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Pela primeira vez na história do Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, presidentes de várias sociedades médicas reúnem-se para debater 
desafios comuns (pág.10 e 11). Outras novidades desta edição são a mesa-redonda sobre a relação entre a doença cardiovascular e a doença oncológica (pág.9) e a apre-
sentação das novas guidelines europeias para a abordagem da dislipidemia (pág.31). As boas relações internacionais da Sociedade Portuguesa de Hipertensão voltam 
a ocupar um lugar cimeiro, através da sessão conjunta com a European Society of Hypertension (pág.21), o Simpósio Luso-Brasileiro (pág.14) e o Simpósio Luso-Húngaro 
(pág.28). A aposta na formação também está vincada, com as quatro sessões do Curso de HTA e Risco Cardiovascular Global (pág.6, 8, 20 e 30) e as sessões organizadas 
pelo Núcleo de Internos da SPH (pág.8, 20 e 30)
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Ponto de encontro com foco  
na partilha científica

Congresso para todos os que se  
interessam pelo risco cardiovascular

Eis-nos chegados a mais uma edição do principal evento científico 
anual da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. É com inexcedível 
prazer que vos dou as boas-vindas ao nosso 14.º Congresso e vos 

convido a participar ativamente nas várias sessões científicas que preparámos. 
Como não podia deixar de ser, privilegiámos os diferentes aspetos da doença 
vascular, da epidemiologia à prevenção das lesões de órgão mediadas pela 
hipertensão, das estratégias de tratamento aos desafios que se colocam à 
investigação neste domínio. Renomados peritos internacionais, que muito 
nos honram com a sua presença, emprestam a esta edição um especial brilho. 

Pela primeira vez, vamos sentar à mesma mesa várias sociedades médicas, 
representadas ao seu mais alto nível, para discutir o papel das sociedades 
científicas na medicina do futuro – futuro que é já! A Medicina Geral e Familiar 
é um parceiro imprescindível e a sessão magna com esta especialidade é um 
dos pontos altos do nosso Congresso. Numa perspetiva de risco vascular global, 
a diabetes, a dislipidemia ou a fibrilhação auricular têm um lugar marcado 
na discussão interpares. Também a associação entre a hipertensão arterial e 
a presença de várias comorbilidades ou o lugar da medicina personalizada 
no contexto global do risco vascular merecem destaque. 

A formação pós-graduada e a apresentação de trabalhos de revisão, de casos 
clínicos e de estudos no âmbito da investigação básica e clínica completam 
um programa científico que esperamos que seja do agrado de todos. Pela 
primeira vez este ano, vamos premiar o melhor trabalho de investigação e o 
melhor caso clínico, havendo ainda lugar, se o júri assim o entender, a duas 
menções honrosas em cada uma destas áreas.

Um congresso não é apenas uma oportunidade para a partilha científica, 
mas também um ponto de encontro e de convívio social. Estou certo de 
que os estimados congressistas darão por bem empregado o tempo que 
passarão connosco. É com uma efusiva saudação que vos acolho, uma vez 
mais, em Vilamoura e vos agradeço a presença. Até já!  

Vítor Paixão Dias
Presidente do 14.º Congresso Português de Hipertensão e Risco  
Cardiovascular Global e da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

É com grande prazer que saúdo todos os que quiseram partilhar 
com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão este grande evento 
científico, social e, acreditamos até, de grande importância 

pessoal, que constitui o Congresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular Global. Este ano, estamos perante um programa ino-
vador e aberto às múltiplas especialidades que se interessam pela 
hipertensão arterial (HTA) e pelo risco vascular. Na realidade, este 
Congresso e a nossa Sociedade possuem um espírito inclusivo, do 
qual muito nos orgulhamos.

Deste modo, sugiro que participe ativamente nos cursos, assista 
às conferências e às mesas-redondas e se embrenhe em temas de 
grande importância, de âmbito nacional e internacional, no que diz 
respeito à doença cardiovascular. Exemplos destas temáticas são a 
influência da etnicidade na HTA, na doença renal e na insuficiência 
cardíaca; a HTA na gravidez, na criança, no adolescente e no idoso; 
a importância da fibrilhação auricular; e aspetos menos conhecidos, 
como a relação da doença oncológica com a HTA, entre outros. Áreas 
do risco cardiovascular como a diabetes mellitus e a dislipidemia, ambas 
com novas recomendações, serão alvo de especial abordagem. Todo 
este conhecimento será partilhado em sessões de natureza prática e 
inovadora, por convidados nacionais e internacionais de reconhecido 
mérito.

Este ano, como já vem sendo habitual, foi submetido um número 
significativo de resumos. A apresentação destes trabalhos, seja sob 
a forma de comunicações orais ou de pósteres digitais, promete ser 
também de grande interesse. Esta participação científica ativa honra o 
nosso Congresso e materializa o forte interesse dos congressistas em 
contribuírem para um evento que também lhes pertence. Bem hajam…

Luís Bronze 
Presidente da Comissão Organizadora do 14.º Congresso  
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global e 
presidente-eleito da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
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Na conferência inaugural deste 14.º Con-
gresso Português de Hipertensão Arte-
rial e Risco Cardiovascular Global, que 
decorreu ontem, o Prof. Neil Poulter, 

diretor da Unidade de Ensaios Clínicos do Imperial 
College London e ex-presidente da Internatio-
nal Society of Hypertension (ISH), começou por 
apresentar alguns dados globais sobre a pressão 
arterial (PA) elevada, que se associa a cerca de dez 
milhões de mortes por ano, alertando para o longo 
caminho que tem de ser percorrido para contrariar 
estes números. «Apenas uma pequena minoria de 
doentes tem a PA controlada, uma vez que grande 
parte nem sequer está consciente do problema. 

Progressos na redução  
da carga global de doença
Acresce que muitos dos doentes que conhecem a 
sua condição não estão a ser tratados devidamente, 
pelo que, mesmo entre os doentes em tratamento, 
muitos não têm a PA controlada. É uma cascata de 
problemas», lamentou o especialista.

Segundo Neil Poulter, o primeiro passo para 
diminuir o risco cardiovascular global (RCVG) é a 
prevenção. Nesse âmbito, o preletor alertou para 
a necessidade de continuar a combater a ingestão 
excessiva de sal, a obesidade, o sedentarismo, o 
consumo excessivo de álcool e o tabagismo, sa-
lientando a importância da prática de exercício 
físico regular e de uma dieta saudável. Em seguida, 
o conferencista focou-se no diagnóstico da HTA, la-
mentando que «rastrear a PA elevada não seja uma 
prática comum». Foi essa constatação que o levou, 
enquanto presidente da ISH, em 2016, a lançar o 
May Measurement Month (MMM), uma iniciativa 
de sensibilização de alcance mundial. «Nestes três 
anos, rastreámos cerca de 4,2 milhões de pessoas 
em todo o mundo, nas quais descobrimos cerca 

de 1 milhão de casos de HTA sem qualquer trata-
mento ou com um tratamento inadequado», revelou.   
Neil Poulter incidiu depois sobre a terapêutica da 
HTA na atualidade, remetendo paras as guidelines 
europeias de 2018 (European Society of Cardiology/ 
/European Society of Hypertension) e para as guide-
lines americanas de 2017 (American Heart Associa-
tion/American College of Cardiology), apontando 
como referência uma PA inferior a 130/80 mmHg.  
      O ex-presidente da ISH sublinhou ainda a necessi-
dade de otimizar a terapêutica o mais cedo possível. 
«As últimas guidelines recomendam que se inicie 
a terapêutica com dois fármacos na maioria dos 
doentes, sendo que a junção de pelo menos dois 
princípios ativos numa associação fixa tem a sua 
eficácia demonstrada.» Por fim, Neil Poulter apelou 
a «uma atitude mais proativa por parte dos médicos 
e restantes profissionais de saúde, para que o tra-
tamento dos doentes hipertensos seja mais eficaz, 
atingindo os valores-alvo definidos para cada grupo 
de risco».  ND Pedro Bastos Reis 

Na primeira intervenção da sessão de 
abertura, o Prof. Luís Bronze, presidente 
da Comissão Organizadora do 14.º 
Congresso Português de Hipertensão 

e Risco Cardiovascular Global e presidente-eleito da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), des-
tacou a importância da prática de uma «medicina 
inclusiva», particularmente no que diz respeito à 
hipertensão arterial (HTA). «A HTA interessa a vá-
rias especialidades, daí a Comissão Organizadora ter 
pretendido um congresso inclusivo e participado», 
afirmou.

