
Sessão conjunta  
da SPH com  

a Artery Society

É uma estreia neste Congresso 
Português de Hipertensão e Risco 

Cardiovascular Global. A sessão conjunta 
entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e 

a Association for Research into Arterial Structure and Physiology 
(mais conhecida por Artery Society), que decorre entre as 11h00 e as 12h00, 

na sala Fénix 3, vai debater temas como a medição da rigidez arterial, as últimas 
evidências sobre a aplicabilidade clínica da pressão arterial central e o envelheci-

mento vascular precoce. 

Dr. Fernando Pinto (presidente da SPH), Dr. João Saavedra (moderador), Prof. Luc Van Bortel (presidente  
da Artery Society e também moderador), Prof. Mario Fritsch Neves e Dr. Pedro Cunha (oradores)
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A investigação clínica tem desem-
penhado, nas últimas décadas, 
um papel fulcral, que se repercu-
tiu no avanço do conhecimento 

médico e na qualidade dos cuidados pres-
tados aos doentes. Como consequência, 
a investigação clínica passou a integrar o 
plano de formação dos internatos médicos 
de várias especialidades. Paralelamente, e 
também em função disso, reconhece-se nos 
atuais internos uma assinalável determina-
ção em iniciar e participar em projetos de 
investigação. Porém, nem sempre com uma 
ideia concreta sobre como fazê-lo.

Na sessão formativa do Núcleo de Inter-
nos da Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão intitulada «Como estruturar um 

projeto de investigação clínica», iremos 
abordar conceitos gerais, com particular 
ênfase na estrutura e operacionalização 
de um projeto de investigação clínica. 
Seria utópico pensar que, numa única ses-
são, pudéssemos formar investigadores 
completos, mas, no final, esperamos que 
os participantes saibam responder às se-
guintes perguntas: Qual a importância da 
questão de investigação e o que caracte-
riza uma boa pergunta?; Qual a diferença 
entre validade externa e validade interna 
e quais são os seus determinantes?; Qual 
a diferença entre erro aleatório e erro 
sistemático e como se relacionam com a 
precisão e a exatidão?; O que são testes de 
hipóteses e como funcionam?; Porquê cal-

cular o tamanho da amostra e de que for-
ma isto afeta as conclusões a retirar de um 
estudo?; Quais são os diferentes tipos de 
estudos e quais as respetivas vantagens e 
desvantagens?

No término do Curso de Introdução à 
Investigação Clínica, esperamos ter conse-
guido sensibilizar e motivar os participan-
tes a entrar neste universo em expansão, 
fomentando o seu espírito crítico sobre os 
projetos que protagonizaram ou nos quais 
participaram. Adicionalmente, o nosso in-
tuito é o de incutir a vontade de aprofun-
dar os conhecimentos dos médicos que se 
dedicam à investigação clínica, tornando-
-se cada vez mais competentes e capazes 
nesta área. ND

Estruturar e operacionalizar um 
projeto de investigação clínica
Dr. Tiago Gregório
Internista na Unidade de AVC do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | Preletor da 
sessão do Curso de Introdução à Investigação Clínica subordinada ao tema «Como estruturar um 
projeto de investigação clínica», que se realiza entre as 8h00 e as 9h00, na sala Neptuno

OPINIÃO

O exemplo francês no combate à HTA
No Simpósio «4émes Rencontres 
Franco-Lusitaniennes», que decorre 
entre as 9h00 e as 10h30, na sala 
Fénix 3, são apresentadas as  
estratégias que o Comité Francês 
de Luta Contra a Hipertensão Arte-
rial (CFLHTA) definiu para rever-
ter o elevado número de doentes 
hipertensos não controlados.
por Sofia Cardoso

As primeiras campanhas desenvol-
vidas pelo CFLHTA, em França, 
foram lançadas com o objetivo de 
obter 70% de hipertensos contro-

lados. Uma meta ambiciosa e que ainda se en-
contra longe de alcançar. No entanto, o Dr. Ber-
nard Vaïsse, presidente do CFLHTA e um dos 
oradores, vai mostrar que este é um objetivo 
que continua em mente. «O controlo da HTA 
continua a ser um problema de saúde impor-
tantíssimo, que não pode ser descurado», frisa.

