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Ano após ano, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) vai cimentando as suas relações privilegiadas com entidades in-
ternacionais tão importantes como a International Society of Hypertension e a European Society of Hypertension, com a qual 
organiza uma sessão conjunta neste Congresso (pág.17). Aos habituais Simpósios Luso-Húngaro (pág.13) e Luso-Brasileiro 
(pág.20) junta-se, este ano, pela primeira vez, um workshop conjunto da SPH com a Sociedade Polaca de Hipertensão dedicado 
às influências bilaterais entre o cérebro e a HTA (pág.11). Os temas em análise neste Congresso são diversos, desde as relações 
da HTA com a diabetes (pág.3, 16 e 26) ao efeito cardioprotetor do café e do chocolate (pág.7), passando pela ligação entre a 
HTA e a demência (pág.8)

À FRENTE (da esq. para a dta.): Prof. Konstantinos Tsioufis (presidente da European Society of Hypertension – ESH), Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão – SPH) e Prof. Neil Poulter 
(presidente da International Society of Hypertension). ATRÁS: Prof. Antonio Coca (presidente do 28.º Congresso da ESH – 8 a 11 de junho de 2018, em Barcelona), Prof. Luís Martins (presidente da Assembleia-Geral da SPH), Dr. Vítor 
Paixão Dias (presidente da Comissão Organizadora deste Congresso), Prof. Miguel Castelo-Branco (presidente do Conselho Fiscal da SPH) e Prof. Csaba Farsang (presidente honorário vitalício da Sociedade Húngara de Hipertensão) 
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O nosso 12.º Congresso está em marcha Um programa abrangente e multidisciplinar

Ao longo dos anos, temos apresentado um modelo vencedor, pelo 
que o deste ano não foge à regra. A Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH) tem como propósito manter-se «na crista da 

onda» científica, pelo que o seu congresso apresenta sempre inovações. 
Assim, do vasto e multifacetado programa deste ano, evidencio o Curso de 
Perspectivas Futuras no Risco Cardiovascular Global (RCVG), que é composto 
por duas sessões com certificado de presença. O nosso intuito é atrair os 
médicos mais jovens, para quem este curso se destina, já que se insere 
também nas actividades do Núcleo de Internos da SPH (NISPH). Esta é 
apenas mais uma prova do quanto queremos uma participação cada vez 
mais robusta dos jovens médicos. Por isso, também mantivemos as sessões 
promovidas pelo NISPH. 

Outro destaque deste Congresso é o debate à volta da adesão ao tra-
tamento, que não entendemos como um slogan, mas antes como uma 
necessidade da prática clínica actual. Se queremos que os nossos doentes 
aumentem a adesão terapêutica, temos o dever e a obrigação de propor-
cionar fármacos que, para além de eficazes, sejam simples e práticos de 
tomar. A multiplicidade de tomas e de comprimidos será sempre um entrave 
à adesão. O tratamento das doenças crónicas, de que a hipertensão 
arterial (HTA) é um bom exemplo, não é para um dia, é para uma vida! 

Sabemos que a redução do RCVG dificilmente se consegue apenas com 
medidas não farmacológicas, embora sejam sempre necessárias, como é 
o caso da redução do consumo de sal ou da prática regular de actividade 
física. Também sabemos que a redução do RCVG dificilmente se consegue 
com uma só substância activa, até porque as guidelines preconizam o seu 
tratamento com duas ou mais substâncias, de preferência em associações 
fixas. O futuro ditará, certamente, a necessidade de tratar vários factores 
de risco com um só comprimido – a polypill. Estamos cientes de que este 
é um caminho longo e difícil, mas não pugnar por esta luta é abdicar de 
tratar e controlar mais eficazmente o RCVG para melhorarmos os indica-
dores de morbimortalidade.

Acreditamos que temos tudo para proporcionar aos participantes deste 
12.º Congresso da SPH uma vivência na discussão dos temas que marcarão 
o futuro mais imediato da Medicina. Queremos deixar vincada a nossa 
preocupação de encarar o tratamento do risco CV de uma forma diferente, 
mais pioneira e inovadora.

 Manuel de Carvalho Rodrigues 
Presidente da SPH e do 12.º Congresso Português de Hipertensão 
e Risco Cardiovascular Global | Cardiologista no Centro Hospitalar 
Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã | Docente na Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior

O 12.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
Global, a cuja Comissão Organizadora tenho a honra de presidir, 
foi organizado em torno da repercussão da HTA nos órgãos-alvo. 

Sendo um evento de formação médica, é também um importante entreposto 
para troca de conhecimentos e experiência aquém e além-fronteiras. Con-
ferencistas de prestígio nacional e internacional abrilhantam esta reunião 
e pontuam com notas de excelência o programa científico, que elaborá-
mos com a preocupação de que fosse abrangente, indo ao encontro das 
expectativas de todos os congressistas. 

As mais recentes classes de antidiabéticos orais e a expectativa criada 
após a divulgação dos resultados de alguns estudos que apontam para a 
sua repercussão positiva no prognóstico dos doentes com diabetes e HTA 
constituem seguros motivos de interesse. Os mitos e a evidência actual do 
tratamento da fibrilhação auricular inserem-se numa chamada de atenção 
para aspectos particulares do RCVG. Outro outcome de importância cres-
cente é a demência vascular, cujas incidência e repercussão social fazem 
antever, sem exagero, contornos de verdadeira epidemia. 

Outras particularidades do RCVG abordadas neste Congresso vão desde a 
importância emergente e controversa da vitamina D ao papel prognóstico 
da HTA nocturna, passando pela medicina personalizada com recurso a 
biomarcadores inflamatórios ou pelo potencial papel da microbiota in-
testinal no RCVG. Fazendo jus ao lema da actual Direcção da SPH, a ade-
são ao tratamento será focada como crucial na redução do risco vascular.  
Os simpósios-satélite da indústria farmacêutica contribuem também para 
abordar o RCVG sob diferentes perspectivas, enriquecendo o programa 
científico.

Um ponto alto é a sessão magna com a Medicina Geral e Familiar, que 
promete animada discussão e partilha de saberes. A maioria dos doen-
tes hipertensos está nos cuidados de saúde primários, pelo que temos 
de discutir, além de casos clínicos mais complexos, formas de melhorar a  
integração de cuidados. A formação médica contínua é proporcionada pelo 
Curso de Pós-graduação em HTA e RCVG e o Curso de Perspectivas Futuras 
no RCVG. Mais uma vez, o Congresso está certificado pelo European Board 
for Accreditation in Cardiology (EBAC), o que muito nos honra.

Este Congresso representa um ponto alto de encontro entre todos os 
que se interessam pela HTA e pelo RCVG e que estão imbuídos da von-
tade de discutir estratégias para reduzir o peso da morbimortalidade CV.  
Sejam bem-vindos!

 Vítor Paixão Dias 
Presidente da Comissão Organizadora do 12.º Congresso Português 
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global | Diretor do Serviço de 
Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

COMISSÃO ORGANIZADORA (CO): Drs. Marta Barbedo, Catarina Pereira, Vítor Paixão Dias (presidente da CO), Manuel de Carvalho Rodrigues (presidente do Congresso), Luísa Moreira, Rasiklal Ranchhod e Nuno Pereira. 
Ausente: Dr.ª Joana Monteiro

Os autores destes textos escrevem segundo as regras do anterior Acordo Ortográfico. 
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Marcando o início do 12.º Congresso 
Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular Global, a mesa- 
-redonda dedicada ao tema «Diabetes 
mellitus – uma doença cardiovascular 
multidisciplinar» colocou a tónica na 
tríade diabetes, dislipidemia e hiper-
tensão arterial [HTA] e no contributo 
concertado de profissionais de saúde 
de diferentes áreas que se exige no 
seu combate. Eis a síntese do que foi 
abordado pelos dois oradores desta 
sessão.

Esforço concertado no tratamento  
da diabetes

Prof. Manuel Teixeira Veríssimo, Prof. Jorge Polónia e Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (moderador)

Do controlo tensional aos benefícios CV  
dos novos antidiabéticos

Do tratamento da dislipidemia à antiagregação 

«A diabetes é hoje encarada como uma doença cardiovas-
cular (CV). Por outro lado, a doença CV, nomeadamente 
a insuficiência cardíaca tem um peso substancial, em 

termos de mortalidade, na diabetes. É forçoso, por isso, ter em conta 
que o controlo tensional é um objetivo fundamental no tratamento do 
doente diabético, dada também sua a elevada prevalência de HTA, como, 
de resto, o refletem as guidelines norte-americanas recém-divulgadas. 

Embora o tratamento clássico com os fármacos anti-hipertensores 
tenha até agora contribuído para cumprir esse propósito, as duas novas 
classes de fármacos antidiabéticos vieram demonstrar, mais recente-
mente, que também lhes cabe um contributo de relevo na redução 
da pressão arterial (PA). O que distingue estas duas novas classes – 
agonistas do recetor GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucacon) e 
inibidores do SGLT2 (cotransportador tipo 2 de sódio e glicose) – é 
precisamente a capacidade patenteada de reduzir o risco cardiovas-
cular global (RCVG) no doente diabético. Note-se que nenhuma das 
terapêuticas predecessoras nesta área, à exceção da metformina, tinha 
alcançado este desiderato. 

No entanto, os mecanismos que estão por detrás dos benefícios  
obtidos com os agonistas do recetor GLP-1 e os inibidores do SGLT2 não 
são idênticos, apesar de ambas as classes se terem provado eficazes na 
redução do RCVG. Ainda assim, o que se verifica é que ambas as opções 
têm uma ação concomitante sobre outros fatores de risco CV, permi-
tindo reduzir o peso, o risco de hipoglicemia e a PA, o que constitui uma 
mais-valia terapêutica inequívoca.» PROF. JORGE POLÓNIA, consultor 
de Medicina Interna na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/ 
/Hospital Pedro Hispano e docente na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto

«A dislipidemia, a diabetes e a HTA são três dos clássicos fatores 
de risco de aterosclerose, estando frequentemente presentes 
no mesmo doente, sobretudo nos que apresentam síndrome 

metabólica, uma situação que, tendo por base a obesidade abdominal e a 
consequente resistência à insulina, cursa com diabetes, dislipidemia e HTA. 
São, por isso, importantes fatores de risco cardiovascular (CV) que, quando 
em associação, potenciam fortemente esse risco. 

Nos doentes com diabetes, a dislipidemia é altamente aterogénica e baseia-
-se na tríade partículas de colesterol-LDL pequenas e densas, colesterol-HDL 
baixo e triglicerídeos elevados. Além de acelerar o processo aterosclerótico, a 
diabetes também aumenta a tendência trombótica, criando assim condições 
para o aparecimento de eventos CV agudos, como o enfarte agudo do miocárdio. 
Daí a grande importância da antiagregação nestes doentes. 

A diabetes atinge os diversos sistemas e aparelhos, entre eles o cardiovascular, 
no qual as suas repercussões são particularmente importantes, como atesta 
o facto de as doenças CV serem a principal causa de morte nos diabéticos. 
Sendo uma doença multissistémica, naturalmente necessita de uma aborda-
gem multidisciplinar, para que a soma dos vários contributos atinja o objetivo 
final, isto é, a maneira mais eficaz de lidar com a doença e suas complicações.

Do ponto de vista terapêutico, a antiagregação plaquetar está indicada em 
todos os diabéticos com história de doença CV isquémica (prevenção primária) 
e em prevenção primária nos que têm elevado risco CV. Neste último grupo 
incluem-se os diabéticos com mais de 50 anos e pelo menos mais um fator de 
risco (história familiar de doença CV, dislipidemia, HTA, tabagismo, albuminúria, 
etc.) e os que, embora com menos de 50 anos, apresentam mais do que um 
fator de risco CV.» PROF. MANUEL TEIXEIRA VERÍSSIMO, presidente da 
Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, internista no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra e docente na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra
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Confrontar os panoramas do 
tratamento dos fatores de risco 
cardiovascular, sobretudo a 
hipertensão arterial (HTA), em 
Portugal, Brasil e Moçambique,  
bem como apresentar alguns projetos 
de investigação e iniciativas clínicas 
de relevo nesta área foi o propósito 
da mesa-redonda «A mesma língua; 
outras realidades», realizada ontem. 
Segue-se o resumo do que foi 
abordado em cada preleção. 

HTA e outros fatores de risco na lusofonia

Prof. Mário Fritsch Neves, Prof. Luís Bronze (moderador), Prof. Albertino Damasceno, Dr.ª Vitória Cunha e Prof. Helio Salgado

É possível atenuar a rigidez arterial?