De seguida, o Dr. Paulo Morgado, presidente do 
Conselho Diretivo da Administração Regional de 
Saúde do Algarve, alertou para a desvalorização da 
problemática da HTA, defendendo a sinergia entre 
especialidades para a sua abordagem. «A HTA é um 
fator de risco de grande importância para a doença 
cardiovascular, que interessa a muitas especialida-
des médicas, sendo um problema muito vincado 
na saúde dos portugueses», declarou.  

Já o Dr. Pedro Pimpão, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Loulé, começou por congratular o facto 
de 12 dos 14 congressos da SPH se terem realizado 
em Vilamoura, sublinhando a importância deste 
evento para a região em geral e para o concelho 
em particular. «Receber este congresso é um orgulho 
para Loulé e para todo o Algarve, pois é fundamental 
para o desenvolvimento científico», disse o responsá-

vel, reafirmando o «compromisso da autarquia com a 
formação em Medicina e os profissionais de saúde». 

Por seu turno, em representação do bastonário da 
Ordem dos Médicos, a Dr.ª Rubina Correia, especia-
lista de Medicina Geral e Familiar, elogiou o papel da 
SPH no desenvolvimento do conhecimento científico 
nesta área. «A Ordem dos Médicos orgulha-se pelos 
colegas que, afincadamente, se mantêm atualizados. 
Dou os parabéns à SPH pela organização deste con-
gresso e por continuar a trabalhar com várias socieda-
des e especialidades médicas, para que todas atuem 
sinergicamente no sentido de um melhor tratamento 
dos doentes hipertensos», realçou.  A terminar, o Dr. 
Vítor Paixão Dias, presidente da SPH e do 14.º Con-
gresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovas-

cular Global, referiu-se à atualidade como uma 
«época vertiginosa de evolução tecnológica, com 
novas formas de transmissão de informação, mas 
com conhecidos constrangimentos financeiros». 
Quanto a este congresso, o responsável destacou 
o facto de o programa científico ser completo, 
equilibrado e virado para as diversas especialidades 
médicas. «A multidisciplinaridade e a criação de 
pontes com as sociedades científicas afins assu-
mem um papel-chave no âmbito da hipertensão 
e do risco cardiovascular global. Todos podemos 
aprender uns com os outros e este ano, pela pri-
meira vez, vamos ter uma sessão conjunta com 
várias sociedades científicas», evidenciou Vítor 
Paixão Dias. ND

Dr.ª Rubina Correia, Dr. Vítor Paixão Dias, Dr. Pedro Pimpão, Dr. Paulo Morgado e Prof. Luís Bronze (a intervir)

Multidisciplinaridade como fator-chave  
no desenvolvimento científico 

7 de fevereiro de 2020
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Abordagem da HTA no doente  
com DRC

A hipertensão arterial (HTA) é um dos prin-
cipais fatores de risco cardiovascular e 
um dos mais prevalentes na população 

portuguesa. A lesão de órgão mediada pela HTA 
afeta os principais sistemas de órgãos, entre eles o 
rim. Desta forma, a HTA é um dos principais fatores 
envolvidos nos chamados outcomes renais: albumi-
núria, degradação da taxa de filtração glomerular e 
necessidade de terapêuticas de substituição da fun-
ção renal. Por outro lado, em certas circunstâncias 
mais raras, a HTA pode mesmo ser consequência 
de uma patologia renal ou renovascular primária. 

Nos doentes com doença renal crónica (DRC) 
estabelecida, a HTA é praticamente universal.  
O tratamento e o seguimento destes casos é par-

Dr. Pedro Marques
Internista no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto | Preletor da Sessão I do Curso  
de Formação em HTA e RCVG 

ticularmente complexo, porque, na maioria das 
vezes, necessitam de associações de fármacos de 
diferentes classes, com algumas particularidades 
importantes. Além disso, estes doentes têm maior 
prevalência de HTA mascarada e efeito de bata 
branca, alteração do perfil tensional noturno e 
grande variabilidade tensional. Por estas razões, 
o recurso à monitorização ambulatória da pressão 
arterial (MAPA) ganha ainda mais relevo no diag-
nóstico e no seguimento dos doentes com DRC. 

A avaliação do risco cardiovascular global 
faz parte do seguimento de qualquer doente.  
Os doentes com DRC, em particular, são considera-
dos de alto e muito alto risco cardiovascular, inde-
pendentemente da calculadora de risco utilizada. 

Para além da HTA, o controlo dos outros fatores 
de risco cardiovascular, como a diabetes mellitus 
e o colesterol LDL, assume particular importância. 
Só atuando sobre os diferentes fatores de risco 
poderemos evitar os eventos e morte de causa 
cardiovascular na população com DRC. 

Recentemente, têm surgido novas e promissoras 
armas terapêuticas que poderão retardar ou até 
mesmo parar a tendência, até agora inexorável, 
de declínio da taxa de filtração glomerular. Neste 
contexto, destacam-se os inibidores do cotranspor-
tador de sódio e glicose 2 (SGLT2), que, além da sua 
ação hipoglicemiante e dos efeitos promissores nos 
outcomes renais, reduzem a incidência de eventos 
e morte de causa cardiovascular. ND
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Hipertensão em crianças e 
adolescentes

Desafios no tratamento do doente 
com HTA e IC 

A hipertensão arterial (HTA), um dos prin-
cipais fatores de risco cardiovascular no 
adulto, é amplamente subdiagnosticada 

na idade pediátrica. A escassez de sintomas, aliada 
às raras manifestações de lesão de órgão-alvo, 
conduzem à desvalorização da correta vigilância, 
quer por parte dos cuidadores quer por parte dos 
profissionais de saúde. No entanto, vários estudos 
comprovam que um perfil tensional elevado no 
doente pediátrico é um dos maiores preditores 
de HTA na vida adulta, conduzindo ao desenvolvi-
mento precoce de complicações cardiovasculares 
e renais. 

A prevalência da HTA na idade pediátrica tem 
vindo a aumentar, em paralelismo com a epide-
mia da obesidade, o sedentarismo e a adoção 

A hipertensão arterial (HTA) é um dos 
principais fatores de risco de hipertrofia 
ventricular e cardiopatia hipertensiva, 

evoluindo para insuficiência cardíaca (IC). Embora, 
nos doentes hipertensos, seja mais frequente o 
fenótipo de IC com fração de ejeção preservada 
(IC-FEP), o fenótipo com fração de ejeção reduzida 
(IC-FER) também é um desfecho comum, pois a 
HTA, além de conduzir à cardiopatia hipertensiva, 
também é fator de risco major para a cardiopa-
tia isquémica. Nesse sentido, a HTA é um alvo 
importante na prevenção da IC, uma epidemia 
do século XXI. 