Durante a sua intervenção, Bernard Vaïsse 
dará também a conhecer a campanha pú-
blica de informação «Quando a hiperten-
são nos faz perder a cabeça», lançada pelo 
CFLHTA e pelo Ministério da Saúde francês. 
Esta campanha alerta para o facto de a HTA 
favorecer o aparecimento de lesões cere-

brais que podem conduzir a estados demen-
ciais, como a doença de Alzheimer. 

As estratégias terapêuticas para conseguir 
o controlo da pressão arterial serão abordadas 
pelo Prof. Jean-Philippe Baguet, do Departa-
mento de Cardiologia do Hospital Universitá-
rio de Grenoble. «A literatura recomenda que 
se trate a HTA precocemente e em força. Há 
estudos sólidos a mostrar que o tempo que 
o doente passa sem ter a sua HTA controlada 
tem um impacto real no risco de desenvolver 
outras doenças», alerta este especialista.

Segue-se a intervenção do Prof. Jean-Jac-
ques Mourad, docente de Medicina Interna na 
Universidade Paris XIII e chefe da Unidade de 

Hipertensão e Medicina Interna do Avicenne 
Hôpital, em Bobigny. Falando sobre os passos 
necessários para alcançar a titulação dinâmica 
e segura na HTA, este orador adianta: «A So-
ciedade Francesa de Hipertensão recomenda 
que não seja feita a titulação quando o doente 
ainda não está controlado, mas que se opte 
por uma combinação de dose fixa. Como exis-
tem várias doses disponíveis, é preciso refletir 
sobre as mais adequadas.».

Por fim, o Prof. Bernard Levy, fisiologista e di-
retor de investigação na Unidade INSERM 970 
do Paris-Centre de Recherche Cardiovasculai-
re, Hôpital Européen Georges Pompidou, ver-
sará sobre o envelhecimento vascular. ND

Dr. Bernard Väisse, Prof. Bernard Levy, Dr. Fernando Pinto, Prof. Jean-Jacques Mourad e Prof. Jean-Philippe Baguet
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Por definição, todos os fármacos anti-
-hipertensores baixam a pressão 
arterial (PA) e os betabloqueadores 
não são exceção. No entanto, ape-

sar do efeito de diminuição da PA, os betablo-
queadores têm pouca ou nenhuma eficácia na 
redução do risco de acidente vascular cerebral 
(AVC) e enfarte do miocárdio em doentes hi-
pertensos, tal como é demonstrado em vários 
ensaios clínicos prospetivos e randomiza-
dos e em meta-análises. 

A mais recente review do Cochrane Hyper-
tension Group concluiu mesmo que «as evi-
dências disponíveis não se revelam favoráveis 
ao uso de betabloqueadores como terapêu-
tica de primeira linha para a HTA». Esta con-
clusão baseia-se «na baixa eficácia dos beta-
bloqueadores na redução do risco de AVC e a 
ausência de qualquer efeito nas doenças co-
ronárias, quando comparados com placebo». 

Adicionalmente, os betabloqueadores re-
velaram piores resultados – risco de AVC mais 

O s alvos do tratamento não 
farmacológico do doente hi-
pertenso e com risco cardio-
vascular (RCV ) global é um 

tema amplamente referido por inúmeras 
sociedades científicas ligadas à doença 
vascular, nomeadamente à hipertensão 
arterial (HTA), com níveis de evidência e 
graus de recomendação elevados. Por isso, 
a sua abordagem é indispensável nesta 
quarta edição do Curso de Pós-Graduação 
em HTA.

elevado, especialmente nos mais idosos –, 
quando comparados com os antagonistas dos 
recetores do cálcio, os modificadores do eixo 
renina angiotensina e os diuréticos tiazídicos. 
Apesar de a maioria dos dados que atestam a 
ineficácia dos betabloqueadores na HTA já es-
tarem disponíveis há mais de 20 anos, o Joint 
National Committee (JNC) on Prevention, 
Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure, dos Estados Unidos, continua 
a colocar esta classe de fármacos ao mesmo 
nível dos diuréticos tiazídicos, como terapêu-
tica de primeira linha para a HTA.