«A prevalência da HTA aumenta com a idade e ultrapassa os 70% nos indivíduos com mais de 75 anos, o que está relacionado com o aumento 
progressivo da rigidez arterial (RA), contribuindo, significativamente, para o aumento da pressão sistólica. Medidas não farmacológicas po-

dem interromper ou atenuar o processo de RA. Uma adequada restrição de sal na dieta, especialmente com o aumento da ingestão de potássio e 
magnésio, típico do padrão DASH (Diet Approach to Stop Hypertension), pode propiciar melhor complacência arterial. O cálcio dietético tem efeitos 
favoráveis, mas a sua suplementação pode trazer danos vasculares a longo prazo. Embora níveis baixos de vitamina D estejam associados a maior 
RA, a sua suplementação não resultou em benefícios vasculares. Evidências também demonstram os efeitos favoráveis do nitrato dietético, do 
chocolate e do vinho. Todos os agentes anti-hipertensivos atenuam a RA devido à simples redução dos níveis da pressão arterial (PA). Todavia, os 
bloqueadores dos canais de cálcio e os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona demonstraram efeitos mais positivos e independentes 
da PA.» PROF. MÁRIO FRITSCH NEVES, diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil

Controlo neural no processo inflamatório da HTA

«A maioria dos doentes hipertensos apresenta atividade simpática exacerbada e parassimpática atenuada, mas há controvérsias quanto ao 
papel anti-inflamatório do sistema simpático versus o parassimpático. O nosso laboratório mostrou que a ativação dos reflexos baro e qui-

miorreflexo, graças à estimulação elétrica do nervo carotídeo, preveniu a inflamação sistémica induzida pelo lipopolissacarídeo em ratos acordados, 
envolvendo o sistema simpático e o parassimpático. Além disso, a ativação barorreflexa, por meio da estimulação elétrica do nervo depressor aórtico, 
em modelo de artrite reumatoide (zimosan), desencadeou um mecanismo anti-inflamatório local mediado pela inibição simpática, e não pela ati-
vação parassimpática (vagal), independentemente de fatores imunossupressores liberados pelas adrenais ou pelo baço. A ativação do barorreflexo 
atenuou a resposta inflamatória no sistema nervoso central, e não a resposta periférica, em ratos endotoxémicos. Assim, propõe-se que a ativação 
do barorreflexo possa ser uma nova estratégia terapêutica, neuroprotetora e moduladora da inflamação na HTA.» PROF. HELIO SALGADO, docente 
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no Brasil

Evolução dos fatores de risco em Moçambique

«A África Subsariana tem atravessado, nos últimos 30 anos, um rápido processo de transição epidemiológica, com a mudança do padrão de 
morbimortalidade. Moçambique não é exceção. Nos últimos 10 anos, em paralelo com a persistência das patologias infeciosas, particularmente 

o VIH-SIDA, assiste-se a um agravamento do padrão dos fatores de risco para as doenças não transmissíveis. Em dois estudos nacionais realizados 
com um intervalo de cerca de 10 anos, verificou-se um aumento significativo da prevalência da HTA, da diabetes e da obesidade. Como aspetos 
positivos, são de realçar a diminuição do consumo de tabaco e a manutenção de níveis consideráveis de atividade física. No entanto, este padrão 
de prevalência dos fatores de risco, se não for energicamente combatido, resultará, a curto/médio prazo, numa epidemia de lesões irreversíveis nos 
órgãos-alvo, particularmente enfartes do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais.» PROF. ALBERTINO DAMASCENO, diretor do Serviço de 
Cardiologia do Hospital Central de Maputo, em Moçambique

HTA e risco cardiovascular na hospitalização domiciliária 

«Apesar de a hospitalização domiciliária ser uma novidade em Portugal (até hoje, apenas foi implementada no Hospital Garcia de Orta), tudo 
indica que se afirmará, cada vez mais, como uma realidade no nosso país. Trata-se de um contexto de proximidade único com o doente, 

no qual a oportunidade de educar para a saúde surge em grande plano. Um dos principais desafios desta abordagem prende-se com a opção por 
fármacos hospitalares ou de farmácia da comunidade, isto é, entre recorrer aos fármacos que prescrevemos no internamento convencional ou 
fazer a ponte para os fármacos habituais do doente e, a partir daí, trabalhar na reconciliação terapêutica mais precocemente. Por outro lado, a hos-
pitalização domiciliária permite à família estar mais presente e envolvida. Assim, é possível promover a corresponsabilização, resultando em mais 
motivação, compreensão e adesão de todo o agregado familiar.» DR.ª VITÓRIA CUNHA, internista no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e 
secretária-adjunta da SPH para a zona sul
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HTA secundária: uma revisão 
para uma abordagem prática

Prevenção das complicações 
cérebro-cardioembólicas da FA

A fibrilhação auricular (FA) e a hipertensão 
arterial (HTA) são patologias entre as quais 
se estabelece uma ligação muito estreita e 

forte. Desde logo, a HTA é o fator de risco modificá-
vel que mais contribui para o aparecimento da FA. 
Adicionalmente, estes são dois importantes fatores 
de predição da ocorrência de eventos tão graves 
como o acidente vascular cerebral (AVC): a HTA  
sobretudo em idades mais jovens e a FA ganhando 
um peso mais significativo com o avançar da idade. 

Com vista a tornar mais favorável o panorama das 
doenças cérebro-cardiovasculares, que constituem a 
principal causa de morte em Portugal, é fundamental 
controlar a pressão arterial e prevenir o aparecimento 
da FA. Tendo estas duas patologias bem controla-

A HTA tem uma elevada prevalência em 
Portugal (42,2%). Em aproximadamente 
5% dos doentes hipertensos existe uma 

causa identificável e com potencial cura. O grupo 
de doentes hipertensos em quem é forçoso des-
pistar uma causa secundária de HTA inclui: jovens; 
doentes com HTA previamente controlada e que 
passam a apresentar uma elevação sustentada da 
pressão arterial (PA); doentes com HTA refratária 
ou que apresentam hipertensão grave com início 
após os 50 anos de vida e, obviamente, aqueles 
que apresentam sinais e sintomas-chave de HTA 
secundária.

São várias as patologias que podem provocar 
uma elevação sustentada da PA, como a doença pa-
renquimatosa renal e a doença/lesão renovascular.  

Dr.ª Luísa Moreira
Internista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião,  
em Santa Maria da Feira | Preletora da Sessão 1 do Curso de Pós-Graduação em HTA e RCVG

Dr. Fernando Pinto
Assistente graduado de Cardiologia no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/ 
/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira | Preletor da Sessão Clínica 1 «FA e HTA: 
mitos e realidades»

das, seguramente poderemos almejar a redução da 
morbimortalidade cérebro-cardiovascular.

Mas persistem mitos que importa clarificar e re-
bater. Se, no passado, a FA era encarada, essencial-
mente, como um fenómeno arrítmico, conduzindo 
a uma preocupação médica mais substancial com 
a necessidade de tratar e controlar a arritmia, hoje 
em dia, devemos sobretudo focar-nos na impor-
tância de prevenir as complicações cérebro-car-
dioembólicas da FA. As guidelines internacionais 
apontam precisamente nesse sentido.

Tendo em conta esse maior enfoque no combate 
e na prevenção das complicações da FA, estamos 
menos focados na tentativa de reversão do ritmo 
(e até do controlo da FC), dando muito maior prio-

Do foro endócrino são inúmeras as patologias que 
podem provocar HTA: hiperaldosteronismo primá-
rio; feocromocitoma e paragangliomas; síndrome de 
Cushing e hipercortisolismo; hiper/hipotiroidismo; 
hiperparatiroidismo/ hipercalcemia; acromegalia. 
A abordagem, nestes casos, passa habitualmente 
pela realização de testes bioquímicos de screening 
no início e, em caso de positividade, por testes de 
confirmação. Finalmente, são utilizados exames 
imagiológicos para identificação e localização da 
lesão e definição da estratégia terapêutica posterior.

A obesidade, que é muito prevalente no nosso 
país, constitui uma causa frequente de HTA. A apneia 
obstrutiva do sono, frequentemente associada à 
obesidade, pode constituir causa de HTA. A coartação 
da aorta pode ser também causa de HTA e importa 

ridade à prevenção das complicações cérebro-car-
dioembólicas no que respeita à intervenção médica 
neste âmbito, privilegiando a anticoagulação como 
o nosso foco mais imediato no tratamento da FA. 
Não obstante, sendo a HTA um fator que contri-
bui para o agravamento das complicações da FA, 
é imprescindível controlá-la, tratando-a adequada 
e eficazmente. Até porque, se ambicionamos con-
trolar a frequência cardíaca e/ou reverter a arritmia, 
tal não será possível sem o eficaz tratamento da 
HTA. Existem classes de fármacos anti-hipertensivos 
que parecem ter vantagens (contributo para o con-
trolo da FC, melhoria sintomática, menor taxa de 
recorrência) em alguns grupos de doentes com FA, 
devendo ser preferencialmente usados. ND

despistá-la. São inúmeros os fármacos e substân-
cias que podem provocar elevação sustentada da 
PA. Nestes casos, a descontinuação é a estratégia 
preferida. Quando tal não é possível, a escolha de 
fármacos anti-hipertensores deve ser efetuada tendo 
em conta o fármaco/substância condicionadora da 
HTA. O stresse emocional também condiciona, em 
muitos casos, hipertensão sustentada.

Concluindo, é extremamente importante que os 
médicos que avaliam e tratam doentes hipertensos 
tenham presente que a HTA pode ser secundária 
a outras patologias. É fundamental identificar os 
pacientes que devem ser rastreados, a fim de se-
rem orientados para consultas especializadas, de 
forma a proceder-se ao diagnóstico e à orientação 
terapêutica. ND
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Tratando-se de patologias que 
coexistem com bastante frequência, 
justifica-se o recurso a associações 
terapêuticas que permitem 
combater eficazmente a hipertensão 
arterial (HTA) e a dislipidemia 
concomitantes. Este foi um dos 
argumentos principais defendidos 
pelos oradores da mesa-redonda 
«Tratamento da HTA e dislipidemia: 
é a polypill uma abordagem de 
futuro no tratamento do RCVG», 
realizada ontem. O Notícias Diárias 
recapitula as ideias-chave das duas 
apresentações.

Combater a HTA e a dislipidemia  
com uma só arma

Prof. Luís Martins (moderador), Prof. Neil Poulter, Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (moderador) e Prof. Jorge Polónia

A perspetiva farmacológica Optimize the treatment of patients with HTN 
and dyslipidemia«O ponto de partida para o tratamento da HTA e da dislipide-

mia deve ser o de compreender que estas duas entidades  
coexistem com frequência. O nosso estudo PHYSA verifi-

cou que 50% dos doentes hipertensos no nosso país sofrem também de 
hipercolesterolemia. O segundo ponto a ter em conta, de modo não me-
nos relevante, é que uma das razões que mais contribuem para a falência 
terapêutica é a falta de compliance por parte dos doentes, pelo que é 
fundamental encontrar estratégias que promovam a adesão terapêutica. 
O conceito de polypill, combinando diferentes fármacos num único com-
primido, apresenta-se como uma mais-valia óbvia nesse sentido.

A polypill passa, então, pela associação de dois fármacos anti-hiperten-
sores – um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e um 
bloqueador dos canais de cálcio (BCC) – com uma estatina, atuando na 
redução do risco cardiovascular global. Os benefícios desta associação 
terapêutica são amplamente sustentados por evidência científica, nomea-
damente o estudo ASCOT, que demonstrou que a feliz sinergia criada entre 
estes fármacos concorre para uma redução substancial da ocorrência de 
eventos cardiovasculares. 

Esta associação tripla proporciona ainda uma vantagem adicional não 
despicienda. As características farmacocinéticas da estatina em causa  
(a atorvastatina) revelam não apenas que o seu metabolito tem um efeito 
sinérgico com o BCC, mas que se trata de uma estatina de longa duração 
de ação, possibilitando a administração em qualquer momento do dia. 
Deste modo, é perfeitamente viável administrar este composto de manhã, 
por forma a garantir um controlo da HTA e da dislipidemia prolongado, 
ao longo de 24 horas.» PROF. JORGE POLÓNIA, consultor de Medicina 
Interna na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro 
Hispano e docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

«Cardiovascular (CV) disease is probably the biggest single 
epidemic mankind has ever experienced, in that it affects a 
third of adults around the world. Moreover, the biggest single 

contributor to death around the world is raised blood pressure (BP). Raised 
cholesterol is certainly also amongst the most important CV risk factors. 
Raised BP and raised cholesterol coexist more frequently than chance would 
predict. This combination of raised BP and raised cholesterol is a very dan-
gerous one, contributing mainly to coronary disease, but also to stroke.  
So the next question is: can we treat them both? 

Trials in both hypertension (HTN) and in lipid lowering have shown that 
effective BP lowering and cholesterol lowering, respectively, result in major 
benefits in terms of CV events and deaths. However, the evidence for treat-
ing both BP and cholesterol at the same time is relatively limited. 

The best and most recent evidence we have regarding this treatment 
approach is the ASCOT trial. The lipid lowering arm of the ASCOT trial ran-
domized over 9 000 people with HTN to a statin or placebo. The evidence 
established quite clearly that lipid lowering in hypertensive patients was 
beneficial and the combination of lipid lowering and BP tablets together, 
depending on the BP tablets used, was particularly effective at preventing 
CV events and strokes. Accordingly, that has been reflected in guidelines 
since then, which now recommend that the vast majority of patients with 
HTN should be treated with combination therapy that includes a statin.»  
PROF. NEIL POULTER, president of the International Society of Hyper-
tension, chairman of Preventive Cardiovascular Medicine at Imperial 
College London and director of the Imperial Clinical Trials Unit, United 
Kingdom 
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Evidence on the cardioprotective 
role of coffee and chocolate

Scientific research has shown that the com-
ponents of coffee beans have important 
biochemical and pharmacological effects. 

Such components seem to have a protective action 
against many cardiovascular (CV) diseases, as well 
as diabetes. And there are many aspects to be taken 
into account regarding this cardioprotective role. 

Firstly, coffee reduces the calcium content of 
the coronaries, which is a significant effect, given 
that the higher the calcium levels, the higher the 
amount of atherosclerotic plaques. It also helps 
to decrease the risk of developing some kind of 
arrhythmia, namely atrial fibrillation. Moreover, 
the evidence shows that the people who drink 
coffee regularly show lesser risk of having hyper-
tension (HTN). Not only coffee seems to have a 
protective effect against HTN, but recent data 

Prof. Csaba Farsang
Honorary lifetime president of the Hungarian Society of Hypertension | Head of the 
Hypertension Outpatient Clinic of the Metabolic Department of St. Imre Teaching 
Hospital, in Budapest | Speaker in the opening conference «Coffee and chocolate are good 
for the heart and good for the soul? How about CV risk?»

demonstrate that such protective role of coffee is 
dose related. Accordingly, the evidence suggests 
that people who drink more coffee tend to have 
lesser risk of having HTN in their lives.

Other noteworthy benefit is that drinking 
coffee might contribute to protect people from 
having type II diabetes, which is a key CV risk 
factor. Lesser risk of stroke and heart failure has 
also been related to coffee consumption. And 
last but not least, people who drink coffee on a 
regular basis tend to be less prone to developing 
cognitive dysfunctions.

However, about 10% of the global popula-
tion is more sensitive to coffee consumption, 
which is associated, in these individuals, with 
slightly elevated blood pressure (BP) and tachy-
cardia. This condition seems to have a genetic 

background. Nevertheless, those who do not 
suffer from this adverse effect may benefit from 
drinking up to six or eight cups of coffee a day, 
since the evidence shows that more coffee is more  
cardioprotective. 