Em muitos casos, as mudanças de estilo de vida, 
que devem ser a primeira medida a adotar, não 
são suficientes para atingir o controlo tensional, 
pelo que é necessário recorrer à terapêutica mé-
dica. No doente que, além de HTA, já apresenta 
evidência de cardiopatia estrutural e clínica de IC, 
a terapêutica da HTA é um desafio e vai depender 
se o doente tem IC-FER ou IC-FEP.

Dr. Sérgio Alves
Pediatra no Centro Hospitalar Universitário do Porto/Centro Materno-Infantil do Norte
Preletor da Sessão I do Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) 

Dr.ª Fátima Franco 
Cardiologista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra | Preletora na Sessão II do Curso 
de Formação em HTA e RCVG 

crescente de dietas inadequadas e comporta-
mentos de risco. Assim, embora classicamente 
associada a causas secundárias em pré-púberes, 
a HTA essencial é o diagnóstico mais prevalente 
na adolescência. Contrariamente aos adultos, em 
quem os cut-offs de diagnóstico são definidos por 
outcomes clínicos, na criança, o estabelecimento de 
percentis segue uma distribuição normal, obtida 
através de uma amostra saudável e ajustada para 
o sexo, a idade e a altura. Estas tabelas normativas 
constam nas guidelines europeias e americanas, 
com algumas diferenças metodológicas. 

A partir dos 3 anos de idade, a avaliação da 
pressão arterial (PA) deve ser feita anualmente, em 
consulta de saúde infantil, ou mais cedo, quando as 
crianças têm patologias de risco. A monitorização 

ambulatória da PA (MAPA), com tabelas validadas 
para a idade pediátrica, tem vindo a assumir uma 
importância crescente na confirmação diagnóstica 
e na vigilância da resposta à terapêutica.

Confirmada a presença de HTA, a abordagem 
clínica passa pelo reconhecimento de possíveis 
causas secundárias (eventualmente curáveis), 
pela identificação e minimização dos fatores de 
risco e das comorbilidades cardiovasculares, e 
pelo estudo de eventual lesão de órgão-alvo.  
O controlo minucioso dos doentes em idade pe-
diátrica e a instituição de modificações no estilo 
de vida, com ou sem terapêutica farmacológica, 
têm um impacto importante na prevenção pri-
mária de eventos cardiovasculares major na idade 
adulta. ND

9h00 – 10h00, Sala 2

8h00 – 9h00, Sala 1 

A IC-FER deve ser tratada segundo as guideli-
nes da European Society of Cardiology (ESC). A 
este nível, a evolução da terapêutica baseada 
na evidência que ocorreu nos últimos 30 anos 
é uma história de sucesso e permitiu melhorar 
significativamente o prognóstico destes doen-
tes. Primeiro, com os inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina (IECA), os antago-
nistas dos recetores da angiotensina II (ARA II), 
os betabloqueantes (BB), os antagonistas dos 
recetores dos mineralocorticoides e os inibidores 
dos recetores de neprilisina e angiotensina. Mais 
recentemente, o mega trial DAPA-HF apresentou 
os inibidores do cotransportador de sódio e gli-
cose 2 (SGLT2) como mais uma classe farmacoló-
gica com impacto positivo no prognóstico e na 
morbimortalidade dos doentes com IC-FER. De 
notar que estes fármacos são também hipoten-
sores, pelo que é muito raro que um doente com 
a terapêutica otimizada para IC mantenha a HTA. 
Pelo contrário, a IC-FEP tem uma história mais difícil 

de contar, pois, sistematicamente, as terapêuticas 
que fazem a diferença na IC-FER têm falhado neste 
outro fenótipo de IC. Temos o exemplo recente do 
estudo PARAGON-HF, no qual o sacubitril/valsar-
tan não conseguiu demonstrar resultados positivos 
no tratamento da IC-FEP, provavelmente devido à  
heterogeneidade dos doentes, que constitui um 
dos principais desafios e o seu diagnóstico uma 
das grandes dificuldades. Falamos de doentes com 
fisiopatologias muito variadas, pelo que necessitam 
de terapêuticas diferenciadas. 

O futuro da Medicina passará pela personalização 
da terapêutica e, apesar das dificuldades, percebe-
mos cada vez melhor a IC-FEP, pelo que acredito 
que será uma questão de tempo até chegarmos a 
tratamentos eficazes. Atualmente, no doente com 
HTA e IC-FEP, a terapêutica passa por reduzir a con-
gestão com diuréticos, incluindo os antagonistas dos 
recetores dos mineralocorticoides (espironolactona 
ou eplerenona), e reduzir a HTA com IECA, ARA II, BB 
e, por vezes, antagonistas dos canais do cálcio.  ND
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A relação entre a hipertensão arterial (HTA) e a doença oncológica, os novos aspetos da dislipidemia no prognóstico 
do aparecimento de tumores e as novidades na relação entre a inflamação vascular e a doença neoplásica vão estar 
em discussão na mesa-redonda dedicada à prevenção das doenças cardiovasculares e oncológicas. Fique com algumas 
das ideias que serão partilhadas pelos três preletores.

Doença cardiovascular e doença oncológica: 
prevenção comum?

HTA na doença oncológica

«A doença oncológica, cuja incidência tem vindo a aumentar, está associada a um risco acrescido 
de doença cardiovascular (DCV), quer porque estas duas patologias têm fatores de risco comuns, 

quer porque os tratamentos oncológicos podem levar ao aparecimento de HTA e DCV. Por outro lado, a 
crescente sobrevida dos doentes oncológicos trouxe um novo paradigma de atenção sobre os sobrevi-
ventes do cancro. Nesse sentido, todos os fatores de risco comuns têm de ser regulados, numa aborda-
gem multidisciplinar precoce e centrada na prevenção. A estratégia passa pelo incremento de um estilo 
de vida saudável, com os objetivos de adequar a dieta, controlar rigorosamente a pressão arterial antes, 
durante e após o processo oncológico, reduzir o consumo de sal, promover o exercício físico e combater 
fatores de risco como o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo. Nesta temática, é preciso ter em conta 
que algumas terapêuticas adjuvantes do tratamento oncológico, nomeadamente os corticoides, os anti-
-inflamatórios e a eritropoietina, podem agravar a HTA. O mesmo pode acontecer com alguns fármacos 
oncológicos, como os inibidores dos fatores de crescimento endotelial vascular ou os inibidores da tirosina-
-cinase. Mais do que gerir a hipertensão no doente oncológico, o foco deve estar na antecipação do risco 

cardiovascular, gerindo o doente sob uma perspetiva multidisciplinar.» DR. ALÍPIO ARAÚJO, internista no Centro Clínico da Fundação  
Champalimaud, em Lisboa

