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Reduzir o consumo de sal e promover
a formação médica como prioridades

Aceda à versão digital

O combate à ingestão excessiva de sal continua a ser uma das maiores batalhas da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), que lançou
o objetivo de diminuir, até 2020, o consumo médio para menos de 10 gramas por dia. Em entrevista, o presidente da SPH, Prof. José
Mesquita Bastos (à direita), faz o balanço desta e de outras iniciativas que terão continuidade em 2016 (pág.14). O 10.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, cuja Comissão Organizadora é presidida pelo Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (à
esquerda), representa o ponto mais alto da atividade formativa da SPH ao longo do ano. O Simpósio Lusofonia (pág.4), as sessões conjuntas
com a European Society of Hypertension (pág.5), com o Working Group on Hypertension and the Brain desta entidade e com a Sociedade
Portuguesa de Neurologia (pág.6), e ainda com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (pág.8) e a Sociedade Portuguesa
de Cardiologia (pág.10) são alguns dos destaques da reunião.
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proxima-se o 10.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, a cuja Comissão Organizadora tenho a honra de presidir.
O evento assenta em quatro grandes pilares. Um
deles é o Curso de Introdução à Investigação Clínica, no qual serão abordados dois temas: «Emergência versus urgência hipertensiva» e «HTA secundária: o que modifica na prática». Outro pilar
é o 5.º Curso de Pós-graduação em HTA e Risco
Cardiovascular Global, que terá como temas a
cronoterapia, a avaliação da relação custo/eficácia no doente hipertenso, a fibrilhação auricular
e o seguimento do doente com HTA. Os participantes que assistam a pelo menos 75% do tempo
destas duas formações receberão o certificado da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), um
aspeto com valor curricular importante, sobretudo para internos e jovens especialistas.
Um terceiro e nuclear pilar do nosso 10.º Congresso é a Sessão Magna da SPH com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
O público-alvo principal desta sessão, que já se
tornou num marco de relevo em todos os nossos
congressos, são os internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF). O doente hipertenso é seguido, maioritariamente, pelos cuidados
de saúde primários e queremos ajudar estes profissionais a aprofundarem os seus conhecimentos sobre a avaliação e o tratamento dos doentes
nesta área.
O pilar que me falta referir é a aposta na lusofonia, ou seja, na partilha de experiências e
preocupações com os restantes países de língua
portuguesa na área da HTA. Esta é, aliás, uma das
orientações principais da SPH e consubstancia-se em sessões como o Simpósio Lusofonia e
o Simpósio Luso-Brasileiro. Mas a colaboração
além-fronteiras não se limita a estes países e
também teremos as já habituais sessões conjuntas com a European Society of Hypertension
(ESH) e com o seu Working Group on Hypertension and the Brain, além do Simpósio Luso-Húngaro, que também já se transformou num
clássico de enorme valor para ambos os países.
A afirmação internacional da SPH é fundamental
para o seu crescimento e para mostrar ao mundo aquilo que se tem feito para travar a principal
causa de morte em Portugal.
Orgulha-nos muito o facto de termos oradores
que são figuras internacionais incontornáveis

Ficha Técnica

na área da HTA, cujo contributo vai abrilhantar
ainda mais o nosso Congresso. É o caso do Prof.
Franz Messerli, dos EUA, e do Prof. Roberto Ferrari,
de Itália, que já foi presidente da European
Society of Cardiology, que farão palestras dedicadas, respetivamente, aos mitos na área da HTA
e à importância da alimentação dos doentes.
Este ano, a conferência inaugural será proferida
pelo Prof. Enrico Agabiti-Rosei, atual presidente
da ESH, e a conferência de encerramento f icará
a cargo do Prof. Alberto Zanchetti, especialista
italiano que muito nos honra com a sua presença recorrente nos nossos congressos e com o
modo caloroso como sempre demonstra o seu
agrado por regressar a Portugal.
Preparar um Congresso com esta dimensão
é um desafio exigente. No entanto, se os congressistas participarem com o mesmo gosto e
empenho que a nossa equipa está a colocar na
organização, estaremos, sem dúvida, perante
um grande sucesso, à semelhança dos anos
anteriores.

Encontramo-nos em Vilamoura!
Manuel de Carvalho Rodrigues

Presidente da Comissão Organizadora
do 10.º Congresso Português de Hipertensão
e Risco Cardiovascular Global
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«O programa científico é ambicioso e abrangente»
É com satisfação que o Dr. Fernando Pinto, anterior presidente da SPH e
cardiologista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São
Sebastião, tem assistido ao crescimento do número de participantes no Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. Convidado a
partilhar as suas expectativas sobre a edição deste ano, destaca o reforço do
Projeto Lusofonia e os já habituais cursos formativos.
por Luís Garcia

Quais as suas expectativas para
o 10.º Congresso da SPH?
Acredito que este Congresso vai seguir a trajetória de desenvolvimento dos anteriores, com o
aumento progressivo do número de inscritos e
de abstracts submetidos e apresentados. Tenho
a expectativa de que continue a ser um grande
encontro de médicos de várias especialidades,
que procuram debater e melhorar o tratamento
do maior flagelo da saúde portuguesa – a hipertensão arterial [HTA], que atinge quase metade
dos adultos, com consequências dramáticas.
Creio que a Comissão Organizadora e a Direção
da SPH delinearam um programa científico ambicioso e abrangente.

O facto de este evento atrair uma assistência multidisciplinar é importante?
Sem dúvida! Aliás, essa é uma das pedras basilares desde a fundação da SPH. A maioria dos doen-

tes é acompanhada pelo médico de família, mas,
em alguns casos, há necessidade de envolver
outras especialidades, desde a Medicina Interna
à Nefrologia, passando pela Cardiologia e a Endocrinologia, e até a Cirurgia. Estas especialidades
complementam-se e devem ser parceiras para
obter o melhor tratamento possível. Por outro
lado, porque se compreendeu que o hipertenso
não tem apenas HTA, o Congresso passou a integrar a discussão sobre outros fatores de risco e
comorbilidades, como a diabetes e a dislipidemia.

Que benefícios traz a colaboração com
especialistas estrangeiros, outra «imagem
de marca» deste Congresso?
As diferentes Direções da SPH têm conseguido
sedimentar as relações já existentes e adicionar
novas colaborações com sociedades congéneres nacionais e internacionais. A primeira ponte
foi estabelecida com a Sociedade Europeia de

Dr. Fernando Pinto

Hipertensão, mas as relações com a Hungria
e o Brasil também já estão muito sedimentadas. Fico satisfeito por verificar que, este ano, o
Projeto Lusofonia, lançado em 2015, vai ser reforçado, com a transmissão do Congresso, em
tempo real, para mais cidades e para um novo
país, Cabo Verde, que se junta a Angola, Brasil e
Moçambique. NP

OPINIÃO

Hipertensão nas pequenas artérias
Prof. Enrico Agabiti-Rosei
Presidente da Sociedade Europeia de Hipertensão
Diretor do Departamento de Ciências Clínicas e Experimentais da Universidade de Brescia, em Itália
Preletor da conferência inaugural do Congresso (25 de fevereiro, entre as 18h30 e as 19h00)

O

aumento da espessura da parede arterial associado à redução do lúmen
tem um papel importante no aumento
da resistência vascular, podendo também ser
uma resposta adaptativa ao crescimento da carga hemodinâmica. Nos últimos anos, muitos estudos experimentais indicam que as mudanças
de estrutura nas pequenas artérias com HTA são
consequência de uma remodelagem eutrófica
ou hipertrófica (rearranjo da mesma quantidade
de material da parede em torno de um lúmen
estreitado ou hipertrofia/hiperplasia das células
do músculo liso, respetivamente).
Os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da remodelagem microvascular ainda
são pouco conhecidos. Contudo, recentemente,
foi demonstrado um papel importante do sistema imunitário inato e adotivo. Alguns subtipos de linfócitos, tais como o TH1 ou o TH17,
parecem exercer um papel promotor em termos
de desenvolvimento das alterações estruturais