Accordingly, chocolate with high percentage 
of cocoa has a very similar effect to coffee. Bio-
chemical data regarding its components show 
that eating this chocolate might decrease BP and 
blood lipid levels. The risk of developing type 
II diabetes, myocardial infarction and cognitive 
dysfunction is also lessened due to chocolate with 
high percentage of cocoa consumption. Finally, 
coffee and chocolate are both cardio and cerebro-
protective, so the combination of the two forms a 
«fixed combination» to protect our heart and soul, 
and decrease cardio-cerebrovascular risk. ND

OPINION

Hipertensão como prioridade nacional

Fazer da prevenção, do rastreio e do trata-
mento da HTA uma prioridade para todos 
os profissionais de saúde foi o desígnio co-

mum expresso pelos intervenientes na cerimónia 
de abertura do 12.º Congresso Português de Hiper-
tensão e Risco Cardiovascular Global. «Queremos 
diminuir a incidência da HTA, evitar novos casos 
e reduzir ao mínimo o risco de eventos fatais nos 
indivíduos hipertensos», afirmou o presidente da 
Comissão Organizadora, Dr. Vítor Paixão Dias, ma-
nifestando a sua esperança de que este Congresso 

seja um contributo nesse sentido, face à «elevada 
qualidade científica» das sessões.

Por sua vez, o presidente da SPH e do Congresso, 
Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, agradeceu «o 
trabalho, o esforço e a dedicação» da Comissão Or-
ganizadora, que resultaram na significativa partici-
pação de congressistas, com cerca de 850 inscritos 
até ao final do dia 22 de fevereiro. «A diversidade 
de temas agradará certamente a todos, inclusive 
aos participantes de Medicina Geral Familiar, o 
nosso principal alvo, dado que é a especialidade 

que recebe, em primeira mão, os doentes com 
risco cardiovascular global [RCVG]», referiu Car-
valho Rodrigues, deixando também palavras de 
«muito apreço, consideração e agradecimento» à 
indústria farmacêutica e de equipamentos pelo 
«apoio inexcedível» ao Congresso.

Enquanto representante do Ministério da Saúde, 
o Dr. Paulo Morgado, presidente da Administração 
Regional de Saúde (ARS) do Algarve, reiterou que 
«a HTA e o RCVG são prioridades» da Tutela. No 
âmbito da prevenção, o responsável lamentou o 
facto de a Assembleia da República não ter apro-
vado uma nova taxa sobre alimentos com excesso 
de sal, semelhante à das bebidas açucaradas (que 
«permitiu reduzir em 4 200 toneladas o consumo 
de açúcar dos portugueses em 2017»).

O presidente da ARS Algarve mencionou ainda 
uma campanha financiada pela Direção-Geral da 
Saúde, ao abrigo da qual as estações televisivas RTP, 
SIC, TVI e Porto Canal vão passar, a partir de hoje 
(23 de fevereiro) e durante um ano, mensagens 
promotoras de saúde pública, incluindo alimenta-
ção saudável. Paulo Morgado anunciou também a 
distribuição de aparelhos de medição ambulatória 
da pressão arterial (MAPA) por todas as unidades 
de saúde familiar do Algarve durante este ano. ND

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, Dr. Paulo Morgado e Dr. Vítor Paixão Dias
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OPINIÃO

Otimizar a adesão terapêutica

A HTA, pela sua natureza frequentemente 
silenciosa, constitui um franco desafio, so-
bretudo no que respeita a manter a adesão 

dos doentes à terapêutica a longo prazo. Para ma-
ximizar essa adesão, é fundamental minimizar os 
efeitos colaterais que podem decorrer dos fármacos 
anti-hipertensores. Nesse sentido, a solução deve 
passar pela individualização terapêutica, levando- 
-nos a adequar a escolha das classes farmacológicas 
às características específicas de cada doente. 

Em paralelo, e não menos importante, cabe-nos 
esclarecer algumas perceções erróneas sobre deter-
minadas classes de anti-hipertensores, combatendo 
mitos ou perceções exageradas que ainda persistem, 
quer entre os doentes quer no seio da comunidade 
médica. Assim acontece, a título ilustrativo, com a 
suspeita de tosse associada à toma de inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina em doentes 

Dr. Rogério Ferreira
Internista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e coordenador do Núcleo de Internos  
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) | Preletor da Sessão NISPH 1 «Medicação anti- 
-hipertensiva: mitos dos efeitos colaterais» 

cuja cronologia de instalação das queixas torna 
esta etiologia pouco provável ou que têm outras 
causas plausíveis para essa tosse irritativa crónica, 
como rinorreia frequente ou doença de refluxo 
gastroesofágico, que exigem investigação prévia. 

Outro exemplo é o receio de hipotensões após 
mudanças posológicas e/ou de classes terapêu-
ticas, nomeadamente em relação aos diuréticos. 
Esta é uma questão que pode ser mitigada se as 
alterações terapêuticas forem progressivas e com 
titulação cuidada das doses. Além disso, antes da 
alteração terapêutica, deve ser corretamente ava-
liado se o doente tem o volume depletado e/ou 
se existe hipotensão ortostática. A hesitação em 
prescrever betabloqueadores a doentes com pa-
tologia respiratória pulmonar crónica estabilizada 
é também frequentemente injustificada, sobre-
tudo tendo em conta que a utilização dos novos 

betabloqueadores cardiosseletivos é segura na 
maioria destes doentes, sendo escassos os casos 
de contraindicação absoluta.

Muitas vezes, verifica-se também a toma  
intermitente de diuréticos tiazídicos por receio de 
desencadear crises de gota, quando, na verdade, 
ocorre o oposto: estas crises podem ser precipita-
das pela oscilação rápida dos valores do ácido úrico 
decorrente dessa toma intermitente, sobretudo se 
estiverem em causa doses elevadas. Outro exemplo 
é desmistificar a disfunção erétil e a toma de beta-
bloqueadores ou diuréticos tiazídicos. Esta é uma 
situação muito menos frequente, com os novos 
betabloqueadores cardiosseletivos e vasodilata-
dores, mas que deve ser sempre questionada, sob 
pena de os doentes abandonarem a terapêutica, 
caso o problema ou preocupação não seja devi-
damente identificado e resolvido. ND

8h00 – 9h00, Sala 2

Ligação entre HTA e demência
9h30 – 10h30, Sala 1

A correlação fisiopatológica entre a hi-
pertensão arterial (HTA) e a demência 
degenerativa é o foco da mesa-redonda 

«Demência vascular», que apela às sinergias entre 
diferentes especialidades para prevenir e tratar 
com eficácia estas patologias. Apresentando «a 
visão do neurologista», o Dr. Pedro Barros, neuro-
logista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ 
/Espinho, começa por explicar que «a demência 
vascular representa o extremo de gravidade no 
âmbito da entidade atualmente conhecida por 
défice cognitivo vascular [DCV]». 

Por forma a evitar a progressão de manifestações 
menos críticas, como o défice cognitivo ligeiro de 
causa vascular, para o derradeiro estádio de DCV, 
torna-se fundamental «controlar os múltiplos fa-
tores de risco vascular». Entre eles, a HTA assume 
«um papel determinante», que é particularmente 
evidente atendendo à «ligação estreita entre as 
lesões vasculares cerebrais e a demência degene-
rativa, que o conhecimento científico tem vindo 
a corroborar», frisa Pedro Barros. 

Incumbido de transmitir, por seu turno, «a visão 
do hipertensiologista», o Prof. Pedro Guimarães 

Cunha, internista no Centro para Investigação e 
Tratamento de Hipertensão Arterial e Risco Cardio-
vascular Global do Serviço de Medicina Interna do 
Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães/Univer-
sidade do Minho, alerta também para «a interde-
pendência entre estas duas “epidemias” dos tempos 
modernos: a HTA, cuja prevalência continua a  
aumentar na generalidade dos países, e a demência, 
que já figura entre as cinco ou seis principais causas 
de morbimortalidade das populações».

Sublinhando que há um contributo «multifato-
rial para o desenvolvimento da demência», no qual 
o fator vascular se destaca como «significativo», o 
internista lembra que «os doentes com HTA não 
controlada durante mais tempo têm um risco acres-
cido de demência». Por conseguinte, «é crucial que 
o hipertensiologista tenha em mente que tratar a 
hipertensão pode mitigar o risco de aparecimento 
ou a taxa de progressão da demência». Não me-
nos importante é ter em conta que «as estratégias 
terapêuticas da HTA, nomeadamente em doentes 
idosos e com outras comorbilidades, devem ser 
ajustadas para não agudizarem a progressão da 
demência», sublinha Pedro Guimarães Cunha. ND

Dr. Pedro Barros

Prof. Pedro Guimarães Cunha
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OPINION

CV risk factors management 
to prevent the progression of 
the atherosclerotic process

Hypertension (HTN) is the most im-
portant single contributor to cardio-
vascular [CV] disease and all-cause 
mortality. 50% of the risk for stroke 

and 45% of the risk for ischemic heart disease 
(IHD) is attributable to high blood pressure [BP]. 
Based on the INTERHEART study, smoking is  
associated with 2.8-fold increased risk compared 
to never smoking with a population attributable 
risk of 35%, while HTN has a relative risk of 1.9 for 
acute myocardial infarction with the population 
attributable risk being 18%. The optimal choice 
of antihypertensive agents remains controversial, 
and there are only partial answers to important 
questions in the treatment of HTN for the preven-
tion and management of IHD. 

What the optimal BP target should be has been 
a matter of debate. The data for intensive BP reduc-
tion comes mainly from the SPRINT study and some 
other meta-analysis. In SPRINT, a 25% reduction in 
major CV events was reported, but not in stroke 
and myocardial infarction separately considered 
in the intensive, compared to the standard control 
group. In a recent meta-analysis published in the 
JAMA, linear associations were found between 
achieved systolic blood pressure (SBP) and risk 
of CV disease and mortality with the lowest risk 
at a SBP of 120 to 124 mmHg. 

A set of meta-analysis by Costas Thomopoulos 
and the Milan team provided new data on SBP 
and diastolic blood pressure (DBP) targets. 35 ran-
domized trials stratified according to the achieved 
three SBP levels in the more active treatment group 
<130, 130-139 and 140-149. Lowering SBP <130 
(average 126) was found to reduce the relative 
risk of all major CV outcome (including mortal-
ity) but the absolute risk reduction to a standard  
10 mmHg reduction became progressively smaller, 

Prof. Konstantinos Tsioufis
President of the European Society of Hypertension (ESH) and professor of Cardiology at the 
University of Athens, Greece) | Speaker in the conference «How to treat a hypertensive patient with 
coronary artery disease»

the lower the achieved SBP was. Another set of 
meta-analysis by the same group has shown that 
the rate of discontinuations of treatment due to 
treatment adverse effects was higher, the lower 
the achieved SBP and DBP values were.

There is a change with age in the relative  
importance of SBP and DBP as risk indicators. Be-
fore 50 years of age, DBP is the major predictor of 
IHD risk, whereas after 60 years of age, SBP is more 
important. It’s noteworthy that, in this population 
≥60 years of age, DBP becomes inversely related 
to coronary artery disease (CAD) risk and pulse 
pressure becomes the strongest predictor for CAD.  
In a meta-analysis of 61 studies that included al-
most 1 million adults, BP was related to fatal CAD 
over the BP range of 115/75 to 185/115 mmHg for 

all ages. Overall, each increase in SBP of 20 mmHg 
(or each 10-mmHg increase in DBP) doubles the 
risk of a fatal coronary event.

Achieve target blood pressure 
The 2013 ESH/ESC guidelines recommend for pa-
tients with coronary heart disease (CHD) an office 
systolic BP target of less than 140 mmHg. Until now 
there are not any new data from randomized con-
trolled trials (RCT) and we have only few observa-
tional analyses of RCT data (VALUE, ACCOMPLISH, 
ONTARGET). Based on these findings, it matters to 
achieve target blood pressure early and sustained 
below 140/90mmHg. The recent American guide-
lines did not mention anything about the manage-
ment of hypertensive patients with CAD and did 
not provide target for DBP. Focusing particularly in 
patients with CAD, the CLARIFY REGISTRY, a large 
prospective cohort observational study in patients 
with stable CAD, found that risk of CV events in-
creased at SBP values <120 and for DBP <70 mmHg. 
The INVEST TRIAL confirmed the existence of a  
J shaped curve between DBP and CV events even 
in patients that have undergone revascularization.

The goals in treating hypertensive patients with 
CAD are first to relieve symptoms and second to 
prolong life. The latter is mainly reflected by the 
reduced risk of myocardial infarction and sudden 
cardiac death and can be achieved by optimizing 
the CV risk factors management. Thus, a target BP 
of approximately 130/80 mmHg in patients with 
CHD appears safe and should be recommended.  
In hypertensive patients with a history of myo-
cardial infarction, beta-blockers and renin–angio-
tensin system blockers may improve outcomes. In 
patients with symptomatic angina, beta-blockers 
and calcium antagonists are the preferred compo-
nents of the drug treatment strategy. ND

9.00 – 9.30am, Room 1 

«A target BP of 
approximately 130/80 
mmHg in patients with 
coronary heart disease 

appears safe and should 
be recommended. In 
hypertensive patients 

with a history of 
myocardial infarction, 

beta-blockers and 
renin–angiotensin 

system blockers may 
improve outcomes»
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Promover a adesão terapêutica  
e combater a inércia médica 

O que há de novo no tratamento 
da HTA?

Para responder a esta questão, é incontor-
nável falar sobre as mais recentes guide-
lines emitidas pelo American College of 

Cardiology e a American Heart Association, as 
quais consideram HTA a partir de 130/80 mmHg. 
Segundo esta nova classificação, a percentagem 
de doentes hipertensos pode vir a rondar os 50% 
da população portuguesa, com todos desafios 
que esse novo panorama, a confirmar-se, pode 
suscitar do ponto de vista clínico e assistencial.  
É certo que este assunto tem sido motivo de 

Para combater a HTA, além das estratégias 
terapêuticas, quer do ponto de vista das 
alterações dos hábitos e estilos de vida, quer 

do ponto de vista farmacológico, existem outros 
dois aspetos que podem influir direta e substan-
cialmente no outcome da doença: a adesão à  
terapêutica por parte do doente e a inércia médica. 
Relativamente ao primeiro, importa lembrar que a 
adesão terapêutica pressupõe que o doente siga e 
execute o tratamento tal e qual este lhe foi prescrito 
pelo médico. Este é um problema que se levanta 
de forma muito significativa, dada a elevada per-
centagem de doentes que não aderem em total 
conformidade às medidas terapêuticas prescritas. 

