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Legado para o futuro no combate à HTA
O 13.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global assinala o final do mandato diretivo 2017-2019 da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
(SPH) – representado, nesta fotografia, pelos presidentes da Direção (Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, ao centro), da Assembleia-Geral (Prof. Luís Martins, à direita)
e do Conselho Fiscal (Prof. Miguel Castelo-Branco). Na Conferência do Presidente, no domingo, será apresentado o balanço de um biénio marcado pelo aumento da
projeção internacional da SPH (pág.31). O programa deste Congresso inclui várias conferências e mesas-redondas de atualização de conhecimentos; sessões formativas,
como o Curso de HTA Secundária promovido pelo Núcleo de Internos da SPH (pág.5, 11 e 22) e o Curso de Formação em HTA e Risco Cardiovascular Global (pág.8,12,22 e 31);
além de reuniões conjuntas da SPH com outras instituições, como a CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (pág.9) e a European Society of Hypertension
(pág.23), realizando-se ainda o Simpósio Luso-Brasileiro (pág.20) e o Simpósio Luso-Húngaro (pág.27).
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COMISSÃO ORGANIZADORA (CO) – da esq. para a dta.: Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues (presidente do Congresso), Dr.ª Catarina Pereira, Dr.ª Marta Barbedo, Dr. Vítor Paixão Dias (presidente da CO), Dr.ª Luísa Moreira,
Dr.ª Joana Monteiro e Dr. Rasiklal Ranchhod

Um programa que extravasa
as fronteiras europeias

O
4

programa científico do 13º Congresso de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global, organizado pela Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH), tenta responder aos mais recentes desafios no
que respeita à identificação, ao tratamento e ao controlo dos vários factores
do risco cardiovascular global (RCVG). Trata-se, uma vez mais, de colocar no
terreno um evento que há muito extravasou a dimensão intramuros, sendo
hoje um Congresso de dimensão internacional amplamente conhecido e
reconhecido, que privilegia os colegas da Medicina Geral e Familiar como o
seu público-alvo. Para mim, é particularmente gratificante poder destacar
que este programa extravasa o espaço europeu e se estende, de forma
muito particular, por todo o mundo de língua portuguesa.
Este Congresso, como aqueles que o antecederam, é o reflexo do
empenhamento inesgotável e, a todos os títulos, louvável da Comissão
Organizadora. Todo este esforço e teria sido infrutífero se não tivesse sido
superiormente validado pela Comissão Científica, cuja disponibilidade para
dizer «presente» às infinitas solicitações que lhe foram feitas, bem como as
sugestões e melhoramentos que quis fazer ao programa científico, nunca
será de mais realçar.
Para quem tem a responsabilidade de presidir a um Congresso desta
dimensão, é uma grata constatação ver como toda uma comunidade científica e de investigação participou através da submissão de numerosos
trabalhos, obrigando, devido à limitação temporo-espacial, a uma criteriosa
escolha pelo júri nomeado para o efeito.
Por fim, uma palavra de especial reconhecimento e agradecimento para
com a indústria farmacêutica que, mesmo em tempos difíceis e de grande
constrangimento financeiro, não quis de deixar de marcar presença. Sem
o seu contributo, não seria possível pôr de pé este Congresso.
Resta-me desejar que o programa corresponda à expectativa e aos
anseios que em todos fomos criando ao longo destes 13 anos de congressos
anuais. Para todos o meu bem-haja! Bem-vindos a Vilamoura!

Estabelecer pontes para o futuro

O

Congresso deste ano subordina-se ao tema «SPH na comunidade
– pontes para o futuro». Sendo um evento de formação médica, é
também um importante entreposto para troca de conhecimentos
e experiência aquém e além-fronteiras.
Conferencistas de prestígio nacional e internacional abrilhantam o Congresso, pontuando com notas de excelência o programa científico, que teve
ontem um dos pontos altos na conferência inaugural.
O risco vascular abordado sob diferentes ângulos, a relevância da diabetes
neste contexto e a visão da insuficiência cardíaca como etapa final do contínuo vascular no doente hipertenso são igualmente aspectos desenvolvidos
ao longo do congresso. Não deixaremos, uma vez mais, de contar com o
intercâmbio científico com as nossas congéneres do Brasil e da Hungria,
materializado em sessões conjuntas, e acolhemos também a já tradicional
sessão com a Sociedade Europeia de Hipertensão.
O atraso no diagnóstico e as formas de aumentar a percentagem de hipertensos diagnosticados, aspectos particulares da metodologia diagnóstica
e da avaliação do impacto da HTA nos órgãos-alvo ou ainda a importância
da adesão à terapêutica e das suas consequências compõem uma parte
relevante do programa deste ano.
Um ponto alto do congresso é a sessão magna com a Medicina Geral
e Familiar, que iremos revestir duma nova roupagem, prometendo uma
animada discussão e partilha de saberes. Além de casos clínicos de maior
complexidade, importa discutir formas de melhorar a integração de cuidados.
A formação médica contínua será particularmente contemplada através de
dois cursos: um de HTA secundária e outro de perspectivas futuras no RCVG.
Contamos, como habitualmente, com uma assinalável presença dos mais
jovens através da apresentação de trabalhos científicos e estamos certos
da sua participação activa nas diversas sessões, nomeadamente naquelas
organizadas pelo Núcleo de Internos da SPH.
Finalmente, os diferentes simposia patrocinados pela indústria farmacêutica contribuem para abordar o RCVG sob diferentes ângulos ou como
um importante complemento do programa científico. Sejam bem-vindos!

Manuel de Carvalho Rodrigues
Presidente da SPH e do 13.º Congresso Português de Hipertensão
e Risco Cardiovascular Global | Cardiologista no Centro Hospitalar
Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã

Os autores destes textos escrevem segundo as regras do anterior Acordo Ortográfico.

Vítor Paixão Dias
Presidente da Comissão Organizadora do 13.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global | Diretor do Serviço de
Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho
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HTA secundária: quando investigar?
A marcar a abertura do programa
científico do 13.º Congresso
Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global, a Sessão
NISPH I, realizada ontem, acolheu
a primeira parte do Curso de HTA
Secundária. O módulo inaugural
desta iniciativa formativa fez
uma revisão das pistas que
devem conduzir à suspeita de
HTA secundária e apontou para
a apneia do sono como etiologia
independente de HTA.
por Ana Rita Lúcio

A

primeira sessão do Curso de HTA Secundária foi inaugurada pelo Dr. Rogério
Ferreira, internista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e
coordenador do Núcleo de Internos da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (NISPH), que começou
por fazer uma nota introdutória sobre esta patologia, concentrando-se, nomeadamente, nos «casos
em que se deve suspeitar de HTA secundária». De
acordo com este preletor, a «avaliação completa
de causas secundárias de HTA não é custo-efetiva
ou indicada em todos os doentes hipertensos».
Contudo, clarificou, «um em cada dez indivíduos
hipertensos tem uma causa secundária de HTA»,
tornando-se «importante reconhecer as pistas
clínicas» que sugerem a presença desta entidade.
Segundo Rogério Ferreira, «deve ponderar-se a
existência de HTA secundária perante os seguintes
fatores: HTA resistente ou grave; doentes com valores
previamente estáveis de pressão arterial [PA], que
desenvolvem elevação aguda ou elevada labilidade
da PA, relativamente ao habitual; HTA em doentes
não obesos com idade inferior a 30 anos e sem história familiar de HTA ou outros fatores de risco; HTA
com início antes da puberdade; HTA maligna ou
acelerada, com instalação rápida de lesão de órgão-alvo; HTA associada a distúrbio hidroeletrolítico».
Por outro lado, continuou este especialista,
«durante a avaliação física do doente, há sinais
que também autorizam a suspeita de HTA secundária». Mais precisamente: assimetria de PA
entre os dois membros superiores (estenose da
artéria subclávia ou coartação da aorta); pulsos

Dr.ª Paula Felgueiras, Dr. Rogério Ferreira e Dr.ª Catarina Santos Silva (moderadora)

femorais diminuídos ou atrasados ou descida da
PA comparativamente aos valores braquiais; palpação de rins com dimensões aumentadas (doença
poliquística); auscultação de sopro abdominal (HTA
renovascular) ou pré-cordial/torácico (coartação
da aorta ou doença aórtica); fenótipo sugestivo
de síndrome de Cushing; e estigmas cutâneos de
neurofibromatose.
Rogério Ferreira defendeu, por fim, que a abordagem a estes casos deve socorrer-se de «uma
história clínica detalhada», na qual se proceda,
designadamente, «à identificação da toma de fármacos ou de suplementos com potencial para
elevar a PA, tais como estrogénios, anti-inflamatórios não esteroides, corticoides, carbamazepina,
fluoxetina, lítio ou descongestionantes nasais».

Apneia do sono e HTA: que relação?
Em seguida, a Dr.ª Paula Felgueiras, internista na
Unidade Local de Saúde do Alto Minho/Hospital
de Santa Luzia, abordou a relação da apneia do
sono com a HTA. A também docente na Escola
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de
Viana do Castelo recordou que a síndrome da
apneia obstrutiva do sono (SAOS) se caracteriza
pela «obstrução transitória e recorrente das vias
aéreas superiores durante o sono». Clinicamente,
acrescentou, «esta patologia traduz-se em períodos de hiponeia, apneia e hipoxia, assim como
fragmentação do sono».

«A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) e a
HTA podem ser concomitantes. Esta associação foi reconhecida em diversos estudos,
sendo a SAOS atualmente
considerada como etiologia
independente de HTA e causa
de HTA refratária»
Dr.ª Paula Felgueiras
Esta especialista alertou ainda para a necessidade de não se desvalorizar esta doença. Afinal,
reconheceu, a SAOS «tende a ser subdiagnosticada,
acarretando, além da diminuição da qualidade
de vida do doente, doenças cardiovasculares, e
potenciando, deste modo, a morbimortalidade».
Adicionalmente, sublinhou Paula Felgueiras,
«a SAOS e a HTA podem ser concomitantes». «Esta
associação foi reconhecida em diversos estudos,
sendo a SAOS atualmente considerada como
etiologia independente de HTA e causa de HTA
refratária», concretizou. Nesse sentido, concluiu
esta preletora, «no estudo de uma HTA de novo ou
resistente é importante pensar nesta entidade». ND
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Adequar a abordagem da HTA
às diferentes fases da vida
Diferentes etapas da vida exigem
abordagens também distintas da
hipertensão arterial (HTA), quer
ao nível do diagnóstico quer do
tratamento. A infância, o período
de gravidez e a idade geriátrica
foram as três fases discutidas
ontem por três especialistas, cujas
intervenções apresentamos nos
seguintes resumos.

Dr. Vítor Paixão Dias (moderador), Dr.ª Carla Simão, Prof. Manuel Teixeira Veríssimo, Dr.ª Luísa Moreira e Prof. Manuel Bicho (moderador)

Na criança e no adolescente

«N

6

as crianças abaixo dos 6 anos, a HTA é, na maioria dos casos, secundária a uma patologia pré-existente que deve ser identificada e tratada.
Nas crianças mais velhas, encontramos sobretudo quadros de HTA associada a história familiar ou causas primárias, como a obesidade.
Na maioria dos casos, a HTA é subdiagnosticada, porque é silenciosa do ponto de vista clínico. A medição da PA é essencial para o diagnóstico e a
interpretação correta dos níveis de PA requer a consulta de tabelas de referência, cujos valores variam ao longo da idade pediátrica. Até aos 13 anos,
a HTA define-se para valores de PA sistólica e/ou diastólica acima do percentil 95 para a idade, sexo e estatura. A partir dos 13 anos, valores de PA
sistólica > 130 mmHg e/ou PA diastólica > 80 mmHg definem HTA. A American Academy of Pediatrics publicou em 2017 um conjunto de recomendações sobre o diagnóstico, a investigação subsequente e a orientação terapêutica da criança com HTA. Quando existe HTA de causa secundária,
o tratamento deve ser dirigido à doença de base. Nos restantes casos, a terapêutica assenta em medidas não farmacológicas e farmacológicas.
O objetivo da terapêutica é reduzir o risco de lesão de órgão-alvo (LOA) e atingir valores de PA sistólica e/ou diastólica abaixo do percentil 90 ou
abaixo de 120/80 mmHg, nos adolescentes a partir dos 13 anos. A terapêutica farmacológica tem indicações definidas e abrange um conjunto de
fármacos cuja escolha depende das características do doente, das comorbilidades e da presença (ou não) de LOA.» DR.ª CARLA SIMÃO, pediatra-nefrologista no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria

Na gravidez

«A

s síndromes hipertensivas na gravidez constituem a principal causa de morbilidade e mortalidade materna, fetal e neonatal, implicando
uma abordagem particular. A definição de HTA na grávida baseia-se em valores de PA sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e/ou PA diastólica (PAD)
≥ 90 mmHg medidos no consultório, em pelo menos duas ocasiões distintas. A HTA pode classificar-se em ligeira (PAS entre 140-159 mmHg ou PAD
entre 90-109 mmHg) ou severa (PAS ≥ 160 mmHg ou PAD ≥ 110 mmHg). A HTA na gravidez não constitui uma entidade única, podendo configurar
diferentes quadros: (1) HTA pré-existente; (2) HTA gestacional; (3) HTA pré-existente com sobreposição de HTA gestacional e proteinúria; (4) pré-eclâmpsia; (5) HTA não classificável antes do parto. A abordagem da HTA depende dos níveis de PA, da idade gestacional e da presença de fatores
de risco maternos e fetais associados. A orientação proposta varia de acordo com a gravidade da HTA: ligeira ou severa. A terapêutica farmacológica
deverá ser proposta a todas as mulheres com elevação persistente da PA ≥ 150/95 mmHg e a todas as mulheres com HTA gestacional (com ou sem
proteinúria), ou HTA pré-existente com HTA gestacional sobreposta, ou HTA e lesão subclínica de órgãos ou sintomas, sempre que os doentes apresentem ≥ 140/90 mmHg. A seleção dos fármacos deverá ser criteriosa. Nesta palestra, também abordei a HTA no pós-parto e na fase de lactação,
sem esquecer uma referência às consequências cardiovasculares a longo prazo da HTA induzida pela gravidez.» DR.ª LUÍSA MOREIRA, internista
no Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa, em Gondomar

No idoso

«T

al como no indivíduo mais jovem, a HTA no idoso pode ser essencial ou secundária. No primeiro caso, não há uma causa identificada,
sendo normalmente uma HTA que vem desde a idade mais jovem. Já na HTA secundária, as causas podem ser as mesmas das faixas etárias
inferiores, mas com uma prevalência ainda maior da causa renal. A HTA sistólica isolada, que resulta do aumento da resistência vascular periférica
associada ao envelhecimento arterial, é muito comum neste grupo etário. O tratamento deverá ter em conta as comorbilidades presentes no idoso
e as suas particularidades, nomeadamente a presença de síndrome de fragilidade geriátrica. De acordo com as guidelines conjuntas da European
Society of Cardiology com a European Society of Hypertension, devem receber tratamento os idosos dos 65 aos 80 anos com valores superiores a
140 mmHg de PAS e/ou superiores a 90 mmHg de PAD. Para lá dos 80 anos, só deverá ser feito tratamento perante valores acima de 160 mmHg de
PAS. Os objetivos a atingir são os 130-139 mmHg para a PAS, se tolerados, e os 70-79 mmHg para a PAD em todos os idosos. Nas pessoas com idade
superior a 80 anos, é razoável aceitar valores entre os 140 a 160 mmHg de PAS. Em qualquer dos grupos, dever-se-á evitar uma PAS inferior a 120
mmHg.» PROF. MANUEL TEIXEIRA VERÍSSIMO, presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e internista no Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra

OPINIÃO

Da hipertensão à insuficiência
cardíaca
Dr. Fernando Pinto
Cardiologista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião,
em Santa Maria da Feira | Palestrante da Sessão I do Curso de Formação em HTA e RCVG

A

insuficiência cardíaca (IC) é uma patologia
cardiovascular em grande crescimento,
fruto, desde logo, do envelhecimento da
população. Por outro lado, o tratamento mais eficaz
do enfarte agudo do miocárdio (EAM) também
contribui para este aumento da prevalência da IC:
conseguimos hoje que mais doentes sobrevivam,
mas, em muitos casos, o músculo cardíaco perde
capacidade contráctil, podendo levar ao desenvolvimento de IC, com consequentes limitações
na realização das tarefas diárias.