DR

microvasculares. Já os linfócitos T reguladores
parecem ser capazes de proteger os vasos dos
danos hipertensivos e até prevenir o desenvolvimento de HTA, pelo menos em modelos animais.
O interesse dos investigadores tem-se focado, também, nas propriedades anticontráteis
da gordura perivascular. Estas, provavelmente
mediadas pela produção local de adiponectina,
parecem perder-se na obesidade e em outras
situações clínicas devido ao aumento do stresse
oxidativo/inflamação de baixo grau.
A demonstração da importância do prognóstico de alterações estruturais em artérias subcutâneas de baixa resistência foi estendida a
doentes com HTA e risco cardiovascular de nível
baixo-médio, bem como a doentes que sofreram
eventos cardiovasculares. Em paralelo, a possível regressão das alterações vasculares é um
target atraente no tratamento anti-hipertensor.
Uma normalização completa da estrutura arterial de baixa resistência foi verificada em doen-

tes hipertensos, após uma prolongada e efetiva
terapêutica com bloqueadores dos canais cálcio
dihidropiridínicos, inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos recetores da angiotensina. Não se observou qualquer efeito com os betabloqueantes ou com os
diuréticos, apesar de uma redução semelhante
da pressão arterial. Porém, estudos prospetivos
com abordagens menos invasivas são necessários para clarificar se estas alterações estruturais
em artérias de pequena resistência podem ser
consideradas biomarcadores na avaliação do
tratamento anti-hipertensor.
Recentemente, foi proposta uma forma de
avaliação não invasiva que contempla a morfologia arterial retiniana através da fluxometria
por laser Doppler. As informações fornecidas parecem ser semelhantes às obtidas com métodos
de avaliação invasivos, abrindo assim perspetivas clínicas interessantes no sentido da estratificação do risco em doentes hipertensos. NP
Janeiro 2016
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Laços lusófonos crescem no combate à HTA

Prof. Pedro Cunha

Prof. Albertino Damasceno

Prof.ª Lucélia Magalhães

A interligação entre os diferentes países da comunidade lusófona na luta contra a hipertensão arterial e o risco cardiovascular global vai estar em foco no Simpósio Lusofonia, um dos pontos altos do primeiro dia do 10.º Congresso da SPH.

T

por João Paulo Godinho
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rês continentes, cinco países e um
desígnio comum: combater a expansão da hipertensão arterial (HTA) e do
risco cardiovascular global no espaço
lusófono. Este é o mote do Simpósio Lusofonia,
que vai reunir, no dia 25 de fevereiro, entre
as 17h00 e as 18h00, representantes de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e do estreante
este ano Cabo Verde. Sob a presidência do Prof.
Pedro Cunha, secretário-geral da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão, esta sessão vai
explorar as diferentes realidades e fazer da troca de experiências um ponto de partida para
melhorar a resposta a estes problemas comuns.
Os palestrantes (Dr.ª Vanda Azevedo, de Cabo
Verde; Dr. José Roberto Santos, de Angola;
Prof. Albertino Damasceno, de Moçambique; e
Prof. Luiz Bortolotto, do Brasil) «tentarão apresentar uma imagem do que se passa em relação
à HTA e ao risco cardiovascular nos seus países,
para que se possa estabelecer similitudes e
diferenças na abordagem aos doentes», explica
Pedro Cunha. O que une e o que separa as nações lusófonas perante a HTA será alvo de debate. «A única semelhança está no facto de serem
todos países de expressão portuguesa. Já as

diferenças são várias, em termos de localização,
estruturas de desenvolvimento e sistemas de
saúde, por exemplo», sublinha este presidente
do Simpósio Lusofonia.
Enaltecendo o contributo dos representantes
estrangeiros, Pedro Cunha destaca a importância
do «conhecimento das estratégias de combate às
doenças cardiovasculares nos diferentes países».
«Neste simpósio, vamos tentar compreender de
que forma cada país geriu o desenvolvimento
destas estratégias, como é que isso lhe permitiu
evoluir no controlo da doença cardiovascular e
de que forma é que as experiências de uns e de
outros podem ou não ser benéficas», antecipa.

As realidades em África e no Brasil
O Prof. Albertino Damasceno, docente na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo
Mondlane e cardiologista no Hospital Central de
Maputo, é um dos moderadores e palestrantes
deste Simpósio Lusofonia. Comentando a realidade da HTA nos países africanos de língua
portuguesa, o especialista ressalva que este é
um problema que se faz sentir cada vez mais
na população africana. «África tem as maiores
prevalências de HTA no mundo e é o continente

Congresso transmitido para o mundo lusófono

Dando seguimento ao Projeto Lusofonia, que se estreou no Congresso do ano passado
e visa a partilha de experiências na área da HTA entre os vários países de expressão
portuguesa, o 10.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global
vai ser transmitido, em tempo real e via online, para congressistas de mais quatro
países. A Angola, Moçambique e Brasil, que aderiram a este projeto no ano passado,
junta-se agora Cabo Verde. Além de mais um país, o 10.º Congresso da SPH vai chegar a mais cidades.

Estes são os pontos de transmissão em cada país:

•B
 rasil – Salvador da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Porto Alegre;
•M
 oçambique – Maputo;
•A
 ngola – Luanda, Huambo e Benguela;
•A
 rquipélago de Cabo Verde – em definição nesta fase, mas prevê-se a transmissão
para várias ilhas.

onde a pressão arterial está menos controlada»,
afirma.
«A HTA é ainda uma situação nova nestes países, porque, até há pouco tempo, o problema
de saúde dominante eram as doenças infeciosas.
Além disso, os hábitos de vida, que eram mais
saudáveis numa África predominantemente rural,
mudaram completamente, fruto deste processo
de urbanização extremamente rápido e desorganizado. A consequência foi o aparecimento
de novos fatores de risco cardiovascular, entre
os quais – e com especial relevo – a HTA», nota o
cardiologista moçambicano, evidenciando também o baixo nível de literacia da população em
geral. Paralelamente, há uma condição genética
que agrava a situação nos países africanos: «A
população negra tem maior predisposição para a
sensibilidade ao sal, o que faz com que a HTA surja numa fase mais precoce da vida e esteja associada a mais complicações do que na população
caucasiana», afirma Albertino Damasceno.
Também em entrevista ao Notícias Prévias, a
outra moderadora do Simpósio Lusofonia (Prof.ª
Lucélia Magalhães, cardiologista em Salvador da
Bahia, no Brasil) defende que «traçar o perfil epidemiológico da HTA e dos fatores de risco cardiovascular nos países lusófonos permitirá descrever
quais as faixas etárias e o género com maior incidência». Assim, poder-se-á comparar as realidades
das diferentes populações e abrir caminho a estudos independentes sobre políticas públicas de
saúde adequadas para os vários países lusófonos.
Afirmando que a abordagem das doenças
cardiovasculares «é um grande desafio no Brasil», Lucélia Magalhães acredita que «o entendimento das diversidades políticas e culturais»
dos vários países lusófonos «pode resultar na
mobilização conjunta pela redução dos problemas cardiovasculares». E conclui: «Pensar na
construção de uma nova identidade lusófona na
área cardiovascular fica cada vez mais real a cada
Simpósio Lusofonia que se organiza.» NP

26 de fevereiro

O estado da arte em 2016

A sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a European Society of Hypertension (ESH), a
decorrer no dia 26 de fevereiro, entre as 09h00 e as 10h30, traz a Vilamoura vários especialistas internacionais para
discutir os últimos desenvolvimentos no tratamento e no controlo da hipertensão arterial (HTA) num contexto de risco
cardiovascular global, assim como as estratégias de motivação para os doentes em tratamento e as diferenças entre
os múltiplos perfis de hipertensos.

I

por João Paulo Godinho
ntitulada «O estado da arte em 2016», a
sessão conjunta da SPH com a ESH deste
ano será moderada pelo Prof. José Mesquita Bastos, presidente da SPH e chefe
de serviço de Cardiologia no Centro Hospitalar
do Baixo Vouga, e o Prof. Enrico Agabiti-Rosei,
presidente da ESH e diretor do Departamento
de Ciências Clínicas e Experimentais da Universidade de Brescia, em Itália.
Sendo o primeiro orador, o Prof. Peter Nilsson,
investigador no Departamento de Ciências Clínicas da Universidade de Lund/Hospital Universitário de Skane, em Malmo, Suécia, vai abordar
o controlo dos fatores de risco na diabetes tipo 2
e fazer uma atualização deste tema através da
apresentação de vários estudos. «Em 2015, novas evidências de ensaios clínicos contribuíram
para uma melhor compreensão do controlo dos
fatores de risco na diabetes tipo 2. A redução
intensa do colesterol LDL com a associação de
estatina a ezetimiba revelou-se bem-sucedida

Prof. Peter Nilsson

em diabéticos no estudo IMPROVE-IT [IMProved
Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial]», refere o especialista sueco.
No mesmo sentido, Peter Nilsson cita ainda os
estudos TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular
Outcomes with Sitagliptin) e SAVOR (Saxagliptin
Assessment of Vascular Outcomes Recorded) para
exemplificar os avanços nesta área. «A utilização
de sitagliptina versus placebo no estudo TECOS
demonstrou segurança em doentes com diabetes tipo 2 e sem efeitos adversos. Já o estudo
SAVOR concluiu que a saxagliptina não se associa a um risco aumentado de insuficiência cardíaca congestiva.» Este orador nota, assim, que as
evidências dos recentes ensaios reforçam a importância do controlo dos vários fatores de risco
nos doentes com diabetes tipo 2, no sentido da
prevenção dos eventos cardiovasculares.