Nas décadas de 1980 e 1990, o mito de que 
os betabloqueadores tinham efeito cardio-
protetor foi alimentado pela indústria farma-
cêutica. A decisão do JNC VI de manter estes 
fármacos como terapêutica de primeira linha, 
ao mesmo nível dos diuréticos tiazídicos, foi 
baseada numa meta-análise que quis passar 
a ideia de que os betabloqueadores redu-
ziam o risco de AVC em 29% e de insuficiência 

Com a designação genérica de «mudan-
ças do estilo de vida», estes alvos envolvem 
o cumprimento de medidas no âmbito die-
tético, novos hábitos de vida e promoção 
do exercício físico. Em regra, estas altera-
ções são de difícil concretização, exigindo, 
muitas vezes, intervenções ao nível cogni-
tivo-comportamental, cuja implementação 
implica grande dedicação profissional e 
resiliência na conduta médica.

Este tema será abordado com a indicação 
de cada alvo terapêutico não farmacológico 

cardíaca congestiva em 42%, apesar de não se 
registar qualquer redução do risco de doença 
das artérias coronárias.

Estes resultados aparentemente favoráveis 
foram baseados em apenas dois estudos, nos 
quais se administraram diuréticos tiazídicos 
concomitantemente com betabloqueadores, 
em mais de dois terços dos doentes. Embora 
nenhum dos estudos tenha procurado ana-
lisar os resultados das duas classes de fár-
macos individualmente, ainda assim, ambos 
foram classificados como evidência sobre os 
betabloqueadores.

Nesse sentido, tal como seria de esperar, 
muitos médicos continuam ainda a crer,  
erradamente, no efeito cardioprotetor dos 
betabloqueadores na HTA, tal como ficou de-
monstrado num inquérito recente – entre as 
diferentes classes de fármacos anti-hiperten-
soras, os betabloqueadores são encarados 
como os que mais eficazmente reduzem o ris-
co de AVC, enfarte do miocárdio e morte. ND

a atingir e o seu efeito no controlo da pressão 
arterial suportado em evidência científica. 
Propostas concretas, a serem executadas na 
implementação de cada um dos alvos defini-
dos, completarão a abordagem do assunto.

Embora com um conteúdo sobejamente 
conhecido de todos os profissionais de saúde, 
desejo que, no final da sessão, haja ganhos em 
conhecimento, que permitam tornar a prática 
diária da implementação das mudanças do 
estilo de vida junto dos nossos doentes numa 
«cruzada» mais bem-sucedida. ND

Os mitos à volta  
dos betabloqueadores

Tratamento não farmacológico 
do doente com RCV global

Prof. Franz Messerli
Docente no Departamento de Cardiologia da Icahn School of Medicine, no Mount Sinai Health 
Medical Center, em Nova Iorque | Preletor da conferência «Hipertensão: aspetos clínicos não 
ortodoxos de uma doença comum», que se realiza entre as 17h30 e as 18h00, na sala Fénix 3

Dr.ª Joana Campina
Médica na Unidade de Saúde Familiar Descobertas, em Lisboa | Preletora da Sessão 3 do Curso 
de Pós-Graduação em HTA «Treat to Target: Quais são e como atingir os alvos do tratamento não 
farmacológico do doente com HTA e RCV global?», que decorre entre as 11h00 e as 12h00, na 
sala Neptuno 
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Dr. Nuno Borges, Prof. Antonio Coca, Dr.ª Joana Monteiro e Dr. Fernando Ribeiro

Aspetos práticos do tratamento da HTA

O aconselhamento nutricional e o exercício físico são duas das verten-
tes práticas do tratamento do doente hipertenso analisadas na mesa-
-redonda que decorre entre as 9h00 e as 10h30, na Sala Neptuno. A 
entrevista motivacional e as recomendações europeias para o tratamento 
farmacológico do hipertenso de alto risco também serão abordadas.

por Luís Garcia

A alimentação é um dos fatores 
incontornáveis na prevenção 
da hipertensão arterial (HTA). 
Segundo o Prof. Nuno Borges, 

docente na Faculdade de Nutrição da Uni-
versidade do Porto e primeiro orador desta 
mesa-redonda, o consumo de sal pela popu-
lação portuguesa é «ainda muito elevado» 
atingindo, em média, cerca do dobro do má-
ximo recomendado pela Organização Mun-
dial da Saúde. «Também o peso continua a 
apresentar valores excessivos, agravando o 
risco de HTA e de outros importantes pro-
blemas metabólicos e cardiovasculares», 
acrescenta.