Além do sofrimento dos próprios doentes, a prevalência muito elevada de IC implica um grande
esforço por parte dos profissionais de saúde, mas
também de toda a sociedade, com pesados custos
diretos (medicação, tratamentos, internamentos,
etc.) e indiretos (por exemplo, limitação na atividade
profissional dos doentes e dos seus cuidadores).
Entre os vários fatores de risco para o aparecimento de IC, o que se destaca claramente como o
mais importante é a HTA. De modo direto, a pressão
arterial elevada leva ao desenvolvimento de altera-

ções estruturais e funcionais no músculo cardíaco
que provocam disfunção diastólica e sistólica, contribuindo para o aparecimento, o agravamento e
a perpetuação da IC. Além disso, a HTA é um dos
principais fatores de risco do EAM e contribui para
o desenvolvimento de lesões fibrodegenerativas
valvulares. Por tudo isto, é fundamental tratar a
HTA em qualquer estádio, quer para prevenir o
aparecimento de IC, quer após o estabelecimento
desta doença, de modo a impedir ou retardar o
seu agravamento e a melhorar os sintomas. ND
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Hypertension and HFpEF:
connecting the dots
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 «Heart failure with
preserved systolic fraction»

T

he 2016 European Society of Cardiology
(ESC) guidelines for heart failure (HF) recommended that the definition of HF with
preserved ejection fraction (HFpEF) should filled
the following criteria: 1. Presence of symptoms
and/or signs indicative of HF; 2. Ejection fraction
>50%; 3. Elevated levels of natriuretic peptides
(BNP>35pg/ml, NT-Pro BNP>125pg/ml) and relevant structural heart disease or diastolic dysfunction. HFpEF accounts for approximately 50% of HF
cases and its prevalence relative to HF with reduced
ejection fraction (HFrEF) is rising and mortality rate
in HFpEF patients is only slightly lower.
Compared with HFrEF, patients with HFpEF are
older, more often women and more commonly have
a history of hypertension (HTN) and atrial fibrillation
(AF), while a history of myocardial infarction is less
common. Epidemiological studies, conducted both
in hospital and community settings, have shown that
prevalence of HTN in patients with HFpEF ranges from
55 to 90%. HTN induces a pro-inflammatory state
and increases oxidative stress and thus may possess
a primordial role in the aforementioned approach.

In contrast to HFrEF, there is no proven treatment to improve mortality and morbidity in HFpEF
patients. Under this prism, evaluation of the role
of HTN among the multiple co-morbidities and
pathogenic mechanisms of HFpEF seems to be of
pivotal importance as the most effective modifiable risk factor of high yield. Indeed, treating HTN
is considered the most promising and, thus fundamental, strategy to prevent HF in this specific
subgroup of patients. Data from a comprehensive
meta-analysis of 123 studies with 613,815 patients,
showed that a 10 mmHg reduction in systolic BP
reduced the risk of HF by 28%, independently of
the baseline BP or co-morbidity status.
The recent ESC/ESH HTN guidelines recommend
that in hypertensive patients with HFpEF, BP-lowering treatment should be considered if BP is ≥ 140/90
mmHg with a target range of 120-130mmHg for
systolic BP and 70-80mmHg for diastolic BP. Because
no specific drug has proven its superiority, all major
agents can be used. Particularly in patients with LVH
it is recommended to treat with an RAS blocker in
combination with a CCB or diuretic.

Lifestyle modifications seem to exert a beneficial a role in hypertensive patients with HFpEF. Clinical studies converge that low-salt diet
reduces arterial stiffness and oxidative stress and
improves diastolic function and ventricular-arterial coupling in hypertensive HFpEF patients.
In addition, weight loss has been reported to
decrease cardiac hypertrophy and diastolic dysfunction. Moreover, exercise has been linked to
improved exercise tolerance, quality of life and
LV diastolic function in HFpEF patients.
Identification of hypertensive patients with
increased risk of developing HFpEF and subsequent aggressive antihypertensive treatment could
be an effective preventing measure. No specific
antihypertensive treatment has yet been shown
to reduce morbidity or mortality in patients with
HFpEF and large randomized clinical trials have
reported neutral results. Continuous and substantial lowering of the BP consists the major
preventive and treatment strategy for mitigating
the impact of HFpEF in this specific population of
high risk patients with HTN. ND
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Dispositivos médicos
no âmbito da hipertensão
A inovação tecnológica ao serviço
da otimização do diagnóstico e do
ajuste terapêutico estiveram em
foco na mesa-redonda «Dispositivos
médicos na hipertensão arterial
(HTA)», que decorreu ontem.
Os três oradores recapitulam as
ideias-chave das suas intervenções.

Dr. Luís Puga, Dr. Carlos Azevedo, Dr. Mikael Xufre, Dr. Francisco Paisana (moderador) e Prof. Miguel Castelo-Branco (moderador)

Sistemas inovadores de medição da PA
8

«E

studos revelam que a automedição da pressão arterial (AMPA) no domicílio, o registo dessas medições em aplicações móveis e a telemonitorização (envio remoto das medições para o médico) têm um impacto positivo no controlo da HTA. Esta apresentação incidiu sobre o Maisense
Freescan®, um sistema de medição da PA sem braçadeira e com suporte para telemonitorização, através de uma aplicação móvel e de uma plataforma online, na qual o profissional de saúde recebe toda a informação. Este dispositivo permite medir a PA ao nível do punho sobre a artéria radial,
em cerca 10 segundos. Os valores são depois sincronizados na aplicação e enviados para o médico automaticamente. Este sistema é validado pela
European Society of Hypertension e foi alvo de estudos de validação. Por não necessitar de braçadeira e pelo seu tamanho reduzido, é de esperar
que a sua utilização seja mais simples para o doente hipertenso, em comparação com os dispositivos tradicionais com braçadeira. Com o intuito de
perceber se a utilização desta tecnologia na prática clínica é viável e vantajosa para os doentes, estamos a desenhar um projeto de investigação a
realizar ainda este ano, no âmbito de uma tese de mestrado do curso de Medicina da Universidade da Beira Interior, que visa avaliar se os doentes
conseguem utilizar o Maisense Freescan® com facilidade, se cumprem o número de medições recomendadas e qual a preferência comparativamente
à tecnologia com braçadeira.» DR. MIKAEL XUFRE, estudante de Medicina na Universidade da Beira Interior

Telemonitorização dos doentes com insuficiência cardíaca

«U

m dos pontos frisados nesta preleção foi como a partilha de informação entre médico e doente, de modo mais ou menos formal, pode ser
um veículo para a melhoria da saúde do doente. Oferecer um melhor tratamento ao doente também passa por lhe dar acesso à opinião de
um especialista à distância e de forma mais rápida. No caso particular dos doentes com insuficiência cardíaca (IC), temos de avaliar até que ponto há
benefício em tratar a HTA. Na sessão, além de abordarmos a importância da titulação de doses de fármacos modificadores de prognóstico, falámos sobre
a dificuldade de assegurar o acompanhamento destes doentes nos moldes clássicos, através da marcação de consultas periódicas, dada a disponibilidade limitada de vagas. É neste contexto que a telemonitorização assume particular importância, pois permite reconhecer, à distância, os períodos de
flutuação da doença que podem requerer ajustes terapêuticos. De facto, a telemonitorização pode ser uma ferramenta útil, possibilitando a marcação
da consulta médica para alturas mais oportunas, de acordo com os parâmetros biométricos obtidos à distância. No Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, existe um programa de telemonitorização dos doentes com IC e antecedente de enfarte agudo do miocárdio, cujo funcionamento e resultados
preliminares apresentei na sessão.» DR. LUÍS PUGA, interno de Cardiologia no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Leitura remota de indicadores de saúde

«A

tualmente, o médico prescreve exames médicos por forma a efetuar o correto diagnóstico da situação clínica do doente, a quem é solicitado
que cumpra determinados requisitos (jejum, primeira urina da manhã, etc.) para obter valores corretos. Quando é efetuada uma leitura da
PA numa consulta médica, é natural que ela não corresponda à PA dessa pessoa. É o chamado efeito de “bata branca” – a pessoa fica nervosa e a
PA é alterada, não sendo possível saber o grau de erro. A forma mais correta de controlar a PA é o doente efetuar duas leituras diárias em sua casa,
durante um período alargado (uma de manhã e outra ao fim do dia), enviando os valores de forma automática para o médico. Deve-se depois
analisar o valor médio e a evolução, retirando os valores dos primeiros dias por forma a suprimir o efeito de “bata branca”. Ao prescrever um serviço
de acompanhamento remoto das leituras de indicadores de saúde, conseguem-se vários benefícios. Além de se obter valores corretos, o doente
fica consciente de que tem de fazer as leituras e toma atenção aos valores obtidos. Sabendo que esses valores são enviados de imediato, tem mais
cuidado e tende a seguir de forma rigorosa o que lhe foi prescrito para controlar a PA. Faz sentido? Se sim, porque não é feito para todas as pessoas
que têm HTA?» DR. CARLOS AZEVEDO, fundador da empresa True-Kare

O estado da Saúde nos países lusófonos
Oportunidade para divulgar
e debater o Plano de Ação da
Comissão Temática da Saúde e
Segurança Alimentar e Nutricional
dos Observadores Consultivos da
CPLP (Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa), a Reunião
Conjunta SPH/CPLP, realizada
ontem, realçou também o papel
da SPH enquanto observador
consultivo deste organismo
lusófono.
por Ana Rita Lúcio

S

ubordinada ao tema «Objetivos e projetos na área da Saúde», esta foi, essencialmente, «uma sessão de cariz informativo
e de esclarecimento, com o intuito de
divulgar, junto dos sócios da Sociedade Portuguesa de Hipertensão [SPH] e de todos os que se
interessem por este tema, os diversos programas
e iniciativas a implementar nos Estados-membros
da CPLP na área da Saúde», resume o Dr. Manuel
de Carvalho Rodrigues, presidente da SPH e do
13.º Congresso Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global, que foi um dos intervenientes neste painel.
Do mesmo modo, salienta o também cardiologista no Centro Hospitalar Universitário Cova
da Beira/Hospital Pêro da Covilhã e docente na
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade
da Beira Interior, esta reunião incidiu sobre «o
papel da SPH enquanto observador consultivo
da CPLP, um reconhecimento atribuído durante o
mandato da anterior direção». Manuel de Carvalho Rodrigues adianta que «a SPH tem assumido
uma postura de observação proativa, colabo-

Prof. Luís Martins, Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues e Prof. Fernando Cupertino

rando diretamente em diferentes iniciativas da
CPLP». E exemplifica: «Temos em curso um projeto que visa conceder bolsas para a realização
de estágios em Portugal e a participação no
nosso congresso, que é dirigido a bolseiros de
universidades moçambicanas.»
Também orador nesta reunião conjunta, 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, frisa que esta «foi uma oportunidade para
discutir como é que a SPH pode ajudar as sociedades congéneres de outros países da CPLP a atuar,
em termos de atividade científica e de intervenção
junto das instâncias tutelares e da sociedade civil,
em defesa da saúde pública».
«Na qualidade de interlocutores privilegiados
da CPLP, é nosso dever auxiliar as instituições de
outros Estados-membros, para que disponham de
melhores armas para combater os desafios que

enfrentam no âmbito da Saúde, enquanto países
em desenvolvimento», reforça o também diretor
da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. A este propósito, Luís Martins lembra que os demais países
da CPLP «atravessam uma fase distinta da nossa,
em termos epidemiológicos, debatendo-se com
taxas de mortalidade cardiovascular altíssimas e
em crescendo».
Nesse sentido, «a SPH pode dar um valioso
contributo, partilhando a sua ampla experiência
de intervenção», com particular enfoque em
algumas das campanhas mais emblemáticas
que levou a cabo. «Um dos melhores exemplos
que podemos dar é o do trabalho que desenvolvemos com vista a redução do consumo de
sal, não só pelos bons resultados alcançados,
mas porque este é também um tema premente
para os nossos parceiros da CPLP», concretiza
Luís Martins. ND

Fortalecer os cuidados de saúde primários na CPLP

O foco da intervenção do Prof. Fernando Cupertino de Barros, assessor do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde
do Brasil, recaiu sobre a apresentação da Comissão Temática da Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores
Consultivos da CPLP. Eis o que o responsável declarou ao Notícias Diárias:
«A Reunião Conjunta SPH/CPLP foi uma oportunidade para debater e divulgar o Plano de Ação da Comissão Temática da Saúde e
Segurança Alimentar e Nutricional dos Observadores Consultivos da CPLP. Fruto da reflexão conjunta de representantes de 18 instituições reconhecidas como Observadores Consultivos da CPLP, e ainda com o contributo de especialistas dos diferentes países de língua
portuguesa, o citado documento foi entregue à Secretaria Executiva da CPLP em dezembro de 2018, a fim de ser apreciado pelos
Ministros da Saúde dos seus Estados-membros.
Um ponto central deste documento é a prioridade que se deve dar ao fortalecimento dos cuidados de saúde primários (CSP) no universo
dos países de língua oficial portuguesa. Além de contribuírem para a melhoria do nível de saúde das populações, que, em alguns países
da CPLP, ainda enfrentam sérios problemas com as doenças transmissíveis e a desnutrição, os CSP são indispensáveis para enfrentar
as doenças cardiovasculares, suas complicações e seus fatores de risco. A este propósito, importa destacar o papel dos alimentos processados e ultraprocessados no sobrepeso e na obesidade, que acometem todas as faixas etárias e distintas condições socioeconómicas.
Compõem a referida comissão temática as seguintes entidades: Assistência Médica Internacional; Associação de Reguladores de Comunicações
e Telecomunicações da CPLP; Associação Abraço (de apoio a pessoas com VIH/SIDA); Associação Saúde em Português; Comunidade Médica
de Língua Portuguesa; Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde do Brasil; Fórum das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha
de Língua Portuguesa; Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação Eduardo dos Santos; Fundação Oswaldo Cruz; Instituto de Higiene e Medicina Tropical; Instituto Marquês de Valle Flôr; Médicos do Mundo Portugal; União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa; União das
Misericórdias Portuguesas; Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Liga Africana; Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.»
8 de fevereiro de 2019
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FEVEREIRO (5.ª feira)

Formação, informação e boas práticas em HTA

O

contributo do 13.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular
Global para a formação médica, sobretudo dos médicos dos cuidados de saúde primários (CSP), foi o aspeto salientado por todos os
intervenientes na cerimónia de abertura. O Dr.
Vítor Paixão Dias salientou que a Comissão Organizadora, à qual preside, «procurou elaborar um
programa diversificado, privilegiando aspetos que
possam gerar mais discussão interpares e sobre
os quais ainda não existe uma evidência robusta
ou cientificamente definitiva».
De seguida, o Dr. Pedro Pimpão, vice-presidente
da Câmara Municipal de Loulé, deu as boas-vindas
aos congressistas, reforçando a importância da atualização. «É através do conhecimento científico, do
saber e da partilha de ideias que evoluímos enquanto seres humanos e na prestação de cuidados
de saúde.» Por seu turno, o Dr. José Robalo, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do
Alentejo, desejou aos participantes que «consigam
obter neste congresso o conjunto de instrumentos