A motivação como arma terapêutica
Em seguida, a palestra do Prof. Krzysztof
Narkiewicz, investigador no Departamento de
Hipertensão e Diabetologia da Universidade
de Medicina de Gdansk, na Polónia, intitulada
«Como motivar o doente para melhorar a compliance?», vai debater o valor de uma abordagem clínica motivacional no tratamento da HTA.
«Motivar os doentes é o ponto crucial no tratamento crónico. Há dois aspetos fundamentais:
a empatia e o estabelecimento de uma relação
de parceria, porque, numa doença crónica, os
médicos tornam-se nos mentores dos doentes»,
refere.
Adepto de uma postura de abertura e frontalidade, o especialista polaco defende que «o
médico deve explicar claramente os benefícios
e os riscos do tratamento». E dá o seu exemplo:
«Falo aos meus doentes de outros casos, de experiências e de histórias de sucesso de modo a
motivá-los para o tratamento. É muito importante salientar os progressos e explicar tudo de
forma muito simples. Acredito que os doentes
também estão à procura deste tipo de informa-

DR

Prof. Josep Redon

«Vários estudos mostram que a empatia
entre médico e doente
pode aumentar o controlo dos fatores de
risco cardiovascular»
Prof. Krzysztof Narkiewicz

ção.» Krzysztof Narkiewicz sustenta-se também
em «vários estudos que mostram que a empatia
entre médico e doente pode aumentar o controlo dos fatores de risco cardiovascular».
O orador que vai fechar esta sessão é o Prof.
Josep Redon, chefe de serviço de Medicina
Interna no Hospital Clínico de Valência, em
Espanha, e ex-presidente da ESH, com o tema
«O hipertenso coronário é diferente do hipertenso comum». NP

Evidência de não diabéticos para diabéticos tipo 2

Uma das conclusões que o Prof. Peter Nilsson também contemplará na sua palestra
é do estudo SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) que, apesar de ter sido
realizado em doentes com HTA não diabéticos, poderá vir a ajudar os doentes com
diabetes tipo 2. «Segundo este estudo, um controlo intenso da pressão arterial (<120
mmHg) é mais benéfico para a redução do risco cardiovascular do que um controlo
menos intenso (<140 mmHg). Agora, é preciso debater se estas conclusões podem
ser extrapoladas para os doentes com diabetes tipo 2», afirma Peter Nilsson.
Prof. Krzysztof Narkiewicz
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Ligação entre a HTA
e as doenças neurológicas
Depois da estreia no ano passado, o Congresso da SPH volta a contar em 2016 com a sessão conjunta da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (SPH) com o Working Group on Hypertension and the Brain da European Society of
Hypertension (ESH) e a Sociedade Portuguesa de Neurologia (SPN). Centrada no tema «AVC e função cognitiva –
uma realidade a ter em conta nos cuidados de saúde primários», esta sessão vai decorrer no dia 26 de fevereiro,
entre as 09h00 e as 10h30.
por João Paulo Godinho
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A

Prof. Vitor Oliveira

interligação entre a hipertensão
arterial (HTA) e as doenças neurológicas, nomeadamente o acidente
vascular cerebral (AVC), continua a
ser uma forte preocupação para a comunidade
médica. Foi a pensar nisso que a SPH decidiu
apostar na realização, no seu Congresso, de
uma sessão conjunta com o Working Group on
Hypertension and the Brain da ESH e a SPN, que
este ano vai ser moderada pelos presidentes
destas duas últimas entidades: os Profs. Antonio
Coca e Vitor Oliveira, respetivamente.
Os oradores e respetivos temas serão os seguintes: Prof.ª Ana Catarina Fonseca, neurologista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospi-

Principais
consequências
neurológicas da HTA

• Acidente vascular cerebral
• Encefalopatia hipertensiva
• Demência vascular
• Leucoencefalopatia
• Hiperintensidade da substância
branca
• Micro-hemorragias silenciosas

tal de Santa Maria («HTA no AVC hemorrágico»);
Dr.ª Cristina Sierra, internista na Unidade de
Hipertensão e Risco Cardiovascular do Hospital
Clínic de Barcelona («Lesão cerebral precoce e
HTA essencial»); e Prof. Darius Gasecki, neurologista e docente na Universidade de Medicina de
Gdansk, na Polónia («Resposta hipertensiva aguda no acidente isquémico transitório»).
Explicando o tema escolhido para esta sessão,
o Prof. Vitor Oliveira salienta que «a função cognitiva pode ser alterada por um único AVC». Já a
repetição de múltiplos AVC ao longo do tempo
pode resultar em demência vascular, que «é a
segunda causa mais importante de demência, a
seguir à doença Alzheimer». No entanto, não são
apenas os AVC que podem provocar lesões cerebrais, como explica este neurologista no Centro
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria: «Mesmo sem haver AVC, a própria HTA pode
causar danos no cérebro.»
Os cuidados de saúde primários estão na primeira linha do combate a esta realidade, como
defende Vitor Oliveira: «Os médicos de Medicina
Geral e Familiar, ao empenharem-se no combate aos fatores de risco vascular – e o principal
entre eles é a HTA –, contribuem decisivamente
para a diminuição destas alterações, pois a HTA,
mesmo sendo ligeira, moderada ou parcialmente tratada, continua a ser agressiva para o
cérebro.» Segundo este especialista, a HTA tem
um papel catalisador em processos de demência que «poderiam não se manifestar ou manifestar-se mais tardiamente». Embora o AVC seja
a consequência mais associada aos riscos da
HTA, esta condição pode derivar em outros tipos de lesões cerebrais precoces, como a encefalopatia hipertensiva e a leucoencefalopatia.

Papel dos cuidados de saúde primários
O outro moderador da sessão, Prof. Antonio
Coca, que exerce na Unidade de Hipertensão do
Instituto de Medicina Interna e Dermatologia do
Hospital Clínic (IDIBAPS) da Universidade de Barcelona, refere que a HTA induz «mudanças estruturais de médio e longo prazo nas artérias cerebrais de pequeno calibre, desembocando em
lesões silenciosas responsáveis pela isquemia,
como a hiperintensidade da substância branca
e a micro-hemorragia silenciosa».
O também presidente do Working Group on
Hypertension and the Brain da ESH salienta as

Prof. Antonio Coca

«É fundamental
detetar o comprometimento cognitivo
em estágios iniciais,
quando a HTA está
pouco desenvolvida,
através de testes psicológicos simples»
Prof. Antonio Coca
evidências que suportam que «os tratamentos
anti-hipertensores e o controlo da pressão arterial podem retardar a progressão das lesões
cerebrais silenciosas». Passando este conhecimento à ação dos cuidados de saúde primários,
Antonio Coca apela a duas atitudes indispensáveis destes médicos. Primeiro: «Detetar o comprometimento cognitivo em estágios iniciais,
quando a HTA está pouco desenvolvida, através
de testes psicológicos simples.» Segundo: «Uma
vez detetado o problema, normalizar a pressão
arterial de forma estável e prolongada.» Assim,
o tratamento e o controlo rigoroso da HTA podem reduzir os efeitos na função cognitiva e a
demência na população idosa. NP
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Êxito das relações luso-húngaras
www.sphta.org.pt

«Duas sociedades: uma realidade, uma história de sucesso» é o tema do Simpósio Luso-Húngaro, no dia 26 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00. Nesta
sessão, serão discutidos temas como o valor preditivo do índice tornozelo-braquial no hipertenso, o efeito dos anti-inflamatórios não esteroides no risco cardiovascular global e a monitorização ambulatória da pressão arterial.

PROGRAMA PROVISÓRIO

por Luís Garcia

A

história das relações entre a Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (SPH) e a
Sociedade Húngara de Hipertensão
(SHH) conta já com oito anos. Tudo começou
em 2008, quando o Prof. Luís Martins, então presidente-eleito da SPH, convidou o Prof. Csaba
Farsang, presidente honorário vitalício da SHH,
a fazer uma palestra sobre adesão à terapêutica
no 2.º Congresso Português de Hipertensão. No
ano seguinte, seria a vez de Luís Martins participar no Congresso da SHH e rapidamente as
duas direções resolveram organizar os Simpósios Luso-Húngaros, que se realizam em todos
os congressos de ambas as sociedades.

Csaba Farsang e Luís Martins, que serão os
moderadores do Simpósio Luso-Húngaro do
10.º Congresso da SPH, não têm dúvidas quanto
às mais-valias desta colaboração para as comunidades médicas de ambos os países. O diretor
do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar
de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, considera que
os especialistas portugueses têm aprendido
muito em termos científicos com a Hungria, que
era «um centro de referência dentro dos países
da União Soviética», e que a colaboração com a
SHH foi «fundamental para o rápido crescimento
da notoriedade da SPH a nível europeu».

