigação de tratar correta-
mente todos os doentes hipertensos. 

como olha para o acompanhamento 
que é dado aos doentes com htA nos 
cuidados de saúde primários?
A MGF evoluiu muito nos últimos anos, 
não só em termos de conhecimentos te-
óricos, como também práticos, e está 

mais preparada para dar resposta às ne-
cessidades dos doentes, particularmente 
no que diz respeito à HTA. As principais 
questões que se colocam são de deci-
são, mas considero que não são muito 
diferentes daquelas com que se depa-
ram os cuidados hospitalares. Ao nível 
do diagnóstico, é de sublinhar a utilização 
crescente, e cada vez mais desejável, da 
MAPA (medição em ambulatório da pres-
são arterial), que permite identificar cor-
retamente os doentes hipertensos e pou-
par recursos. 

drs. Paulo Pessanha, Pedro damião, Joana campina, manuel carvalho rodrigues, Prof. Agostinho monteiro 
e dr. José carlos marinho
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A hipertensão arterial (HTA) em Portu-
gal e no Brasil é o mote do Simpósio 
Luso-Brasileiro. A posição do Depar-

tamento de Hipertensão Arterial da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (DHASBC) 
sobre a HTA e a diabetes e sobre as com-
binações de fármacos anti-hipertensores, 
juntamente com as políticas públicas para 
enfrentar as doenças cardiovasculares, 
são os temas a apresentar pelos especia-
listas brasileiros. Do lado português, serão 
partilhados novos dados do estudo PHYSA 
(Portuguese HYpertension and SAlt Study) 
- ver abaixo.

O Prof. Weimar Sebba Barroso, cardiolo-
gista em Goiana, no Brasil, vai começar por 
apresentar as últimas posições do DHASBC 
sobre temas relativos à HTA. «Em 2012, foi 
publicado o “Posicionamento em Hiperten-
são Arterial Resistente” e, em 2013, o “Posi-
cionamento em HTA e Diabetes”», adianta 
este especialista. E acrescenta: «Ainda em 

Ações de combAte à htA em PortugAl e no brAsil

vanessa Pais

No Simpósio Luso-Brasileiro, que decorre entre as 15h30 e as 17h00, na sala Neptuno, especialistas 
portugueses e brasileiros partilham as últimas atividades em que têm estado envolvidos no âmbito do 
combate à hipertensão arterial. 

A participação portuguesa no Sim-
pósio Luso-Brasileiro consistirá na 
apresentação dos novos dados do estudo 
PHYSA (Portuguese HYpertension and 
SAlt Study) por um dos seus coordena-
dores – o Prof. Jorge Polónia, que adian-
ta algumas das informações que vai di-
vulgar: 

«Há um ano, foram apresentados dados 
do PHYSA (2012) que mostravam uma 
prevalência de 42,2% de HTA. Promovido 
pela SPH, este estudo tem uma amostra 
de 3 720 adultos, que é representativa da 
população portuguesa continental. Rela-
tivamente a um outro estudo de 2003, o 

novidAdes do estudo PhYsA

Profs. Weimar sebba barroso,  rui Póvoa, lucélia magalhães, luiz bortolotto 
e roberto franco (da esq. para a dta.)

Prof. Jorge PolóniA

PHYSA mostrou uma duplicação da per-
centagem de doentes tratados e que co-
nhecem a sua doença, com um aumento 
de 3,8 vezes da percentagem de indiví-
duos com HTA controlada, havendo ainda 
57,4% de hipertensos não controlados. 

Verificou-se que os doentes controla-
dos estavam mais medicados com as-
sociações fixas de anti-hipertensores, 
o que pode ter contribuído para este 
melhor controlo da PA. O PHYSA per-
mitiu também medir o consumo de sal 
(através de amostras validadas de urina 
de 24 horas), mostrando que a popu-
lação portuguesa ingere cerca de 10,7 
gramas por dia, cerca do dobro do re-
comendado pela Organização Mundial 
da Saúde. Este estudo já foi aceite para 
publicação numa das edições de 2014 
do Journal of Hypertension.