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, Dr. Pedro Pimpão, Dr.ª Sílvia Cabrita, Dr. Vítor Paixão Dias e Dr. José Robalo

que lhes permita tomar decisões clínicas mais corretas». Já a Dr.ª Sílvia Cabrita, diretora executiva do
Agrupamento de Centros de Saúde Central da ARS
do Algarve, enfatizou a importância de apostar em
«estratégias de prevenção da doença e de promoção
de estilos de vida saudáveis».
Finalmente, o Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues,
presidente deste Congresso e da Sociedade Portu-

guesa de Hipertensão (SPH), evidenciou a importância da atuação sobre os vários fatores de risco
presentes na HTA e da formação dos médicos dos
CSP, que recebem a maioria dos doentes. «Os dois
grandes eixos de atuação da SPH são a formação
e a informação – e contamos convosco para que
este segundo vetor esteja cada vez mais presente
na prática clínica», apelou o presidente da SPH. ND

OPINIÃO

Inflamação e doença vascular:
implicação dos novos dados

10

Dr. Pedro Marques da Silva
Internista no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central/Hospital de Santa Marta
e preletor da Conferência Inaugural

D

esde há muito tempo que tem sido estudado o papel das partículas lipoproteicas
aterogénicas (lipoproteínas com apoB),
em particular as low-density lipoproteins (LDL), e da
inflamação na patogénese da aterosclerose, mas,
muitas vezes, de forma independente, contrapondo
a teoria lipídica à inflamatória, como se fossem dois
processos diferentes. Só mais recentemente, fruto
de novos estudos e avanços, foi aventada uma
plataforma comum. A infiltração, a acumulação
e a modificação do excesso de colesterol promovem disfunção e ativação endotelial. Este processo
associa-se ao aumento da produção de citoquinas
pró-inflamatórias; à superexpressão de moléculas de
adesão, quimioquinas e proteína C-reativa (PCR); ao
aumento da geração de espécies reativas de oxigénio
(RLO) e à redução dos níveis e da biodisponibilidade
de monóxido de azoto (NO, óxido nítrico).
Estes processos favorecem a progressiva infiltração de células inflamatórias na parede arterial,
onde o colesterol se acumulou, promovendo a
inflamação vascular. Parece, portanto, razoável que
os antidislipidémicos devam, pelo menos, suster e
melhorar a inflamação (por exemplo, as estatinas
diminuem os marcadores inflamatórios circulantes,

melhoram a função endotelial e a carga total da
placa aterosclerótica). Muitos destes efeitos são
tidos como pliotrópicos, apesar de os estudos de
aleatorização mendeliana terem rejeitado o papel
direto da PCR na doença coronária, e os estudos
e meta-análises com outros antidislipidémicos
terem afirmado o efeito benéfico direto da redução do LDL na inflamação vascular e sistémica,
aparentemente independente do mecanismo de
ação farmacológica.
Estas observações reforçam a ligação direta entre
o colesterol e a inflamação, recolocando a redução
do c-LDL no cerne da prevenção cardiovascular.
No entanto, tal não significa minorar ou omitir o
papel crítico da inflamação vascular na fisiopatologia da aterogénese. As respostas imunes inatas
e adaptativas (monócitos, macrófagos, neutrófilos
e linfócitos T e B) são importantes na iniciação
e progressão da aterosclerose, culminando em
placa instável e eventual rotura da mesma. Por
exemplo, a prevalência de subtipos específicos de
macrófagos tem sido sugerida como um sinal de
transição de placa estável para instável.
A compreensão atual do processo inflamatório
(e imunológico) na aterosclerose leva à investiga-

ção de novas abordagens terapêuticas, das quais se
destacam o canakinumab, um anticorpo monoclonal dirigido à interleucina-1b, e o estudo CANTOS.
Eis um ensaio que vale a pena ser analisado, até
porque pode coadjuvar a melhor estratificação
do risco de eventos clínicos cardiovasculares e a
perspetiva futura da terapêutica anti-inflamatória.
Dados ocorrentes afirmam a contribuição dos
mecanismos imunológicos (inatos e adaptativos)
e inflamatórios (de baixo grau) no início e progressão da hipertensão arterial e nas lesões de
órgãos-alvo. Por exemplo, os agonistas do sistema
renina-angiotensina-aldosterona e o sal podem
ativar o sistema imunológico inato, avivando «sinais de risco» por parte do hospedeiro, que, por
sua vez, ativam grandes complexos multiproteicos
ou inflamassomas que atuam como recetores responsáveis pela estimulação de vias inflamatórias.
Estamos na «margem de um rio» de conhecimento
que corre de forma quase imparável. É tempo de,
em conjunto, sistematizar alguns destes novos
conhecimentos, sabendo, ainda assim, que vão
ser muito limitados. Até porque «a consistência
é o último refúgio dos que não têm imaginação»
(Oscar Wilde, 1885). ND

(6.ª feira) FEVEREIRO
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8h00 – 9h00, Sala 2

Hipertensão secundária à nefropatia

A

o abrigo da Sessão NISPH II, a segunda parte
do Curso de HTA Secundária vai colocar a
tónica na HTA de etiologia renal. Neste âmbito, o Prof. Pedro Guimarães Cunha, internista no
Centro para Investigação e Tratamento de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular Global do Serviço
de Medicina Interna do Hospital Senhora da Oliveira
Guimarães/Universidade do Minho, vai incidir sobre
a HTA secundária à doença renal parenquimatosa e
à doença renovascular. Segundo este especialista,
«trata-se de um tema muito interessante, não só
por estas constituírem duas das principais causas
de HTA secundária, mas por ser, muitas vezes, um
desafio distinguir o atingimento renal provocado
pela HTA da doença renal parenquimatosa primária,
que origina HTA de forma secundária».
Lembrando que a apreciação da função renal é
«fundamental na avaliação de todos os doentes
hipertensos», Pedro Guimarães Cunha explica
que a «existência de doença renal primária deve
ser investigada de forma mais profunda, perante
sinais ou alterações suspeitos». «Importa perceber
se há anomalias estruturais do rim, anomalias na
excreção urinária de proteínas ou alterações do
sedimento urinário, como eritrocitúria, em particular quando existem manifestações de outras doenças sistémicas com repercussão renal», defende.

Prof. Pedro Guimarães Cunha

Por seu turno, o Dr. Rogério Ferreira, internista
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e
coordenador do Núcleo de Internos da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (NISPH), falará sobre
o feocromocitoma, entidade que «corresponde a
um paraganglioma originário de células cromafins
produtoras de catecolaminas localizadas na medula
suprarrenal e é responsável por cerca de 0,5% dos
casos de HTA», esclarece. «Cerca de 5% dos incidentalomas correspondem a feocromocitoma», acrescenta.
De acordo com este preletor, o rol de manifestações clínicas mais frequentes do feocromocitoma
inclui: cefaleias, palpitações, sudorese, palidez

Dr. Rogério Ferreira

cutânea, náuseas, flushing, perda de peso, fadiga,
sintomas psicológicos (como ansiedade e pânico),
HTA sustentada, HTA paroxística, HTA ortostática e
hiperglicemia. «Devemos suspeitar de feocromocitoma face a elevações paroxísticas da pressão
arterial, sobretudo se associadas a cefaleias, palpitações e hipersudorese, HTA resistente associada
a incidentaloma da glândula suprarrenal ou crise
hipertensiva em contexto de anestesia, cirurgia,
micção, parto, administração de produto de contraste ou toma de metoclopramida, tiramina ou
antidepressivos tricíclicos», completa Rogério
Ferreira. ND Ana Rita Lúcio

9h00 – 9h30, Sala 1

Guidelines e evidência recente na HTA

A

s guidelines europeias de 2018 (European
Society of Hypertension/European Society
of Cardiology) e as americanas de 2017
(American College of Cardiology/American Heart
Association) serão o ponto de partida da conferência do Prof. Neil Poulter, intitulada «Guidelines
e estudos recentes na hipertensão: implicações e
perspetiva internacional». Nas diretrizes americanas, o ex-presidente da International Society of
Hypertension (ISH) e diretor da Imperial Clinical
Trials Unit, em Londres, critica a alteração da definição de HTA para valores de PA acima de 130/80
mmHg (as europeias mantêm os 140/90 mmHg).
«A abordagem americana é bastante isolada e
influenciada pelo estudo SPRINT, no qual vários
procedimentos foram feitos de forma pouco habitual. Desde logo, a PA foi medida de um modo
que não é comum na prática clínica, fazendo com
que os resultados não refletissem a realidade»,
defende Neil Poulter.
Das guidelines europeias, o especialista britânico destaca a recomendação de associações,
preferencialmente num único comprimido, como
terapêutica inicial para a maioria dos doentes.

«É uma diretriz brilhante, que fará uma grande
diferença na adesão do doente ao tratamento e
no controlo da PA», sublinha. Em sentido contrário,
Neil Poulter discorda da importância idêntica que
é dada aos IECA (inibidores da enzima de conversão da angiotensina) e aos ARA II (antagonistas
dos recetores da angiotensina II), uma vez que,
na sua opinião, «é possível extrair da evidência
a conclusão de que os primeiros são preferíveis,
sempre que tolerados».
Segundo o conferencista, as principais linhas
de orientação também não são claras quanto
à adaptação das terapêuticas em função da
etnia. «Não dispomos de evidência suficiente com
doentes negros ou da Ásia meridional e oriental,
apesar da enorme dimensão desta população»,
exemplifica Neil Poulter, que fará também menção
a um estudo recentemente concluído, no qual
participou, que compara o desempenho de três
associações terapêuticas na população negra da
África subsariana.
A necessidade de aumentar a sensibilização para
a HTA será outro ponto a aflorar. «A hipertensão
mata cerca de 10,4 milhões de pessoas por ano, em

Prof. Neil Poulter

todo o mundo, e metade dos doentes desconhece
a sua condição», refere o preletor, que, enquanto
presidente da ISH, pôs em marcha a campanha de
sensibilização e rastreio da HTA «May Measurement
Month». Na conferência, Neil Poulter apresentará
os resultados de 2017 e 2018, lançando o convite
para que Portugal se associe à campanha deste
ano. ND Luís Garcia
8 de fevereiro de 2019
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9h30 – 10h30, Sala 2

Hipertensão mascarada: o risco
de não diagnosticar

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão | Cardiologista no Centro Hospitalar
Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã | Preletor da Sessão II do Curso de Formação
em HTA e RCVG

A

ntes de discorrer sobre o tema desta
sessão, gostaria de enfatizar a grande
relevância do Curso de Formação em
Hipertensão Arterial (HTA) e Risco Cardiovascular Global (RCVG), que, de há sete anos a
esta parte, se tornou um dos pontos emblemáticos do nosso Congresso. Isso confirma-se
pela grande expectativa que é habitual criar,
sobretudo junto de internos e jovens especialistas, por sua vez espelhada na ampla afluência
às quatro sessões de cada curso, ao longo de
todas as suas edições.

12

Chamar a atenção para situações e patologias
que, embora possam não estar tão presentes na
prática clínica diária, devem ser sempre tidas em
conta é o intuito primordial desta iniciativa formativa. Com esse objetivo em mente, a Sessão II da
edição deste ano tem como escopo a HTA mascarada, que é fundamental identificar e diagnosticar
adequadamente. Afinal, o risco cardiovascular (CV)
dos indivíduos com HTA mascarada é exatamente
igual ao risco CV dos indivíduos com HTA essencial,
pelo que o risco de não diagnosticar é também
equivalente.

Representando cerca de 13% dos casos de HTA,
a forma mascarada é mais frequente nos homens,
nos jovens e nos doentes com diabetes. Nestes
três casos, impõe-se investigar e despistar a HTA
mascarada, mesmo em indivíduos aparentemente
normotensos. O diagnóstico exige, obrigatoriamente, o recurso ou à automedição da pressão
arterial (AMPA) ou à monitorização ambulatória
da pressão arterial (MAPA). A medição da pressão
arterial no consultório não permite confirmar o
diagnóstico, podendo apenas motivar a suspeição
de se estar perante uma HTA mascarada. ND

10h30 – 11h00, Sala 1

Risco de cancro com a terapêutica
anti-hipertensora?
Prof. Michel Burnier
Diretor da Divisão de Nefrologia e Hipertensão do Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça |
Preletor da conferência «Terapêutica anti-hipertensora e risco de cancro: uma preocupação?»

N

os anos de 1960, começaram a surgir
preocupações com o possível aumento
do risco de cancro associado à terapêutica anti-hipertensora. Foram os casos da reserpina e risco de cancro da mama, dos diuréticos e
risco de carcinoma de células renais, bem como
dos antagonistas dos canais de cálcio (ACC), dos
betabloqueadores, dos inibidores da enzima de
conversão da angiotensina (IECA) e dos antagonistas dos recetores da angiotensina II (ARA II) e risco
de vários cancros. No entanto, estas associações
foram negadas mais tarde.
Recentemente, surgiram três novos estudos que
investigaram novamente esta relação. O primeiro1
associou o uso de hidroclorotiazida (HCTZ) ao risco
de carcinoma basocelular e de células escamosas,
com base em dados do Danish Cancer Registry e do
Danish Prescription Registry, tendo-se verificado um
aumento do risco destas duas neoplasias. Um segundo
estudo2, dos mesmos autores, verificou um aumento
do risco de melanoma nodular com o uso de HCTZ.
Já o terceiro estudo3 visou perceber se a toma

«Os doentes que tomam
hidroclorotiazida devem ser
informados sobre o potencial risco de cancro da pele,
devendo ser encorajados a
realizar exames de despiste e
a evitar a exposição excessiva
à radiação ultravioleta»

Os doentes que estão a tomar HCTZ devem ser
informados sobre o potencial risco de cancro da
pele. Além disso, devem ser encorajados a realizar exames de despiste e a evitar a exposição
excessiva à radiação ultravioleta, como forma de
prevenção. Em casos de aparecimento de cancro
ou de preocupação do doente, é aconselhada a
mudança para clortalidona ou indapamida. Já aos
doentes que manifestem preocupação com o risco
de cancro do pulmão por tomarem medicamentos
anti-hipertensivos, deve ser aconselhada a cessação tabágica, caso sejam fumadores. ND

de IECA, em comparação com ARA II, está associada a um aumento do risco de cancro do pulmão. Apesar de ter concluído que quem toma IECA
tem maior risco (14%) de desenvolver cancro do
pulmão versus quem toma ARA II, muitos especialistas apontaram várias falhas a este estudo. Por
isso, esta publicação não nos deve dissuadir de
prescrever IECA aos doentes com hipertensão e
doença cardiovascular.

1. Pedersen SA, Gaist D, Schmidt SAJ, et al. Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: a nationwide
case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol.
2018;78:p.673-681e9; 2. Pottegard A, Pedersen SA, Schmidt
SAJ, et al. Association of hydrochlorothiazide use and risk of
malignant melanoma. JAMA Intern Med. 2018;178:p.1120-1122; 3. Hicks BM, Filion KB, Yin H, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population
based cohort study. BMJ. 2018;363:k4209.