Perante este cenário, «importa que sejam 
propostas medidas de alteração ao estilo de 
vida no contexto da consulta de um doente 
hipertenso e de alto risco cardiovascular», 
sublinha Nuno Borges. A restrição do consu-
mo de sal e a redução do peso são, segundo 
este orador, as medidas com mais benefí-
cios, embora existam outras, «com enfoque 
na qualidade nutricional dos alimentos e 
abordando a dieta global», que podem aju-
dar a reduzir o risco cardiovascular e a au-
mentar a qualidade de vida dos doentes.

Outro dos pilares fundamentais na mu-
dança do estilo de vida é o exercício físico. 
Sobre este tema falará o Prof. Fernando 

Ribeiro, docente na Universidade de Aveiro, 
que vai apresentar alguma da evidência re-
sultante da investigação sobre as repercus-
sões do exercício como meio de prevenção 
e tratamento da HTA, bem como algumas 
recomendações e procedimentos de 
prescrição e supervisão.

«Estima-se que as altera-
ções da pressão arterial [PA] 
associadas à at ividade  
física contribuam em 27% 
para a redução do risco de 
ocorrência de eventos car-
diovasculares. De facto, uma 
única sessão de exercício tem 
um efeito hipotensivo que se 
manifesta pela diminuição da PA 
sistólica em 5 a 8 mmHg du-
rante 11 a 12 horas e de 6 a 8 
mmHg durante 6 a 8 horas 
na PA diastólica», afirma 
Fernando Ribeiro. 

Comunicar melhor  
com o doente
A Dr.ª Joana Monteiro, médica 
na Unidade de Saúde Familiar 
Odisseia, na Maia, falará sobre o pa-
pel da entrevista motivacional na adesão 
à terapêutica da HTA, que se reveste de 

particular importância por se tratar de uma 
condição médica cuja gestão implica a 
abordagem de várias medidas de estilo de 
vida e o cumprimento do regime farmaco-
lógico estabelecido.

Esta oradora explica que, segundo Miller 
e Rollnick, a entrevista motivacional «é uma 
abordagem psicoterapêutica diretiva, cen-
trada no doente, que visa desencadear com-
portamentos de mudança, através da ajuda 
ao doente na explicação e resolução da am-
bivalência». Portanto, não se trata apenas 
de um conjunto de técnicas, «mas sim de 
uma forma de comunicação que tem por 
objetivo motivar para a alteração dos com-
portamentos, reconhecendo autonomia ao  
doente e reforçando o seu compromisso 
com a mudança».

Segue-se a intervenção do Prof. Antonio 
Coca, diretor do Departamento de Medicina 
Interna do Instituto de Medicina e Derma-
tologia do Hospital Clínic da Universidade 
de Barcelona, que vai abordar o tratamento 
farmacológico na hipertensão de alto risco. 
Segundo este orador, as guidelines da Eu-
ropean Society of Hypertension (ESH) com 
a European Society of Cardiology (ESC) de 
2013 são «a pedra angular para as decisões 
dos médicos europeus».

De acordo com estas recomendações, se 
o doente é de alto risco – porque associa 
três ou mais fatores de risco cardiovascular, 
lesão silenciosa de órgão-alvo, diabetes ou 

doença cardiovascular ou renal clí-
nica – deve prescrever-se, des- 

de o início, uma terapêutica 
combinada.