Programa do Simpósio

• «Valor preditivo do índice tornozelo-braquial no hipertenso» (Dr.ª Katalin Farkas)
• «Hipertensão na mulher» (Prof. Dënes Päll)
• «Hipertensão e diabetes à luz das novas guidelines» (Dr. György Ábrahám)
• «Anti-inflamatórios não esteroides e risco cardiovascular global» (Prof. Csaba Farsang)
• «Monitorização ambulatória da pressão arterial: Quando? Porquê? Para quem?»
(Prof. José Mesquita Bastos)

Prof. Luís Martins e Prof. Csaba Farsang

Por sua vez, os húngaros têm procurado replicar os modelos de intervenção portugueses
com vista à redução do consumo do sal. «Portugal conseguiu diminuir o teor de sal do pão e,
em 2010, também iniciámos, na Hungria, uma
campanha nacional para a redução do consumo
de sal, com o aumento de impostos e a proibição da venda de alimentos com alto teor de sal
a crianças. Em 2014, também foi proibida a colocação de saleiros nas mesas dos restaurantes»,
refere Csaba Farsang. NP

OPINIÃO

Desmistificar equívocos
na área da HTA

Prof. Franz Messerli
Docente no Departamento de Cardiologia da Icahn School of Medicine, no Mount Sinai Health Medical
Center, em Nova Iorque
Preletor na conferência «Hipertensão: factos, ficção e tolices», no dia 26 de fevereiro, às 18h30

A

prevalência da HTA é elevada e suscetível de aumentar com o envelhecimento e o crescimento da prevalência
da obesidade e de outros fatores de risco cardiovascular. Apesar disso, os benefícios da terapêutica anti-hipertensora foram estabelecidos
com base num conjunto robusto de evidência.
As taxas de diagnóstico, tratamento e controlo
da HTA têm vindo a melhorar nas últimas décadas, embora estejam ainda longe de ser as adequadas. No entanto, são várias as ideias erradas
que persistem na prática clínica, principalmente nas áreas em que a evidência é escassa
ou mal interpretada.
Ao longo da minha comunicação, vou comentar várias conceções erradas que persistem,
nomeadamente: 1) A hidroclorotiazida é o diurético tiazídico mais útil e versátil; 2) As tiazidas

não são eficazes no tratamento da HTA na doença renal avançada; 3) A atividade adrenérgica é um alvo major no tratamento primário
da HTA; 4) Quanto mais completo for o bloqueio
do sistema renina-angiotensina, maiores serão
os benefícios; 5) O edema periférico, um efeito

adverso frequente dos bloqueadores dos canais
de cálcio, pode ser mitigado mais eficazmente
com terapêutica diurética concomitante; 6) A
terapêutica anti-hipertensora causa disfunção
erétil; 7) Quanto mais baixo for o valor da pressão arterial, melhor. NP

Ideias a reter

• A hidroclorotiazida deve ser evitada, sobretudo como tratamento de primeira linha.
Quando são utilizados diuréticos, é preferível optar pela clortalidona ou pela indapamida;
• Há pouca ou nenhuma evidência de que reduzir a pressão arterial por intermédio da
diminuição da atividade simpática se traduz numa redução significativa dos outcomes
clínicos na hipertensão sem complicações;
• A terapêutica combinada com inibidores da enzima conversora da angiotensina demonstrou reduzir o edema periférico induzido pelos bloqueadores dos canais de cálcio;

• As metas de pressão arterial ideais para um grupo amplo de doentes hipertensos
continuam a ser debatidas.

Janeiro 2016
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Mudar o panorama do risco
cardiovascular pelo diálogo

A

8

importância do diálogo entre especialistas na área do risco cardiovascular será
o tema central da sessão magna da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), marcada para o dia 27 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00. As palestras ficarão
a cargo do Dr. Pedro Damião, médico na Unidade de Saúde Familiar (USF) Aveiro-Aradas, e
do Dr. José Carlos Marinho, médico na USF Santa
Joana, também em Aveiro.
Segue-se a discussão de casos clínicos, que
vão ser apresentados pelo seguinte painel:
Prof. Agostinho Monteiro (cardiologista no Porto), Dr.ª Joana Campina (especialista de Medicina
Geral e Familiar em Lisboa), Dr.ª Teresa Fonseca
(internista em Lisboa) e Dr. Vítor Paixão Dias
(internista em Vila Nova de Gaia). «O diálogo entre os diferentes profissionais é, provavelmente,
um dos motores que levará à alteração do panorama da orientação do risco cardiovascular»,
frisa Pedro Damião. Este médico acredita que
o crescente interesse nesta área por parte das
diferentes especialidades médicas vai «traduzir-se numa melhoria significativa dos cuidados de
saúde prestados como um todo».

Dr. Pedro Damião

Dr. José Carlos Marinho

Por sua vez, José Carlos Marinho sublinha o
«estreitamento de laços através da discussão
interpares de dois níveis de prestação de cuidados que são parceiros no tratamento da hipertensão» como o principal objetivo desta sessão. Defensor de uma linguagem comum entre
os médicos que se dedicam a estas patologias
e de que as normas de orientação clínica poderão ser uma ferramenta interessante para este

objetivo, este palestrante deixa ainda um apelo
à melhoria das condições para os profissionais de Medicina Geral e Familiar: «Se tivéssemos algumas ferramentas, como aparelhos
de monitorização ambulatória da pressão arterial, disponíveis nos centros de saúde, poderíamos melhorar a nossa capacidade de diagnóstico e de otimização da terapêutica.» NP
João Paulo Godinho

OPINIÃO

Dieta mediterrânica –
a alimentação como «medicamento»
DR

P

Prof. Roberto Ferrari
Diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário de Ferrara, em Itália
Preletor da conferência que decorre no dia 27 de fevereiro, entre as 18h30 e as 19h00,
intitulada «Que alimentação para o hipertenso dos nossos dias»

rovavelmente, não há uma alimentação
específica para doentes hipertensos,
além da limitação óbvia e bem conhecida da ingestão de sal. Todavia, a hipertensão
arterial (HTA) é um fator de risco para a doença
arterial coronária, portanto, a dieta mediterrânica será, provavelmente, a sugestão mais lógica. Esta dieta teve origem com o Seven Countries Study, levado a cabo na década de 1950, e
liderado por Ancel Keys, nutricionista em Salerno, que notou um desempenho cardiovascular
muito melhor nos habitantes do sul de Itália e da
ilha de Creta, na Grécia, do que nos do norte da
Europa, atribuindo esse resultado ao maior consumo de azeite, pão, fruta, vegetais e cereais.
Atualmente, o conceito da dieta mediterrânica está bem definido e é representado pela
pirâmide alimentar. As suas principais caracte-

rísticas são: abundância de alimentos vegetais
(frutas, legumes, cereais integrais e leguminosas); o azeite como principal fonte de gordura;
pão, peixe e aves consumidos em quantidades
baixas a moderadas; consumo relativamente
baixo de carne vermelha; e uma ingestão moderada de vinho durante a refeição.
Neste contexto, a palavra mediterrânica pode
ser confusa, sendo que mais de 20 países são
banhados pelo mar Mediterrâneo, cada um com
a sua própria culinária. Isto porque a gastronomia corresponde à identidade de uma nação,
de uma região, de uma família e até de um indivíduo. Assim, pizza e esparguete são alimentos
associados a Itália, húmus a Magrebe, paella a
Espanha, bacalhau a Portugal, e assim por diante. Então, qual é a dieta mediterrânica – pizza ou
paella? Nenhuma delas e todas ao mesmo tem-

po. Isto porque a dieta mediterrânica se refere
aos ingredientes e não ao prato final. E, entre
todos eles, é o azeite que confere a verdadeira
identidade da dieta mediterrânica.
Além disso, é importante não subestimar os
positivos efeitos psicológicos da tradição mediterrânica, com beleza abundante, frescura, relaxamento e… siestas! Nos dias de hoje, contudo,
enfrentamos uma antítese moderna na alimentação e no estilo de vida: rápido versus lento, preservação versus frescura; grandes quantidades versus
equilíbrio saudável, etc. No entanto, na dieta mediterrânica, a ênfase é colocada nas pequenas
porções, na frescura, no equilíbrio e no prazer de
comer, talvez num jardim ou num local à beira-mar. E isto é que é tão bom neste regime – a comida transformada em “medicamento”, cruzando
os conceitos de beleza, harmonia e equilíbrio. NP
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Consumo excessivo de sal:
um problema antigo que se mantém atual
Tivoli Marina Vilamoura - Algarve

www.sphta.org.pt

Fator decisivo na hipertensão arterial (HTA), o elevado consumo de sal tem uma história antiga, que se mantém na
atualidade. No Simpósio do Sal, que decorrerá no dia 27 de fevereiro, entre as 11h00
e as PROVISÓRIO
12h00, dois precursores da
PROGRAMA
luta contra este fator de risco – o Prof. Fernando de Pádua e o Prof. Graham MacGregor – vão invocar as suas memórias de décadas de trabalho nesta área.