9h30 – 10h30, Sala 1

Tratamento da HTA não se limita
aos anti-hipertensores
Nem só de fármacos anti-hipertensores se faz o tratamento da HTA.
Na mesa-redonda «Outros fatores de
risco e lacunas na evidência», dois
internistas e uma coach discutem o
risco remanescente da dislipidemia,
as questões não resolvidas no risco
vascular do diabético e os fatores
psicossociais.
por Luís Garcia

O

risco remanescente da dislipidemia
será abordado pelo Dr. Francisco
Araújo, internista no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que prefere
o termo «risco persistente», uma vez que, ao contrário do «risco residual», não transmite a ideia
de ser uma alteração ligeira e que não merece
ser valorizada. «Com o tratamento do colesterol
LDL [low-density lipoprotein], conseguimos reduzir
significativamente o risco cardiovascular [CV] em
doentes de risco elevado ou muito elevado. Aliás,
sabemos que, quanto mais elevado for o risco,
maior o benefício. No entanto, estes doentes em
prevenção secundária têm um risco acrescido,
mesmo quando conseguimos valores de LDL
abaixo de 70mg/dL», explica.
Em alguns destes doentes, pode ser vantajoso
atingir valores de LDL ainda mais baixos, como
refere este preletor: «Segundo algumas recomendações, devemos descer para 55 mg/dL, mas já
se demonstrou que uma descida segura até 25
mg/dL tem benefícios.» Esta estratégia «the lower
the better» pode passar por acrescentar às estati-

Dr. Francisco Araújo

nas fármacos como a ezetimiba ou os inibidores
da PCSK9 (pró-proteína convertase subtilisina/
/kexina tipo 9).
Já a estratégia «the sooner the better» implica
uma intervenção antidislipidémica mais precoce,
dado que a carga acumulada de colesterol confere
maior risco ao longo do tempo. A aposta pode
também recair na máxima «together is better», que
implica atuar não apenas sobre o colesterol LDL,
mas também sobre outros componentes do perfil
lipídico, nomeadamente os triglicéridos. Francisco
Araújo fará ainda menção a outros aspetos importantes na prevenção do risco remanescente da
dislipidemia, como a inflamação, a antiagregação,
a anticoagulação, a diabetes e a HTA.

Dúvidas no âmbito da diabetes
Ao Dr. Luís Andrade, internista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, cabe abordar
algumas questões não resolvidas no risco vascular da pessoa com diabetes. Com o controlo

Dr. Luís Andrade

metabólico, «existe uma tendência de redução
dos eventos CV, mas pouco relevante a curto/
médio prazo», frisa o palestrante. Ainda assim,
«os inibidores do SGLT2 [cotransportador tipo
2 de sódio e glicose] e os agonistas do recetor
GLP-1 [peptídeo-1 semelhante ao glucagon] parecem trazer benefícios muito significativos na
redução dos eventos CV». «Resta saber se estas
vantagens são um efeito abrangente a todas
as moléculas da classe ou heterogéneas com
diferenças relevantes entre fármacos do mesmo
grupo terapêutico.»
Outra questão por esclarecer está relacionada
com os benefícios CV da terapêutica antidiabética
em prevenção primária. «O estudo DECLARE [com
a dapagliflozina] deu-nos alguma luz sobre este
assunto, com uma redução das hospitalizações
por insuficiência cardíaca, mas precisamos de mais
estudos em doentes com diabetes que nunca tiveram um evento CV, que são a maioria», remata
Luís Andrade. ND

Fatores psicossociais na HTA e no risco vascular

A mesa-redonda fecha com a intervenção da Dr.ª Eugénia Brito Raimundo, coach
e diretora-geral da Motiven RH, que resume assim as ideias que pretende transmitir:
«Cada vez mais, são valorizados os fatores de risco de HTA que podem ser controlados.
Neste âmbito, inserem-se os fatores psicossociais relacionados com atitudes,
comportamentos e estilos de vida, bem como a sua gestão, preservando uma vida
saudável. Estamos a falar de aspetos como: redução do consumo de sal; adoção de uma
dieta equilibrada nos nutrientes essenciais; moderação no consumo de álcool; prática
regular de exercício físico; cessação tabágica; controlo do peso; gestão do stresse pessoal
e ocupacional; e compromisso com a adesão à terapêutica.
Neste processo de consciencialização e responsabilização do doente, com reforço
da sua autoeficácia, o acompanhamento do médico de família é crucial, sendo crítica
a sua capacidade de comunicar, bem como a adoção de uma atitude de coach.
A compreensão do enquadramento psicossocial do doente e a atenção aos seus sinais
de alerta e do possível cuidador aumentam a probabilidade de uma intervenção
terapêutica atempada, da ativação de recursos, da otimização das sinergias das
equipas multidisciplinares e da ligação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares.»
8 de fevereiro de 2019
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11h00 – 12h00, Sala 1

Mudança de paradigma
no combate à IC
Dr.ª Fátima Franco
Cardiologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Preletora da Conferência
«Diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca: o que dizem as recomendações»

A

classificação da insuficiência cardíaca (IC)
pressupõe três categorias: IC com fração
de ejeção (FE) reduzida, IC com FE preservada e IC com FE intermédia. Relativamente
aos meios complementares de diagnóstico, o gold
standard continua a recair sobre a ecocardiografia,
não obstante o papel de relevo atribuído ao doseamento do peptídeo natriurético cerebral (BNP).
Já no que concerne ao tratamento, importa
salientar que as guidelines da Sociedade Europeia
de Cardiologia (SEC), cuja revisão está prevista
para o próximo ano, datam de 2016, pelo que não
refletem as conclusões de boa parte da evidência
entretanto publicada. Estas recomendações preconizam que o composto sacubitril/valsartan está
indicado para o tratamento da IC com FE reduzida,

em doentes crónicos, que se mantêm sintomáticos após terapêutica otimizada com inibidores
da enzima de conversão da angiotensina (IECA),
betabloqueantes ou antagonistas dos recetores
de mineralocorticoides.
Todavia, em função dos resultados de ensaios
clínicos randomizados como o PARADIGM-HF,
o PIONEER-HF e o TRANSITION, bem como de
estudos de «mundo real», sabemos hoje que é
seguro iniciar terapêutica com sacubitril/valsartan em doentes hospitalizados e com IC de novo.
O paradigma de tratamento da IC com FE reduzida
está claramente a mudar, passando a assentar na
modulação neuro-hormonal, em detrimento do
bloqueio neuro-hormonal, graças ao advento
deste fármaco.

14

A experiência já existente com sacubitril/valsartan
na prática clínica tem vindo a confirmar que este é
um fármaco seguro, eficaz e que pode, de facto, fazer
a diferença no combate à IC com FE reduzida. Nesse
sentido, é expectável que as próximas guidelines da
SEC coloquem esta opção na base do tratamento da
IC com FE reduzida, por força da evidência que tem
demonstrado a sua superioridade versus IECA. Essa
superioridade é patente em termos de redução de
progressão da doença e mortalidade, bem como
diminuição do número de hospitalizações. Note-se
que a American Heart Association publicou, em
2018, uma atualização das suas recomendações,
que contempla a possibilidade de administrar sacubitril/valsartan em primeira linha a doentes naïves
de terapêutica. ND

15h00 – 15h30, Sala 1

Padronizar a avaliação
laboratorial do perfil lipídico
Dr. João Sequeira Duarte
Endocrinologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital de Egas Moniz | Preletor da
conferência «Padronização da avaliação laboratorial do perfil lipídico: implicações na avaliação do RCVG»

A

s doenças cardiovasculares (DCV) continuam a ser a principal causa de morbilidade e mortalidade em Portugal e na
Europa, mesmo existindo melhorias nos estilos
de vida e no controlo dos fatores de risco. Para
uma mais acertada abordagem clínica em doentes
com dislipidemia, é recomendado um diagnóstico
preciso, que seja baseado em avaliações laboratoriais padronizadas e harmonizadas de lípidos e
lipoproteínas. Os resultados desses exames serão
uma ajuda essencial para elaborar diagnósticos
mais corretos, verificar qual é o risco cardiovascular
(RCV), definir a terapêutica farmacológica mais
adequada e assim melhorar a prevenção deste
tipo de eventos.
Um grupo de sociedades científicas portuguesas
chegou a um consenso1 sustentado nas mais recentes guidelines europeias desta área, publicadas
em 2016, girando em torno de quatro importantes
pilares: estratégias na prevenção e tratamento

das DCV; análise da dislipidemia; avaliação dos
biomarcadores lipídicos; formato dos relatórios
de avaliações laboratoriais de lípidos. As recomendações acordadas dizem que, em vez dos valores de referência tradicionais, que podem estar
desajustados face aos objetivos do doente em
causa, deve-se elaborar uma ficha lipídica, com
a indicação dos valores desejáveis definidos pelo
médico, em função do RCV do doente. Isto visa
não só facilitar a tomada de melhores decisões
terapêuticas, como também ajudar na comunicação entre todas as partes envolvidas nos cuidados
a estes doentes, desde o prescritor ao farmacêutico, evitando mensagens contraditórias quanto à
interpretação de um determinado valor dos lípidos.
Relativamente à periodicidade da avaliação
do perfil lipídico, é aconselhado que os doentes
de maior RCV realizem análises com intervalos
de tempo mais curtos, para alcançar, em tempo
oportuno, valores mais ajustados. Os doentes que

se encontrem mais estabilizados, em termos de
controlo dos valores lipídicos, já podem ser alvo de
um acompanhamento mais dilatado no tempo. ND
1. Pedro Marques da Silvaa, João Sequeira Duarteb,
Pedro von Hafec, Victor Gild, Jorge Nunes de Oliveirae,
Germano de Sousaf. Standardization of laboratory lipid
profile assessment: a call for action with a special focus
on the 2016 ESC/EAS dyslipidemia guidelines – executive
summary. A consensus endorsed by the Cardiovascular
Risk and Prevention Group of the Portuguese Internal
Medicine Society, the Portuguese Atherosclerosis Society,
the Portuguese Society of Cardiology, the Portuguese
Society of Laboratory Medicine, and the Portuguese
Association of Clinical Chemistry. Rev Port Cardiol.
2018;37(4):279-283.
a. Núcleo de Investigacão Arterial do Hospital de Santa Marta,
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE; b. Serviço
de Endocrinologia do Hospital de Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; c. Serviço de Medicina Interna do
Centro Hospitalar Universitário de São João, Porto; d. Unidade
Cardiovascular do Hospital Lusíadas Lisboa; e. Laboratório de
Análises Clínicas Prof. Doutor Joaquim J. Nunes de Oliveira, Póvoa
do Varzim; f. Grupo Germano de Sousa, Centro de Medicina
Laboratorial, Polo Tecnológico de Lisboa.

Situações que requerem mais do
que uma terapêutica hipolipemiante

OPINIÃO

15h30 – 16h00, Sala 1

Dr. José Pereira de Moura
Internista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Preletor da conferência
«Quando a monoterapia não chega…»

O

colesterol constitui o principal factor de
risco da doença coronária isquémica e
um dos principais do acidente vascular
cerebral (AVC) isquémico. O controlo dos seus níveis tem demonstrado ser altamente rentável em
termos de redução de eventos. Presentemente,
há três classes de fármacos que demonstraram
capacidade para reduzir significativamente a
incidência da doença vascular – as estatinas,
a ezetimiba e os inibidores da PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9). A sua
utilização em associação, de dois ou três fármacos, seguindo, na maioria das vezes, a ordem
atrás indicada, torna-se necessária em algumas
hipercolesterolemias, como a hipercolesterolemia familiar (HF) e, particularmente, quando está

presente a doença e/ou outros factores de risco
cardiovascular. Na conferência, vou apresentar um
caso clínico da nossa Consulta de Aterosclerose,
com critérios Dutch Clinic Network Criteria (DLCN)
para HF heterozigótica (HFh) e um muito elevado
risco cardiovascular. A apresentação tentará ser
interactiva, com recurso ao televoto. A propósito
da evolução do caso, será chamada a atenção para
alguns dos estudos de eventos cardiovasculares,
tal como o IMPROVE-IT1, o FOURIER2 e o ODYSSEY3,
e imagiológicos, como o PRECISE-IVUS4 e o
GLAGOV5, que sustentam a utilização das estatinas, da ezetimiba e, se os objectivos terapêuticos
não forem atingidos, a associação dos inibidores
da PCSK9. Esta apresentação procurará transmitir
o raciocínio do clínico, de acordo com o estado da

arte da terapêutica hipolipemiante, mostrando
a evolução do doente. ND
NOTA: O autor deste artigo escreve segundo as regras do
anterior Acordo Ortográfico.
Referências: 1. Cannon CP, et al. Ezetimibe Added to Statin
Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med.
2015;372:2387-97. 2. Sabatine MC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl
J Med. 2017;376:1713-22. 3. Schwartz GG, et al. Alirocumab
and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome.
N Engl J Med. 2018;379:2097-107. 4. Tsujita K, et al. Impact of
Dual Lipid-Lowering Strategy With Ezetimibe and Atorvastatin
on Coronary Plaque Regression in Patients With Percutaneous
Coronary Intervention: The Multicenter Randomized Controlled
PRECISE-IVUS Trial. J Am Coll Cardiol. 2015;66(5):495-507.
5. Nicholls SJ, et al. Effect of Evolocumab on Progression of
Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;216(22):2373-84.
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16h30 – 17h00, Sala 1

Vitamina D e risco cardiovascular
Prof. Miguel Melo
Endocrinologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Preletor na conferência
«Vitamina D na saúde global do doente de risco cardiovascular»

O

papel da vitamina D no risco cardiovascular (CV) global tem assumido uma importância crescente, apesar de não estar
ainda completamente definido. São vários os motivos que nos fazem pensar que a vitamina D tem um
papel relevante. Por um lado, a maioria dos estudos
epidemiológicos mostraram uma associação entre
níveis baixos de vitamina D e elevação ou aumento
de fatores de risco como a HTA, a dislipidemia ou
a 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 expressão de recetores da vitamina D
de forma profusa no sistema CV, com particular
importância a expressão nas células endoteliais
e nos cardiomiócitos, estando demonstrado em
modelos que a modulação destes recetores tem
um efeito globalmente positivo.
Para que o papel da vitamina D no risco CV global
fique completamente definido, falta um grande

estudo a mostrar que a suplementação com vitamina D em indivíduos com deficiência desta vitamina previne eventos. Na verdade, o que temos hoje
disponível são maioritariamente estudos nos quais a
intervenção teve como objetivo primário avaliar os
efeitos ao nível do metabolismo ósseo, com inclusão
maioritariamente de mulheres pós-menopáusicas,
cujos resultados são difíceis de valorizar.
Outro problema com que os clínicos se deparam é o acesso a métodos fiáveis de doseamento
da 25(OH)D (25-hidroxivitamina D), que indica a
suficiência desta vitamina, e à discrepância dos
valores determinados por métodos diferentes.
Na Endocrinologia, estamos muito habituados a
trabalhar sem intervalos de referência bem definidos e com grandes discrepâncias nos doseamentos
da mesma hormona obtidos por metodologias
diferentes. Há algo que nos ajuda sempre a tomar
decisões: avaliar as outras hormonas pertencentes
ao mesmo eixo. No caso da hormona «vitamina

D», sabemos que ela exerce feedback negativo
sobre a produção de paratormona, sendo a elevação da paratormona subsequente à deficiência
de vitamina D um dos mecanismos responsáveis
pelo desmineralização óssea e pela HTA que estão
associadas à deficiência de vitamina D.
Sabemos que a paratormona se começa a elevar progressivamente para valores de 25(OH)D
abaixo de 30 ng/mL, apesar da elevação marcada
só ocorrer para valores inferiores a 20 ng/mL.
Sabemos também que o efeito ótimo da vitamina
D na promoção da absorção intestinal do cálcio
só ocorre com valores superiores a 30 ng/mL pelo
que, na minha opinião, esse deverá ser o objetivo
terapêutico na maioria das pessoas. Assim, uma
forma indireta de avaliar o status de vitamina D é
solicitar um doseamento da paratormona, o qual é
fiável e facilmente acessível. Um valor de paratormona elevado com um cálcio normal deve-se, até
prova em contrário, a deficiência de vitamina D. ND
8 de fevereiro de 2019
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17h00 – 19h00, Sala 1

Desafios comuns a Portugal e Brasil
As particularidades da HTA em
doentes negros, com diabetes ou que
sofreram acidente vascular cerebral
(AVC) vão ser discutidas no Simpósio
Luso-Brasileiro, que tem o mote
«A língua na base da cooperação».