Microinflamação vascular e doença oncológica

«A inflamação tem assumido um importante papel no âmbito da investigação da doença vascular. 
Entre os pontos fortes, destaca-se a ligação entre os fatores de risco clássicos, como a dislipidemia 

e a obesidade, e a progressão da doença aterosclerótica. Acredita-se que a inflamação vascular reproduz o 
processo inflamatório clássico, isto é, um agente agressor inicia um mecanismo mediado pela imunidade 
inata, à qual se segue a imunidade adquirida, que é mediada por moléculas inflamatórias conhecidas como 
interleucinas. Neste caso, o agente agressor do endotélio será a fração oxidada de lipoproteínas de baixa 
densidade (LDL) do colesterol, sendo que o processo termina no desenvolvimento de ateroma. Por outro 
lado, o tecido adiposo em localização ectópica é produtor das referidas interleucinas, que são capazes de 
influenciar a progressão do ateroma, acreditando-se que a vulnerabilidade da placa relaciona-se com o seu 
infiltrado inflamatório. O marcador clínico deste risco inflamatório tem sido a proteína C reativa ultrassensível. 
Contudo, este marcador não provou ser especialmente útil na avaliação do risco cardiovascular e apenas um 
estudo recente estabeleceu o benefício inequívoco da modulação inflamatória em contexto cardiovascular. 
Conhecemos a relação direta entre a inflamação crónica e a doença neoplásica e sabemos que a redução 

dessa inflamação está inequivocamente relacionada com a redução do risco neoplásico. Todavia, também neste contexto se discute se a 
inflamação é protetora ou deletéria. Tanto no âmbito das doenças cardiovasculares como das doenças oncológicas, a inflamação está na 
ordem do dia, com mecanismos e mediadores idênticos.» PROF. LUÍS BRONZE, assistente graduado de Cardiologia e diretor de Saúde 
Naval, Marinha Portuguesa. Coordenador do Bloco Cardiocirculatório, Universidade da Beira Interior

Dislipidemia e cancro

«Os dados epidemiológicos sobre a relação entre a dislipidemia e a doença oncológica são contraditórios. Sabe-se 
que o colesterol elevado está relacionado com o prognóstico dos tumores, diminuindo a sobrevida dos doentes, 

mas um colesterol baixo também pode implicar redução da sobrevida dos doentes oncológicos. Nos tumores em que 
a sobrevida dos doentes é maior, o colesterol pode ter um impacto mais significativo, por isso, temos de dar particular 
atenção aos sobreviventes de cancro. Nesse sentido, é importante sabermos que, nestes casos, as estatinas não têm 
um efeito prejudicial sobre a doença de base, assumindo, pelo contrário, um efeito muito significativo na redução 
do risco cardiovascular. Os novos dados provenientes da ciência básica e dos estudos mecanísticos mostram aspetos 
interessantes sobre a dualidade entre o colesterol e o cancro, nomeadamente em relação à alteração na homeostasia 
da síntese de colesterol dentro das células, que é um campo de investigação interessantíssimo, com inovações para 
o futuro no que diz respeito a uma abordagem que nos encaminhe para a medicina de precisão.» DR. FRANCISCO 
ARAÚJO, internista e coordenador do Serviço de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures

9h00 – 10h00, Sala 1 
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Debater o futuro das sociedades científicas

Aposta na educação e na independência financeira 

«Nos últimos dez anos, Portugal melhorou tremendamente no tratamento da hiperten-
são arterial (HTA) e no controlo da pressão arterial. No entanto, apesar dos avanços, 

continuam a ser necessárias medidas para prosseguir o caminho de sucesso. Nesse sentido, as 
sociedades científicas, neste caso particular ligadas à HTA, têm um papel importante e devem 
estar conscientes dos desafios que hoje se colocam. Apesar da importância da organização 
de congressos e reuniões científicas, o papel das sociedades médicas deve passar também 
pela educação, não só dos seus associados, mas também de outros profissionais de saúde, 
sem esquecer a sociedade civil. Por isso, é necessário criar canais de comunicação adequados. 
Quanto aos desafios económicos, nomeadamente a dependência da indústria farmacêutica, 
urge encontrar novos meios de financiamento que permitam maior independência financeira, 
que é fundamental para garantir uma atuação constante em termos de atividade formativa, 
porque, apesar dos avanços científicos, nada pode ser dado como adquirido. Não podemos 
descurar a aposta constante na formação e na educação.» PROF. JOËL MÉNARD, professor 
emérito de Saúde Pública na Université Paris Descartes, em França

Preencher as lacunas formativas 

«As sociedades científicas têm um papel muito importante no preenchimento de 
lacunas de formação, nomeadamente em termos pós-graduados. Na Sociedade 

Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), temos desenvolvido 
diversas ações que visam formar os nossos associados, mas também os colegas de Me-
dicina Geral e Familiar, que partilham muitos doentes com a Endocrinologia. É por isso 
que subsidiamos a deslocação de internos para participarem em eventos de formação, 
como congressos e cursos internacionais, e apoiamos estágios de complemento à forma-
ção médica. Ciclicamente, as sociedades médicas passam por períodos de maior aporte 
financeiro e por outros de maiores dificuldades, daí a necessidade de implementarmos 
medidas de apoio mais diversificado com os parceiros da indústria farmacêutica. No caso 
da Endocrinologia, estamos a assistir a uma fase de expansão, com mais internos a cada 
ano e, consequentemente, mais pedidos de apoio a projetos e bolsas de investigação. 
Estamos a adaptar-nos a esta nova realidade e temos o privilégio de contar com vários 
parceiros que nos têm a ajudado a crescer.» PROF. DAVIDE CARVALHO, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 

Otimização da capacidade de formar, informar e mobilizar  

«Espero que esta sessão seja uma oportunidade para as sociedades científicas ligadas às 
patologias renais e cardiovasculares avaliarem formas de otimizar a mobilização dos meios 

técnicos, humanos, farmacológicos e de diagnóstico que têm à sua disposição, para servir melhor 
a população, quer em termos terapêuticos quer, sobretudo, na prevenção. Fundamentalmente, 
vejo a Medicina do futuro por uma perspetiva de otimização da capacidade de formar, infor-
mar e mobilizar. Temos de utilizar as ferramentas disponíveis, desde as novas tecnologias até 
aos novos fármacos que estão a entrar no mercado. A nível cardiovascular, renal e endócrino, 
perspetiva-se uma possibilidade de intervenção extremamente positiva e inimaginável há 
alguns anos. Mas as novas terapêuticas só serão eficazes se forem utilizados precocemente, 
daí a importância da colaboração entre sociedades científicas, para otimizarmos os resultados.  
O futuro passará por uma Medicina mais personalizada e pela colaboração mais estreita entre as 
várias especialidades que tratam as diferentes vertentes das doenças cardiovasculares e renais.»  
PROF. ANÍBAL FERREIRA, presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia 

10h00 – 11h30, Sala 1 
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Promover a literacia em saúde 

«No futuro, as sociedades científicas continuarão a ser importantes para clarificar e 
dar suporte científico, bem como para articular conhecimentos. Contudo, também 

terão de se adaptar à evolução dos tempos, não só em termos do grande desenvolvimento 
tecnológico, como também na forma de contactar com os sócios e a população em geral. 
As vias de contacto e comunicação estão em mudança e continuarão nesse caminho.  
A função das sociedades científicas, além de agrupar profissionais com os mesmos interesses, 
passa por transmitir orientações para a sociedade civil, ajudando na prevenção de doenças 
e na correção de comportamentos. A promoção da literacia em saúde, que as populações 
tanto necessitam, continuará a ser um elemento fulcral na missão das sociedades científicas. 
Quanto mais a Medicina evolui, mais se diferencia, pelo que a necessidade de interação 
entre as várias áreas científicas que se complementam é cada vez maior.» PROF. MANUEL 
TEIXEIRA VERÍSSIMO, presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose 