Todos conhecemos exemplos como estes: doen-
tes que tomam a medicação apenas alguns dias 

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, e diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade Fernando Pessoa | Preletor da Sessão 1 do Curso Perspetivas Futuras no RCVG

Dr. Fernando Martos Gonçalves
Coordenador do Serviço de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, 
em Loures | Preletor da Sessão 2 do Curso de Pós-Graduação em HTA e RCVG

grande discussão, pelo que aguardamos a pu-
blicação das guidelines europeias no início do 
próximo mês de junho. 

Por outro lado, importa refletir também sobre as 
novas estratégias terapêuticas e os medicamentos 
que estão atualmente na forja. O objetivo será 
encontrar inibidores de outras enzimas, como as 
vasopeptidases, as aminopeptidases e os antago-
nistas da aldosterona, entre outros, alémdas tão 
tentadas vacinas para a HTA, as quais ainda não 
é claro que avancem ou não. Além disso, temos 

antes da consulta, doentes que tomam a medi-
cação em dias alternados, doentes que tomam a 
medicação apenas se os valores de pressão arte-
rial (PA) medidos estiverem mais elevados, etc. 
Com efeito, essa é uma vicissitude transversal a 
outras doenças crónicas, estimando-se que afete 
mais de 50% dos doentes ao fim de seis meses a 
um ano de tratamento. Torna-se imperativo, por 
isso, que nos esforcemos para criar condições para 
que a adesão terapêutica seja otimizada. Sendo 
a não adesão um problema de origem multifato-
rial, estão envolvidos fatores relacionados com o 
próprio doente – de ordem pessoal, financeira e 
de literacia em saúde – e com o sistema de saúde, 
per se. Existem mecanismos que nos podem ajudar 
a potenciar a adesão, na esperança de, por con-

fármacos tradicionalmente direcionados para o 
tratamento de outras patologias, como os antidia-
béticos orais, que poderão vir a desempenhar um 
papel de relevo, não só no controlo da HTA, mas 
também na redução do risco cardiovascular global.  

Por fim, há que olhar para outros temas que 
deixam antever o futuro da Medicina nesta área. 
A este propósito, destacam-se os estudos que 
têm vindo a ser conduzidos e que apontam para 
a influência do microbioma intestinal na HTA e 
no risco cardiovascular global. ND

seguinte, aumentar o grau de controlo da HTA e 
diminuir o risco cardiovascular global.

Por outro lado, é fundamental combater, com 
igual veemência, a inércia médica, que consiste 
em não atuar de imediato e de forma agressiva 
perante valores de PA não controlados. Esta tam-
bém é uma questão multifatorial: o médico pode 
não estar de acordo com o que recomendam as 
guidelines e orientações clínicas e denotar alguma 
inércia relativamente aos tratamentos que são 
considerados o gold standard em determinada 
situação. Todavia, a este propósito, urge ressalvar a 
necessidade de se definirem objetivos terapêuticos 
individualizados para os nossos doentes e de se 
atuar imediata, precoce e atempadamente sempre 
que os valores de PA não estejam controlados. ND

OPINIÃO

9h30 – 10h30, Sala 2

17h30 – 18h30, Sala 2
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Can altered neural processing precede hypertension-related brain damage?

«The hypertension-brain relationship is commonly interpreted as a one-way link, in which cardiovascular changes 
resulting from sustained blood pressure (BP) elevation are the cause and cerebral disorder (and, further on, 

cognitive dysfunction) is the result. However, there is growing evidence that this relationship can also be read as a 
bidirectional one. In this workshop, I will introduce a study aimed at exploring structural and functional differences in 
the brain during higher cognitive processing between middle-aged hypertensive patients and controls matched for sex, 
age and years of education. Our findings provide an insight into the brain mechanisms related to essential hyperten-
sion and suggest a functional reorganization (neuroplasticity) early in the course of the disease.» PROF. KRZYSZTOF 
NARKIEWICZ, head of the Department of Hypertension and Diabetology, Medical University of Gdańsk, Poland

Estratégia anti-hipertensiva no AVC agudo e crónico

«A melhor estratégia anti-hipertensiva no acidente vascular cerebral (AVC), quer na fase aguda, quer na pre-
venção secundária, tem sido motivo de debate ao longo dos anos. A intensidade da redução dos valores de 

pressão arterial não pode deixar de atender às particularidades da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e dos 
potenciais efeitos nefastos de reduções demasiado rápidas e agressivas desses valores. Uma breve contextualização 
epidemiológica e as recomendações mais recentes serão passadas em revista, bem como os fármacos com maior 
benefício na fase aguda e na redução da recorrência do AVC, as diferenças relevantes de abordagem na fase aguda e 
outras medidas terapêuticas com impacto no prognóstico após este evento. Prevenir a demência passa também, em 
grande parte, por prevenir o AVC, pelo que será feita uma breve referência a esta relação, que assume contornos de 
verdadeira epidemia.» DR. VÍTOR PAIXÃO DIAS, diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho

Progress in non-invasive assessment of neural autonomic control of CV system

«The centrally driven autonomic nerve activity modulated by the effects of peripheral receptors (mainly barorecep-
tors) activation is responsible for proper autonomic control of the cardiovascular (CV) system. Various pathologi-

cal states are associated with heightened sympathetic and reduced parasympathetic tone and these chronic alterations 
can lead to a vicious cycle where primarily compensatory autonomic rearrangements start to augment the detrimental 
effect of the disease state. The objective of my talk is to show what methods of the non-invasive assessment of neural 
autonomic control of CV system are currently exploited both for research and clinical purposes. A special emphasis will 
be given to the cross-talk between the body systems and the assessment of respiratory-CV interactions. In addition, the 
use of non-invasive neuroimaging techniques for better understanding of central autonomic control of CV system will 
be presented.» DR.ª BEATA GRAFF, Department of Hypertension and Diabetology, Medical University of Gdańsk

Central sympathetic nervous system reinforcement in sleep apnea  

«In patients with sleep apnea, the pathogenesis of an increased sympathetic drive extended over the waking state is 
less clear than the one that occurs during sleep. Abnormal chemo-, and baroreflex may partially explain this phenom-

enon, yet centrally driven mechanisms may be also implicated. Recent development of novel diagnostic and experimental 
non-invasive techniques allowed to test other hypotheses, namely: (1) ischemia and/or reperfusion-related neural tissue 
injury, (2) impaired vascular regulation and reduction in regional cerebral blood flow, (3) increased arterial, venous and 
cerebrospinal fluid pulsatility, (4) pulse wave encephalopathy, (5) increased intracranial pressure, (6) blood-brain barrier 
disintegration, (7) central nervous system inflammatory processes. All of these hypotheses may enhance sympathetic 
tone in obstructive sleep apnea patients.» DR. JACEK WOLF, Department of Hypertension and Diabetology, Medical 
University of Gdańsk

O workshop conjunto da SPH com a Sociedade Polaca de Hipertensão é uma novidade e visa aprofundar uma relação 
que partiu da presença já habitual do Prof. Krzysztof Narkiewicz, ex-presidente da Sociedade Polaca e também da 
Europeia de Hipertensão, no Congresso Português. De acordo com o Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, presidente 
desta sessão, «este é mais um passo na estratégia de alargamento das relações internacionais da SPH», a que também 
preside. As interinfluências entre os processos cerebrais e a HTA vão nortear as quatro intervenções, das quais 
apresentamos abaixo os resumos enviados pelos seus autores.  

O cérebro é vítima ou culpado  
da hipertensão?

9h30 – 10h30, Sala 3
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Com uma componente prática e 
interativa bastante vincada, a Sessão 
Magna «Casos clínicos do dia a 
dia da MGF» discute exemplos do 
que os médicos dos cuidados de 
saúde primários encontram na sua 
prática clínica diária no âmbito 
do tratamento da HTA e procura 
fornecer referências de atuação. 
Os dois palestrantes avançam 
algumas ideias sobre o que será 
discutido em conjunto com os cinco 
elementos do painel de peritos e 
os dois moderadores, para além da 
apresentação dos casos clínicos.

Casos clínicos do quotidiano  
dos cuidados de saúde primários

Dr. Francisco Torres (moderador), Dr.ª Cristina Alcântara,  Prof. Agostinho Monteiro e Dr.ª Joana Campina (do painel de peritos),  
Dr. Pedro Damião e Dr.ª Rosa Maria de Pinho (palestrantes)

Orientar a prática clínica diária Colocar a tónica na prevenção

15h30 – 17h00, Sala 2

«Por definição, a Medicina Geral e Familiar (MGF) deve con-
centrar boa parte dos seus esforços na promoção de uma 
vida saudável. Sendo a prevenção da HTA uma das vias 

primordiais para fazer face a esta doença – de forma não menos impor-
tante do que o diagnóstico e a intervenção terapêutica precoces –, a 
MGF desempenha, por isso, um papel privilegiado no combate à HTA, 
na medida em que os cuidados de saúde primários têm um contacto 
mais próximo e imediato com a população. 

Efetivamente, a HTA tem uma presença substancial na prática clínica 
diária da MGF, especialidade que, por excelência, assume a “linha da 
frente” do tratamento desta patologia, referenciando para os cuidados 
hospitalares apenas os casos que careçam de uma abordagem mais 
especializada. Nesta Sessão Magna, procuraremos incidir sobre casos 
clínicos que espelham o dia a dia dos médicos de MGF: situações triviais, 
mas que levantam pontos de discussão sobre os quais importa refletir.

Em debate estarão, por exemplo, casos que envolvem diagnósticos de HTA, 
de mudança de medicação prescrita ou de estratégia terapêutica. No que 
concerne ao diagnóstico, procuraremos analisar, por exemplo, se é preferível 
socorrermo-nos da definição clássica de HTA ou recorrer à automedição da 
pressão arterial (AMPA) ou à monitorização ambulatória da pressão arterial 
(MAPA) e se isso tem ou não implicações na terapêutica a adotar. No fundo, 
o que se pretende é proporcionar referências de conduta e contribuir para 
orientar a prática clínica diária da MGF, para que possamos seguir e tratar 
os nossos doentes da melhor maneira possível. Porque, não raras vezes, o 
que faz com que a Medicina evolua, mais do que um novo medicamento 
ou um avanço tecnológico, é o modo como encaramos e resolvemos os 
problemas.» DR. PEDRO DAMIÃO, coordenador da Unidade de Saúde 
Familiar (USF) Aveiro Aradas

«Os congressos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) têm vindo a registar, ano após ano, uma presença 
cada vez mais expressiva dos colegas da especialidade 

de MGF. A grande maioria dos doentes hipertensos é seguida no âmbito 
dos cuidados de saúde primários, pelo que é forçoso que estes médi-
cos estejam na dianteira do tratamento da HTA. O papel extremamente 
importante que os médicos de MGF desempenham, a este nível, passa, 
em larga medida, pela prevenção e começa, desde logo, nas consultas 
de saúde materno-infantil. Afinal, é uma mais-valia inequívoca poder 
acompanhar os doentes em todas as fases das suas vidas e nas diferentes 
faixas etárias, o que permite encetar esse esforço de incutir hábitos de 
vida saudável, promover a literacia e a educação para a saúde e colocar 
a tónica na prevenção desde muito cedo.

Em virtude do peso avultado da HTA na prática clínica dos cuidados 
de saúde primários, para apresentar nesta Sessão Magna, privilegiámos 
situações que traduzam o amplo e variado espectro de casos que surgem 
todos os dias nos nossos consultórios. Ainda que, evidentemente, nos 
devamos guiar pelas guidelines das entidades oficiais e pelas Normas de 
Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde, confrontamo-nos, natu-
ralmente, com casos que não sendo tão lineares, se tornam difíceis de 
resolver, sendo importante podermos dispor de outras referências de 
atuação nessas circunstâncias mais atípicas.