Prof. Rui Santos Póvoa, Dr. Vítor Paixão Dias, Prof.ª Lucélia Magalhães e Dr. Fernando Pinto

Hipertensão arterial e diabetes mellitus

«F
20

requentemente associados, a HTA e a diabetes mellitus (DM) são dois importantes fatores de risco cardiovascular (CV), com alta prevalência
em todo o mundo e responsáveis pela elevada incidência de enfarte do miocárdio, AVC e insuficiência cardíaca. Para agravar o problema,
apesar de o tratamento da HTA e da DM reduzir sensivelmente este risco CV, a taxa de controlo, sobretudo da HTA, é muito má, principalmente
nos países em desenvolvimento, como o Brasil, que tem menos de 20% de indivíduos hipertensos controlados. É necessário o controlo intensivo
da pressão arterial (PA) neste grupo de doentes para valores inferiores a 130/80 mmHg, pois só assim haverá redução de eventos macrovasculares.
A dieta inadequada e a falta de exercício físico são os principais fatores para o desenvolvimento de DM e HTA. Políticas de consciencialização e
esclarecimento da população e da classe médica são necessárias para combater esta dupla mortal.» PROF. RUI SANTOS PÓVOA, diretor do Setor
de Cardiopatia Hipertensiva da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil

Hipertensão em negros

«A

HTA em doentes negros, comparativamente aos doentes brancos, tende a ser mais comum, precoce e grave. Além disso, a evolução da PA elevada
para a HTA acelerada e/ou resistente é também mais comum em negros. A mortalidade e as lesões de órgão-alvo no coração, no cérebro e nos rins
também são mais prevalentes. As recomendações de 2010 da International Society on Hypertension in Blacks preconizam a terapêutica anti-hipertensora
quando a PA é superior a 135/85 mmHg em negros sem lesões de órgão-alvo ou doenças CV concomitantes, e quando a PA é superior a 130/80 mmHg
em indivíduos de maior risco. O tratamento não farmacológico é mais importante nesta etnia, especialmente a redução da ingestão de sal (no máximo,
7 gramas por dia) e o controlo do peso. Além disso, a monoterapia não é enfatizada face à terapêutica combinada. Os diuréticos tiazídicos, como a
clortalidona, em associação com um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e/ou antagonista dos recetores da angiotensina II (ARA II)
têm-se mostrado eficientes. Os antagonistas dos canais de cálcio podem ser substituídos pelos diuréticos em caso de intolerância ou contraindicação.»
PROF.ª LUCÉLIA MAGALHÃES, diretora médica do Centro de Diagnóstico, Prevenção e Tratamento das Doenças do Coração, na Bahia (Brasil)

MAPA na avaliação após AVC

«A

evidência estima que a taxa de recorrência de AVC aos 5 anos ronde os 25 a 40%, sendo que o risco aumenta na presença concomitante de HTA.
Assim, um diagnóstico preciso da PA é fundamental – e sabemos que a monitorização ambulatória da PA (MAPA) é mais precisa do que a medição
casual, permitindo excluir a HTA de bata branca e diagnosticar a HTA mascarada. Além disso, a MAPA possibilita a caracterização do perfil da PA ao longo
das 24 horas, sendo essencial para classificar os doentes como dipper ou não dipper (que têm maior risco de recorrência de AVC). A MAPA desempenha
um papel fulcral não apenas no diagnóstico adequado da HTA, mas também no acompanhamento do doente, para verificar se as terapêuticas estão a
ser eficazes na redução não apenas da PA média, mas também no período noturno. Evidência como a que irei apresentar levou a que algumas entidades,
como a Sociedade Canadiana de Hipertensão, considerassem imprescindível para o diagnóstico da HTA a medição fora do consultório, com destaque
para a MAPA.» DR. FERNANDO PINTO, cardiologista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião

Estratégia anti-hipertensora no AVC agudo e crónico

«A

melhor estratégia anti-hipertensora no doente com AVC, tanto na fase aguda como na prevenção secundária, tem sido motivo de debate
ao longo dos anos. A intensidade da redução dos valores de PA não pode deixar de atender às particularidades da autorregulação do fluxo
sanguíneo cerebral e dos potenciais efeitos nefastos de reduções demasiado rápidas e agressivas daqueles valores. Passarei em revista uma breve
contextualização epidemiológica e as recomendações mais recentes, deixando também uma palavra sobre os fármacos com maior benefício, quer
na fase aguda quer na redução da recorrência do AVC. As diferenças relevantes de abordagem na fase aguda, nomeadamente de acidente isquémico
transitório, AVC isquémico e AVC hemorrágico, serão sumariamente referidas. Numa perspetiva de redução global do risco vascular, não deixarão de
ser enunciadas outras medidas terapêuticas com impacto na melhoria do prognóstico após o AVC. Finalmente, a prevenção da demência, doença
que assume contornos de verdadeira epidemia, passa também, em grande parte, por prevenir o AVC.» DR. VÍTOR PAIXÃO DIAS, diretor do Serviço
de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

OPINIÃO

18h00 – 19h00, Sala 2

Uma visão da Saúde Pública
sobre a hipertensão

Dr. Fernando de Almeida
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
(INSA) | Preletor da conferência «Hipertensão: promoção da saúde e seus determinantes»

A

hipertensão arterial (HTA) é uma das principais causas de mortalidade e elevada morbilidade. Longe vão os tempos da Teoria
Unicausal, que considerava um agente etiológico
como fator único de surgimento de determinada
doença. Está inequivocamente estudado que existem várias comorbilidades, determinantes sociais
e doenças que, em associação, potenciam o risco
cardiovascular global (RCVG) e a mortalidade causada pelas patologias cardiovasculares, que estão
fortemente dependentes da HTA.
Um estudo recente do INSA1, que tem uma
amostra representativa da população portuguesa,
estimou uma prevalência de HTA de 36%, entre
os 25 e os 74 anos, tendo sido observados valores de pressão arterial (PA) mais elevados no sexo
masculino do que no feminino: 39% contra 32%.

Por outro lado, o Inquérito Nacional de Saúde
2014, realizado em conjunto pelo INSA com o
Instituto Nacional de Estatística (INE) em todo
o território nacional, aponta para uma prevalência
de 25%, percentagem inferior aos resultados de
outros estudos, que indicam prevalências de HTA
na ordem dos 40%.
O INSA leva a cabo estes estudos epidemiológicos, pois são importantes para que os decisores
possam definir orientações e estratégias a seguir.
Também colaboramos com a Direção-Geral da
Saúde (DGS) em projetos de promoção da alimentação saudável, tendo em vista a redução
do consumo de sal, açúcar e gorduras trans,
que são determinantes para o aumento da PA.
Além disso, temos um departamento encarregue
de realizar projetos de gestão, nomeadamente

sobre aspetos relacionados com a aterosclerose
e a dislipidemia.
Independentemente da existência de programas
específicos dirigidos à população, no âmbito da
promoção da literacia em saúde, é essencial que
a prevenção das doenças cardiovasculares e seus
fatores de risco seja também discutida pelos profissionais de saúde que, direta ou indiretamente,
lidam com a HTA. É importante antecipar os problemas e as suas consequências, num trabalho
que deve ser realizado em conjunto por doentes
e profissionais de saúde. ND
1. Rodrigues, Ana P., et al. «Prevalência de hipertensão arterial
em Portugal: resultados do Primeiro Inquérito Nacional com
Exame Físico (INSEF 2015)». Boletim Epidemiológico Observações, do INSA. 2017;N.º especial 9;2.ª série:P.11-14.
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17h00 – 18h00, Sala 2

Desafios da abordagem
da HTA na consulta de MGF
Dr.ª Joana Silva Monteiro (à esq.)
Especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF) na Unidade
de Saúde Familiar (USF) Odisseia, na Maia*
Dr.ª Rosa de Pinho (à dta.)
Especialista em Medicina Geral e Familiar na USF Vale
do Vouga do Centro de Saúde de São João da Madeira*

À

semelhança dos anos anteriores, a Comissão
Organizadora do 13.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular
Global decidiu incluir no programa uma sessão
dedicada à MGF, especialidade que é responsável
pelo seguimento da grande maioria dos doentes
hipertensos em Portugal. As organizadoras da
sessão, Rosa de Pinho e Joana Monteiro, ambas
médicas de família, consideraram que o formato
de apresentação de casos clínicos seria aquele que
permitiria uma discussão mais dinâmica e enquadrada na realidade da prática clínica da MGF.

Sendo a HTA uma patologia diariamente gerida pelos médicos de família, seria lógico pensar
que a sua gestão fosse fácil e previsível, mas nem
sempre isso acontece, e os casos selecionados
refletem isso mesmo. Frequentemente, o doente
hipertenso apresenta comorbilidades, tal como
diabetes, patologia osteoarticular ou ansiedade,
que têm implicações no plano terapêutico e no
seguimento a médio e longo prazos.
Por outro lado, o doente observado na consulta
não é o doente dos ensaios clínicos e, frequentemente, não se enquadra nas normas de orientação

clínica. É o doente inserido numa família, numa
comunidade, cuja história de vida, contingências
sociais e culturais, valores e preferências interferem
na decisão terapêutica e no seu cumprimento.
A sessão contará ainda com a participação da
Dr.ª Joana Campina e da Dr.ª Susana Catarino, também médicas de família [na USF Descobertas, em
Lisboa, e na USF Vale do Vouga, respetivamente],
que irão comentar os casos apresentados. ND

*Moderadoras da sessão de casos clínicos
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9h00 – 10h00, Sala 2

Guidelines 2018: o que há de novo?
Dr. José Nazaré
Assistente graduado sénior de Cardiologia no Centro Hospitalar de Lisboa Central/
/Hospital de Egas Moniz | Preletor da Sessão III do Curso de Formação em HTA e RCVG

V
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amos centrar-nos nas recomendações
europeias (da European Society of Hypertension – ESH – com a European Society
of Cardiology – ESC), que, face às suas congéneres
americanas, nos parecem mais objetivas e adequadas à finalidade de controlar melhor os doentes
hipertensos. Comparativamente à edição anterior,
de 2013, existem algumas diferenças e também
muitas semelhanças.
Quanto ao diagnóstico, passou-se a recomendar, além de medições repetidas no consultório,
a automedição da pressão arterial (AMPA) ou a
monitorização ambulatória da pressão arterial
(MAPA) durante 24 horas (a preferir, se exequível
do ponto de vista logístico e dos custos). Em termos
terapêuticos, os alvos a atingir também sofreram
mudanças significativas. Genericamente, a pressão
arterial (PA) deverá ser inferior a 140/90 mmHg em
todos os indivíduos e inferior a 130/80 mmHg nos
mais jovens (idade <65 anos), tendo-se em conta
que não é recomendável baixar a PA sistólica (PAS)
para menos de 120 mmHg. É também realçado
que deve ser dada a possibilidade de tratamento
a todos os doentes com HTA, incluindo os muito
idosos, desde que a terapêutica seja bem tolerada.
É também sublinhada a necessidade de recorrer
a associações de dois fármacos desde o início do

tratamento, exceto na hipertensão de grau I sem
risco CV acrescido e em idosos com mais de 80
anos. Na perspetiva de melhorar a adesão, sugere-se ainda a utilização de associações fixas de dois
ou três fármacos no mesmo comprimido. O algoritmo terapêutico foi simplificado, definindo-se o
início do tratamento com um IECA ou um ARA II
associado a um ACC ou um diurético tiazídico ou
não tiazídico, não se especificando qual deve ser o
diurético preferido, ao contrário das recomendações americanos, que destacam a clorotalidona.
Note-se que esta é a primeira vez que as guidelines recomendam a terapêutica tripla. Importante
também é o realce dado à espironolactona como
fármaco a preferir quando não se consegue o controlo da HTA com três das substâncias previamente
citadas. Para surpresa de muitos e desacordo de
alguns, é referida como má prática a utilização
de devices até que os estudos mostrem as suas
vantagens (referência direta à desnervação renal
e à utilização de estimuladores do seio carotídeo).

Estes são os pontos mais importantes das
guidelines ESH/ESC 2018:

•D
 efinir a HTA como elevação persistente da PA
no consultório ≥ 140/90 mmHg ou média em
MAPA de 24h ≥ 130-80 mmHg;

•A
 ssegurar que a medição da PA seja feita, pelo
menos, de 5 em 5 anos em normotensos e mais
frequentemente nos outros indivíduos;
• Tratar a HTA em todos os indivíduos, mesmo
que tenham HTA de grau I ou idade > 80 anos;
•O
 alvo a atingir com o tratamento da HTA deve
ser de PAS <140 mmHg em todos os indivíduos,
incluindo os idosos e muito idosos que tolerem
a terapêutica. O segundo objetivo é atingir PAS
<130 mmHg em indivíduos com menos de 65
anos. O limite deve ser de 120 mmHg para a PAS,
devendo-se evitar valores inferiores. A PAD deve
descer para < 80 mmHg;
• A maioria dos doentes deve iniciar o tratamento
com dois fármacos associados, excetuando-se
as pessoas com HTA de grau I e baixo risco CV
acrescido ou com idade superior a 80 anos;
•O
 algoritmo do tratamento inicial deve ser simplificado com a combinação IECA/ARA II + ACC/
/diurético;
•A
 maioria dos doentes com HTA tem outros
fatores de risco, com destaque para a dislipidemia, pelo que a indicação para a utilização
de estatinas é frequente, referindo-se também
como boa prática o recurso ao ácido acetilsalicílico apenas para prevenção secundária. ND

8h00 – 9h00, Sala 2

HTA de causa endócrina

A

abrir a manhã de sábado, a Sessão NISPH
III, que dará continuidade ao Curso
de HTA Secundária, colocará
em evidência duas formas de HTA
induzidas por excesso de produção de esteroides pelas glândulas
suprarrenais. Ao Prof. Agostinho
Monteiro, internista, cardiologista e docente jubilado da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, caberá discorrer sobre o hiperaldosteronismo
primário, uma patologia caracterizada pela
produção de quantidades anormalmente elevadas
de aldosterona.
Segundo este preletor, existem dois tipos principais de hiperaldosteronismo primário: um decorre de um tumor suprarrenal, habitualmente
benigno, e o outro da hipertrofia destas glându-

las. Correspondendo a cerca de 5% dos casos de
HTA, o hiperaldosteronismo primário «tem
maior repercussão sobre os órgãos-alvo», estando ainda associado «a
maior incidência de eventos cerebrocardiovasculares e níveis de
potássio inferiores ao normal»,
salienta Agostinho Monteiro. Por outro lado,
acrescenta, casos
de HTA resistente
ou em que se observe o «aparecimento de
uma massa suprarrenal devem
conduzir também à suspeita de
hiperaldosteronismo primário».
Já o Dr. Vítor Paixão Dias, diretor do Serviço de Medicina Interna do
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Es-

pinho e presidente da Comissão Organizadora
do 13.º Congresso Português de Hipertensão
e Risco Cardiovascular Global, irá debruçar-se
sobre o hipercortisolismo e, nomeadamente, sobre a síndrome de Cushing. Apesar de rara, esta
entidade «deve ser suspeitada no grupo crescente
de doentes com características de síndrome metabólica», frisa este especialista.
Em virtude da sua manifestação subclínica, elucida Vítor Paixão Dias, a
síndrome de Cushing «constitui,
para alguns autores, um novo
fator de risco vascular». Finalmente, este orador chamará a
atenção para o pseudo-Cushing,
isto é, «outros quadros clínicos que
podem mimetizar esta síndrome ou a
sua presença mascarada em doentes com
quadros psiquiátricos, como depressão». ND

9h00 – 10h00, Sala 1

Heurística e ácido úrico na hipertensão
DR

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues

Prof. Krzysztof Narkiewicz

Prof. Claudio Borghi

Os vieses cognitivos que podem criar problemas de comunicação entre médico e doente e o papel do ácido úrico
na HTA são os temas em análise na sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a European
Society of Hypertension (ESH).