Formação é essencial numa especialidade em rejuvenescimento 

«Nesta nova era, temos de nos adaptar e responder às necessidades que as próprias 
sociedades científicas pressentem e que os colegas nos fazem chegar. Por isso, uma 

primeira preocupação deve passar para a auscultação. Na Medicina Geral e Familiar, te-
mos um grupo muito significativo de médicos em início de carreira, o que levanta muitos 
desafios, nomeadamente assegurar uma formação médica sólida, por um lado, e garantir 
um elevado nível de cuidados de saúde, por outro. Que tempo vamos, então, ter para 
a formação médica no futuro? Dentro do seu horário de trabalho, os internos têm oito 
horas semanais destinadas à formação. No futuro, julgo que o paradigma deverá ser o de 
alargar esse tempo a todos os médicos, para que possam reservar parte do seu horário de 
trabalho à formação médica contínua. As sociedades científicas devem concentrar as suas 
atenções na criação destes espaços de formação. Para desempenharmos essa função, o 
apoio da indústria farmacêutica é fundamental. Não pode é haver nenhuma dúvida quanto 
ao tipo de ajuda que é pretendida e necessária, pois nunca se pode esquecer que a for-
mação médica é da responsabilidade exclusiva dos médicos e das sociedades científicas.»  
DR. RUI NOGUEIRA, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

Perante as transformações em curso, como será a Medicina no futuro? Qual o papel que as sociedades científicas vão 
assumir? Até onde deverá ir o envolvimento da indústria farmacêutica? Estas são algumas das questões em debate na 
sessão conjunta «Papel das sociedades científicas na Medicina do futuro», na qual tomarão a palavra presidentes de 
várias sociedades médicas nacionais e um convidado francês, que partilharam com o Notícias Diárias algumas das  
suas ideias sobre o tema. 

Inovar em busca da certificação 

«Neste momento, as sociedades científicas atravessam problemas de sustentabilidade. Além das 
questões de transparência e ética, o próprio volume de patrocínios provenientes da indústria 

farmacêutica é menor do que já foi, portanto, temos de nos reinventar. Se, no passado, as sociedades 
médicas viviam, fundamentalmente, dos seus congressos nacionais e da quotização dos seus sócios – o 
que ainda acontece com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) –, hoje, impõe-se a necessi-
dade de inovar, sobretudo na área da formação. Nesse aspeto, creio que estamos bem posicionados para 
termos centros de formação dentro das próprias sociedades científicas, criando conteúdos que possam 
ser uma fonte de financiamento. A certificação das áreas de conhecimento é outro dos aspetos em que 
as sociedades científicas têm de evoluir. Não chega produzir guidelines, é necessário definir critérios de 
certificação. A SPMI, por exemplo, tem 21 núcleos de estudo e poderiam existir certificações nessas áreas. 
No entanto, trata-se de um caminho que temos de discutir em conjunto, pelo que esta sessão será uma 
boa oportunidade para abrirmos portas nesse sentido.» PROF. JOÃO ARAÚJO CORREIA, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
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Desafios futuros na investigação 

Novos dados sobre o equilíbrio do sódio 
no organismo

14h30 – 15h15, Sala 1

16h45 – 17h15, Sala 1

As perguntas que subsistem no que se 
refere ao conhecimento da HTA e os es-
tudos que será necessário realizar para 

lhes dar resposta estarão em destaque na con-
ferência do Prof. Giuseppe Mancia, diretor do 
Centro de Hipertensão do Policlinico di Monza, 
em Itália, e presidente da European Society 

of Hypertension Foundation. Segundo o in-
ternista, algumas destas dúvidas estão patentes 
até nas guidelines europeias, que contemplam 
um capítulo sobre as áreas que carecem de mais 
evidência. «Este aspeto é bastante importante, 
porque significa que boa parte das recomenda-
ções não é baseada em evidência clara, mas sim 
na opinião de peritos. Isto deve ser reconhecido, 
porque pode até ter implicações legais, uma vez 
que estamos a assistir a uma tendência para dar 
valor legal às guidelines», adverte.

Entre as «pontas soltas» na área da HTA iden-
tificadas por Giuseppe Mancia está o conhe-
cimento pormenorizado sobre a diferença de 
valor preditivo entre a medição da pressão ar-
terial (PA) no consultório ou fora do consultório. 
«Não sabemos se a diferença na capacidade de 
prever outcomes é grande ou pequena, mas é 
importante sabê-lo, pois recomendar que cada 
doente faça medição ambulatória complica 
muito a abordagem da HTA em termos práticos», 
defende o especialista. Acresce a inexistência de 
estudos que demonstrem quais os valores-alvo 

de PA ótimos para a medição fora do consultório.
Outra lacuna no conhecimento da HTA é a 

atitude que se deve adotar perante doentes com 
PA sistólica entre 130 e 140 mmHg. «As guide-
lines recomendam o tratamento dos doentes 
com PA sistólica igual ou superior a 140 mmHg, 
para atingir valores inferiores a 130 mmHg, na 
maioria dos doentes. Mas onde está a evidên-
cia que diz que não devemos tratar os doentes 
que estão entre estes dois valores? Precisamos 
de novos estudos dedicados a esta questão», 
admite o preletor. 

Giuseppe Mancia afirma que também é ne-
cessário desenvolver métodos para avaliar rigo-
rosamente a adesão ao tratamento, visto que, 
com frequência, o feedback dos doentes não é 
fiável. «Está a ser feita uma grande aposta no 
chamado método direto, ou seja, na medição da 
concentração de fármaco na urina ou no sangue. 
No entanto, além de ser muito difícil de imple-
mentar na prática clínica, este método não tem 
em conta a grande variabilidade na adesão que 
pode ocorrer no mesmo indivíduo», justifica. ND

Durante anos, a regulação do equilíbrio do só-
dio foi descrita desta forma: o sal era ingerido 
através da alimentação, entrava na circulação 

sanguínea e era excretado por via renal. No entanto, na 
última década, a compreensão sobre o equilíbrio do sal 
tem vindo a ser alterada, como explica o Prof. Michel 
Burnier, diretor da Divisão de Nefrologia e Hiper-
tensão do Hospital Universitário de Lausanne, na 
Suíça. «Há um terceiro elemento nesta equação, que é 
a acumulação de sódio nos tecidos, em particular nos 
músculos e na pele. E sabemos que esta acumulação, 
em doentes com HTA, está associada a problemas 
cardíacos, como hipertrofia ventricular esquerda ou 
insuficiência cardíaca», refere o especialista.

Na sua conferência, o palestrante vai apresen-
tar dados de alguns trabalhos recentes nesta área, 
desenvolvidos pela sua e por outras equipas, que 
têm contribuído para esta mudança de paradigma.  
«O recurso à ressonância magnética e outras novas 
técnicas de imagem demonstrou que parte do sal 
que ingerimos é acumulado nos tecidos. A pele, por 
exemplo, não só pode absorver sódio, como também 
o pode excretar. É por isso que há quem lhe chame o 
“terceiro rim”», explica Michel Burnier.

Segundo o preletor, vários estudos demonstram, 
através de imagens de ressonância magnética, a acu-
mulação de elevados níveis de sódio na pele e nos 
músculos de doentes com HTA, diabetes ou doença 
renal crónica. Além disso, alguns fármacos, como os 
antagonistas dos recetores de mineralocorticoides, 
parecem ter a capacidade de reduzir os níveis de sódio 
nos músculos e na pele. Neste último caso, o exercício 
físico também tem um efeito benéfico. «A atividade 
física regular, como a corrida, permite eliminar sódio 
através da pele», refere o especialista.