Discutiremos como orientar alguns casos atípicos, com agravante de 
ter de tomar uma decisão num tempo de consulta limitado e, por vezes, 
muito curto.  Falaremos das limitações óbvias de prescrição durante a 
gestação, mas também procuraremos refletir, de um modo geral, sobre 
como medicar doentes hipertensas em idade fértil. As limitações com 
que os centros de saúde e unidades de saúde familiar se debatem em 
termos de recursos diagnósticos e a opção pela AMPA ou MAPA, em 
função desses mesmos condicionalismos, estarão também entre os te-
mas a abordar.» DR.ª ROSA MARIA DE PINHO, coordenadora da USF 
Vale do Vouga, em São João da Madeira, e secretária-adjunta da 
SPH para a zona centro 
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Integrated central pressure-stiffness risk score

«The integrated central pressure-stiffness risk score that we have developed combines central blood pressure, cen-
tral pulse pressure and pulse wave velocity – three parameters with high predictive value for cardiovascular (CV) 

outcome –, which we believe brings a new opportunity for CV risk stratification. In our study, we followed 100 patients 
with chronic kidney disease between 2007 and 2014 and tested our hypothesis in this cohort. In this integrated central 
pressure-stiffness risk score, we created three risk categories: average, high and very high. Most patients who were in 
the high risk category had almost five times higher risk of a CV event compared to the average risk group. And those 
who were in the very high risk category had more than nine times higher risk to have a CV event during the follow-up. 
We also analysed our new risk categories in the same model with the Framingham coronary heart disease risk score 
and found that the very high risk category remained significantly predictive. DR. JÁNOS NEMCSIK, researcher at the 
Department of Family Medicine, Semmelweis University, in Budapest, Hungary

New results of amlodipine/lisinopril in hypertensive and diabetic patients

«In the Hungarian MODENA trial, hypertensive and/or diabetic patients who did not achieve target blood pressure 
(BP) values despite previous antihypertensive therapy were involved, where the metabolic and renal protective 

efficacy of amlodipine and lisinopril fixed dose combination was studied. 2 453 patients were included in the trial, of 
which 41% of patients were diabetic. Among diabetic patients target BP was achieved by 81.2% of patients at the final 
visit (month 12). The BP significantly decreased from 160.5/91.5±13.7/9.3 mmHg to 130.7/78.8±8.4/6.6 mmHg. Regarding 
lipid status, the reduction in total cholesterol, LDL cholesterol was nonsignificant. Estimated glomerular filtration rate 
was significantly improved. Fasting blood glucose decreased from 7.1 ±1.5 mmol/L to 6.5±1.4 mmol/L. Our data sug-
gest that amlodipine and lisinopril combination may have a significant benefit on later cardiovascular events because 
of the successful rate of target BP level, sustained renal function and slight improvement in carbohydrate metabolism 
in hypertensive and diabetic patients.» DR. FERENC EGYÜD, product manager at Gedeon Richter, Hungary

LEAD in patients with acute myocardial infarction

«Lower extremity arterial disease (LEAD) is a manifestation of atherosclerosis. Previous studies proved its prognostic sig-
nificance and high prevalence. The aim of our study was to assess the prevalence of LEAD among patients with acute 

myocardial infarction [MI] and to characterize these patients. The majority (82%) of patients were hypertensive, 38,9% of the 
patients had a ankle-brachial index [ABI] ≤0,9, and 8,2% had an ABI >1,3. 36% of these patients were not aware of their LEAD. 
We found a higher prevalence of smoking (75% vs. 54%, p<0,01) among the LEAD patients. There was a higher tendency of 
diabetes also (49% vs 37%, NS). 54% of the LEAD patients were treated with antiplatelet therapy and 41% with statin before 
the MI. The use of CV risk reduction therapy was not higher in patients who were aware of their illness compared to those who 
were not. In conclusion, LEAD is very prevalent in patients with acute MI. More than one third of the patients with LEAD were 
not diagnosed before MI. Half of the patients with LEAD are not treated with CV risk reduction therapy suggested by the cur-
rent guidelines.» PROF. ZOLTÁN JÁRAI, researcher at the Department of Angiology, Semmelweis University, Hungary

Women and hypertension

«Cardiovascular diseases (CVD), especially coronary heart disease, is the leading cause of death in women and its incidence 
rises steadily after the menopause. What can improve the chances of women in menopausal age? Lifestyle changes can 

be regarded as cheap and very effective interventions. Certain medications are also very effective. Firstly, antihypertensive therapy 
and lipid lowering – even in patients without hypercholesterolemia – may be beneficial for primary as well as secondary preven-
tion. Several studies have demonstrated that dihydropyridine is one of the best choice for older women, but renin-angiotensin 
system antagonists, beta-blockers and diuretics are effective as well to control hypertension. To choose the best option, one must 
rely on the possible causes and pathogenesis of hypertension in postmenopausal women: elevated blood viscosity, abdominal 
obesity, increased sympathetic tone, reduced insulin sensitivity and atherogen changes of the blood vessels. BP lowering gives 
unequivocal benefits in relative risk reduction (stroke incidence, myocardial infarction and heart failure).» PROF. GABRIELLA 
MASSZI, researcher at the Department of Internal Medicine and Cardiology, Gyula Nyiro Hospital, Hungary

Este ano, o foco do já habitual Simpósio Luso-Húngaro incide sobre os resultados de estudos recentes levados a 
cabo na Hungria. Estão em análise o novo conceito de pressão central integrada, a prevalência da doença arterial 
periférica nos doentes com enfarte agudo do miocárdio, o tratamento dos doentes com HTA e diabetes, bem como  
as particularidades da HTA na mulher. Seguem-se os resumos das apresentações dos quatro oradores húngaros,  
na língua em que nos foram enviados. 

Estatinas, sal, doença renal  
e obesidade na HTA

15h30 – 17h00, Sala 1
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Retina como janela das alterações vasculares

«A retina é o único local onde a microcirculação pode ser observada diretamente, permitindo estudar in vivo a estrutura 
e a patologia da circulação humana. O oftalmologista possui uma “janela” para detetar alterações microvasculares 

relacionadas com doenças sistémicas, como a HTA. Alterações vasculares retinianas, como estreitamento arteriolar focal ou 
generalizado, cruzamentos arteriovenosos patológicos e retinopatia são reflexo de lesão arteriolar pela HTA, sendo poten-
ciais biomarcadores de risco cardiovascular. A avaliação fundoscópica pode ser decisiva nas emergências hipertensivas, em 
quadros clínicos duvidosos ou em casos de hipertensão borderline sem sinais óbvios de lesão de órgão-alvo. Vários estudos 
sugerem que indivíduos hipertensos com retinopatia têm maior taxa de morbilidade e mortalidade por doenças cérebro- 
-cardiovasculares. Apesar de a relação entre a HTA e a presença e gravidade das alterações retinianas estar bem estabelecida, 
o papel da fundoscopia na abordagem diagnóstica e prognóstica do doente hipertenso permanece por validar na prática 
clínica.»  DR.ª LÍGIA RIBEIRO, oftalmologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) 

Angio-TAC nos doentes que suscitam dúvidas

«Os scores de risco cardiovascular (CV) tradicionais são muito limitados. No caso de doentes assintomáticos que 
apresentam alguns fatores de risco cardiovascular, incluindo HTA, que os colocam num patamar de risco inter-

médio, a tomografia axial computorizada (TAC) cardíaca, através da determinação do score de cálcio, pode ajudar a definir 
a estratégia terapêutica mais adequada. Ao quantificar a extensão de aterosclerose coronária e, de forma diretamente 
proporcional, o risco de eventos CV, promove o tratamento mais agressivo de doentes de maior risco e permite retirar me-
dicação, nomeadamente estatina e/ou antiagregante plaquetar, em doentes de baixo risco. A angio-TAC cardíaca também 
é útil para o estudo de doentes hipertensos que apresentam clínica anginosa suspeita. Frequentemente, os doentes com 
cardiopatia hipertensiva não são candidatos à realização de prova de esforço convencional por apresentarem alterações 
no eletrocardiograma em repouso. Também a acurácia diagnóstica desta prova tem sido criticada. Assim, muitos doentes 
são submetidos a um exame de imagem. Diversos estudos têm demonstrado que a angio-TAC permite o diagnóstico 
correto de lesões coronárias obstrutivas e não obstrutivas (doença subclínica), com valor prognóstico idêntico ao que se 
obtém com a coronariografia invasiva. »  DR. LUÍS OLIVEIRA, cardiologista no Centro Hospitalar Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã 

Avaliação da «doença de pequenos vasos cerebrais»

«Os fatores de risco vascular, sobretudo a HTA, têm um impacto significativo no cérebro, que se manifesta por alte-
rações imagiológicas (estruturais e funcionais), mesmo em doentes sem patologia cerebrovascular sintomática.  

O impacto no parênquima encefálico, apesar de o mecanismo fisiopatológico ser heterogéneo e não totalmente conhecido, 
resultará das alterações ocorridas em pequenas artérias, tornando as lesões parenquimatosas o marcador da “doença de 
pequenos vasos cerebrais” (DPVC). Trata-se de uma síndrome clínica e imagiológica, comum com o envelhecimento, que 
é responsável por 20% dos enfartes cerebrais e pela maioria dos défices cognitivos de origem vascular. A avaliação do 
parênquima encefálico por RM permite caracterizar a DPVC através das alterações na substância branca e na substância 
cinzenta subcortical, que se podem expressar sob a forma de lacunas, de áreas de hipersinal na substância branca, de 
espaços perivasculares proeminentes, de micro-hemorragias e de atrofia cerebral. Adicionalmente, a identificação, através 
de técnicas avançadas de RM, de lesões previamente “indetetáveis” (microestruturais), incluindo a perda de integridade 

da substância branca e a disrupção de conexões axonais, vieram revelar a existência de uma doença “dinâmica”, progressiva ao longo do tempo e com 
envolvimento de todo o cérebro.» DR. MANUEL RIBEIRO, responsável pela Unidade de Neurorradiologia de Intervenção do CHVNG/E 

Informação acrescida com a ressonância magnética

«A RM não é uma técnica de primeira linha no diagnóstico e seguimento dos doentes com HTA, papel esse que é 
desempenhado pela ecocardiografia. No entanto, há situações em que as imagens ecocardiográficas não são 

as melhores, pelo que a RM pode trazer um aporte acrescido de informação, quer em termos funcionais, de volumes 
e de massa ventricular esquerda, quer de prognóstico e de caracterização dos tecidos. Além disso, a RM é importante 
porque permite obter dados adicionais em termos de existência ou não de fibrose intersticial, que é predominante nos 
casos de HTA, e clarificar potenciais doenças ocultas, sejam elas diferentes miocardiopatias ou de causa isquémica. Ou 
seja, quando temos de ser mais precisos ou de obter alguma informação suplementar sobre caracterização tissular e 
se a fibrose acompanha ou não o processo evolutivo da HTA, a RM proporciona um contributo precioso.» DR. PEDRO 
MATOS, cardiologista no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa, e na Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal, em Lisboa

Na mesa-redonda «Papel da imagiologia na avaliação diagnóstica e prognóstica do risco cardiovascular [CV] global», 
estarão em destaque o contributo da fundoscopia, da ressonância magnética (RM) e da angio-TAC para a deteção  
e seguimento de doenças cardio e cerebrovasculares de origem hipertensiva. Eis a síntese do que vai ser abordado. 

Imagiologia na avaliação do risco CV
17h30 – 18h30, Sala 1
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Conciliar o controlo tensional 
com o controlo glicémico

Update em hipertensão resistente

A HTA é muito prevalente e tem merecido 
muita atenção, tanto da sociedade em ge-
ral, como da comunidade médica. Existe 

hoje um leque de fármacos comprovadamente 
eficazes e, na generalidade, bem tolerados. Con-
tudo, a proporção de doentes que têm a pressão 
arterial (PA) controlada é claramente insatisfatória. 

Nesta sessão, será revista a abordagem geral dos 
doentes com HTA resistente, que passa, em primeiro 
lugar, pela sua identificação. Em causa está a correta 
avaliação da PA e a exclusão do fenómeno da bata 
branca, a apreciação crítica da escolha terapêutica 
e a avaliação de fatores dependentes do doente, 
nomeadamente a adesão à terapêutica e a medidas 
de estilo de vida, incluindo o cumprimento de dieta 

A HTA é comum nos doentes com diabetes, 
tendo uma prevalência que depende da 
idade, do tipo de diabetes e da existência 

ou não de lesão de órgão-alvo, nomeadamente 
doença renal. Os doentes com diabetes tipo 2 
(DMT2) têm um risco duas a quatro vezes supe-
rior de mortalidade por doença cardiovascular 
(DCV), versus os não diabéticos. Por outro lado, a 
DCV é responsável por 70% da mortalidade nos 
doentes com DMT2. O estudo UKPDS demons-
trou a importância da redução da hemoglobina 
glicada (HbA1c), mas, na prevenção dos eventos 
macrovasculares, a HTA e dislipidemia têm um 
impacto mais robusto. 

Com efeito, a evidência científica disponível 
corrobora que o controlo tensional tem elevado 
impacto na prevenção da DCV. A diabetes é um 

Dr.ª Paula Felgueiras
Internista na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, docente na Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo e secretária-adjunta da SPH para a zona norte | Preletora 
da Sessão NISPH 2 «O hipertenso diabético» 

Dr. Luís Nogueira Silva
Internista no Centro Hospitalar de São João, no Porto | Preletor da Sessão 3 do Curso 
de Pós-Graduação em HTA e RCVG

hipossalina. Será assim discutido o conceito de HTA 
de difícil controlo versus verdadeira HTA resistente. 
Será também salientada a importância de utilizar 
métodos não farmacológicos e de promover o  
envolvimento do doente/patient empowerment, 
com vista a melhorar o controlo da PA.

Uma minoria de doentes tem HTA «biologica-
mente» resistente à terapêutica. Estes são os indi-
víduos que têm lesão de órgão-alvo (que deve ser 
sistematicamente pesquisada) com mais frequên-
cia e risco cardiovascular claramente aumentado. 
Será salientada a necessidade de excluir que a HTA 
seja secundária a outra patologia (com particular 
relevo, pela sua prevalência, para o hiperaldostero-
nismo primário e a síndrome de apneia do sono), 

fator de risco independente para DCV, sendo que 
a HTA e a dislipidemia são fatores concorrentes 
de modulação dos eventos macrovasculares. Uma 
vez que a HTA é um fator de risco modificável no 
doente diabético, torna-se fundamental sensibi-
lizar os jovens clínicos para o tema. O principal 
desafio no tratamento dos doentes hipertensos 
e diabéticos prende-se com a necessidade de  
alcançar um bom controlo metabólico e prevenir 
as complicações nos órgãos-alvo. Para os doentes 
diabéticos, as guidelines recomendam valores de 
pressão arterial (PA) sistólica <140 mmHg e PA 
diastólica <85 mmHg. 

Na consulta, devem ser instituídas medidas não 
farmacológicas, como reduzir o consumo de sal 
e álcool, aumentar a prática de exercício físico, 
combater o excesso de peso e privilegiar uma dieta 

merecendo estes doentes avaliação e tratamento 
em clínicas dedicadas à HTA.

O tratamento da HTA resistente é um desafio. Será 
revista a evidência quanto à terapêutica farmacoló-
gica, nomeadamente a escolha da espironolactona 
como quarto fármaco. Além disso, será abordada a 
utilização de dispositivos médicos, como a desner-
vação renal ou a estimulação do barorreceptor. Esta 
é uma área na qual se atingiram resultados iniciais 
muito promissores, seguidos de algum desencanto, 
mas que continua a ser alvo de muita investigação 
clínica. Serão apresentados os ensaios mais recentes, 
que trouxeram novos conhecimentos sobre estas 
técnicas, mas também sobre as características dos 
doentes com HTA resistente. ND

saudável. A compliance terapêutica é também um 
ponto-chave. Além disso, deve-se avaliar sempre 
a PA e despistar a presença de hipotensão ortos-
tática, uma vez que o diabético pode apresentar 
disautonomia ou estar depletado de volume. 