N

por Luís Garcia

efrologista e professor de Medicina Cardiovascular no Wolfson Institute of Preventive Medicine, em
Londres, Graham MacGregor foi o
fundador e é o atual presidente do Consensus
Action on Salt and Health (CASH) e do World
Action on Salt and Health (WASH). No Simpósio
do Sal, este especialista vai recordar a experiência britânica na diminuição da ingestão salina,
com vista a reduzir a pressão arterial (PA). Iniciada em 1996, esta estratégia passou pela definição de teores de sal cada vez mais reduzidos
para vários grupos de produtos, envolvendo a
própria indústria alimentar. «Foram acordadas
reduções de 10 a 15% em quatro anos. No entanto, ao final de dois anos, redefinimos a meta
para um valor ligeiramente mais baixo – e assim
sucessivamente», recorda Graham MacGregor.
Como a redução foi lenta, permitindo a adaptação do paladar dos consumidores, o processo
decorreu com naturalidade. «A grande maioria
da população não soube sequer o que se estava a
passar, mas, quando vai hoje às compras, leva para
casa produtos com menos 30 a 40% de sal. Foi uma
política de saúde brilhante: a PA desceu, o número de mortes por acidente vascular cerebral (AVC)
também e a indústria alimentar não se ressentiu,
porque as pessoas continuaram a comprar os mesmos alimentos», refere o especialista britânico.
Olhando para a realidade portuguesa, Graham
MacGregor considera que ainda há muito a fazer, mas basta que exista vontade das várias partes envolvidas para que o cenário se altere. «Em

primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para
o problema, de modo a que os políticos se sintam pressionados a passar à ação. Esta estratégia funciona e o efeito da legislação portuguesa
sobre o teor de sal do pão demonstra-o. Só é lamentável que, quando a limitação de 1,4 gramas
de sal por cada 100 gramas de pão entrou em
vigor, não se tenha evoluído para um alvo mais
ambicioso. No Reino Unido, por exemplo, esse
valor é de 0,9 gramas.»

Quatro décadas de alerta em Portugal
No nosso País, ao falar da história do combate
ao consumo excessivo de sal é inevitável mencionar o pioneiro Fernando de Pádua, que presidirá a este Simpósio. Em 1972, este cardiologista
iniciou um programa regular de televisão sobre
saúde, fazendo da necessidade de ingerir pouco
sal e não fumar duas bandeiras que não largou
até hoje. Na altura, a sua presença constante no
pequeno ecrã foi muito bem recebida pela população, mas vista com desconfiança pela classe
médica. «Os meus colegas diziam que eu queria protagonismo e que a PA era um problema
dos médicos, não das pessoas. Já a população
achou ótimo ter um professor a falar sobre estes
temas. Ainda hoje sou constantemente parado
na rua por pessoas que me contam histórias e
agradecem porque um familiar deixou de fumar
ou foi ao médico depois de me ouvir», conta o
fundador e presidente do Instituto Nacional de
Cardiologia Preventiva e da Fundação Professor
Fernando de Pádua.

Resultados das políticas
de redução do sal
Em Portugal

O consumo médio diário de sal
passou de 11,9 para 10,7 gramas
em 6 anos (entre 2006 e 2012)

No Reino Unido

Redução de 9,5 para 8,1 gramas
do consumo médio diário de sal
em 10 anos (entre 2001 e 2011)

9

Prof. Fernando de Pádua e Prof. Graham MacGregor

Agradado por ver a Organização Mundial da
Saúde reconhecer o sal como «a adição mais
gravosa do mundo» e serem dados alguns passos importantes no combate a este problema
em Portugal, Fernando de Pádua considera,
no entanto, que o caminho a percorrer ainda é
longo. «Conseguimos evitar milhares de mortes
com a aproximação à população através da comunicação social, mas falta-nos obter maiores
reduções, como os ingleses, uma vez que ainda estamos entre os povos europeus que mais
sal consomem. Precisamos de atuar particularmente na população sub-20, porque é na infância e na juventude que se adquirem os bons e os
maus hábitos», defende.
O Simpósio do Sal contará também com a
participação do seguinte painel de peritos: Prof.
José Mesquita Bastos (presidente da SPH e cardiologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga);
Prof. Luís Martins (diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga/Hospital de São Sebastião, em Santa
Maria da Feira); Dr. Fernando Pinto (cardiologista neste último Hospital) e Prof. Jorge Polónia
(docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e consultor de Medicina Interna
na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano). NP
Janeiro 2016
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Pontos de contacto luso-brasileiros na HTA

«D

Prof. Eduardo Barbosa

Prof. Roberto Franco

ois continentes, uma só realidade –
HTA [hipertensão arterial] e RCVG
[risco cardiovascular global] em
Portugal e no Brasil» é o título do Simpósio Luso-Brasileiro deste ano, que se realizará no dia 27 de
fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00. «Esta sessão
tem uma importância vital no nosso Congresso»,
frisa o Prof. José Mesquita Bastos, presidente da
SPH e deste simpósio, justificando: «Além da
língua, temos outros pontos em comum com o
Brasil, pois as orientações das sociedades científicas brasileiras estão cada vez mais próximas da
perspetiva europeia e menos da dos EUA.»

Mesquita Bastos defende o reforço dos laços
entre a SPH e a SBH (Sociedade Brasileira de Hipertensão), até para promover projetos conjuntos.
Exemplo disso é a elaboração de diretrizes, que
está a ser levada a cabo pelas duas entidades, no
âmbito da pressão central. «Trata-se de uma publicação com a autoria de oito especialistas portugueses e dez brasileiros. Espero que seja a primeira de muitas parcerias neste contexto», comenta.
Já o Prof. Eduardo Barbosa, presidente do
Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia e um dos moderadores do Simpósio Luso-Brasileiro, acrescenta

que «Portugal tem realizado um trabalho na redução do consumo de sal que é reconhecido em
todo o mundo, um modelo a ser seguido pelos
restantes países lusófonos». Por sua vez, a SBC
lançou uma campanha publicitária com personalidades do desporto e da música, entre outras
áreas, com o objetivo de alertar a população para
os fatores de risco da HTA e os seus malefícios.
As semelhanças entre Brasil e Portugal no que
toca à HTA «são mais comuns do que as diferenças», como afirma o Prof. Roberto Franco, presidente anterior da SBH e também moderador
neste simpósio. «As diferenças estão, essencialmente, no número de hipertensos. A prevalência
em Portugal é de cerca de 40% e no Brasil de 30%,
mas o número de hipertensos no Brasil corresponde a toda a população de Portugal.»
Na sessão vão ser abordados os seguintes temas: «HTA secundária: quando e como conduzir»
(Dr. Marcus Malachias, Brasil); «HTA e álcool» (Prof.
Rui Póvoa, Brasil); «HTA, envelhecimento vascular
e défice cognitivo» (Prof. Weimar Sebba Barroso,
Brasil); «Análise crítica da discussão entre IECA e
ARA na hipertensão» (Prof. Eduardo Barbosa, Brasil); e «Lesões de órgão-alvo – como avaliar» (Dr.
Fernando Pinto, Portugal). NP Marisa Teixeira

28 de fevereiro

10

Quando o órgão-alvo é o coração

O

impacto da hipertensão arterial (HTA)
no coração dá o mote à sessão conjunta
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), que se realiza a 28 de fevereiro,
entre as 10h00 e as 11h00. A moderar o debate
estarão o Prof. José Mesquita Bastos (presidente da SPH e chefe de serviço de Cardiologia no
Centro Hospitalar do Baixo Vouga) e o Dr. Miguel
Mendes (presidente da SPC e diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Cruz,
em Carnaxide). «A HTA está por trás de muitas
patologias cardíacas», afirma Mesquita Bastos.
Esta íntima relação faz-se notar também a nível
institucional. «A sessão conjunta da SPH com
a SPC é o reafirmar da amizade entre as duas
sociedades», diz Miguel Mendes.
O primeiro orador da sessão será o Prof. João
Morais, diretor do Serviço de Cardiologia do
Centro Hospitalar de Leiria, com o tema «Aspirina® e prevenção primária – um debate sem
fim». Para Mesquita Bastos, este assunto é «vital», face à ausência de evidências sobre a eficácia deste fármaco na prevenção dos eventos
cardiovasculares, por um lado, ou sobre os seus
efeitos hemorrágicos, por outro lado. Uma opinião partilhada pelo líder da SPC: «Há informação contraditória sobre os benefícios do ácido
acetilsalicílico.»