Embora o conhecimento sobre esta componente 
da regulação do equilíbrio do sal seja ainda algo in-
cipiente, Michel Burnier acredita que o futuro poderá 
trazer um vasto conjunto de aplicações na prática 
clínica. «Poderemos vir a ser capazes de avaliar quanto 
sódio acumulámos nos tecidos para adaptarmos o 
tratamento – fármacos, dieta ou exercício físico – em 
função disso. Tal permitir-nos-ia aumentar a eficácia da 
nossa intervenção e já está a ser estudado em contexto 
de investigação. Eventualmente, também se poderão 
desenvolver terapêuticas para atuar sobre a acumu-
lação de sódio na pele e nos músculos», antecipa o 
preletor. ND  Luís Garcia

DR
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Divulgadas em agosto de 2019, as mais recentes guidelines conjuntas da European Society of Cardiology com a 
European Atherosclerosis Society para a abordagem da dislipidemia1 estarão em evidência no simpósio-satélite 
organizado hoje, sexta-feira, pela Servier. Após um ponto de situação sobre o tratamento deste fator de risco 
cardiovascular em Portugal, a sessão incidirá sobre a importância de introduzir a terapêutica combinada o mais 
precocemente possível, nomeadamente a associação fixa rosuvastatina/ezetimiba.*

Tratamento da dislipidemia em 2020

Entre as principais novidades das últimas 
guidelines europeias para a abordagem 
da dislipidemia, o Dr. Vítor Paixão Dias, 
diretor do Serviço de Medicina Interna 

do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espi-
nho e moderador do simpósio, destaca os «alvos 
terapêuticos mais ambiciosos», sobretudo para 
os doentes de alto e muito alto risco cardiovas-
cular (RCV), nos quais os valores de colesterol LDL  
(c-LDL) devem ser inferiores a 55mg/dL e 70mg/dL, 
respetivamente com uma redução de pelo menos 
50%.  «Ao nível das dislipidemias, o panorama em 
Portugal é semelhante ao de outros países, ou 
seja, temos um longo caminho a percorrer, so-
bretudo no combate à inércia terapêutica», refere 
o também presidente da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão.

O estado atual do tratamento da dislipidemia no 
nosso país será abordado pelo Dr. Francisco Araújo, 
coordenador do Serviço de Medicina Interna do 
Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. «A hiperco-
lesterolemia é muito prevalente em Portugal, com 
mais de metade dos doentes que recorrem a qual-
quer serviço de saúde a apresentarem valores de 
colesterol elevados2», alerta o orador, sublinhando 
que «os eventos cardiovasculares ocorrem cada vez 
mais cedo e, consequentemente, a mortalidade 
abaixo dos 70 anos está a aumentar3». 

Em parte, tal acontece porque, no nosso país, 
«a maior parte dos doentes com dislipidemia é 
tratada de forma muito tímida, em monoterapia, 
com recurso a estatinas de dose baixa». Ora, se-
gundo o internista, «a maior parte dos doentes iria 
beneficiar de uma estatina de potência elevada 

ou da terapêutica de associação de uma estatina 
em dose moderada ou elevada com a ezetimiba». 
Isto porque, «quando não se atingem os objetivos 
com a monoterapia, deve-se combater a inércia 
terapêutica e procurar estratégias mais eficazes», 
reitera Francisco Araújo.

 
Terapêutica de combinação mais cedo 
Na preleção seguinte, o Prof. Luis Masana, diretor 
da Unidade de Medicina Vascular e Metabolismo 
do Hospital Universitário Sant Joan – Universitat 
Rovira i Virgili, em Reus (Tarragona), Espanha, 
vai discorrer sobre o tópico «Terapêutica de 
combinação na dislipidemia: mais cedo e para 
mais doentes?». Segundo este especialista, «a 
intensidade do tratamento deve-se pautar pela 
avaliação do RCV do doente», sendo que, à luz 
das guidelines europeias, «nos doentes de alto e 
muito alto risco, a terapêutica combinada deve 
ser introduzida logo que estatina em monoterapia 
se revele ineficaz1». 

No entanto, Luis Masana defende uma intro-
dução mais precoce da terapêutica combinada.  
«A redução de 50% nos valores de c-LDL nos doen-
tes de alto e muito alto RCV pode ser atingida 
com uma associação terapêutica. Portanto, ape-
sar de as guidelines preconizarem o tratamento 
faseado, na minha opinião, o tratamento de 
combinação deve ser oferecido desde o início a 
estes doentes, tendo sempre em consideração a 
abordagem individualizada. Devemos substituir 
o conceito de “tratamento com estatina de alta 
intensidade” pelo “tratamento hipolipemiante 
de alta intensidade”4.»

Quanto ao tipo de terapêutica combinada, Luis 
Masana destaca a associação fixa de estatina com 
ezetimiba, um inibidor da absorção intestinal do 
colesterol. «A sinergia da estatina com a ezetimiba 
bloqueia os mecanismos de compensação do 
organismo, pelo que permite obter maior eficácia 
com doses mais baixas. Esta terapêutica revela-
-se especialmente adequada para os doentes de 
muito alto RCV, nos quais é necessário reduzir 
rapidamente o valor do c-LDL, e nos doentes que 
não toleram as doses mais elevadas de estatina 
em monoterapia», explica o internista. 

Nesse contexto, Luis Masana particulariza as 
mais-valias da associação fixa rosuvastatina/eze-
timiba: «Com a terapêutica combinada, aumen-
tamos a eficácia na redução do c-LDL e a adesão 
à terapêutica, diminuindo a dose de estatina e 
os efeitos secundários.» A este propósito, Vítor 
Paixão Dias conclui: «A eficiência e a rapidez 
na obtenção dos resultados pretendidos são 
aspetos-chave no tratamento da dislipidemia, 
pois, quanto mais cedo atingirmos os valores-
-alvo, mais protegeremos o doente dos eventos 
cardiovasculares.»  ND

Dr. Francisco Araújo Prof. Luis MasanaDr. Vítor Paixão Dias 

por Pedro Bastos Reis

15h15 – 16h15, Sala 1 

DR

1. François M, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management 
of dyslipidaemias. European Heart Journal. Jan.2020;41:111-188. 
2. Silva PM. Revista Portuguesa de Cardiologia. 2019;38:559-
-69. 3. Timmis A. European Heart Journal. 2020;(41);1:12-85.  
4. Masana L, et al. IMPROVE-IT clinical implications. Should the 
“high-intensity cholesterol-lowering therapy” strategy replace 
the “high-intensity statin therapy?. Atherosclerosis. 2015; 
240:161-162.

*Texto elaborado com base em entrevistas aos especialistas 
intervenientes no simpósio-satélite patrocinado pela Servier.
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Simpósio Luso- 
-Brasileiro analisa 
HTA e lesão de 
órgão-alvo

17h15 – 18h45, Sala 1 

O impacto da hipertensão arterial (HTA) sobre 
órgãos-alvo como o coração e o rim estará em foco 
no Simpósio Luso-Brasileiro, que junta especialistas 
dos dois países. Os contornos da HTA mascarada e 
as várias linhas de tratamento ao longo do último 
século também estarão em análise nesta sessão. 
Segue-se o resumo do que será abordado pelos 
quatro preletores.