A

por Luís Garcia
sessão será aberta pelo Dr. Manuel
de Carvalho Rodrigues, presidente
deste Congresso e da SPH, que fará
uma introdução focada nas principais
novidades das guidelines conjuntas da ESH com a
European Society of Cardiology, que foram publicadas no ano passado. Seguir-se-á a preleção do
Prof. Krzysztof Narkiewicz, diretor do Serviço de
Hipertensão e Diabetologia do Hospital Universitário de Gdansk, na Polónia, dedicada ao tema
«Heurística e HTA». Assumindo que o tema pode
parecer «demasiado árido», o especialista procura
explicá-lo de imediato: «A heurística está relacionada com os processos cognitivos que sustentam
as decisões não racionais. Tentamos que as nossas
decisões sejam livres e racionais, mas, por vezes,
não o são, embora estejamos convictos do contrário: é o chamado viés cognitivo.»
Que benefícios pode trazer o conhecimento
da heurística para a prática clínica? «Tanto os
doentes como os médicos têm vieses cognitivos que afetam as suas decisões. Conhecê-los
pode permitir uma maior compreensão mútua
e uma melhor comunicação», responde o palestrante, que ilustrará a sua apresentação com
vários exemplos destes vieses cognitivos e fará
referência à «estatinofobia» decorrente do efeito
dos meios de comunicação social sobre a perceção dos doentes.
Krzysztof Narkiewicz abordará ainda a regressão
à média, um fenómeno que determina que, em
qualquer série de eventos aleatórios, haja uma
grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser seguido por um acontecimento
mais corriqueiro, em virtude apenas do acaso.
«A regressão à média ajuda a compreender alguns vieses de análise e justifica a necessidade dos
grupos de controlo nos ensaios clínicos», explica
o orador polaco.

HTA e ácido úrico
Na segunda palestra, o Prof. Claudio Borghi, diretor da Unidade de Hipertensão do Hospital
Universitário de Bolonha, em Itália, vai abordar
as novidades acerca do papel do ácido úrico na
HTA. Segundo o especialista, os níveis elevados
de ácido úrico estão associados ao aparecimento
de HTA, o que pode ser prevenido com recurso
a inibidores da xantina oxidase. «A relação entre
a hiperuricemia e o desenvolvimento de HTA foi
confirmada por vários estudos observacionais,
após ajuste para quase todos os outros fatores
de risco. Foram identificadas anomalias no perfil
genético de indivíduos com hiperuricemia propensos ao desenvolvimento de HTA, confirmando
a relação entre a atividade da xantina oxidase, o
ácido úrico e o estabelecimento de doença cardiovascular [CV].»
A coexistência destas duas condições clínicas
«está a levar a um aumento da incidência de enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença CV, bem como ao agravamento
do prognóstico da doença coronária e da insuficiência cardíaca congestiva», refere o especialista
italiano. Segundo este orador, «os níveis de ácido
úrico são, provavelmente, a medida do stresse

«A coexistência de HTA e
ácido úrico está a levar ao
aumento da incidência de
enfarte agudo do miocárdio
e acidente vascular cerebral,
bem como ao agravamento
do prognóstico da doença
coronária e da insuficiência
cardíaca congestiva»
Prof. Claudio Borghi
oxidativo associado à ativação da xantina oxidase, que está envolvida na sua produção». Esta
hipótese «abriu uma interpretação interessante
da diferença funcional entre doentes cujos níveis
de ácido úrico são devidos à produção excessiva
(mais propensos a doença CV) versus aqueles nos
quais a hiperuricemia é consequência da excreção
renal reduzida ou da reabsorção tubular exagerada
(mais propensos a deposição de urato e gota)»,
afirma Claudio Borghi. ND

Aprender heurística com os macacos

Se pusermos um milhão de macacos a prever os resultados da
bolsa de valores ao longo de 20 semanas, é provável que um
deles acerte sempre. Terá esse macaco alguma característica
especial ou será o seu sucesso apenas fruto da estatística? Este
é um dos exemplos de vieses cognitivos (neste caso, viés de
resultado) apontados por Rolf Dobelli, diretor da Fundação
Zurich Minds, num vídeo disponível no YouTube, que o
Prof. Krzysztof Narkiewicz aconselha visualizar para
perceber melhor a heurística (QR code ao lado).

https://www.youtube.com/
watch?v=vNOV4nlOHtQ

8 de fevereiro de 2019
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10h00 – 10h30, Sala 1

Update sobre a desnervação renal
Dr. Marco Costa
Coordenador da Unidade de Intervenção Cardiovascular do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra | Preletor da conferência «Para quem e qual o papel da desnervação renal»

A
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desnervação simpática renal (DSR) é uma
opção inovadora de intervenção estrutural baseada em dispositivos que aplicam
energia de radiofrequência ou ultrassons, provocando lesões nas fibras nervosas das artérias renais
e impedindo a normal comunicação dos centros
de controlo adrenérgico com os rins. Trata-se de
um procedimento seguro, minimamente invasivo e que não deixa implantes ou dispositivos
no organismo.
Os estudos SYMPLICITY ON/OFF MED e RADIANCE
SOLO mostraram uma redução significativa da PA
ambulatória com DSR (através dos sistemas Symplicity Sypral e Paradise, respetivamente) versus um
procedimento simulado. Os desenhos destes estudos foram influenciados pelos maus resultados do
SIMPLICITY HTN-3, que não demonstrou benefício
com o sistema Symplicity de primeira geração, e
foram uma verdadeira prova de conceito, demonstrando que a técnica é eficaz na redução da PA em
doentes com ou sem medicação instituída. Ambos
os estudos seguiram um protocolo mais completo
e cuidado, face ao HTN-3, incluindo toma de medicação testemunhada, medições ambulatórias
da PA (MAPA), vigilância da adesão à medicação

e inclusão de doentes sem tratamento prévio.
A redução da PA observada no grupo de controlo
(procedimento simulado) foi muito menor face aos
grupos de tratamento efetivo com DSR.
Uma população realmente resistente ao tratamento farmacológico está a ser investigada no
estudo RADIANCE TRIO (polypill com três combinações de fármacos) e os resultados são aguardados
com expectativa para o final deste ano. Até aí, a
questão do doente-alvo ideal para a DSR continua
sem resposta. Uma análise aos últimos estudos
sugere que é menos eficaz na HTA sistólica isolada
do que na HTA sistólica e diastólica combinada,
mas são necessários mais estudos para esclarecer
totalmente o seu papel nestes doentes.
Em resumo, há evidências sólidas sobre a eficácia da DSR em doentes sem medicação prévia
(estudo Symplicity Off MED), com formas de HTA
mais ligeiras e risco CV reduzido, mas ainda há
algumas incertezas em doentes com HTA verdadeiramente resistente (estudo RADIANCE TRIO).
Finalmente, os doentes com HTA não controlada,
apesar da medicação (estudo Symplicity On MED)
e com risco CV intermédio são, atualmente, os
melhores candidatos a DSR.

A DSR é realizada com energia de radiofrequência
(Symplicity) ou com ultrassons (Paradise). Acredita-se que esta última forma de ablação alcance uma
profundidade de 6 mm, a localização esperada dos
nervos simpáticos na adventícia da artéria renal
principal. Em contraste, o cateter SPYRAL HTN-OFF
MED e ON-MED tem uma forma espiral e faz ablações nas artérias renais principais e ramificadas,
com base na evidência de que os nervos simpáticos
se aproximam do lúmen nestas ramificações mais
distais e, portanto, mais suscetíveis à DSR
Estudos recentes sugerem que ambas as estratégias são eficazes e seguras. O estudo RADIOSOUND
comparou a ablação da artéria renal principal por
radiofrequência versus a ablação da artéria renal
principal e do ramo principal versus a ablação por
ultrassons apenas na artéria renal principal, mostrando que, com as três abordagens combinadas,
consegue-se maior redução da PA. Em conclusão,
os resultados positivos dos últimos estudos de
«segunda geração» ajudam a definir a DSR como
uma terapêutica de futuro na HTA, mas é necessário definir melhor os potenciais candidatos, o
momento ideal para o procedimento e qual a
tecnologia de ablação mais eficaz. ND

15h30 – 16h00, Sala 1

A polypill e os seus benefícios terapêuticos

A

polypill é um fármaco utilizado no tratamento de doentes que já sofreram
um evento cardiovascular (CV),
apresentando a peculiaridade de
conter três componentes: estatina,
inibidor da enzima de conversão
da angiotensina (IECA) e ácido
acetilsalicílico. Preletor da conferência «Polypill e adesão», o
Prof. Pablo Pérez-Martínez,
internista no Hospital Universitário Reina Sofia, em Córdoba,
Espanha, explica que se trata de «um
medicamento aconselhado para doentes com
alto ou muito alto risco CV».
O recurso à polypill «permite um melhor controlo
do risco CV global e o atingimento dos objetivos
terapêuticos». Um doente que tenha sofrido um
evento CV, como um enfarte agudo do miocárdio,
«tem de tomar estes três componentes para sem-

pre, de forma a evitar a ocorrência de um novo
evento», refere o orador. Além disso, «os doentes
com pressão arterial [PA] e colesterol LDL
elevados são também bons candidatos ao tratamento com a polypill,
para evitar a ocorrência de uma
primeira doença CV», destaca.
Por conter três fármacos em
apenas um comprimido, o trataDR
mento torna-se «mais simples para
o doente, o que trará um maior nível
de adesão à terapêutica, pois facilita
o cumprimento da medicação», garante
Pablo Pérez-Martínez. Este especialista frisa ainda
o maior nível de eficácia e segurança da polypill
face à toma isolada dos seus três componentes.
Mas avisa: «Um dos problemas é quando o doente
deixa de tomar a polypill. Por exemplo, um terço
dos doentes que sofreram enfarte do miocárdio
abandonam a medicação seis meses depois, por

diversos motivos, havendo, ficando sujeitos a um
risco acrescido de ocorrência de novo evento CV.»
Em 2016, o último guia de prática clínica da
European Society of Cardiology passou a incluir
«o conceito simplificado de tratamento com a
polypill», apontando que a sua utilização é benéfica
para um melhor controlo dos fatores de risco CV.
«Um doente que já sofreu um evento CV necessita
de maior controlo do colesterol LDL, da PA e dos
níveis de antiagregação plaquetária, daí as recomendações afirmarem que a toma de estatina,
IECA e ácido acetilsalicílico está completamente
indicada, com nível máximo de evidência I-a, para
estes casos», ressalva Pablo Pérez-Martínez. Por
fim, o conferencista adianta que, em Espanha, os
médicos já têm muita experiência no tratamento
com a polypill, «uma ótima estratégia para os doentes de alto risco CV, que é superior à toma dos seus
três componentes de forma independente».ND
Cláudio Guerreiro

12h00 – 13h00, Sala 1

Associações terapêuticas para todos os doentes?

Prof. Luís Martins

Prof. Neil Poulter

Prof. Jorge Polónia

As respostas a esta questão serão dadas no simpósio-satélite apoiado pela Servier, sob o título «Tratamento da
hipertensão e do risco cardiovascular em 2019: associações terapêuticas para todos os doentes?». Esta sessão será
sustentada nas guidelines de 2018 da European Society of Hypertension (ESH) com a European Society of Cardiology
(ESC), que reforçam o uso de associações, preferencialmente fixas, na maioria dos doentes com HTA, desde o início do
tratamento. O papel das associações fixas com perindopril será o principal alvo de análise, incluindo a associação
atorvastatina/perindopril/amlodipina, que atua sobre dois importantes fatores de risco, a HTA e a dislipidemia.

E

por Luís Garcia
ntre as principais novidades das guidelines europeias de 2018, o Prof. Luís
Martins, diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Entre o
Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, que
vai moderar este simpósio, realça a recomendação da utilização de associações fixas na grande
maioria dos doentes. «A monoterapia quase deixa
de existir no tratamento HTA, ficando reservada
para casos especiais», sublinha. Quanto à escolha
da associação terapêutica, o também ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
aconselha que «a modulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona [SRAA] deve ser feita
na maioria dos doentes, associando inibidores
da enzima de conversão da angiotensina [IECA]
com antagonistas dos canais do cálcio». Por outro
lado, juntar dois fármacos anti-hipertensores e um
antidislipidémico no mesmo comprimido, como
sucede na associação atorvastatina/perindopril/
/amlodipina, «é ideal para os doentes que têm HTA
e dislipidemia, o que se verifica em cerca de metade
dos quatro milhões de hipertensos portugueses».
Após uma intervenção inicial do Prof. Jorge
Polónia sobre as guidelines europeias (ver caixa),
o Prof. Neil Poulter, ex-presidente da International
Society of Hypertension e diretor da Imperial Clinical
Trials Unit, em Londres, vai explicar como as associações em comprimido único podem contribuir
para um melhor tratamento da HTA, lembrando
que, «de acordo com vários estudos, a adesão à
terapêutica melhora cerca de 20% se dois fármacos forem administrados no mesmo comprimido».
Segundo este orador, nas guidelines europeias (de
2018) e americanas (de 2017), «é dada importância
semelhante aos IECA e aos ARA II [antagonistas
dos recetores da angiotensina II]; contudo há evidência forte para utilizar preferencialmente IECA,

reservando os ARA II apenas para os doentes que
não toleram os IECA», defende.

Associação de dois anti-hipertensores
e estatina combate eventos CV
Segundo Neil Poulter, a associação de dois anti-hipertensores e uma estatina também «é uma
mais-valia e um passo importante no sentido de
reduzir a carga de comprimidos tomados pelos
doentes». Neste contexto, além de recordar o estudo ASCOT, o orador vai apresentar os resultados
de follow-up do estudo ASCOT Legacy, verificando-se «diferenças impressionantes na mortalidade
dos doentes tratados com a associação atorvastatina/perindopril/amlodipina».