À exceção de casos com 
indicações específicas devi-
do a comorbilidade associa-
da, os fármacos a combinar 

devem ser, preferencialmen-
te, os bloqueadores do sistema 

renina-angiotensina e os antago-
nistas dos canais de cálcio ou diu-

réticos, dependendo do perfil 
metabólico do doente. «O  

objetivo de qualquer estraté-
gia terapêutica é a obtenção 
de valores de PA inferiores a 
140/90 mmHg o mais cedo 

possível, juntamente com o 
controlo de todos os fatores 

de risco cardiovascular associa-
dos a uma perspetiva multifatorial 

sistemática para reduzir a morbilidade e 
a mortalidade nos doentes hipertensos», con-
clui Antonio Coca. ND

5 a 7 mmHg  
e 3 mmHg

é quanto diminuem, 
respetivamente, a PA 

sistólica e a PA diastólica 
com o exercício regular 

aeróbio que mobiliza 
grandes grupos  

musculares

27%
é a redução do risco de 
ocorrência de eventos 

cardiovasculares que se 
consegue com as alterações 

na PA associadas à  
atividade física
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Diferentes facetas do risco vascular

A medição da rigidez arterial, as últimas evidências científicas sobre a aplicabilidade clínica da pressão 
arterial central e o envelhecimento vascular precoce são os principais temas da sessão conjunta entre a SPH 
e a Association for Research into Arterial Structure and Physiology (mais conhecida por Artery Society), que 
decorre entre as 11h00 e as 12h00, na sala Fénix 3.
por Sofia Cardoso

A importância de controlar fatores 
de risco como a rigidez arterial, a 
elevada pressão arterial (PA) cen-
tral e o envelhecimento vascular 

precoce na prevenção das doenças cardio 
e cerebrovasculares, como o enfarte agudo 
do miocárdio e o acidente vascular cerebral, 
é o principal foco desta sessão conjunta. O  
Prof. Luc Van Bortel, presidente da Artery  
Society e investigador na Ghent University 
(GU), na Bélgica, começará por falar sobre a 
influência da rigidez aórtica no risco cardio-
vascular, com base em investigações recentes 
realizadas pela GU. A rigidez aórtica mostrou 
ter um valor preditivo independente para 
eventos cerebrovasculares fatais e não fatais 
em doentes hipertensos. «Tanto em indivídu-
os de baixo risco como nos de alto risco, a me-
dição da rigidez aórtica pode reclassificar o 
risco para maior ou menor, respetivamente.» 

Nesta intervenção, serão apresentados os 
diferentes métodos não invasivos de medi-
ção da rigidez aórtica, com destaque para as 
condições que são fundamentais para asse-
gurar a sua eficácia. «Para chegarmos a con-
clusões credíveis, precisamos de estabelecer 
medidas padronizadas. Além da utilização 
correta do dispositivo, a estabilização dos do-
entes e os fatores de risco deverão ser consi-
derados», sublinha Luc Van Bortel. 

Segue-se a apresentação do Prof. Mario 
Fritsch Neves, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Hipertensão (SBH) e professor na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
que vai debater os prós e os contras da me-
dição da PA central na abordagem dos do-
entes com risco cardiovascular (CV) aumen-
tado (ver caixa). Este especialista vai chamar 
a atenção para «algumas evidências que 

indicam que a pressão sistólica aórtica tem 
um valor preditivo superior ao da PA braquial 
como fator de risco cardiovascular». «Existem 
diversos aparelhos com métodos distintos 
para medir a PA central, pelo que é necessário 
padronizar a técnica, estabelecer um consen-
so internacional e realizar pesquisas clínicas 
e epidemiológicas em grandes populações, 
antes de recomendar esta conduta na prática 
clínica diária», considera Mario Fritsch Neves.

Depois, o Prof. Pierre Boutouyrie, médico 
no Departamento de Farmacologia do Hôpi-
tal Européen Georges Pompidou e investiga-
dor na Universidade Paris Descartes, vai abor-
dar a intervenção farmacológica nos doentes 
com rigidez arterial e/ou PA central elevadas, 

indicando os fármacos que têm mostrado 
ser mais eficazes. Os inibidores da enzima 
conversora da angiotensina (IECA) em com-
binação com os diuréticos provaram ter uma 
eficácia maior na pressão central do que na 
periférica, por exemplo. Outros estudos mos-
traram que os bloqueadores dos canais de 
cálcio e os IECA foram mais eficazes a dimi-
nuir a pressão central do que os betabloque-
adores em combinação com os diuréticos.