Quanto à terapêutica, os bloqueadores do sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona devem ser 
privilegiados, sobretudo em casos de microalbumi-
núria e proteinúria. Paralelamente, as novas classes 
terapêuticas para o tratamento da diabetes, como 
os inibidores do cotransportador tipo 2 de sódio 
e glicose (SGLT2), demonstraram ter um impacto 
positivo a nível CV, além do controlo glicémico. Não 
obstante, a terapêutica destes doentes deve ser indi-
vidualizada, tendo em conta as suas comorbilidades, 
para reduzir a ocorrência de eventos CV, insuficiência 
cardíaca ou progressão das lesões de órgão-alvo. ND

OPINIÃO

9h00 – 10h00, Sala 2

8h00 – 9h00, Sala 2
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Brain and hypertension: victim or culprit?

«The brain is a major target of the deleterious effects of HTN and is responsible for a large portion of the related 
mortality and morbidity. The HTN-brain relation is commonly interpreted as a one-way link, where cardiovas-

cular changes resulting from sustained heightened BP are the cause and cerebral pathology (and further on – cog-
nitive dysfunction) is the result. However, brain regulatory dysfunction may be considered the cause of increased 
blood pressure. It may be that repetitive adrenomedullary stimulation and adrenaline release during stress in subjects 
prone to developing HTN could promote a sustained facilitation in neurally released noradrenaline which, over many 
years, could contribute to sustained HTN. There is compelling precedent for supposing that (1) local cerebrovascular 
dysfunction and altered neuroanatomical connectivity predispose to development/progression of hypertension and 
to accelerated brain aging, and (2) its detection may increase effectiveness of preventive and therapeutic interven-
tions.» PROF. KRZYSZTOF NARKIEWICZ, head of the Department of Hypertension and Diabetology, Medical 
University of Gdańsk, Poland

The kidney in hypertension

«The kidney has a central role in almost all forms of hypertension (HTN), especially in essential HTN, because 
it’s the organ that controls the sodium excretion, but also the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), 

which is also important on the control of blood pressure (BP). Also, HTN can damage the kidney and a damaged kidney 
can increase BP. We need to stop this well-known vicious circle. There is a big discussion around the new American 
targets for BP in patients with chronic kidney disease (CKD) and some people now want to aim at much lower targets 
in terms of BP. Some argue that we should go below 130/80 mmHg in patients with CKD, because the SPRINT study 
showed us that this can reduce mortality in this group of patients. Nevertheless, with this low values, we don’t really 
change the progression of the CKD towards end-stage renal disease. So, patients survive, which is good, but they do 
not have benefits in terms of risk of finishing their lives in dialysis. Also, probably if we go too low in BP (below 120 or 
110 mmHg), there is an increased risk of renal problems and we can even damage the kidney function. Some drugs 
are recommended for the treatment of HTN in patients with renal disease: mainly the blockers of the RAAS, not only 

because they lower the BP, but also because they decrease proteinuria. There are studies showing it is very effective to combine this drug class with 
calcium channel blockers or diuretics. Also, if patients can lower their salt intake, the efficacy of the blocker of the RAAS will increase. Finally, we 
must remember that most patients with renal disease need at least two or three drugs to control their BP.» PROF. MICHEL BURNIER, head of the 
Division of Nephrology and Hypertension Consultation at the University Hospital of Lausanne, in Switzerland

New guidelines on hypertension treatment

«The results of numerous trials and meta-analyses justify several changes in the recommendations of the new 2018 
European guidelines. There’s no new evidence concerning the initiation of drug treatment in patients with HTN 

grade 2 or 3, or in those at high risk, in which drug treatment is recommended from the beginning. However, the evi-
dence in grade 1 was weak because the greater majority of BP lowering trials were conducted in patients with baseline 
systolic BP (SBP) >160 mmHg. A recent meta-analysis of 68 BP lowering trials in which trials were stratified according to 
increasing levels of total cardiovascular risk has shown that relative reduction of all outcomes did not differ at the various 
levels of risk. This means that drug treatment of low-moderate risk hypertensives may prevent the progression to higher 
levels of risk. The recent results of the HOPE-3 study reinforces the fact that treating subjects with antihypertensive drugs 
at low-intermediate risk in the high-normal BP range has no benefit in reducing morbidity and mortality, but treatment 
of patients with grade 1 hypertension and low-intermediate risk have beneficial effects in reducing fatal and non-fatal 
cardiovascular events. Concerning BP targets, recent meta-analyses of BP lowering trials (including more that 130 000 
individuals) have shown that SBP values below 130 mmHg may be safely achieved in many subjects below 65 years of age, 
leading to a significant reduction of stroke and all-cause death, except in patients with diabetes were best prevention is 
observed in the range of SBP 140-130 mmHg. Therefore, a SBP target < 130 mmHg may be recommended for most patients when medication is well 
tolerated.» PROF. ANTONIO COCA, head of the Hypertension and Vascular Risk Unit of the Hospital Clínic, University of Barcelona, Spain

As relações da HTA com o rim e o cérebro vão estar em foco na sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão com a European Society of Hypertension (ESH). Será também lançada uma antevisão sobre as novas 
guidelines europeias (da ESH com a European Society of Cardiology), que vão ser publicadas no próximo mês de 
junho. Seguem-se os resumos que os oradores enviaram para o Notícias Diárias. 

O estado da arte em 2018
9h00 – 10h00, Sala 1
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Perante as limitações da monoterapia e a consequente aposta na terapêutica de associação para fazer face à 
hipertensão arterial (HTA), o conhecimento científico disponível tem vindo a confirmar o papel central da modulação 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) na abordagem integrada ao risco cardiovascular (CV). A evidência 
que coloca as associações fixas baseadas no perindopril em lugar de destaque na terapêutica atual da HTA e do risco 
CV dá o mote ao simpósio-satélite promovido pela Servier, que vai analisar a evidência científica disponível  
e as perspetivas de futuro. 

Evidência científica das associações fixas com 
perindopril no tratamento da HTA e do risco CV

Na qualidade de moderador deste 
simpósio, 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, e diretor da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade Fernando Pessoa, é perentório: 
«Estamos a atravessar um período de clara mu-
dança no combate à HTA, no qual se assiste ao 
declínio da monoterapia.» Tendo em conta que 
a HTA «é uma doença multifatorial», limitar a te-
rapêutica «a um só medicamento, dirigido a um 
único mecanismo, é manifestamente insuficiente» 
para a maioria dos doentes. 

Lembrando que a administração de um só princí-
pio ativo é eficaz apenas para uma «fatia escassa de 
menos de 20% dos indivíduos hipertensos», o Prof. 
Luís Martins está convicto de que as associações 
terapêuticas assumirão um papel cada vez mais 
preponderante. «A curto/médio prazo, é provável 
que se passe, inclusive, a utilizar associações tera-
pêuticas ab initio, alcançando uma probabilidade 
de sucesso terapêutico substancialmente maior», 
acredita. 

O ponto de vista do moderador é partilhado 
pelo Prof. Krzysztof Narkiewicz, diretor do De-
partamento de Hipertensão e Diabetologia da 
Medical University of Gdańsk, na Polónia, que 
acredita que, a breve trecho, «as guidelines vão 
apontar para as associações farmacológicas como 
o tratamento standard para a generalidade dos 
doentes hipertensos». Segundo este orador, que 

vai desenvolver o tópico «Associações fixas com 
perindopril: da evidência científica à prática clínica 
diária», a tendência para «reduzir ainda mais o 
limiar da pressão arterial-alvo vai ditar a neces-
sidade de recorrer, cada vez mais precocemente, 
às associações terapêuticas». 

O outro orador deste simpósio-satélite é o Prof. 
Roberto Ferrari, diretor do Serviço de Cardiologia 
do Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, 
em Itália, e ex-presidente da Sociedade Europeia 
de Cardiologia, que vai abordar o tópico «Melho-
rar adicionalmente o prognóstico dos doentes 
hipertensos: mais-valias da modulação do SRAA 
com as terapêuticas baseadas em perindopril». 

Proteção cérebro-cardiovascular  
das associações baseadas em perindopril
O Prof. Luís Martins defende que a modulação 
do SRAA «é o pilar principal do tratamento da 
HTA» e salienta o «papel crucial dos inibidores 
da enzima de conversão da angiotensina [IECA] 
na prossecução deste objetivo terapêutico». Den-
tro desta classe de fármacos anti-hipertensores, 
o ex-presidente da Sociedade Portuguesa de  
Hipertensão realça que «o perindopril assume um 
papel incontornável, por ser aquele que tem mais 
provas dadas da sua eficácia ao longo de todo o 
contínuo cardiovascular». 

Não havendo dúvidas de que «as associações 
fixas contribuem para promover a adesão tera-
pêutica e combater a inércia médica», o Prof. Luís 
Martins frisa o lugar da associação do perindopril 

com a amlodipina (um bloqueador dos canais de 
cálcio), que tem «bem demonstrada a sua eficá-
cia» no controlo da HTA, assim como na redução 
do risco de acidente vascular cerebral e enfarte 
agudo do miocárdio, versus o comparador1, em 
doentes hipertensos. No entanto, quando esta 
opção não alcança os objetivos pretendidos, 
«pode-se adicionar um terceiro fármaco a esta 
associação, nomeadamente um diurético do tipo 
tiazídico». 

Concordando que a inibição do SRAA «é a pedra 
angular do tratamento farmacológico da HTA», 
o Prof. Krzysztof Narkiewicz acrescenta que «os 
benefícios das associações terapêuticas que con-
têm perindopril foram corroborados em múltiplos 
estudos». Segundo o também ex-presidente da 
Sociedade Europeia de Hipertensão, «é especial-
mente forte a evidência sobre a eficácia da as-
sociação tripla de perindopril com amlodipina e 
indapamida, , designadamente nos doentes com 
HTA de mais difícil controlo». 

Por outro lado, «para tratar simultaneamente 
a HTA e a dislipidemia, já existe uma associação 
fixa que acrescenta uma estatina (a atorvastatina) 
ao perindopril e à amlodipina». O Prof. Krzysztof 
Narkiewicz reitera que «esta associação tripla tem 
uma manifesta ação contra os eventos cérebro- 
-cardiovasculares, como ficou patente no estudo 
ASCOT-LLA2». ND

1. Dahlöf B. et al. Lancet. 2005;366:895-906. 
2. Sever et al. Eur Heart J. 2006;27:2982–2988. 

12h00 – 13h00, Sala 1

Prof. Luís Martins Prof. Krzysztof Narkiewicz Prof. Roberto Ferrari
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Especialistas portugueses e brasilei-
ros voltam a juntar-se à mesma mesa 
para refletir sobre as estratégias mais 
eficazes na prevenção e no trata- 
mento da hipertensão arterial (HTA) 
e do risco cardiovascular global 
(RCVG) em diferentes frentes. Leia 
aqui o que os oradores convidados 
têm a avançar sobre os tópicos que 
estarão em discussão no Simpósio 
Luso-Brasileiro, sob o tema «Várias 
visões numa só língua – RCVG em 
Portugal e no Brasil».

Hot topics da HTA em debate luso-brasileiro
15h30 – 17h00, Sala 1

Razões para tratar o hipertenso de baixo risco

«O tratamento não farmacológico, abordando as questões relativas ao excesso de peso e obesidade, ingestão excessiva de sódio e álcool e  
sedentarismo, é eficaz na redução da pressão arterial (PA), embora a adesão seja um fator limitador a médio/longo prazo. Nos últimos anos, 

a comunidade científica tem dedicado especial atenção ao perfil dos hipertensos de baixo risco, pois muitas vezes há uma demora no início do trata-
mento farmacológico e na obtenção das metas preconizadas, com aumento do risco absoluto a médio/longo prazo e, principalmente, aumento no risco 
residual. É de consenso hoje que o início precoce do tratamento e a obtenção das metas preconizadas é muito importante nesses doentes. Também há 
clara mudança nas recomendações, por forma a considerar a combinação de fármacos já nas fases iniciais da HTA sistólica. Doentes com HTA estágio 1, 
mesmo os de risco baixo ou médio, podem também seguir essa orientação do tratamento farmacológico.» PROF. EDUARDO BARBOSA, presidente 
da Sociedade Latino-Americana de Hipertensão Arterial e presidente do Capítulo Brasileiro do Colégio Pan-Americano do Endotélio

VOP na definição da terapêutica anti-hipertensora 

«A estratificação do risco cardiovascular (CV) de acordo com biomarcadores consolidou-se, nos últimos anos, como uma ferramenta importante, 
especialmente nos doentes de risco intermédio, por melhorar a predição de risco de eventos CV. Nesse contexto, a velocidade de onda de 

pulso (VOP) passou a ser recomendada pelas guidelines como uma ferramenta de peso para a prossecução desse objetivo. O que se tem vindo a 
discutir atualmente é o papel da VOP na definição das estratégias terapêuticas do doente hipertenso. Esse será o tema em foco nesta palestra, na 
qual serão apresentados alguns estudos em decurso na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás (FCS/UFG), que foram 
desenhados justamente para tentar responder a esse desafio.» PROF. WEIMAR SEBBA BARROSO, diretor de Promoção e Saúde Cardiovascular 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia e docente na FCS/UFG

HTA sistólica isolada em adultos jovens

«Embora a HTA sistólica isolada seja mais comum nos idosos, a evidência tem vindo a demonstrar que é também bastante frequente em adultos 
jovens. Durante muitos anos, acreditou-se que esta era uma condição benigna, não exigindo acompanhamento ou tratamento. No entanto, 

o conhecimento científico tem vindo a demonstrar que pelo menos uma parte desses adultos jovens com HTA sistólica isolada requer acompanha-
mento e intervenção terapêutica precoce. Os estudos realizados neste âmbito revelam que tem havido um aumento da prevalência desta condição 
clínica, que é mais frequente nos adultos jovens do sexo masculino e que está habitualmente associada ao excesso de peso. A avaliação clínica e o 
diagnóstico rigorosos destes indivíduos permitem definir quais deles deverão ser apenas acompanhados e quais deverão ser alvo de tratamento 
farmacológico e não farmacológico.» PROF.ª ANDREA BRANDÃO, cardiologista e docente na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro

Novas fronteiras da HTA resistente

«A HTA resistente é definida quando a PA permanece acima das metas recomendadas com o uso de três fármacos anti-hipertensores com 
ações sinérgicas em doses máximas preconizadas e toleradas, ou aquando do uso de quatro ou mais fármacos, mesmo com a PA contro-

lada. A melhor combinação de três anti-hipertensores engloba os agentes que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, associados 
a diuréticos tiazídicos e a bloqueadores dos canais de cálcio. Entretanto, fica a dúvida de qual poderá ser o quarto fármaco ideal nesta associação. 
O estudo PATHWAY-2 avaliou a espironolactona, a doxazosina e o bisoprolol em doentes com HTA resistente e verificou que a espironolactona era 
o mais eficaz, proporcionando uma redução média adicional da PA de 8,70 mmHg. A continuação deste estudo avaliou também a amilorida neste 
perfil de doentes e a sua ação foi semelhante à da espironolactona. Através de uma análise bioquímica que relacionou a renina plasmática com a 
aldosterona, concluiu-se que a maioria dos doentes apresentava renina baixa com aldosterona alta. Especula-se ainda que uma proporção significativa 
dos doentes com HTA resistente tenha secreção inapropriada de aldosterona, o que explicaria a resposta terapêutica superior da espironolactona ou 
da amilorida nestes casos.» PROF. RUI SANTOS PÓVOA, diretor do Setor de Cardiopatia Hipertensiva da Universidade Federal de São Paulo

Prof. Eduardo Barbosa, Prof. Weimar Sebba Barroso, Prof. Rui Santos Póvoa, Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (presidente),  
Prof.ª Andrea Brandão, Dr. Fernando Pinto (moderador), Prof. Mário Fritsch Neves e Prof. Helio Salgado
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Noite e variabilidade da PA

«Os valores noturnos de pressão arterial (PA) parecem ter uma capacidade preditiva do risco CV superior à dos 
valores diurnos. A evidência sugere a importância de, durante o sono, não se verificar o efeito da atividade 

física e do stresse emocional que pode interferir nos valores tensionais, como acontece durante o dia. Mas tão ou 
mais importante do que olhar aos valores de PA neste período é analisar a sua variabilidade noturna. Apresentarei 
uma atualização dos resultados do meu projeto de investigação, em que o follow-up médio passa de 8,2 para 11,8 
anos e permite reafirmar a heterogeneidade do padrão não-dipper. Também chamarei a atenção para o problema da 
reprodutibilidade da queda noturna, podendo a descida tensional noturna per se ser uma melhor escolha. Além da 
variabilidade entre os valores do dia e da noite, outra questão de relevo é a variabilidade dos valores tensionais. Para 
o mesmo valor absoluto de PA, uma maior variabilidade associa-se a um maior risco CV, sendo a variabilidade noturna 
sistólica, mesmo ajustada aos valores diurnos, melhor preditora de eventos CV. Fica por responder se, alterando no 
sentido fisiológico a descida noturna da PA e/ou atenuando a variabilidade, melhoramos o percurso do doente.»  
PROF. JOSÉ MESQUITA BASTOS, cardiologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro, 
em Aveiro, e professor convidado na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro

Biomarcadores inflamatórios

«A inflamação é mediada por interleucinas, das quais se destaca a interleucina 6, que atua no fígado e estimula a sín-
tese da proteína C reativa (PCR). Existe extensa publicação sobre como este marcador pode ser usado para melhor 

caracterizar o risco CV. Com base neste conhecimento, avançou-se para terapêuticas dirigidas à redução da inflamação: quer 
indiretamente – como foi o caso do estudo JUPITER, que usou estatinas em doentes que já tinham níveis lipídicos de acordo 
com as recomendações, mas PCR ≥2 mg/L –, quer diretamente, através de agentes anti-inflamatórios como a colchicina. 
Adicionalmente, o estudo CANTOS, que usou o anticorpo monoclonal canakinumab como inibidor da interleucina 1β para 
tratar doentes com enfarte do miocárdio prévio e PCR ≥2mg/L, constatou uma redução dos eventos CV, independentemente 
dos níveis lipídicos. Publicado em 2017, este estudo pretende ser um “proof-of-concept trial”, favorecendo a modulação da 
doença aterosclerótica e afirmando-se como o passo seguinte para levar a inflamação até ao domínio do clínico comum.» 
PROF. LUÍS BRONZE, diretor do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, coordenador do Bloco Cardiocircu-
latório do Mestrado Integrado de Medicina da Universidade da Beira Interior e tesoureiro da SPH

Papel da vitamina D no RCVG

«São vários os motivos que nos fazem pensar que a vitamina D desempenha um papel relevante no RCVG. Por um lado, 
a maioria dos estudos epidemiológicos mostrou uma associação entre níveis baixos de vitamina D e o incremento 

de fatores de risco como HTA, dislipidemia ou diabetes. A nível epidemiológico, está também demonstrada uma associação 
entre a deficiência de vitamina D e a doença CV. Por outro lado, sabemos que existe uma profusa expressão de recetores da 
vitamina D no sistema CV, assumindo particular importância a expressão nas células endoteliais e nos cardiomiócitos. Além 
disso, está demonstrado, em modelos, que a modulação destes recetores tem um efeito globalmente positivo. Para que o 
papel da vitamina D no RCVG fique completamente definido, falta um grande estudo a comprovar que a sua suplementa-
ção em indivíduos com deficiência desta vitamina previne eventos CV. Ainda este ano será publicado o estudo VITAL, que 
avalia o efeito da suplementação de vitamina D, com ou sem ómega 3, na ocorrência de doença cérebro-cardiovascular.»  
PROF. MIGUEL MELO, endocrinologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Microbioma intestinal 

«O impacto do microbioma intestinal, uma vasta comunidade de bactérias presente no trato digestivo humano é ine-
gável e extensível a múltiplos domínios. A estas bactérias cabe, nomeadamente, produzir uma série de moléculas 

sinalizadoras, denominadas metabolitos, que entram em circulação e se ligam a recetores celulares, afetando uma série de 
mecanismos relacionados com a doença CV. Entre estes mecanismos, um dos mais importantes é a inflamação, que pode 
estar na origem de um conjunto de patologias do espectro cardiometabólico. Os estudos conduzidos até agora têm vindo 
a demonstrar que alguns destes metabolitos desempenham um papel na obesidade, por exemplo, alterando o metabo-
lismo do tecido adiposo ou atuando sobre a perceção de saciedade. No contexto da HTA, a evidência é ainda incipiente; 
no entanto, na aterosclerose, as metilaminas emergem como um grupo particularmente importante, com efeitos a nível 
da resposta inflamatória, da resposta plaquetária e da homeostasia lipídica.» PROF.ª ANA LUÍSA NEVES, investigadora 
no Centre for Health Policy, Institute of Global Health and Innovation do Imperial College London, no Reino Unido

Discutir tópicos na vanguarda do conhecimento científico sobre o risco cardiovascular global (RCVG) e vislumbrar 
por onde pode passar o futuro da Medicina nesta área são os intuitos da mesa-redonda «Aspetos particulares do 
RCVG». Acompanhe os palestrantes na incursão por estes temas na súmula das intervenções que aqui adiantamos.

Novos horizontes na abordagem ao RCVG
15h30 – 17h00, Sala 2
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A visão do especialista em MGF

«Uma vez que a insuficiência cardíaca (IC) é mais frequente do que habitualmente pensamos, é importante que 
o médico de MGF esteja atento aos sinais de alerta e não se esqueça de que a clínica, por vezes, é inespecífica. 

Assim, temos de saber que sintomas e sinais procurar nos doentes e quais os exames necessários para confirmar ou 
excluir esta síndrome, que pode ser motivada por várias patologias. Simultaneamente, há que ter noção de quais 
são os doentes de maior risco, como os idosos com cardiopatia isquémica conhecida, hipertensão, doença valvular 
prévia ou arritmias, entre outras condições. É também fundamental ter presente o tipo de terapêutica que estes 
doentes têm de fazer e que medidas gerais é preciso implementar, nomeadamente no que diz respeito à hipertensão 
arterial. Cabe muitas vezes à MGF assegurar os procedimentos e a terapêutica iniciais, a atempada referenciação, 
quando tal é necessário, e o ajuste da medicação, em caso de eventuais compensações, conferindo-lhe um papel 
crucial no acompanhamento destes doentes no ambulatório.» DR.ª MADALENA BARATA, especialista em MGF 
na Unidade de Saúde Familiar do Parque/Centro de Saúde de Alvalade, em Lisboa

Novos conceitos terapêuticos

«As últimas recomendações das sociedades europeia e americana de Cardiologia apresentam algumas novidades 
no tratamento da IC. A ivabradina, que já tinha sido introduzida nas guidelines de 2012 da European Society 

of Cardiology, foi incorporada nas guidelines do American College of Cardiology em 2016. Trata-se de um fármaco 
que mostrou melhorar a sobrevida e reduzir o reinternamento e que passou, assim, a ser uma alternativa para um 
grupo de doentes que têm IC por disfunção sistólica ventricular e frequência cardíaca elevada (superior a 70 bpm). 
Entretanto, surgiu um novo paradigma: até aqui, quando se investigava um novo fármaco para a IC crónica, era para 
associar à terapêutica-padrão; pela primeira vez, testou-se a substituição de uma das classes farmacológicas esta-
belecidas por outra com mais-valias. Daí resultou o sacubitril/valsartan, um novo fármaco com mecanismo de ação 
duplo, que vem substituir os IECA (inibidores da enzima de conversão da angiotensina) ou os ARA II (antagonistas 
dos recetores da angiotensina II), na medida em que demonstrou melhorias francas na sobrevida, menor número de 
internamentos e menos progressão da doença renal, entre outras vantagens sobre os fármacos já existentes. Estas 
são conclusões resultantes do estudo PARADIGM-HF, que incluiu 8 000 doentes (o maior estudo alguma vez feito 
na área da IC). Ao nível dos novos conceitos terapêuticos, destacamos ainda a necessidade premente de referenciar 
os doentes com IC de maior risco a equipas multidisciplinares especializadas, bem como o conceito de cuidados 
de transição, que são essenciais para diminuir os reinternamentos na fase vulnerável pós-alta hospitalar.» PROF.ª CÂNDIDA FONSECA, chefe de 
serviço de Medicina Interna, cardiologista e coordenadora da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/ 
/Hospital São Francisco Xavier 

A visão do especialista hospitalar

«O doente com IC é complexo, pois tem uma grande necessidade de cuidados e passa muito frequentemente 
pelo hospital, nomeadamente pelos Serviços de Urgência e internamentos. Portanto, são doentes que 

precisam de cuidados integrados e multidisciplinares, para se conseguir a estabilização, de modo a melhorar o seu 
prognóstico. Para dar resposta a estes casos, no Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António, implemen-
támos o programa GEstIC (Clínica Multidisciplinar de Insuficiência Cardíaca), com o objetivo de reduzir o número de 
internamentos e a mortalidade por IC, o que temos conseguido. Trata-se de um programa que já conta com cinco 
anos e que está centrado no Serviço de Medicina Interna, mas da equipa também fazem parte um cardiologista, 
uma psiquiatra, uma assistente social, uma fisiatra, uma nutricionista e vários enfermeiros. A maioria dos doentes 
é abordada a partir do internamento e, logo nessa fase, recebe educação para hábitos de vida saudáveis e sobre 
formas de autovigilância dos sinais de descompensação. Quando têm alta, os doentes recebem um guia educativo 
sobre a patologia e é agendada uma consulta, no espaço de um mês, com um médico dedicado à IC (neste caso, 
um internista) e com um enfermeiro, na qual são feitas algumas avaliações, nomeadamente dos parâmetros relacio-

nados com a qualidade de vida e com a capacidade de fazer exercício físico.» DR.ª IRENE MARQUES, assistente graduada de Medicina Interna 
e responsável pela Clínica Multidisciplinar de Insuficiência Cardíaca (GEstIC) do Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António

A mesa-redonda «O paradigma da insuficiência cardíaca em 2018: velhos desafios, novos conceitos» vai discutir o papel 
dos médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) e dos especialistas hospitalares no acompanhamento destes doentes,  
à luz das estratégias terapêuticas recomendadas. Segue-se o resumo do que vai ser discutido pelas três oradoras.

Enfrentar a insuficiência cardíaca  
com as armas do futuro

14h30 – 15h30, Sala 1
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As lacunas das recomendações

O presente e o futuro  
do combate ao RCVG

Em primeira instância, há que enfatizar que o 
risco cardiovascular global (RCVG) se pode 
reduzir de forma extraordinária através da 

educação e da sensibilização da população para a 
importância de adotar hábitos e de vida saudáveis. 
Para isso, é crucial implementar programas de edu-
cação para a saúde desde cedo, nas escolas, além 
de outras iniciativas dirigidas à generalidade da 
população, porque sabemos que, em indivíduos 
que praticam exercício físico regularmente, fazem 
uma dieta saudável e não fumam, a probabilidade 
de ocorrer uma doença cardiovascular prematura 
é muito mais baixa.

Depois, vale a pena olhar aos fatores de risco 
e ao que dizem as recomendações nacionais 
e internacionais. As guidelines norte-america-
nas publicadas no passado mês de novembro 

Nesta conferência, tentarei responder ao 
desafio de abordar uma série de ques-
tões relativamente às quais a evidência 

científica não se tem revelado suficientemente 
robusta ou que, por outro lado, tem gerado con-
trovérsia no seio da comunidade científica. Com 
efeito, as guidelines devem ser entendidas pelo 
seu carácter mais educativo do que prescritivo, 
até porque, algumas vezes, são suportadas pelo 
parecer consensual de peritos, mais do que por 
um nível de evidência decorrente de ensaios clí-
nicos de elevada qualidade ou de meta-análises 
desses ensaios.