Prof. José Mesquita Bastos

Dr. Miguel Mendes

Segue-se a intervenção da Dr.ª Cristina Gamboa, diretora do Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde da Guarda/Hospital Sousa
Martins, sobre o valor da aterosclerose subclínica e o papel da angio-TAC neste contexto. Mesquita Bastos afirma que este exame «destina-se
a doentes de baixo risco cardiovascular», enquanto Miguel Mendes sublinha «a capacidade
da angio-TAC para revelar situações de aterosclerose subclínica e placas de risco».
O terceiro tema da sessão – «VOP [velocidade de
onda de pulso] e pressão central – um upgrade na
estratificação do doente hipertenso» – vai ser analisado pelo Prof. Pedro Cunha, internista no Centro
Hospitalar do Alto Ave/Unidade de Guimarães,

e os dois moderadores salientam a relevância da
VOP na avaliação global do doente hipertenso.
A última intervenção ficará a cargo do Dr.
Manuel Carvalho Rodrigues, cardiologista no
Centro Hospitalar Cova da Beira/Hospital Pêro
da Covilhã, que vai falar sobre o hipertenso diabético. Tanto Miguel Mendes como José Mesquita Bastos realçam a gravidade desta junção.
«A HTA e a diabetes são dois dos mais potentes
fatores de risco cardiovascular», nota o presidente da SPC. E o presidente da SPH acrescenta:
«Os doentes que reúnem estas duas condições
representam uma população que nos preocupa
em particular, pelo seu crescimento acentuado
em Portugal.» NP João Paulo Godinho

28 de fevereiro

«As meta-análises
parecem apoiar a
flexibilidade na escolha
do anti-hipertensor»

Na conferência de encerramento deste Congresso, que decorrerá no dia 28 de fevereiro, entre as 12h30 e as 13h00,
o Prof. Alberto Zanchetti, docente e investigador no Centro de Fisiologia Clínica e Hipertensão da Universidade de
Milão, em Itália, vai apresentar os resultados de meta-análises recentes sobre a eficácia de diferentes classes farmacológicas de anti-hipertensores na prevenção de eventos cardiovasculares. Em entrevista, o especialista explica que os
diversos fármacos apresentam diferenças quanto ao tipo de eventos que melhor previnem, mas divergem pouco nos
seus benefícios, contanto que levem a reduções da pressão arterial (PA) idênticas.
por João Godinho e Luís Garcia

Os fármacos anti-hipertensores são
fundamentais na prevenção dos eventos
cardiovasculares?

renças significativas, embora quantitativamente
reduzidas, entre quase todas as classes.

A redução dos eventos cardiovasculares fatais e
não fatais devido ao tratamento anti-hipertensor é proporcional à diminuição da PA, como
demonstrámos numa análise de meta-regressão
recente. Desde que a PA baixe, o benefício é, em
grande medida (embora não totalmente), independente dos fármacos utilizados.

Que divergências concretas foram
encontradas entre as várias classes
terapêuticas?

Isso quer dizer que as classes farmacológicas que existem para tratar a HTA são
semelhantes?
As diferenças são subtis e difíceis de discernir
quando cada classe é testada versus placebo
ou contra nenhum tratamento. Para identificar
essas diferenças, devemos considerar apenas os
ensaios clínicos randomizados, que compararam diretamente medicamentos de classes diferentes para avaliar a sua capacidade de reduzir o
risco de eventos cardiovasculares.

Quais os principais resultados das meta-análises que vai apresentar no Congresso?
Estas meta-análises englobam cerca 50 ensaios
randomizados e 58 comparações diretas de fármacos anti-hipertensores, envolvendo quase
250 000 doentes. Esta enorme quantidade de
informação mostra que os efeitos das várias classes farmacológicas não são significativamente
diferentes na maioria dos eventos cardiovasculares quando a redução da PA que provocam é
equivalente. No entanto, existem também dife-

Os diuréticos são superiores na prevenção da
insuficiência cardíaca, quando comparados
com o conjunto das restantes classes; os betabloqueadores são menos eficazes na prevenção
do acidente vascular cerebral [AVC]; os bloqueadores dos canais de cálcio [BCC] são superiores
na prevenção do AVC e da mortalidade global,
mas inferiores a evitar a insuficiência cardíaca; os
inibidores da enzima conversora da angiotensina [iECA] são mais eficazes a prevenir a doença
coronária e menos o AVC; e os antagonistas dos
recetores da angiotensina II [ARA II] são inferiores na prevenção da doença coronária.

Os resultados destas meta-análises vão
ao encontro das estratégias terapêuticas recomendadas pelas guidelines
internacionais?
Com frequência, as guidelines mais importantes
para a hipertensão têm recomendado estratégias terapêuticas parcialmente diferentes. O
Joint National Committee dos Estados Unidos
recomendou, durante vários anos, que o tratamento anti-hipertensor começasse por uma
tiazida. Já o National Institute of Clinical Excelence, no Reino Unido, preconizava o início da
terapêutica com um ARA II em doentes jovens
e com um BCC ou um diurético em indivíduos

mais velhos – recomendações que também
foram assumidas nas guidelines conjuntas da
American Society of Hypertension com a International Society of Hypertension. Os resultados
das nossas meta-análises não permitem, porém,
a formulação de um paradigma fixo para uma
escolha terapêutica que seja válida para todos
os doentes hipertensos. Pelo contrário, parecem
apoiar a flexibilidade na escolha do fármaco que
é preconizada nas guidelines conjuntas da European Society of Hypertension com a European
Society of Cardiology.

Essa flexibilidade significa que não há
terapêuticas preferíveis?
No contexto desta estratégia flexível, as diferenças subtis nos efeitos das várias classes
farmacológicas podem sugerir que determinada escolha é preferível sempre que a história clínica ou as caraterísticas de um doente
tornem mais provável a ocorrência de um tipo
de evento. Por exemplo, escolher um BCC se a
prevenção do AVC é um objetivo mais importante, um iECA se é crucial prevenir um evento
coronário, um diurético ou um ARA II se o evento mais expectável for a insuficiência cardíaca.
As diferenças complementares entre as classes
farmacológicas também devem ser consideradas ao planear a estratégia terapêutica da HTA.
Por exemplo, a associação de um BCC com um
iECA parece ser muito apropriada, uma vez que
um dos fármacos é particularmente eficaz na
prevenção do AVC e o outro dos eventos coronários. NP
Janeiro 2016

11

FORMAçÃO

Curso de Introdução à Investigação
Clínica certificado pela SPH

Pela primeira vez, os participantes do Curso de Introdução à Investigação Clínica, organizado pelo Núcleo de Internos
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH), receberão certificado, mediante assistência a pelo menos 75% do
tempo total previsto. Esta formação divide-se em duas sessões que decorrem em dias diferentes: «Emergência versus
urgência hipertensiva: como abordar», a 25 de fevereiro, e «HTA secundária: o que modifica na prática», no dia 27.
por Marisa Teixeira

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues
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hipertensiva, que ocorre com menos frequência, deve reduzir-se rápida e drasticamente os
valores da pressão arterial até um determinado
nível. Pelo contrário, na urgência hipertensiva,
tem de se diminuir a pressão arterial de forma
lenta. «Muitas vezes, não se atua desta forma e
ainda se utilizam métodos que já deveriam estar erradicados da prática clínica», sublinha o
cardiologista.
Embora seja promovido pelo NISPH, Manuel
de Carvalho Rodrigues ressalva que este Curso
não é dirigido apenas a internos, mas também
a todos aqueles que procurem atualização. No
entanto, o principal intuito é a formação a longo prazo. «Se conseguirmos criar conceitos e
ideias bem definidas nos mais jovens, estamos a
garantir que, nas próximas gerações médicas, o
diagnóstico e o tratamento da hipertensão arterial serão efetuados mais adequadamente.»