RESULTADOS DO PHYSA 
DIVULgADOS HOJE: 

 Uma taxa de obesidade de 22,4% na 
população portuguesa, ou seja, veri-
ficou-se um aumento de 7,8% desde 
2003 (sobretudo nas mulheres), que 
está associada ao aumento da preva-
lência da HTA, do consumo de sal, das 
comorbilidades cardiovasculares e à es-
colaridade mais baixa;

 Entre 2003 e 2011, a PA na população 
reduziu em 7,3/5,8 mmHg, o controlo da 
HTA subiu de 11,2% para 41,6% e a in-
gestão de sal nos hipertensos reduziu 
em 1,64 gramas por dia. No mesmo in-
tervalo de tempo, a prescrição (número 
de embalagens) de anti-hipertensores 
aumentou em 61% em Portugal – 702% 
nas associações fixas e 205% nos anti-
trombóticos. Apesar disto, a prevalên-
cia da obesidade aumentou de 14,6% 
para 22,4% e a da diabetes de 6,5% para 
12,9%; 

 O resultado mais entusiasmante é que 
foi encontrada uma prevalência na popu-
lação portuguesa (1 852 amostras) de 16 
variantes genéticas e polimorfismos de 
12 genes potencialmente relacionados 
com o aumento do risco de HTA e de sen-
sibilidade ao sal. Identificaram-se duas 
variantes genéticas (ADD1_CM021240 e 
gRK4_CM066866) associadas ao aumen-
to da sensibilidade ao sódio, outras duas 
(AgTR1_CR941553 e gRK4_CM025429) 
associadas a um risco aumentado de 
HTA (de 22% e 16%) e mais duas va-
riantes genéticas (ADD1_CM021240 e 
NEDD4L_CS024266) associadas a um 
risco aumentado de eventos cardiovas-
culares e diabetes (de 23% e 19%).»

2013, foram submetidos e aprovados para 
publicação os temas “Diagnóstico e Con-
duta na Pré-Hipertensão”; “Hipertensão do 
Avental Branco e Mascarada” e “Associação 
de Fármacos Anti-hipertensores”.»

Em nome do DHASBC, Weimar Sebba 
Barroso diz que este organismo acredi-
ta que, «com esta estratégia, cumpre um 

dos papéis fundamentais desta sociedade 
científica, que é levar aos associados infor-
mações atualizadas e de qualidade». 

AssociAções de fármAcos 
Anti-hiPertensores
De seguida, o Prof. Rui Póvoa, cardio-
logista no Hospital do Servidor Público 
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hiPertensão ArteriAl 
nA mulher não gestAnte 

medição AmbulAtóriA dA 
Pressão ArteriAl

A conferência tem por objetivo abordar as diferentes particularida-
des da hipertensão arterial (HTA) na mulher não gestante. Com-
parativamente com o homem da mesma idade e grau de HTA, 

a mulher hipertensa tem menor incidência de eventos cardiovasculares. No 
entanto, esta diferença vai-se progressivamente atenuando à medida que a 
idade avança. 

A HTA é mais prevalente no homem até à sexta/sétima década de vida, ocor-
rendo naquela fase uma inversão. Posteriormente, a diferença em termos de 
prevalência entre os géneros é progressivamente mais acentuada à medida 
que a idade progride. A razão para as diferenças fisiopatológicas entre os dois 

géneros ao nível da pressão arterial é multifatorial e re-
laciona-se com fatores hormonais, ativação do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, stresse oxidativo, 
sobrecarga ponderal e ativação simpática. O uso de 
contracetivos orais aumenta o risco de HTA na mulher. 

Serão também abordados os diferentes mecanis-
mos pelos quais a menopausa pode contribuir para o 

desenvolvimento da HTA. A terapêutica de substituição 
hormonal não deverá ser prescrita para prevenção 

primária ou secundária de doença cardiovascular.
A resposta aos agentes anti-hipertensores e 
os benefícios decorrentes da descida da pres-

são arterial são similares no homem e na 
mulher. Existem, no entanto, várias par-

ticularidades que serão analisadas com 
detalhe na conferência. 