HTA e coração 

«O coração pode sofrer agressões devido a diversos fatores, tanto internos como externos, levando à sua disfunção. Direta e indiretamente, a 
HTA é um dos principais agressores, sobretudo por ser um importante fator de risco para a aterosclerose. Ao contrário do que se imagina, 

a contratilidade cardíaca diminui à medida que aumenta a massa ventricular, comprometendo o desempenho do coração. Além disso, devido 
às alterações estruturais do miocárdio, o relaxamento ventricular fica sensivelmente prejudicado, diminuindo a complacência ventricular, o que 
prejudica sensivelmente o enchimento das câmaras cardíacas durante a diástole. Da parte arritmogénica, o coração hipertrofiado apresenta mais 
arritmias ventriculares, o que aumenta em oito vezes o risco de morte súbita. A HTA, doença crónica mais prevalente no mundo, é o principal 
agressor do músculo cardíaco, representando a segunda causa etiológica da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, apenas atrás da 
doença arterial coronária, que também tem uma relação profunda com a HTA. Atualmente, discute-se muito a insuficiência cardíaca com fração de 
ejeção preservada, que é muito prevalente, com números similares aos da fração de ejeção reduzida, sendo a HTA o seu principal fator de risco.»  
PROF. RUI SANTOS PÓVOA, diretor do Setor de Cardiopatia Hipertensiva da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil

HTA e rim

«Na maioria dos doentes com doença renal crónica (DRC) e proteinúria, são necessários três ou mais agentes anti-hipertensores para atingir um 
objetivo de PA inferior a 130/80 mmHg. As principais medidas de estilo de vida para os doentes com DRC e HTA incluem alterações alimentares 

com restrição de sódio, redução de 15% ou mais no peso (meta de índice de massa corporal inferior a 25 kg/m2) e exercício físico de 60 minutos/dia na 
maioria dos dias da semana. O tratamento farmacológico tem como objetivo o controlo rigoroso da PA com um agente que antagonize o sistema renina-
-angiotensina-aldosterona (SRAA), geralmente em ação combinada com um diurético tiazídico. A monoterapia com o bloqueador do canal de cálcio dihi-
dropiridina deve ser evitada, devido à relativa dilatação arteriolar aferente, ao aumento da pressão intraglomerular e ao agravamento da lesão glomerular.  
Combinações de múltiplos fármacos moduladores do SRAA, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA), os antagonistas dos 
recetores da angiotensina II (ARA II) e os inibidores diretos da renina, não forneceram nenhum benefício adicional e até causam mais complicações. 
Indícios clínicos como a PA mal controlada com a toma de mais de três agentes, sopros abdominais, história de tabagismo, doença arterial peri-
férica ou alteração acentuada da creatinina sérica com a administração de IECA ou ARA II sugerem a possibilidade de estenose bilateral da artéria 
renal. Embora esta estenose seja responsável por menos de 3% dos casos de doença renal em estádio terminal, é uma condição potencialmente 
tratável. Outro aspeto a referir é que as tentativas de reduzir a atividade do sistema nervoso simpático nos rins não melhoraram o controlo da PA 
ou os desfechos clínicos em estudos adequadamente controlados.» DR. CELSO AMODEO, cardiologista e nefrologista no Setor de Cardiopatia 
Hipertensiva da Universidade Federal de São Paulo, no Brasil

HTA mascarada: como valorizar? 

«Os doentes com HTA mascarada definem-se como apresentando pressão arterial (PA) inferior a 140/90 mmHg no consultório e supe-
rior a 135/85 mmHg fora do consultório, durante o dia. Esta situação pode acontecer em doentes sem diagnóstico de HTA (e então te-

mos um problema diagnóstico), ou em doentes já identificados como hipertensos (configurando terapêutica desadequada ou má adesão). 
No primeiro caso, existem fatores individuais que predispõem à situação, nomeadamente: etnia (doentes africanos), ansiedade (especial-
mente stresse laboral), apneia do sono (predispõe a HTA noturna, mais difícil de avaliar), doença metabólica (promove a disfunção endotelial/ 
/vasomotricidade alterada), doença renal crónica (associada a rigidez arterial), entre outras. Em termos diagnósticos, devemos sempre excluir a HTA 
mascarada quando o doente apresenta PA normal-alta (130-139/80-89 mmHg) e/ou lesão de órgão-alvo (hipertrofia ventricular esquerda, por exem-
plo), apesar da aparente benignidade do perfil tensional. O risco cardiovascular da HTA mascarada é semelhante ao da HTA sustida e não tratada, pelo 
que devemos apostar na medição da PA fora do consultório, através da automedição da PA (AMPA) ou da medição ambulatória da PA (MAPA) – este 
último método permite o diagnóstico de HTA noturna, que é importante neste contexto. Nos doentes tratados, devemos usar algoritmos terapêuticos 
que incluam a combinação de vários princípios ativos, combater a inércia terapêutica e a iliteracia em saúde, com a ajuda de equipas dedicadas.»  
PROF. LUÍS BRONZE, assistente graduado de Cardiologia e diretor de Saúde Naval, Marinha Portuguesa. Coordenador do Bloco Cardiocircu-
latório, Universidade da Beira Interior

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues, Prof. Rui Santos Póvoa, Prof. Luís Bronze e Dr. Celso Amodeo – da esq. para a dta.
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Uma longa história 

«A HTA é falada, discutida e tratada há mais de um século, mas a verdade é que todos estes anos não chegaram para conseguirmos evitar que a HTA seja 
um fator de risco cardiovascular major e a principal causa de morte em muitos países, nomeadamente Portugal. Ou seja, estamos longe de atingir os 

objetivos – a HTA tem uma longa história, mas, até agora, não é uma história feliz. Por isso, impõe-se um “passeio pela história”, para percebermos o que foi 
menos bem conseguido e perspetivarmos um caminho futuro de melhoria. A reflexão faz-se sentir e algo deve ser encarado de forma diferente. No passado, já 
houve a convicção de que baixar a PA seria perigoso. Durante muito tempo, tivemos a ideia de que, se calhar, era necessária uma PA mais elevada para vivermos 
melhor. Evidentemente, os resultados estatísticos desconstruíram esta ideia, porque as mortes por acidente vascular cerebral, na maioria das vezes com a HTA 
como causa, não paravam de aumentar. Mais tarde, achámos que a medicação deveria ser feita passo a passo. Também percebemos que tal não fazia sentido 
e, hoje, caminhamos de outra forma, com melhores resultados, cientes de que é necessário tratar a HTA com a combinação de duas ou mais substâncias e a 
monoterapia perdeu o seu lugar. Ninguém tem uma bola de cristal e, ao longo do último século, acreditámos em muitas ideias sobre as quais percebemos 
depois que estávamos errados. Isso faz parte da evolução científica, mas penso que é altura de olharmos para a história com um pouco mais de cuidado.»  
DR. MANUEL DE CARVALHO RODRIGUES, cardiologista no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã

É este o tema da sessão magna de Medi-
cina Geral e Familiar (MGF), que, como 
habitual, será baseada na apresentação 
de casos clínicos que suscitam mais 

dúvidas, pelo que são escolhidos para o debate 
entre o painel de peritos e a audiência. «A ideia 
é levar situações triviais do dia-a-dia clínico, mas 
que implicam uma mudança de paradigma, no-
meadamente a nível das técnicas de diagnóstico 
da hipertensão arterial (HTA) e da utilização dos 
valores obtidos pela monitorização ambulatória 
da pressão arterial (MAPA) e pela automedição da 
pressão arterial (AMPA) para verificar a eficácia da 
terapêutica», explica o Dr. Pedro Damião, médico 
na Unidade de Saúde Familiar (USF) Aveiro Aradas 
e promotor desta sessão em conjunto com a Dr.ª 
Susana Catarino, médica na USF Vale do Vouga. 
Segundo Pedro Damião, «os valores da MAPA não 
devem ser descurados, apesar da necessidade 