Apesar de as evidências científicas mais re-
centes mostrarem que os anti-hipertensores 
afetam a PA diferencial central, este orador 
defende que «ainda não há provas suficien-
tes para afirmar que esta intervenção sobre 
os valores de PA central se traduzirá em be-
nefícios clínicos para os doentes». «É preciso 
realizar um ensaio clínico, com a dimensão 
adequada, que monitorize a intervenção des-
tes fármacos na PA central e não na braquial», 
sugere Pierre Boutouyrie.

O envelhecimento vascular precoce será 
o tema abordado pelo Dr. Pedro Cunha, 
presidente da comissão organizadora deste 
Congresso e internista no Centro Hospitalar 
do Alto Ave/Hospital de Nossa Senhora da 
Oliveira, em Guimarães. «Parece-me cada 
vez mais apelativo poder associar a uma 
idade cronológica uma determinada idade 
biológica na “árvore” do envelhecimento 
arterial, uma vez que o aumento da “idade 
das artérias” está associado a maior risco de 
desenvolver doença cardio e cerebrovascular 
precoce», descortina. Pedro Cunha apresen-
tará também resultados de um estudo efetu-
ado numa coorte da população portuguesa, 
analisando a prevalência do envelhecimento 
vascular precoce e da lesão em órgão-alvo 
arterial. ND

Medir a PA central
Prós e contras da medição da PA 
central dos doentes com risco CV 
aumentado, segundo o Prof. Mario 
Fritsch Neves:
Prós:
• Algumas evidências indicam que 
a pressão sistólica aórtica tem um 
valor preditivo superior ao da pressão 
arterial braquial como fator de risco 
cardiovascular;
• Alguns especialistas defendem que 
a pressão aórtica tem maior precisão 
diagnóstica do que a pressão periférica. 
Além disso, argumentam que se atinge 
um controlo mais eficaz do risco cardio e 
cerebrovascular quando a PA central é a 
meta do tratamento. 
Contras:
• Alguns estudos clínicos relatam que a 
PA central não adiciona valor quando 
substitui a pressão braquial na avaliação 
do risco cardiovascular.

Prof. Luc Van Bortel Dr. Pedro CunhaProf. Pierre BoutouyrieProf. Mario Fritsch Neves

DR
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As mais recentes descobertas no âmbito do diagnóstico e do tratamento 
da hipertensão arterial (HTA) estarão em foco na sessão conjunta da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a European Society 
of Hypertension (ESH), a decorrer entre as 15h30 e as 17h00, na sala 
Fénix 3. Em destaque estarão temas como os fármacos em desenvolvi-
mento, o efeito da desnervação renal em doentes com hipertensão resis-
tente, a influência da microbiota intestinal no risco cardiovascular e as 
consequências das alterações cerebrais na pressão arterial.

Sessão conjunta SPH/ESH apresenta novidades

A primeira intervenção será a do 
Prof. Stéphane Laurent, do Hô-
pital Européen Georges-Pompi-
dou, em Paris, que vai apresentar 

um artigo recente, publicado pela sua equi-
pa de investigação, na revista Lancet. Este 
trabalho descreve novas classes farmacoló-
gicas e novas moléculas de classes já exis-
tentes. Uma dessas novidades são os inibi-
dores duplos da vasopeptidase, que atuam 
sobre a enzima conversora da angiotensina 
(ECA) e sobre duas outras metaloproteína-
ses de zinco – a neprilisina (neutral endo-
peptidase, também chamada de NEP) e a 
enzima conversora de endotelina-1 (ECE-1). 
«A combinação de fármacos inibidores da 
ECA, da NEP e da ECE-1 melhora o controlo 
da pressão arterial em doentes hipertensos 

e reduz os danos dos órgãos-alvo», explica 
este orador. 

Stéphane Laurent destacará igualmente 
o papel dos Dual ARNI (antagonista dos 
recetores da angiotensina e inibidor da ne-
prilisina), «uma única substância que con-
tém porções moleculares do valsartan e do 
AH U377, um inibidor da NEP e que está, 
atualmente, na fase III de ensaios clínicos 
para tratamento da HTA e da insuficiência 
cardíaca congestiva». Será ainda abordado 
o papel dos antagonistas não peptídios do 
recetor da (pró) renina – bloqueador do 
recetor de (pró) renina e renina (RPR) e da 
aminopeptidase A (APA) oralmente ativa. 
«Estes representam uma nova classe de 
agentes anti-hipertensores de ação central, 
que gera a enzima cerebral angiotensina 

do tipo III, um dos principais peptídeos efe-
tores do sistema renina-angiotensina cere-
bral, que participa no controlo da arginina 
vasopressina (AVP) e da libertação de pres-
são arterial», explica o investigador francês. 