Jorge Polónia, consultor de Medicina Interna na
Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano, também faz menção ao estudo ASCOT,
no qual a atorvastatina demonstrou um importante
papel na redução de eventos cardiovasculares (CV).
«A associação atorvastatina/perindopril/amlodipina
promove a adesão ao tratamento dos dois principais
fatores de risco CV modificáveis; contém fármacos
amplamente estudados e com provas dadas na
redução de eventos CV; produz sinergismos farmacodinâmicos; e, devido à longa duração de ação dos
seus componentes, permite a administração num
único comprimido, a qualquer hora do dia. Esta
comodidade posológica promove maior adesão
dos doentes ao tratamento», conclui. ND

Linhas-mestras das guidelines europeias

Na opinião do Prof. Jorge Polónia, que integra o Conselho Científico da ESH e
foi um dos revisores das guidelines ESH/ESC 2018, as três inovações fundamentais destas diretrizes são as seguintes:

1. A medição da pressão arterial (PA) fora do consultório é estimulada, com recurso
cada vez mais frequente, se não obrigatório, à monitorização ambulatória e/ou à
automedição da PA;
2. Sempre que os doentes tolerem a terapêutica, há vantagem em estabelecer
alvos mais agressivos: até 130/70 mmHg nas pessoas com mais de 65 anos e até
120/70 mmHg abaixo desta idade. Mesmo em doentes com PA normal-alta e risco
CV muito elevado, pode iniciar-se o tratamento farmacológico;
3. São recomendadas estratégias para melhorar a adesão à terapêutica:
•N
 a maioria dos doentes, começar o tratamento com dois fármacos num único
comprimido;
•S
 implificar o algoritmo terapêutico, iniciando o tratamento com associações
de moduladores do SRAA e antagonistas dos canais do cálcio (ACC) ou diuréticos. A associação tripla de modulador do SRAA com ACC e diurético, num único
comprimido, é recomendada quando a associação dupla não permite o controlo
adequado da PA;
•D
 ar mais importância ao papel de outros profissionais de saúde, para além dos
médicos, na educação e no controlo da PA.
8 de fevereiro de 2019
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14h30 – 15h30, Sala 1

Novas soluções para otimizar
o tratamento da dislipidemia
As novas terapêuticas para a
dislipidemia, nomeadamente a
associação de rosuvastatina com
ezetimiba, vão estar em discussão
no simpósio-satélite promovido pela
Servier entre as 14h30 e as 15h30,
na Sala 1, com a moderação do Prof.
Luís Martins e do Dr. Vítor Paixão
Dias. Os dois preletores (Dr. Pedro
Marques da Silva e Prof. Claudio
Borghi) adiantam algumas das ideias
que vão apresentar na sessão.

Dr. Vítor Paixão Dias, Dr. Pedro Marques da Silva e Prof. Luís Martins
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Terapêutica da dislipidemia:
da evidência às guidelines

«“T

udo deve ser feito de modo tão simples quanto possível, mas
não mais simples do que isso” Albert Einstein
Perante a profunda mudança do perfil demográfico e epidemiológico em Portugal, onde as doenças do aparelho circulatório continuam
a ser a principal causa básica de morte e onde se verificou um agravamento
da mortalidade prematura (abaixo dos 70 anos), é necessário atuar concertada e eficazmente. Um sinal de alerta deve despertar para a necessidade de
manter esta patologia e os fatores de risco contribuidores – entre os quais a
dislipidemia é um paradigma causal indesmentível – nas nossas prioridades
de atuação assistenciais.
A dislipidemia aterogénica, nomeadamente a hipercolesterolemia, tem um
papel causal no desenvolvimento de doença cardiovascular (CV) aterosclerótica.
A abordagem clínica de um doente com dislipidemia preceitua um diagnóstico
atento, sustentado em procedimentos laboratoriais harmonizados e padronizados. Os resultados e relatórios do perfil lipídico devem-se ajuntar ao risco CV
total e aos respetivos alvos terapêuticos, de modo a garantir que as diretrizes
clínicas e as boas práticas estão a ser seguidas e respeitadas, aumentando a
segurança no rastreio e no diagnóstico das alterações lipídicas e da estratificação
de risco, e melhorando a prevenção CV. Há que tratar precoce e atempadamente.
De nada serve a medicalização excessiva do doente, mas também nada se
consegue mitigando o que existe e fingindo ignorar o que devemos – ética
e obrigatoriamente – fazer. Principalmente num tempo de fake news e pseudociência… As estatinas, em doses adequadas e ajustadas aos valores basais
de colesterol LDL (low-density lipoprotein) e ao risco CV individual do doente,
são a pedra angular da farmacologia antidislipidémica. Apesar disso, existe
uma significativa variabilidade intraindividual na redução do colesterol LDL e
persiste um risco residual, apesar do tratamento.
A persistência do risco, apesar do tratamento com estatina, preceituou a
procura de complementaridade e sinergismo de efeitos (em muitos casos,
melhorando a adesão ao tratamento) com a ezetimiba, um inibidor da absorção
intestinal do colesterol, aprovado em 2002 e hoje disponível como parte de
muitas associações em dose fixa com uma estatina. Instrumentos temos, mas
falta conseguirmos maior efetividade da terapêutica, para bem dos doentes,
da população, da sociedade e dos custos económicos e sociais que a doença
aterosclerótica acarreta em todo o seu pliotropismo. Então, tornemos simples
o que é evidente…» DR. PEDRO MARQUES DA SILVA, internista no Centro
Hospitalar Universitário de Lisboa Central/Hospital de Santa Marta

Combinação rosuvastatina/ezetimiba:
da evidência à prática clínica

«A

associação rosuvastatina/ezetimiba tem
sido estudada em
comparação com a estatina em
monoterapia ou com a associação de ezetimiba a outra estatina (sobretudo a sinvastatina).
Todos os estudos demonstraram
uma maior eficácia da combinação
DR
rosuvastatina/ezetimiba na melhoria do perfil lipídico (sobretudo redução do colesterol LDL) e da percentagem
de doentes a atingir o alvo terapêutico recomendado de acordo
com o perfil de risco individual e as guidelines.
Estes resultados traduzem-se imediatamente na prática clínica,
uma vez que, quanto mais eficaz for o controlo do colesterol LDL,
mais eficaz será a estratégia preventiva, com maior redução da
taxa de doença CV major (enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral). Acresce que a toma de dois fármacos num único
comprimido de dose fixa melhora significativamente a adesão
ao tratamento, contribuindo para um melhor controlo do perfil
lipídico e para a prevenção da doença CV.
Entre os doentes que podem beneficiar com a associação
rosuvastatina/ezetimiba, destacam-se: 1) doentes com risco
CV alto ou muito alto, cujo alvo terapêutico deva ser agressivo;
2) doentes que não atingiram o alvo ideal, apesar de tratados
com estatina em monoterapia; 3) doentes que não toleram altas
doses de estatina, mas que beneficiam em atingir alvos agressivos;
4) doentes com diabetes; 5) doentes com patologias reumatológicas concomitantes e alterações no perfil lipídico, que não toleram
estatinas lipofílicas; 6) doentes com baixa adesão à terapêutica.
Em suma, a eficácia, a segurança, a flexibilidade da dosagem, o
perfil farmacológico, o sinergismo de ação (inibição da produção +
absorção do colesterol) e a tolerabilidade são as principais vantagens
da associação rosuvastatina/ezetimiba.» PROF. CLAUDIO BORGHI,
Departamento Cardiotorácico e Vascular da Universidade de
Bolonha/Ospedale Policlinico S. Orsola-Malpighi, em Itália

16h00 – 17h30, Sala 1

Progressos no controlo do risco CV na Hungria
Sob o mote «Podemos mudar um país? Sim, podemos!», resultados da investigação húngara no âmbito da HTA e da
doença CV estarão no centro do Simpósio Luso-Húngaro, um fruto da «profícua relação de parceria encetada em 2008
entre as sociedades portuguesa e húngara de hipertensão», como salienta o Prof. Luís Martins, presidente da SPH nesse ano, diretor do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião e
moderador desta sessão. Seguem-se os resumos dos quatro preletores húngaros, na língua em que nos foram enviados.

Hungarian Hypertension Registry

«T

he Hungarian Society of Hypertension regularly performs screenings among treated hypertensive patients. In this
talk, we will present data on the influencing factors of the rate of blood pressure (BP) control in the age group of 45-64
years, based on the data of the 2015 screening program. The ratio of smokers and regular drinkers was, respectively, 41% and
38% in men and 27% and 13% in women. Diabetes prevalence was higher among smokers and drinkers in both genders. Factors influencing systolic pressure were age, body mass index, smoking and alcohol consumption. Compared to non-smoker,
non-drinker patients, the risk for not reaching target BP values was significantly higher among smoker and regular drinker
patients.» PROF. ZOLTÁN JÁRAI, president of the Hungarian Society of Hypertension and head of the Department of
Cardiology at the St. Imre Teaching Hospital

Nocturnal hypertension in kidney transplant patients with renal function loss

«A

DR

fter renal transplantion (TX), the increased workload of the heart due to nocturnal hypertension is not only affecting the heart muscle, but it may add to the burden of arteriosclerosis assessed by the evolution of intima-media
thickness (IMT) in function of the dipping phenomenon. Night time systolic BP and the night-day ratio are independently
associated with IMT. Night-time BP after renal TX is the strongest indicator of the risk of decline in glomerular filtration rate. Therefore, twenty four hours blood pressure should be a regular tool in the follow-up of patients after solid
organ TX. Chronotherapy is a reasonable option to restore the physiological rhythmicity of the patients’ blood pressure.»
PROF. GYÖRGY REUSZ, researcher at First Department of Paediatrics, Semmelweis University

Hypertension and the immune system

«R

ecent studies propose that the immune system may have a primary role in the underlying pathophysiological mechanisms eliciting hypertension. Immune activation caused by vascular reactive oxygen species (ROS) promotes fibrosis
and hypertension. Hypertension and increased endothelial mechanical stretch promote monocyte differentiation and activation. Mediators released by immune cells, including ROS, metalloproteinase, cytokines and antibodies promote dysfunction
of the target organs and cause damage by enhancing constrictions, remodelling and rarefaction. In the presence of normal
BP, collagen and fibrotic molecules are building up in the extracellular matrix, which reduces the distensibility of vascular wall
and increases the stiffness. These results in a positive feedback leading to further remodelling and increase in systemic BP.»
PROF. ÁKOS KOLLER, secretary-general of the European Society for Microcirculation and professor of Physiology,
New York Medical College, United States

To what extend to stretch statin treatment?

«D

espite the cardiovascular (CV) benefits of statins, long-term adherence to statin therapy is not optimal. In clinical
practice, patients report symptoms that they or their healthcare providers attribute to the statin. This can lead to
discontinuation of statin therapy, which is estimated to occur in 10-20% of patients or more. Other patients might discontinue statin therapy because of fears of side effects, based on reports of fake news or advice from friends or family members.
Thus, the answer to the question is: we stretch the statin therapy as long as we can be effective in CV protection beyond
maximum lowering LDL cholesterol, with minimal side effects. The next step is to ad other proved lipid lowering drug to
basic statin therapy, such as ezetimibe or a proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor.» DR. FERENC
EGYÜD, product manager at Gedeon Richter

Cardiovascular diseases in COPD

«T

he drug treatment for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) may affect the CV system and increase the
incidence of CV events. Therefore, the goals of antihypertensive therapy are to normalise BP, prevent CV morbidity,
decrease mortality, extend lifespan and improve the quality of life for patients without impairment of respiratory functions.
In addition to non-pharmacological treatment, in most patients drug therapy should be used, starting with an angiotensin
receptor blocker or an angiotensin converting enzyme inhibitor and a calcium channel blocker (CCB). Diuretics may be used
for patients with heart failure. Cardio (β-1) selective antagonists decrease the CV mortality also in patients with COPD. In most
patients, single pill combinations, such as a renin-angiotensin system blocker + CCB, and nebivolol with a thiazide-like diuretic
can also be added.» PROF. CSABA FARSANG, honorary president for life of the Hungarian Society of Hypertension
and head of the Internal Medicine and Cardiometabolic Centre at the St. Imre Teaching Hospital
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16h00 – 17h30, Sala 2

Multidisciplinaridade no manejo
da diabetes e do RCVG

Especialistas de diferentes áreas vão juntar-se na mesa-redonda «Diabetes e risco cardiovascular global [RCVG]:
do diagnóstico ao tratamento» para debater o papel de cada especialidade, no âmbito de uma estratégia de atuação
concertada.

A visão do internista

«P

DR

orque a diabetes representa uma ameaça à saúde pública, devemos tentar mudar o seu curso natural. Para
isso, é importante termos uma atitude positiva por parte dos doentes, com base na educação terapêutica,
na educação para a saúde junto das famílias e comunidades, na boa organização dos cuidados e serviços de saúde,
na adoção de hábitos de vida saudável, sem esquecer o armamentário terapêutico versátil e sofisticado de que
dispomos hoje. A par da “antiga” mas sempre atual metformina, outras classes de fármacos orais e injetáveis,
bem como novas insulinas, têm vindo a enriquecer a panóplia terapêutica da diabetes, sempre com o objetivo
de controlar a doença e minimizar as complicações associadas, sobretudo as cardiovasculares (CV), que constituem a principal causa de morte dos doentes com diabetes.» DR. CARLOS GODINHO, internista no Centro
Hospitalar Universitário do Algarve

A visão do cardiologista

«I

ndividualizar a avaliação do RCVG é fundamental para uma correta abordagem dos doentes com diabetes, pois o
grau de risco não é igual para todos. Uma vez definido o nível de risco, há que equacionar um segundo aspeto – a
deteção da doença CV subclínica –, que, tal como o nome indica, não tem manifestações clínicas óbvias, pelo que é preciso
investigar a sua presença. Isso implica o recurso a determinadas técnicas de diagnóstico, geralmente não invasivas, cuja
escolha depende da patologia de que se suspeita, das características do doente, da acessibilidade e dos custos envolvidos.
Por exemplo, alterações da função ventricular e da contratilidade miocárdica ou ocorrência de eventos CV prévios requerem, habitualmente, técnicas de imagem, como a ecografia, a ressonância magnética, a cintigrafia ou a tomografia axial
computorizada. Pessoas sem DCV prévia poderão começar por outros testes mais simples. Em função dos dados obtidos e
do RCVG avaliado, as terapêuticas e dosagens serão também selecionadas de forma individualizada.» DR. PEDRO MATOS,
cardiologista no Hospital CUF Infante Santo e na Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, em Lisboa

28

A visão do endocrinologista

«A

evidência demonstra que o controlo glicémico intensivo é eficaz na redução das complicações microvasculares.
No entanto, é mais controversa a relação entre o controlo glicémico e a redução dos eventos e da mortalidade CV.
Para além dos benefícios do controlo da pressão arterial, da terapêutica com estatinas e da antiagregação plaquetária
em prevenção secundária, foram recentemente publicados resultados de estudos que avaliaram a segurança CV da
terapêutica antidiabética, com benefícios ao nível da proteção CV, renal e, em alguns casos, da redução da mortalidade
global. Assim, as mais recentes guidelines da American Diabetes Association e da European Association for the Study
of Diabetes recomendam que, em indivíduos com diabetes tipo 2 e doença renal ou CV estabelecida, deve-se associar
à metformina fármacos que tenham demonstrado segurança CV e benefícios cardiorrenais com redução dos eventos
e da mortalidade de causa CV. É o caso dos inibidores do SGLT2 (cotransportador tipo 2 de sódio e glicose) e dos agonistas do recetor GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucacon).» DR.ª RAQUEL ESPÍRITO SANTO, endocrinologista
no Centro Hospitalar Universitário do Algarve

DR

A visão do generalista

«P

ese embora as conquistas alcançadas no combate à diabetes e ao seu RCVG, os resultados ainda estão longe do
desejável, na medida em que a doença CV continua a ser a principal causa de mortalidade, tanto a nível mundial,
como em Portugal. Importa, por isso, refletir sobre o que podemos fazer para reverter este processo. Há, desde logo,
fatores médicos a considerar, em termos de formação pré e pós-graduada, assim como questões estruturais, que se
prendem com a organização das consultas e dos programas informáticos que permitem aferir os indicadores de saúde a
atingir neste contexto. Do ponto de vista clínico, todavia, há estudos que sugerem que talvez tenhamos chegado perto
do limite do que a otimização terapêutica pode proporcionar na área CV. A partir de agora, os avanços que podem surgir
implicam, cada vez mais, a capacitação e o empoderamento do doente como parte ativa na solução do seu problema de
saúde.» DR. LUIZ SANTIAGO, médico na Unidade de Saúde Familiar Topázio e professor na Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra

18h00 – 19h00, Sala 1

Do conhecimento ao diagnóstico

A necessidade de aprimorar o entendimento da população sobre a hipertensão arterial (HTA), as disparidades
mundiais quanto à disponibilidade do esfigmomanómetro para medição da pressão arterial (PA) e a importância
de avaliar a rigidez arterial são os tópicos em análise na mesa-redonda «HTA: do conhecimento ao diagnóstico».
Eis a síntese do que vai ser abordado por cada um dos preletores.