HTA secundária na prática clínica

O

Dr.ª Paula Alcântara

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues,
cardiologista no Centro Hospitalar
Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã, será o preletor da sessão 1 do
Curso de Introdução à Investigação Clínica, que
se realizará no dia 25 de fevereiro, entre as 15h30
e as 16h30. «O doente que chega ao Serviço de
Urgência, muitas vezes, é abordado de forma
extemporânea, confundindo-se a emergência
com a urgência hipertensiva», lamenta o formador, justificando assim a relevância desta discussão. E explica: «Estes são conceitos completamente diferentes e nunca é de mais salientar
este assunto, pois, infelizmente, continuamos
a assistir a atuações e práticas à revelia do que
está indicado para o tratamento das urgências e
emergências hipertensivas.»
É essencial, de acordo com Carvalho Rodrigues, fazer uma clarificação correta da situação
para atuar em conformidade. Numa emergência

A sessão 2 desta formação, que se vai realizar
no dia 27, entre as 08h00 e as 09h00, incide sobre a HTA secundária, para a qual existem várias abordagens terapêuticas. De acordo com a
Dr.ª Paula Alcântara, internista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria e formadora desta sessão, «em primeiro lugar, há que
fazer a distinção entre os doentes que devem
ser referenciados para cirurgia e/ou tratamentos
mais específicos e aqueles que é possível tratar
com fármacos».
Quanto às principais dificuldades a este nível, a especialista salienta as situações de HTA
renovascular de etiologia aterosclerótica. «São

«Numa emergência
hipertensiva, que ocorre
com menos frequência,
deve reduzir-se rápida
e drasticamente os
valores da pressão
arterial»
as mais frequentes e ocorrem especialmente
nos idosos, muitas vezes como complicação da
evolução da doença hipertensiva primária e da
patologia aterosclerótica», refere Paula Alcântara, acrescentando que «estas são situações
complexas, porque nem todos os doentes têm
indicação para a colocação de stents, que, aliás,
é bastante discutível».
Ao longo da sua comunicação, a formadora
apontará também casos em que a prática deve
ser modificada ou, pelo menos, em que se deve
ter cuidados particulares no tratamento da HTA
secundária. «Um doente diagnosticado com
HTA renovascular aterosclerótica bilateral, embora a causa seja a existência de outras comorbilidades e haja indicação formal para a toma
de um inibidor ou de um modulador de sistema
renina-angiotensina-aldosterona, em princípio,
não poderá fazer este tratamento. Este é só
um exemplo e, aliás, é uma “luta” muito antiga
entre internistas e cardiologistas», nota Paula
Alcântara. NP

Causas mais frequentes de HTA secundária
Doenças renais

Embora nem todas as doenças do rim se associem a HTA, estas são a principal causa
da HTA secundária, especialmente as que envolvem o parênquima renal. A estenose
da artéria renal, apesar de ser menos frequente, pode, em muitos casos, ser abordada
cirurgicamente ou por angioplastia.

Doenças endócrinas

São causas mais raras de HTA, mas as doenças endócrinas mais frequentemente associadas atuam através da produção hormonal aumentada pelas suprarrenais, como o
hiperaldosteronismo primário, o feocromocitoma ou a síndrome de Cushing. Contudo, a mais frequente, mas muitas vezes esquecida, relaciona-se com as alterações da
glândula tiroideia.

Anticoncetivos orais e outros fármacos

Quase todas as mulheres que tomam a pílula sofrem uma elevação, mesmo que ligeira, da pressão arterial (PA). Num pequeno número de casos, essa elevação pode ser
considerável e resultar em HTA. Há outros fármacos que também podem contribuir
para a elevação da PA, como os novos medicamentos biológicos (ex.: sunitimib),
que são cada vez mais utilizados.
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Privilegiando a formação hands-on e a interação entre formadores e formandos, o 5.º Curso de Pós-Graduação
em Hipertensão Arterial (HTA) e Risco Cardiovascular Global será constituído por quatro sessões (uma em cada dia
do Congresso). Em discussão estarão temas de atualidade nesta área: cronoterapia, avaliação da relação custo/eficácia
do tratamento anti-hipertensivo, HTA e fibrilhação auricular, e como seguir um doente hipertenso.

PROGRAMA PROVISÓRIO

por Ana Rita Lúcio e Luís Garcia

O

êxito granjeado em anos anteriores por esta iniciativa formativa,
traduzido numa frequência média superior a 300 participantes
por sessão, dita que a edição de 2016 volte a
dar primazia a uma «abordagem prática e interativa» sobre matérias prementes neste campo de atuação, como adianta o Dr. Manuel de
Carvalho Rodrigues, presidente da Comissão
Organizadora deste 10.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global.
Ministradas por «formadores de reconhecido
mérito científico», cada uma das quatro sessões
em que este curso se divide procurará «alertar
para a pertinência dos temas em análise na atual
conjuntura e fomentar o debate» entre todos
os presentes, acrescenta o também presidente-eleito da SPH.
Na primeira sessão, no dia 25 de fevereiro, que
será moderada pelo Prof. Miguel Castelo-Branco
(presidente do Conselho de Administração e diretor clínico do Centro Hospitalar da Cova da Beira),
o Prof. Jorge Polónia (docente na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e consultor
de Medicina Interna na Unidade Local de Saúde
de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano) versará
sobre o tema «Cronoterapia: mito ou realidade».
Considerando que este assunto é «alvo de grande
discussão», Carvalho Rodrigues afirma que existem «visões completamente antagónicas» sobre
um conceito que não está muito claro na mente
dos especialistas de Medicina Geral e Familiar.
«Dividir a medicação ao longo do dia é diferente
de concentrá-la toda à noite. Hoje, percebemos
que o tratamento da HTA precisa de ser ajustado
ao longo do dia, até pela farmacodinâmica e farmacocinética dos medicamentos», explica.
A segunda sessão do Curso, no dia 26, será
dedicada à avaliação da relação custo/eficácia
no doente hipertenso e terá como orador o
Prof. Luís Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro
e Vouga/Hospital de São Sebastião, em Santa
Maria da Feira, que se tem dedicado particularmente a este tema. A moderação ficará a cargo
de Marina Caldas, jornalista especializada na
área da Saúde. «Alguns fármacos para a HTA,
que podem ser considerados caros à partida,
acabam por ser bastante custo-eficazes ao longo do tempo, na medida em que previnem e
diminuem os eventos e permitem um melhor
controlo da doença. A dificuldade é convencer
as autoridades e os decisores políticos, que, muitas vezes, pensam para uma eleição e não para
uma geração», nota Carvalho Rodrigues.

SABIA QUE…

…os formandos que assistam a pelo menos 75%
do tempo total de duração das quatro sessões
do 5.º Curso de Pós-Graduação em HTA e Risco
Cardiovascular Global poderão requerer um
certificado de presença atribuído pela SPH?
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Na terceira sessão, que decorre no dia 27, o
Dr. José Nazaré, chefe de serviço de Cardiologia no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/
/Hospital de Egas Moniz (HEM), vai abordar as
principais novidades sobre a relação entre a
HTA e a fibrilhação auricular. Segundo Manuel
de Carvalho Rodrigues, este módulo, moderado
pelo Prof. José Pinto Carmona, ex-diretor do Serviço de Cardiologia do HEM, «será uma chamada de atenção para a prevalência e a ligação
entre duas entidades nosológicas cujo interesse
extravasa a Cardiologia».
Na última sessão, a decorrer no dia 28, o
Dr. Fernando Pinto, cardiologista no Centro
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital
de São Sebastião, vai abordar o tópico «Como
seguir um doente hipertenso». «Serão dadas
pistas práticas sobre a melhor forma de seguir
um doente, monitorizar a eficácia da terapêutica
e adequá-la aos objetivos. Embora haja alguns
conceitos genéricos, essa avaliação mais fina varia de médico para médico e deve ser adaptada
a cada doente», sublinha Carvalho Rodrigues,
que vai moderar esta sessão. NP

Programa

• 25 de fevereiro

Sessão 1 | 17h00-18h00
«Cronoterapia: mito ou realidade?»
(Prof. Jorge Polónia)

• 26 de fevereiro

Sessão 2 | 11h00-12h00
«A avaliação da relação custo/
/eficácia no doente hipertenso»
(Prof. Luís Martins)

• 27 de fevereiro

Sessão 3 | 11h00-12h00
«HTA e FA – o que há de novo»
(Dr. José Nazaré)

• 28 de fevereiro

Sessão 4 | 9h00-10h00
«Como seguir um doente hipertenso»
(Dr. Fernando Pinto)

Janeiro 2016

vida da sph
Que atividades concretizaram a nível
formativo?
Em 2015, decorreram três formações promovidas pelo Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão [NISPH], no Porto, em
Castelo Branco e em Évora. Também tornámos
a estrutura mais eficiente, para que, no futuro,
possamos alargar estas ações não só em termos geográficos, mas também a participantes
que não apenas os internos. A 12.ª edição da
Hypertension Summer School, que decorreu em
setembro, na Curia, também foi um sucesso, tendo contado com um leque de professores excecional e um feedback muito positivo dos alunos.
Esta é «uma pérola» da SPH a manter.