Microbiota intestinal  
e alterações metabólicas
O Prof. Peter Nilsson, investigador no  
Departamento de Ciências Clínicas da 
Universidade de Lund/Hospital Universi-
tário de Skane, em Malmo, na Suécia, vai 
debater o papel da microbiota intestinal 
nas alterações do metabolismo e da fun-
ção imunológica do organismo, tendo por 
base as investigações já realizadas no seu 
Departamento. Para este especialista, «os 
fatores genéticos não são os únicos envol-
vidos no aumento do risco de desenvolver 
uma doença cardiometabólica familiar». 
Assim sendo, este orador vai apresentar 
novas descobertas que relacionam a  
microbiota intestinal à obesidade e ao risco 
cardiometabólico.

Segue-se a preleção do Prof. Michel Azizi, 
investigador na Unidade de Hipertensão 
do Hôpital Européen Georges-Pompidou 
e na Universidade Paris-Descartes, em 
França, que vai falar sobre o papel dos 
novos sistemas de cateter com energia de 
radiofrequência e ultrassons no campo da 
desnervação renal em doentes com HTA 
resistente. Os resultados de um ensaio clí-
nico realizado com estes novos sistemas 
mostram que a «desnervação renal combi-
nada com um tratamento anti-hipertensor 
padronizado diminui a pressão arterial sis-
tólica em aproximadamente 6 mmHg, com-
parando com o mesmo tratamento anti- 
-hipertensor por si só, durante seis meses», 
salienta Michel Azizi. ND

Mais evidências da relação entre stresse e HTA
É comummente aceite que as alterações cardiovasculares resultantes da pressão 
arterial elevada são responsáveis pela patologia cerebral e, mais tarde, pela 
disfunção cognitiva. No entanto, não é tão reconhecido que «a disfunção 
reguladora do cérebro pode ser considerada uma das causas do aumento da 
pressão arterial», como dá conta o Prof. Krzysztof Narkiewicz, investigador 
no Departamento de Hipertensão e Diabetologia da Universidade de Medicina 
de Gdansk, na Polónia. É esta a ideia que o especialista vai abordar na sua 
intervenção, advogando que «a libertação de adrenalina de forma repetida, 
que ocorre em períodos de stresse, poderá promover a produção facilitada 
de noradrenalina que, ao longo de muitos anos, poderá contribuir para a 
hipertensão arterial».

Prof. Stéphane Laurent, Prof. Krzysztof Narkiewicz, Dr. Fernando Pinto (moderador), Prof. Antonio Coca (moderador), Prof. Peter Nilsson e Prof. Michel Azizi
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As terapêuticas anticoagulantes e antiplaquetárias, a hiperuricemia, a obesidade e a dislipidemia na doença 
aterosclerótica em relação à HTA são os temas discutidos na mesa-redonda «Risco cardiovascular», que tem 
lugar na sala Neptuno, entre as 15h30 e as 17h00. A moderação está a cargo do Dr. Alberto Mello e Silva, 
diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Lisboa Oriental/Hospital de Egas Moniz, e do 
Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, cardiologista no Centro Hospitalar Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã.
por Marisa Teixeira

Atuar nas várias frentes do risco cardiovascular 

O Dr. Pedro Marques da Silva, in-
ternista no Centro Hospitalar de 
Lisboa Central/Hospital de San-
ta Marta, dá início a esta sessão 

para abordar a antiagregação plaquetária e 
a anticoagulação no doente com HTA. Uma 
das mensagens que quer salientar diz respei-
to à fibrilhação auricular (FA). «A HTA e a FA 
são situações clínicas que frequentemente 
coexistem e que estão arroladas a um risco 
significativo aumentado de acidente vascular 
cerebral [AVC]. A terapêutica anticoagulante 
oral é efetiva na redução do risco de AVC  
isquémico na FA, coexistindo com um risco 
hemorrágico», afirma este orador. 