Dr. Vítor Paixão Dias
Diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | 
Presidente da Comissão Organizadora do 12.º Congresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular Global | Preletor da Conferência «Questões não resolvidas pelas guidelines no RCVG»

Prof. José Juanatey
Diretor do Serviço de Cardiologia e da Unidade Coronária do Hospital Clínico 
Universitário de Santiago de Compostela | Preletor da conferência «Novas fronteiras na 
abordagem do RCVG» 

baixaram o limiar do tratamento da HTA para 
130/80 mmHg e, embora não saibamos ainda 
o que dirão as novas guidelines europeias, que 
só serão divulgadas em junho próximo, importa 
analisar se esta mudança é desejável e que  
implicações pode acarretar.

Relativamente ao perfil lipídico, deve manter-se 
o foco na redução do colesterol-LDL, sobretudo em 
doentes de alto risco cardiovascular, para quem 
o tratamento standard continua a ter por base as 
estatinas de alta intensidade, mas surgem agora 
novos horizontes terapêuticos, aos quais devemos 
estar atentos. Neste momento, debatem-se as 
vantagens da utilização dos novos inibidores da 
PCSK9 (pró-proteína convertase subtilisina/kexina 
tipo 9), que demonstraram ter grande capacidade 
para reduzir os níveis de colesterol, diminuindo 

Durante a sessão, serão passados em revista os 
seguintes aspectos: as diferenças nas categorias de 
pressão arterial entre os dois lados do Atlântico; 
quando iniciar a terapêutica; tratar ou não tratar 
a pressão normal-alta?; tratar ou não farmacolo-
gicamente a HTA estádio 1 de baixo risco?; quais 
os valores-alvo de pressão arterial a atingir; quais 
as metas nos doentes diabéticos e nos idosos; há 
uma curva em J para o risco vascular associado 
ao consumo de sal?

A existência de diferentes guidelines e os re-
sultados de determinados ensaios clínicos que 
surgiram após a publicação de algumas dessas 

o c-LDL em cerca de 60%. Paralelamente, há que 
debater quais os doentes prioritários para rece-
berem esta terapêutica, para além dos casos de 
hipercolesterolemia familiar com mau controlo 
por estatinas.

Por outro lado, falando de RCVG, não se pode 
esquecer a diabetes. Nos últimos anos, o panorama 
do tratamento desta doença alterou-se substan-
cialmente, sobretudo com o advento dos inibidores 
do SGLT2 (cotransportador tipo 2 de sódio e gli-
cose) e os agonistas do recetor GLP-1 (peptídeo-1 
semelhante ao glucagon). Finalmente, e porque 
a batalha pela adesão dos doentes à terapêutica 
ainda está longe da vitória, devemos refletir sobre 
o papel facilitador que as terapêuticas combina-
das e, designadamente, a polypill podem ter na 
abordagem ao RCVG. ND

recomendações suscitam algumas dúvidas aos 
médicos sobre qual a melhor estratégia terapêu-
tica a adoptar em cada doente. Mas, enquanto 
aguardamos pela Medicina verdadeiramente per-
sonalizada, baseada na genómica ou em biomar-
cadores, por exemplo, as guidelines continuarão 
a ser uma ferramenta fundamental de auxílio na 
orientação geral do tratamento farmacológico 
ou das mais eficazes estratégias de modificação 
dos estilos de vida. ND

O autor deste artigo escreve segundo as regras do anterior 
Acordo Ortográfico.

OPINIÃO

10h00 – 10h30, Sala 1

17h30 – 18h30, Sala 1
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Novos antidiabéticos e proteção 
CV: para que doentes?

Quando falamos de novos fármacos anti-
diabéticos e do seu papel no controlo e 
na redução do risco cardiovascular global 

(RCVG), estamos a referir-nos a duas classes em 
particular: aos agonistas do recetor GLP-1 (peptí-
deo-1 semelhante ao glucacon) e aos inibidores do 
SGLT2 (cotransportador tipo 2 de sódio e glicose). 
O que a evidência científica tem confirmado, do 
ponto de vista das principais mais-valias destas 
classes terapêuticas, é o seu contributo para a 
melhoria dos fatores de risco cardiovascular (CV), 
proporcionando, designadamente, a redução do 
perfil lipídico e dos níveis de pressão arterial (PA). 
No caso dos inibidores do SGLT2 acresce a sua 

Prof. Jorge Polónia
Consultor de Medicina Interna na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro 
Hispano e docente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | Preletor da Sessão 2  
do Curso Perspetivas Futuras no RCVG

ação propiciadora da redução da uricemia. Final-
mente, o aporte de maior relevo: o facto de estes 
inibidores se afirmarem como os únicos fármacos 
antidiabéticos, além da metformina, com provas 
dadas na redução do RCVG.

Relativamente ao perfil de doentes que pode 
beneficiar com a administração destes novos anti-
diabéticos, há considerações importantes a ter em 
conta. As guidelines dizem-nos que o doente com 
diabetes tipo 2 deve ser medicado, sempre que o 
tolere, com metformina. Por conseguinte, sabemos 
que a grande maioria destes doentes contará com 
este fármaco seu regime terapêutico. Nesse contexto, 
que lugar se reserva, então, a estes novos fármacos?

No indivíduo com diabetes e obesidade, com HTA 
e/ou insuficiência cardíaca, por exemplo, os inibidores 
do SGLT2 perfilam-se com uma segunda escolha na-
tural (desde que a função renal o permita), dado esta 
ser a classe farmacológica que mais provou contribuir 
para a redução do perfil lipídico, dos níveis de ácido 
úrico, da PA e do RCVG, tendo também benefícios em 
matéria de insuficiência cardíaca. Já os doentes-alvo 
dos agonistas do recetor GLP-1 são os indivíduos 
obesos, recetivos a terapêutica injetável e com ní-
veis aumentados de PA. Outra grande vantagem 
destas duas classes terapêuticas é a possibilidade 
de se prestarem à combinação com qualquer outro 
agente antidiabético, inclusive a insulina. ND

OPINIÃO

10h00 – 11h00, Sala 1

MAPA, AMPA e medição  
no consultório

A medição da pressão arterial (PA) no con-
sultório é predominante na prática clínica 
diária da maioria de nós. Contudo, esta 

medição representa apenas uma fração de 1/1400 
valores possíveis de PA no conjunto das 24 horas. 
A esta limitação acresce ainda o efeito da HTA da 
bata branca e a reação de alerta que o contexto 
da consulta pode provocar. Não surpreende, por 
isso, que diferentes estudos apontem para uma 
superioridade nítida da monitorização ambulatória 
da PA (MAPA), em primeiro lugar, e da automedição 
da PA (AMPA), comparativamente à medição em 
consultório, em termos diagnósticos e prognósticos.

Confrontando a MAPA com a AMPA, uma das 
mais-valias que a primeira tinha face à segunda re-
sidia na capacidade de estudar o comportamento 
da PA no período noturno, o que, até há bem pouco 
tempo, não era possível com a AMPA. Hoje em 

Prof. José Mesquita Bastos
Cardiologista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro | 
Professor convidado na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro |  
Preletor da Sessão 4 do Curso de Pós-Graduação em HTA e RCVG 

dia, no entanto, estão disponíveis aparelhos de 
AMPA que efetuam medições temporizadas e 
automáticas durante a noite – normalmente três 
medições, havendo já aparelhos que chegam a 
realizar cinco a seis medições. Estudos compara-
tivos já publicados sugerem que estas medições 
têm um valor preditivo em tudo semelhante às 
realizadas pela MAPA. Embora esta seja uma dis-
cussão em aberto, parece haver tendência para 
sustentar que a AMPA, ainda que de modo mais 
rudimentar, permite alcançar grande parte dos 
dividendos da MAPA de 24 horas.

Ao comparar os resultados de ambos os mé-
todos, a primazia continua a caber à MAPA, que 
é capaz de nos fornecer um leque mais alargado 
de informações. Todavia, a AMPA tem também 
mais-valias não negligenciáveis, como o facto de 
ser realizada todos os dias, durante uma semana, 

requerendo o envolvimento do doente, o que pode 
contribuir para fomentar a adesão terapêutica.  
A sua realização é também menos dispendiosa, o 
que influencia diretamente a prescrição. 

Não obstante, nesta formação, procurarei 
mostrar que, em Portugal, a questão económica 
é encarada, não raras vezes, pela perspetiva  
errada. Comparando a MAPA e com a medição no 
consultório, ao contrário do que supõe uma análise 
superficial, a primeira permite uma poupança sig-
nificativa e evidente. Estudos conduzidos no Reino 
Unido e na Austrália, por exemplo, revelam que a 
opção pela MAPA é custo-efetiva a médio/longo 
prazo, ao criar condições para um diagnóstico mais 
imediato e preciso da HTA e, ainda, ao fornecer 
pistas que podem orientar melhor a prática clí-
nica relativamente à terapêutica a prescrever e à 
necessidade de vigilância. ND

9h00 – 10h00, Sala 1
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The role of arterial stiffness in the 
assessment of vascular ageing

Early vascular ageing (EVA) represents an al-
tered capacity for repairing arterial damage 
in response to aggressions like mechanical 

stress and metabolic/chemical/oxidative stresses. In 
other words, EVA-arterial stiffening is an integrator 
of all damages done to the arterial wall. This is why 
it has a higher predictive value for cardiovascular 
(CV) events than classical CV risk scores.

The epidemiological determinants of EVA are not 
only the classical risk factors, such as blood pressure, 
hyperglycemia, insulin resistance/diabetes mellitus, 
obesity/abdominal fat, metabolic syndrome, dyslip-
idemia, and smoking, but also sedentarity, lack of 
physical activity, high salt intake, chronic low grade 
inflammation, oxidative stress, social deprivation, 

Prof. Stéphane Laurent
Head of the Department of Pharmacology of the Hôpital Européen Georges Pompidou and 
professor in the Paris Descartes Medical School | Speaker in the closing conference «Early vascular 
aging in hypertension: from EVA to SUPERNOVA»

perceived stress, inadequate diet, alcohol consump-
tion and a number of genetic factors. EVA is a useful 
concept for primary CV prevention and can be eas-
ily detected by the non-invasive measurement of 
the carotid-femoral pulse wave velocity (cf-PWV). 
A cf-PWV that is abnormally high for a given age 
indicates extensive arteriosclerosis of the aortic 
pathway, a marker of CV risk. The measurement 
of cf-PWV is recommended by the 2013 ESH-ESC 
Guidelines for the management of hypertension, 
in order to better assess target organ damage, es-
timate the CV risk, and start appropriate measures 
aiming at reducing the CV risk. 

EVA is only one aspect of the entire spectrum 
of arterial ageing, that spans from «supra-normal» 

vascular aging (SUPERNOVA) to healthy vascular 
aging and then to EVA. SUPERNOVA is the oppo-
site of EVA, since it is diagnosed in patients with an  
abnormally low (below the 2.5th percentile) arterial 
stiffness for their age and sex. The epidemiological 
determinants of SUPERNOVA include normal blood 
pressure, normal glycaemia, normal weight, normal 
lipids, low salt intake, calorie restriction, no smok-
ing, intense physical activity, no perceived stress, 
no social deprivation, normal sleep pattern, normal 
prenatal fetal growth, no inflammation and insensi-
tivity to oxidative stress. Searching for the molecular 
determinants of SUPERNOVA is of outmost impor-
tance, since it can be an effective way to discover 
pharmacological means to retard arterial aging. ND

12.00 – 12.30 pm, Room 1OPINION

Mitos e verdades do risco cardiovascular 
11h00 – 11h30, Sala 1

Na Sessão Clínica II, subordinada ao tema 
«O que é mito e o que é realidade?», o  
Prof. Luís Campos, presidente da Socie-

dade Portuguesa de Medicina Interna, vai discorrer 
sobre a influência do ambiente e das alterações 
climáticas no risco cardiovascular global (RCVG), 
focando-se nas consequências «alarmantes» do 
aquecimento global. «O ano de 2015 foi o mais 
quente desde que há registos», indica este in-
ternista, elencando algumas das calamidades 
daí decorrentes, como o degelo das calotas 
polares, a subida do nível do mar, a extinção de 
determinadas espécies, os incêndios e outras  
catástrofes naturais «cada vez mais frequentes». 

As doenças cérebro-cardiovasculares «estão entre 
as que sofrem mais influência do ambiente», garante 
o diretor do Serviço de Medicina Interna do Cen-
tro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de São 
Francisco Xavier. E exemplifica: «Os extremos de tem-
peratura fazem aumentar a incidência de eventos 
cardiovasculares, a poluição sonora tem impacto ao 
nível da frequência cardíaca e da pressão arterial, 
a poluição atmosférica e a exposição aumentada 
ao ozono têm impacto na incidência de acidente 
vascular cerebral [AVC], assim como a exposição a 
determinados agentes químicos e a radiação podem 
precipitar a cardiopatia isquémica e o AVC.»

Ao Prof. João Morais, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia (SPC) e diretor do 
Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de 
Leiria/Hospital de Santo André, caberá falar sobre 
«a evidência do estudo COMPASS1, que legitima 
um novo olhar sobre o papel da Aspirina® ou ácido 
acetilsalicílico [AAS]». Apesar da «vontade reiterada 
pela comunidade médica, de há uns anos a esta 
parte, no sentido de progressivamente se libertar 
do AAS», sobretudo por estar associado «ao au-
mento das taxas de hemorragia», o cardiologista 
lembra que «este continua a ser um fármaco cru-
cial no tratamento das doenças ateroscleróticas 
e aterotrombóticas».

Prof. Luís Campos Prof. João Morais

Segundo João Morais, há que colocar em equação 
três fatores: «O AAS é altamente eficaz, a evidên-
cia sobre alternativas é ainda um pouco ténue e 
este fármaco tem provado ter alguma eficácia em 
áreas completamente novas, como a prevenção 
do cancro.» O estudo COMPASS veio «acrescentar  
importantes dados a esta discussão». Em indivíduos 
com doença aterosclerótica ou aterotrombótica está-
vel, o estudo demonstrou que «há benefício de acres-
centar ao AAS um anticoagulante em dose baixa». 
«A taxa de eventos isquémicos e trombóticos nesta 
população de doentes baixou substancialmente com 
a administração de 2,5 mg de rivaroxabano 2x/dia em 
associação com a dose standard de AAS», aponta. ND
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