A aposta em projetos conjuntos com os
restantes países da lusofonia tem-se evidenciado em várias frentes…
Sim, o Congresso Português de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global de 2015 foi o primeiro a ser transmitido online, em tempo real,
para Angola, Moçambique e Brasil. Este ano, a
experiência será repetida e reforçada com a inclusão de Cabo Verde e mais cidades angolanas.
No futuro, gostaríamos que as ações de formação do NISPH também fossem transmitidas em
live streaming para outros pontos de Portugal e
países lusófonos. Para já, temos procurado privilegiar o interior e a descentralização. Relativamente ao Congresso de 2016, destaco também
a participação, pela primeira vez, das Sociedades Espanhola e Argentina de Hipertensão, o
que representa um alargar a outros intervenientes e um sedimentar do trabalho de internacionalização da SPH concretizado até à data.
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«Um consumo médio de sal
abaixo de 10 gramas por dia,
em 2020, é um objetivo realista»
A luta contra o consumo excessivo de sal continua a ser um dos desígnios
maiores da SPH, que pretende mobilizar vontades para atingir uma redução
efetiva do conteúdo salino dos alimentos comercializados em Portugal. Quase
um ano depois da sua tomada de posse como presidente da SPH, o Prof. José
Mesquita Bastos faz um balanço das iniciativas promovidas em 2015 e destaca algumas das prioridades para 2016, como o reforço da atividade formativa
e das parcerias com os restantes países lusófonos.
por Luís Garcia

Os atuais corpos sociais da SPH completam, no próximo mês de março, um ano de
funções. Que balanço faz deste primeiro
ano de mandato?
A maior parte dos objetivos delineados pela atual
Direção estão a ser concretizados com resultados
muito próximos das metas que nos propusemos
atingir. Sublinho a aposta na formação e a luta

contra o consumo excessivo de sal, da qual já resultou um momento importante no nosso mandato – a organização do Fórum do Sal na Assembleia da República [ver caixa]. O alargamento do
projeto de atividades conjuntas com os restantes
países lusófonos tem sido também uma forte
aposta. Esperamos colher frutos das bases lançadas em cada uma destas áreas em breve.

As iniciativas do Dia Mundial da Hipertensão também marcaram o primeiro ano de
mandato da atual Direção?
Claro que sim! O Dia Mundial da Hipertensão
de 2015, a 17 de maio, foi assinalado em Oeiras,
com atividades que incluíram uma caminhada, a
distribuição de materiais informativos, a realização de rastreios e um show cooking de alimentação saudável com a chef Justa Nobre. Fomos
muito bem recebidos pela Câmara Municipal de
Oeiras e as atividades foram muito participadas
e interessantes. Também passámos a ter dois
embaixadores (a chef Mónica Alves, em Lisboa, e
o chef Paulo Vieira, em Aveiro), que nos ajudam
em ações que visam ensinar à população como
cozinhar de forma mais saudável e com pouco
sal, nomeadamente através da publicação de
receitas em várias revistas. A SPH também participou em congressos de outras sociedades médicas e em reuniões com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para a preparação de um documento
sobre alimentação e consumo de sal, bem como
para a atualização das normas de orientação clínica em hipertensão arterial.

No Fórum do Sal, que a SPH organizou
em novembro, foi aprovado um projeto
que traça como objetivo baixar a média
de consumo de sal diário em Portugal dos
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atuais 10,7 gramas para um valor inferior
a 10 gramas até 2020. Esta é uma meta
suficientemente ambiciosa?
Não dizemos que o valor deve ser de 10 gramas
por dia, mas sim inferior, ou seja, pode até ser
de 5 gramas. De qualquer modo, não quisemos
estabelecer uma meta muito ousada e que não
fosse realista. Como sociedade científica, preferimos ter uma atividade proativa e positiva.

Como se poderá atingir esse objetivo?
O envolvimento do poder político é vital, pelo
que a SPH já enviou um documento a várias entidades, na sequência do Fórum do Sal, aguardando agora respostas. Também pedimos à
DECO [Associação Portuguesa para a Defesa do
Consumidor] para fazer um levantamento do
teor de sal dos alimentos em restaurantes, cadeias de fast-food e supermercados. Esta análise
será publicada pela DECO em breve e foi muito
importante para o debate gerado no Fórum do
Sal. O que se verifica é que, se tivermos em conta a rotulagem com cores que a SPH defende –
verde até 0,3 gramas de sal por 100 de alimento,
amarelo entre 0,3 e 1,5 gramas e vermelho acima de 1,5 –, encontramos à venda artigos com
cada uma das três cores dentro do mesmo tipo
de produto. Se há produtos «verdes» que vendem, então os outros podem aproximar-se dessas quantidades de sal, se os produtores assim
quiserem.

promover a descida do teor de sal em conjunto
e de modo progressivo, para que o consumidor
se adapte. Em Portugal, como já referi, estamos
a fazer diligências nesse sentido. Mas defendo
uma ação mais pela positiva e não punitiva,
porque o papel da SPH não é de fiscalização. O
poder político também tem de estar profundamente envolvido no projeto.

A SPH já se bate pela redução do consumo
de sal há vários anos. O que tem faltado
para se conseguir maior sucesso neste
âmbito?
O poder económico tem dificultado as iniciativas de redução do teor de sal nos alimentos, porque as associa a menos vendas, menor faturação
e mais desemprego. Essa visão é errada. A indústria panificadora não perdeu com a redução do
teor de sal no pão, pelo contrário…

A rotulagem dos alimentos com um
sistema de cores que ilustre o seu teor de
sal tem sido outra batalha da SPH. Em que
fase está esse processo?
No anterior mandato, o Dr. Fernando Pinto
teve várias reuniões com entidades políticas e
percebemos que a parte económica impediu
a concretização de uma lei que estava quase
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No Fórum do Sal, o Prof. João Breda,
representante da Organização Mundial da Saúde, fez uma afirmação que penso resumir tudo:
«Mais cedo ou mais tarde, a rotulagem tem de
aparecer e ponto final!» Temos é de pressionar
para que esta batalha seja ganha de imediato e
não por arrasto dos restantes países europeus,
pelo que esta vai continuar a ser uma bandeira
PROGRAMA
PROVISÓRIO
da SPH. Vamos continuar a sensibilizar o poder
político nesse sentido e também vamos tentar
levar as entidades produtoras de alimentos a
apoiar o projeto – e já temos indícios favoráveis
de pelo menos duas produtoras. Defendemos
ainda a promoção de campanhas informativas e
estratégias educativas junto da população, com
vista à redução do consumo de sal.

Tem-se verificado alguma mudança nos
hábitos de ingestão salina dos portugueses nos últimos anos?
A sondagem que a SPH realizou em 2014 mostra
que a população está informada, mas pensa que
não ingere muito sal. As pessoas pensam que
reduziram mais do que aquilo que se verificou,
porque grande parte do sal está escondida nos
alimentos que se compram. Por isso é tão importante conseguirmos que a diminuição seja atingida no lado da produção alimentar. NP
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Em 2010, depois de um grande esforço
da SPH nesse sentido, foi publicada a
legislação que limita o teor de sal no pão a
um máximo de 1,4 gramas por 100 gramas
de alimento. Considera útil promover uma
nova diminuição?
A panificação está de parabéns, porque não só
cumpriu a lei, como atingiu valores abaixo dos
definidos pela legislação. No entanto, como a
população portuguesa consome bastante pão
e há países onde o teor de sal é mais baixo do
que no nosso, defendemos uma nova descida
para 1,2 gramas por cada 100 gramas de massa
de pão. Estamos já em conversações com a indústria de panificação nesse sentido. Além disso,
vamos também desenvolver conversações com
a indústria alimentar. Se as entidades do ramo
assinarem o documento que lhes propomos, na
sequência do Fórum do Sal, para a redução dos
níveis de sal nos próximos anos, esse será um sinal muito importante.

No 10.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, o Prof.
Graham MacGregor apresentará a experiência britânica nesta área (ver página 9).
O que pode Portugal aprender com este
modelo?
A mais-valia do projeto do Prof. MacGregor é
não depender do consumidor, pois entende
que, se lhe dissermos que determinado produto
tem menos sal, ele não o compra, porque acha
que não tem sabor. Por isso, o modelo britânico
advoga que tem de ser a indústria alimentar a
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SPH levou discussão sobre o consumo de sal
ao Parlamento

Um dos pontos altos da atividade da SPH em 2015 foi o 2.º Fórum do Sal, que teve
lugar na Assembleia da República, a 27 de novembro, com a apresentação das principais conclusões da reunião de peritos que decorreu no dia anterior, sobre o consumo
de sal e o seu impacto na saúde dos portugueses. O debate contou com o contributo
de dois especialistas internacionais – Graham MacGregor, fundador e presidente do
Consensus Action for Salt and Health (CASH), e Joel Ménard, professor emérito de
Saúde Pública na Universidade Paris Descartes – e de representantes da Associação
Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), da Organização Mundial da Saúde
e da Direção-Geral da Saúde.
Do 2.º Fórum do Sal, no qual marcaram presença vários especialistas em hipertensão arterial, representantes de diversas entidades na área da Saúde, da indústria alimentar e da indústria farmacêutica, resultou um documento que preconiza a descida
do consumo médio de sal em Portugal para menos de 10 g/dia até 2020, através de
nova redução do teor de sal no pão e da reformulação gradual do conteúdo salino nos
alimentos processados e nas refeições da restauração. O comunicado defende também
o uso de semáforos na rotulagem e o desenvolvimento de campanhas educativas ajustadas às diversas faixas etárias.
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