A importância da HTA na FA ressalta assim, 
de acordo com Pedro Marques da Silva, como 
uma comorbilidade contributiva, talvez a 
mais significativa, incitando ao tratamento 
iterado, mantido e controlado da HTA e ao 
início justificado da terapêutica antitrombó-
tica. «A antiagregação plaquetária deverá ser 
discutida, reconhecendo-se as suas limita-
ções na eficácia e no falso sentido de segu-
rança», acrescenta. 

Segue-se a intervenção da Dr.ª Cristina  
Alcântara, internista no Centro Hospitalar 
Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria, com o 
tema «Hiperuricemia e HTA. Tratar? Porquê?». 
«A presença de níveis altos de ácido úrico no 

sangue é apontada há anos como um fator 
de risco cardiovascular, pois interfere em 
qualquer nível do sistema cardiovascular, es-
tando relacionada, por exemplo, com a insu-
ficiência renal e com a HTA.» Logo, o que se 
deve questionar, segundo esta especialista, é 
a existência ou não de benefícios em tratar a  
hiperuricemia. Sem adiantar muito, para 
criar algum fator-surpresa, Cristina Alcântara 
avança que «é algo controverso, mas parece 
haver benefícios em alguns grupos etários e 
situações específicas, quando os doentes se 
submetem à terapêutica da hiperuricemia».

obesidade e dislipidemia
Por sua vez, a Prof.ª Mariana Monteiro, vice- 
-presidente da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo da Obesidade, vai falar sobre o trata-
mento da obesidade nos doentes com HTA. 
De acordo com esta endocrinologista, «para 
a HTA associada à obesidade contribuem, 
entre outros, fatores renovasculares, que re-
sultam no aumento da reabsorção tubular de 
sódio, e fatores endócrinos, como a hiperin-
sulinemia e a hiperleptinemia, que são res-
ponsáveis por desencadear a hiperatividade 
do sistema nervoso simpático e do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona». 

O controlo da HTA no doente obeso requer, 
na opinião de Mariana Monteiro, «não só uma 

abordagem das alterações fisiopatológicas 
que a desencadearam, mas, essencialmente, 
o tratamento da obesidade como uma parte 
fundamental do plano terapêutico». Para o 
seu sucesso são essenciais alterações no esti-
lo de vida e medidas terapêuticas adicionais. 

Por fim, o Prof. Manuel Teixeira Veríssimo, 
presidente da Sociedade Portuguesa de Me-
dicina Interna e internista no Centro Hospita-
lar e Universitário de Coimbra, versará sobre 
o tema «Dislipidemia e hipertensão arterial – 
sinergia na doença aterosclerótica». «O risco 
resultante da associação destes dois fatores 
de risco é maior do que a soma aritmética 
dos mesmos.»

Esta situação deve-se, entre outras causas, 
à ação da dislipidemia sobre as artérias, que 
causa disfunção endotelial e perda da vaso-
motricidade fisiológica, agravando a HTA. Por 
outro lado, o efeito do fenómeno hipertensivo 
aumenta a permeabilidade do endotélio às 
lipoproteínas e facilita a oxidação das LDL, 
contribuindo para o processo aterosclerótico. 

«O efeito exponencial da associação destes 
fatores de risco tem sido evidenciado, sendo 
que alguns estudos mostraram que a asso-
ciação de dislipidemia e de HTA ligeiras com-
porta tanto ou mais risco quanto o aumento 
severo isolado de qualquer um destes fatores 
isoladamente», conclui. ND

NOTA: Os textos desta publicação estão escritos segundo as regras do novo Acordo Ortográfico. 
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siMPÓsio do sal: Dr. Rui Cernadas, 
Prof. Jorge Polónia, Dr. Fernando Pinto, 
Prof. José Mesquita Bastos, Prof. Luís 
Martins e Prof. Jorge Cotter

Nos intervalos, os congressistas 
aproveitam para trocar ideias na 
zona da exposição técnica

Um instante da distribuição do 
jornal Notícias Diárias

As sessões do Curso 
de Pós-graduação em  
Hipertensão arterial repetem 
o sucesso das edições anteriores,  
com as salas repletas  
de congressistas

Momentos 
do Congresso