A medição correta da pressão arterial (PA) é a base do diagnóstico, do estudo 
etiológico, da estratificação do risco vascular global, do tratamento e da 
investigação clínica e epidemiológica da hipertensão arterial (HTA). Para 

tal, em primeiro lugar, é de primordial importância a escolha de um aparelho 
devidamente validado por protocolos internacionais. Em segundo lugar, é funda-
mental não esquecer que a PA é um fenómeno hemodinâmico variável, de acordo 
com as circunstâncias da própria medição, com as emoções, com as refeições, o 
tabaco, a dor, a idade, entre outros fatores. É por isso que as condições em que se 
avalia a PA são também de grande importância.

Existem dois grandes contextos de avaliação: no 
consultório e fora dele. Neste último, incluem-se a 
automedição da pressão arterial (AMPA) e a moni-
torização ambulatória da pressão arterial (MAPA). 
A avaliação da PA fora do consultório permite reco-
nhecer quatro grandes grupos de diagnóstico, cada 
um com diferentes abordagens e prognósticos: nor-
motensão, hipertensão, hipertensão de “bata branca” 
e hipertensão mascarada.

A MAPA e a AMPA devem ser consideradas 
técnicas complementares, cada uma delas 
com vantagens e indicações. A sua utiliza-
ção deve ser balizada à luz das linhas de 
orientação internacionais (guidelines) e 
ajustada à realidade de cada país. 

notA: O Dr. Vítor Paixão Dias, diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho, é o preletor da conferência «Medição ambulatória da 
pressão arterial», que decorre entre as 17h30 e as 18h00, na sala Fénix 2.

notA: A Dr.ª Luísa Moreira, internista no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria 
da Feira, profere a conferência «HtA na mulher não gestante», entre as 17h30 e as 
18h00, na sala Neptuno.

Estadual, em São Paulo, apresenta o po-
sicionamento sobre as associações de 
fármacos anti-hipertensores. «A pressão 
arterial-alvo só é atingida com monote-
rapia em um terço dos doentes, enquanto 
que, com o uso de dois fármacos, estes 
valores são alcançados em quase 70% 
dos hipertensos», adianta este orador. Os 
estudos mostram que, «quando se dobra 
a dose em monoterapia, a redução da PA 
é de apenas 10,9/6,5 mmHg». 

No entanto, «com a combinação de dois 
fármacos, a redução da PA é muito mais 
expressiva, com valores em torno dos 
15,1/8,7mmHg». Mas, para Rui Póvoa, 
«o mais importante é que a monoterapia 
reduz apenas em 29% a possibilidade de 
acidente vascular cerebral, enquanto as 
combinações dupla e tripla reduzem este 
risco em 49% e 63%, respetivamente». 

Tendo isto em consideração, explica Rui 
Póvoa, o DHASBC definiu as melhores asso-
ciações, tendo em conta mecanismos de 
ação, ensaios clínicos, eficácia, segurança 
e tolerabilidade. Assim, as preferíveis são 
as combinações de inibidores da enzima 
conversora da angiotensina ou antagonistas 
dos recetores de angiotensina II com bloque-
adores dos canais de cálcio.

PolíticAs PúblicAs PArA 
As doençAs cArdiovAsculAres
A última intervenção dos especialistas 
brasileiros neste Simpósio está a cargo 
da Prof.ª Lucélia Magalhães, cardiologis-
ta em Salvador. Esta oradora vai focar os 
dois programas de prevenção considera-
dos mais custo-efetivos: a prevenção pri-
mordial e a prevenção primária. 

Estes modelos ainda não foram aplica-
dos nos países em desenvolvimento, como 
o Brasil, nota esta oradora, sendo que «os 
três programas implementados, com mo-
delos diferentes, desde 1989, não foram 
capazes de mostrar a redução da doença 
e morte cardiovascular». Pelo contrário, o 
Programa da Carélia do Norte, na Finlân-
dia, «permitiu reduzir em 65% a mortali-
dade cardiovascular, embora a obesidade 
tenha aumentado nesse período».

De acordo com Lucélia Magalhães, este 
programa finlandês destacou-se pelas 
seguintes condições: «Foco em apenas 
três fatores de risco (HTA, tabagismo e 
hipercolesterolemia), mobilização de lide-
ranças em saúde e fora dela, longo finan-
ciamento (de 25 anos) pela Organização 
Mundial da Saúde, políticas de acessibi-
lidade à atividade física e à alimentação 
saudável e compreensão da cultura sobre 
a qual a intervenção se debruçou.» 
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