Como melhorar o conhecimento

«D

esde logo, há que garantir que o doente está informado sobre os valores da sua PA e sabe o que está em
causa quando se fala de HTA, compreendendo a doença em todas as suas valências. Enquanto médicos,
podemos otimizar a nossa atuação, certificando-nos de que o doente sabe quais os valores de PA que medimos e
compreende o que isso implica, sendo envolvido como parte ativa no seu tratamento. Outro importante campo
de intervenção é a educação para a saúde. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) elege a literacia em
saúde como uma das áreas prioritárias nos próximos anos, atribuindo responsabilidades à sociedade civil, aos
governos, às instituições e profissionais de saúde e, inclusive, aos doentes. Segundo a OMS, a literacia em saúde
corresponde à capacidade de os indivíduos terem acesso, compreenderem e usarem a informação, de modo
a promover e manter uma boa saúde para si, suas famílias e comunidades. Trata-se de um conceito ainda em
evolução, mas é unânime que vai muito para além de simplesmente saber ler um panfleto, marcar consultas,
entender os rótulos dos alimentos ou cumprir com os conselhos e a prescrição médica.» DR.ª VITÓRIA CUNHA,
internista e coordenadora da Consulta de Hipertensão do Hospital Garcia de Orta, em Almada

29

O fim do esfigmomanómetro na medição da PA?

«D

esde há algumas décadas, tem-se vindo a pôr em causa o recurso ao esfigmomanómetro de mercúrio,
devido ao seu impacto ambiental. No entanto, a primeira alternativa encontrada para a sua substituição
– o esfigmomanómetro aneroide – tem fortes limitações, por conta do mecanismo de mola que, com o tempo,
vai perdendo elasticidade, ocasionando erros de medição. Adicionalmente, boa parte dos novos aparelhos automáticos de medição da PA existentes no mercado não estão validados. Suspeita-se que muitos destes aparelhos
apontem para valores aproximados de PA, contribuindo assim para sistemáticas medições incorretas. Por outro
lado, cada vez mais, as guidelines internacionais são unânimes em recomendar que não se rotule um doente como
hipertenso, sem o submeter à monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) de 24 horas. Todavia, importa
notar que, grosso modo, este é o panorama dos países desenvolvidos. Nas unidades sanitárias da maior parte dos
países africanos, por exemplo, o principal desafio é a ausência de esfigmomanómetros para medição da PA, não
a sua precisão ou o seu impacto ambiental. Acresce que os novos aparelhos para medição automática da PA são
mais onerosos do que os esfigmomanómetros de mercúrio e que o acesso à MAPA é praticamente inexistente na
maioria dos países africanos.» PROF. ALBERTINO DAMASCENO, professor associado da Faculdade de Medicina
da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique

Da rigidez arterial à pressão aórtica central

«A

s mais recentes guidelines das Sociedades Europeias de Hipertensão e Cardiologia vieram confirmar o papel
da rigidez arterial, apurada através da medição da velocidade da onda de pulso (VOP) carotídeo-femoral,
como marcador de lesão de órgão mediada pela HTA. Assim, a avaliação da VOP é um passo determinante da correta
estratificação dos doentes hipertensos. O papel deste marcador pode também ser de relevo quando avaliamos a
repercussão do tratamento anti-hipertensor instituído para redução do risco CV, tendo em conta que a VOP é um
dos dois marcadores que reflete mais precocemente o efeito terapêutico sobre o sistema CV. A medição da VOP
carotídeo-femoral é também importante para estratificar o risco, mesmo em doentes com PA normal/alta, anteriormente designados de pré-hipertensos, já que, perante sinais de distensibilidade arterial diminuída, existe risco CV
acrescido. Portanto, há que discutir seriamente se devemos continuar a avaliar apenas a PA nestes indivíduos ou
se, por outro lado, devemos avaliar concomitantemente a existência de lesões significativas da parede arterial dos
grandes vasos. É essa dicotomia que vou explorar na preleção, tendo em conta que os doentes com rigidez arterial
terão também, tendencialmente, valores de pressão aórtica central mais elevados.» PROF. PEDRO GUIMARÃES
CUNHA, internista no Centro para Investigação e Tratamento de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular
Global, Serviço de Medicina Interna do Hospital Senhora da Oliveira Guimarães/Universidade do Minho
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18h00 – 19h00, Sala 2

Adesão à terapêutica e inércia médica:
o que as guidelines trouxeram de novo

A

Prof. Luís Bronze
Assistente graduado de Cardiologia na Marinha Portuguesa e professor auxiliar na Universidade da
Beira Interior | Preletor da Sessão I do Curso de Perspectivas Futuras no RCVG

s novas recomendações para o tratamento
da HTA, quer as americanas1, de 2017, quer
as europeias2, de 2018, trouxeram novidades na visão diagnóstica e terapêutica. Por um
lado, demonstraram a preocupação com a redução
preventiva do risco cardiovascular global associada
ao tratamento da HTA. Por outro lado, e apesar de
uma aparente controvérsia sobre os valores que
devem levar ao diagnóstico de HTA (130/80 mmHg
para os americanos e 140/90 mmHg para os europeus), ambas aconselham alvos terapêuticos mais
estritos e um controlo mais apertado da pressão
arterial (PA), com o objetivo de reduzir o risco cardiovascular de forma mais eficaz. Estes novos alvos
(desejavelmente <130/80 mmHg nos dois casos) e
esta atitude reforçada obrigam a uma maior adesão
à terapêutica por parte do doente e, certamente,
a uma maior proatividade por parte do médico.

A maior adesão à terapêutica é imperiosa para
atingir aqueles alvos, propondo-se a associação
de princípios ativos mais precoce e procurando-se
um controlo mais eficaz da PA. Essa associação está
facilitada agora que estão disponíveis formulações
que combinam, num único comprimido, vários
princípios ativos (a «polipílula»). Estas formulações,
naturalmente, incrementam a adesão do doente.
O médico deve, cada vez mais, fazer uso delas com
base no conhecimento, fundamentado em estudos
recentes, quanto ao benefício de um tratamento
mais intensivo3 e, seguramente, motivar o doente
para a redução do seu risco cardiovascular.
Esta motivação do doente deve ser adequada
aos tempos em que vivemos – de «ver para querer».
Ora, precisamente, as guidelines recomendam a
avaliação diagnóstica e terapêutica da PA fora do
consultório, quer através da autoavaliação (que

nunca foi tão facilitada), quer através da medição ambulatória da pressão arterial (infelizmente
menos acessível do que o desejável entre nós).
O hipertenso poderá, assim, materializar o controlo eficaz dos valores da sua PA. Esse sucesso
irá constituir o incentivo motivacional necessário
para a redução do risco cardiovascular do doente
e permitirá, ainda, ao médico objetivar a eficácia
e o benefício da sua ação terapêutica. ND
Referências: 1. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS,
Ovbiagele B, Casey DE, et al. 2017 Guideline for the Prevention,
Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. A Report of the American College of Cardiology/
/American Heart Association. Journal of American College
of Cardiology. 2017. 2. Williams B, Mancia G, Spiering W,
Rosei EA, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines
for the management of arterial hypertension. European Heart
Journal. 2018. 3. Allan S. Brett M. The SPRINT Study: Quality
of Life and Cost-Effectiveness. NEJM J Watch. 2017.
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A atividade física: visão futurista
de uma prática antiga
Prof. Miguel Castelo-Branco
Assistente graduado sénior de Medicina Interna e Medicina Intensiva no Centro Hospitalar
Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã | Presidente da Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade da Beira Interior | Preletor da Sessão II do Curso de Perspectivas Futuras no RCVG

V

erificar os níveis de atividade física deve
fazer parte da consulta de Medicina Geral e Familiar e das especialidades que
lidam com doenças não transmissíveis. Tal atitude
é fundamental na prevenção das doenças cardiovasculares, a par de verificar o grau de controlo
da pressão arterial e de adesão à medicação no
âmbito das consultas de seguimento de doentes
com HTA e risco cardiovascular global.
A inatividade física é um fator de risco das doenças não transmissíveis, que são as principais causas
de morbimortalidade em Portugal e nos países de
desenvolvimento semelhante. O estudo «The Future
for Health», da Fundação Calouste Gulbenkian,
revela que, apesar do aumento da esperança de
vida, em Portugal, a qualidade de vida é prejudicada pela presença de morbilidades crónicas que
é necessário prevenir e controlar ainda melhor.

Outro estudo efetuado pelo Observatório
Nacional da Atividade Física conclui que a situação da atividade física em Portugal «não
é preocupante na idade adulta, mas denota
insuficiência nos idosos e torna-se preocupante
nas idades mais jovens». No entanto, os dados
apontam para uma redução do número de praticantes regulares de desporto. Adultos com idade
superior a 18 anos devem fazer pelo menos 150
minutos de exercícios físicos aeróbicos de intensidade moderada durante toda a semana, ou pelo
menos 75 minutos de atividade física aeróbica
de intensidade elevada. Existem benefícios adicionais se o tempo for superior.
Portugal tem uma Estratégia Nacional para a
Promoção da Atividade Física, da Saúde e do Bem-Estar (ENPAF) definida para o horizonte temporal
de 2016-2025, que deve ser do conhecimento dos

médicos e de outros profissionais de saúde, implicando o desenvolvimento de competências para os
quais devem ser desenhados planos de formação
e atualização. Além disso, adotar esta estratégia
requer trabalho de equipa e alinhamento entre os
médicos dos cuidados de saúde primários e dos
hospitais. Também é fundamental que aumente a
literacia do cidadão nesta área. A inatividade física
e as questões alimentares estão ligadas a aspetos
culturais que têm de ser abordados, o que implica
uma estratégia global e reforça o papel dos médicos e de outros profissionais de saúde na mudança
das práticas e dos (pre)conceitos existentes na
atualidade. Para uma melhor qualidade de vida,
por mais tempo, é fundamental assegurar que
as boas práticas alimentares e de atividade física
façam parte do quotidiano de todas as pessoas.
Um futuro melhor passa por isso. ND

OPINIÃO

(domingo) FEVEREIRO

09h00 – 10h00, Sala 1

O que é barato sai caro
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 | Preletor da Sessão IV do Curso de Formação em HTA e RCVG

O

título provocador desta sessão visa argumentar que, em matéria de saúde, por
vezes, poupa-se onde não se deve. Dispomos hoje de dados que nos mostram que a
poupança em saúde cardiovascular (CV) pode
constituir um risco, assim como evidência de
que, futuramente, em Portugal, poder-se-á sofrer
mais de doença CV. Não obstante, temos vindo a
trilhar um caminho certo nesta área: Portugal continua no top 10 dos países que mais rapidamente
diminuíram a mortalidade CV no espaço de uma
década. Todavia, começam a surgir indicadores

que nos sugerem que o desinvestimento na
área da Saúde poderá piorar os resultados CV da
população portuguesa.
Estamos a tratar melhor estes doentes, mas há
muito por fazer ao nível da prevenção. Na maioria
dos países – e Portugal não é exceção –, 95 a 97%
do orçamento da Saúde é gasto com a doença,
restando apenas 3 a 5% para a prevenção. Assim,
e porque estamos num Congresso de hipertensão
arterial e risco CV, importa lembrar que é fundamental tratar devidamente os doentes hipertensos, com
o intuito de evitar que desenvolvam doenças CV.

Por outro lado, do ponto de vista do armamentário terapêutico disponível, colocar a tónica na
poupança também pode ser contraproducente.
Lembro, por exemplo, que desde 2013 há alertas
internacionais sobre a qualidade de alguns medicamentos genéricos. Acresce que, em determinados
tipos de fármacos anti-hipertensores, optar por
um genérico representa uma poupança de apenas
alguns cêntimos. Como tal, os médicos devem
estar sensibilizados para a importância de consultar os preços dos medicamentos e tomar opções
conscientes também em função desse fator. ND

12h00 – 12h30, Sala 1

Analisar o passado, de olhos
postos no futuro
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Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues
Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e do 13.º Congresso Português de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global | Cardiologista no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro
da Covilhã | Preletor da Conferência do Presidente

C

oincidindo com o término do mandato
dos atuais corpos gerentes da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (SPH), esta
conferência é, naturalmente, um momento de
balanço. Contudo, o objetivo não é apenas dar
conta do trabalho levado a cabo nos últimos dois
anos, mas também perspetivar os tempos vindouros, apelando a que as conquistas que foi possível
somar até aqui tenham seguimento no futuro.
É, portanto, com regozijo que assinalo que muitas das iniciativas e das relações estabelecidas sob
a vigência da atual direção têm já a sua continui-

dade assegurada nos próximos anos. É o caso da
Reunião sobre Adesão ao Tratamento, realizada,
pela primeira vez, em 2018, cuja segunda edição
vai decorrer este ano.
O mesmo se aplica à crescente projeção internacional da SPH, que é potenciada pelo simpósio-satélite organizado no âmbito do congresso anual
da European Society of Hypertension, assim como
pelo simpósio organizado em conjunto com a Hungarian Society of Hypertension, igualmente integrado no congresso europeu. Há que não esquecer
também a participação portuguesa no registo do

May Measurement Month (MMM), sob a égide da
Internacional Society of Hypertension.
Finalmente, gostaria de partilhar o enorme orgulho e o gosto que tive em presidir a esta Sociedade
e em trabalhar conjuntamente com os demais
elementos dos corpos sociais, que me acompanharam neste período. A estes especialistas do
mais alto valor humano e profissional – os quais,
na sua maioria, vão continuar ligados ao futuro
da SPH –, deixo o meu sincero agradecimento e
tributo pelo trabalho que realizámos, assim como
pela amizade cimentada entre todos. ND

11h30 – 12h00, Sala 1

Michel Azizi na conferência de encerramento

O

Prof. Michel Azizi, diretor da Unidade de Hipertensão e do Centro de Investigação Clínica do Hôpital Européen
Georges-Pompidou, em Paris, é o orador da Conferência de Encerramento. O também hypertension specialist
programme da European Society of Hypertension preferiu não adiantar informações ao Notícias Diárias sobre
o tema que vai desenvolver – «Olhando o futuro» –, para manter o efeito-surpresa até à hora da conferência. Já o presidente deste 13.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues,
adianta que o intuito desta sessão passa por «indagar o que está por vir, não apenas segundo o que as evidências científicas
deixam antever, mas também sondando os mistérios inerentes à condição humana».
8 de fevereiro de 2019
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