O verdadeiro e o falso na prática clínica
17h15 – 18h45, Sala 2 

de preditores estáveis e replicáveis, sendo que, 
a este nível, a AMPA revela menor variabilidade». 
No entanto, «esta mudança de paradigma não 
invalida a medição no consultório». As particu-
laridades deste tema serão debatidas na sessão.  
Por seu turno, Susana Catarino salienta a impor-
tância de refletir sobre os desafios que os médicos 
de MGF enfrentam diariamente. «A nossa maior 
dificuldade é mantermo-nos bem informados e 
atualizados nas diversas áreas, mesmo no âmbito 
da HTA, apesar de esta ser uma das patologias 
com maior prevalência nas consultas de MGF.» 
Esta especialista de MGF pretende ainda lançar 
a discussão sobre a dualidade na gestão da me-
dicação dos doentes frágeis, nomeadamente os 
idosos: «Por um lado, tentar oferecer a melhor 
terapêutica possível e, por outro, ter presente 
que estes doentes estão mais sujeitos a efeitos 
adversos.»  

Destacando que, na prática clínica, «existem 
muitas nuances e que o verdadeiro e o falso de-
pendem da perceção de cada um», os promotores 
esperam que a sessão magna de MGF seja intera-
tiva e participada, de forma a «afinar orientações e 
melhorar a atividade clínica». Os peritos convida-
dos para comentar os casos clínicos são o Dr. Paulo 
Pessanha, médico na USF de São João, no Porto; a  
Dr.ª Rosa Pinho, coordenadora da USF Vale do 
Vouga e secretária-adjunta da Sociedade Portu-
guesa de Hipertensão (SPH); o Prof. Pedro Cunha, 
internista no Hospital da Senhora da Oliveira, 
Guimarães; e a Dr.ª Vitória Cunha, internista no 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, e secretária-
-geral da SPH. A moderação será assegurada pelo 
Dr. Vítor Paixão Dias, diretor do Serviço de Medicina  
Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ 
/Espinho e presidente da SPH, e pelo Dr. Manuel Viana, 
médico na USF de São João. ND Pedro Bastos Reis

Dr.ª Vitória Cunha, Dr. Paulo Pessanha e Dr.ª Rosa Pinho (peritos); Dr. Pedro Damião e Dr.ª Susana Catarino (promotores); Dr. Manuel Viana (moderador). Ausentes na fotografia: Prof. Pedro Cunha (perito) 
e Dr. Vítor Paixão Dias (moderador)
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A Sessão II do Núcleo de Internos da So-
ciedade Portuguesa de Hipertensão 
(NISPH) vai incidir sobre a temática da 

hipertensão arterial (HTA) na mulher grávida. 
Nesse âmbito, a Dr.ª Ana Paula Machado,  
ginecologista-obstetra no Centro Hospitalar 

pode ser detetada, permitindo implementar me-
didas que reduzem o risco de desenvolvimento 
de doença hipertensiva.» 

Durante a sua preleção, Ana Paula Machado pre-
tende ainda abordar os desafios da pré-eclâmpsia 
no pós-parto. «Estamos a falar de mulheres jovens, 
que desenvolvem doenças hipertensivas espe-
cíficas da gravidez e que saem do processo com 
um risco muito elevado de virem a desenvolver 
precocemente doença cardiovascular», avisa a 
ginecologista-obstetra. E conclui: «Quem receber 
estas mulheres no pós-parto, tem de estar alerta 
e apostar na prevenção, para reduzir o risco de 
doença cardiovascular em idades ainda muito 
jovens.» ND Pedro Bastos Reis

«As doenças hipertensivas 
específicas da gravidez têm 
como base uma patologia da 
placenta de desenvolvimento 

muito precoce»

Dr.ª Ana Paula Machado

Universitário de São João, no Porto, vai abordar 
as diversas situações de HTA durante a gravidez, 
mas também no pré e pós-parto. Começando 
por sublinhar que cerca de 8% das mulheres em 
idade reprodutiva são hipertensas, a especialista 
vai debruçar-se, inicialmente, sobre a fase pré-
-gravidez. «Nestas mulheres, é necessário planear 
a gravidez, começando por verificar se estamos 
perante um caso de HTA essencial ou secundária 
e se existem lesões associadas. Depois, a atuação 
poderá passar pela modificação do tratamento, 
porque alguns anti-hipertensores não são com-
patíveis com a gravidez», afirma.

Já durante a gravidez, Ana Paula Machado 
sublinha que é fundamental identificar se exis-
tia ou não HTA antes de a mulher engravidar, 
remetendo para a patologia que pode ser de-
senvolvida durante o processo. «Existem doenças 
hipertensivas específicas da gravidez, que só se 
desenvolvem depois das 20 semanas de gesta-
ção, como é o caso da pré-eclâmpsia, que têm 
origem na placenta e afetam a mãe e o bebé», 
alerta a ginecologista-obstetra. Na fase inicial da 
gravidez, o rastreio da pré-eclâmpsia é crucial: 
«As doenças hipertensivas específicas da gravidez 
têm como base uma patologia da placenta de 
desenvolvimento muito precoce. Essa alteração 
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Hipertensão arterial na gravidez
8h00 – 9h00, Sala 1 

Abordagem ao doente com 
patologia vascular

A doença arterial periférica (DAP) é um 
problema grave de saúde pública, que 
afeta mais de 200 milhões de doentes 

a nível mundial. Esta patologia pode envolver 
vários territórios vasculares, como as artérias ca-
rótidas, artérias renais ou artérias responsáveis 
pelo suprimento sanguíneo do sistema locomo-
tor, sendo a sua expressão clínica dependente 
do território afetado. Na verdade, esta é uma 
doença sistémica, pois pode atingir vários ter-
ritórios vasculares em simultâneo.

As síndromes resultantes da DAP incluem os 
eventos neurovasculares (acidente vascular ce-
rebral e isquemia cerebral transitória), a doença 
renovascular (hipertensão renovascular e insu-

Prof. Tiago Gregório 
Internista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho | Preletor da Sessão III do Curso de 
Formação em HTA e RCVG 

9h00 – 10h00, Sala 2
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ficiência renal) e a claudicação intermitente. 
Contudo, uma percentagem significativa dos 
doentes com DAP apresenta-se assintomática, 
não deixando, por isso, de estar em risco acres-
cido de sofrer eventos vasculares num futuro 
próximo. 

A hipertensão arterial (HTA) tem um papel pre-
ponderante no desenvolvimento da DAP e o seu 
controlo enquanto componente de uma aborda-
gem do risco cardiovascular global (RCVG) revela-
-se fundamental, não só para evitar a progressão 
das doenças vasculares, como também para 
prevenir a ocorrência de eventos relacionados 
com o atingimento dos órgãos-alvo. Contudo, os 
doentes com DAP têm particularidades que os 

distinguem dos hipertensos «comuns» em termos 
de valores-alvo da pressão arterial, eficácia das 
diferentes classes de anti-hipertensores e efeitos 
adversos da medicação. 

Nesta sessão do Curso de Formação em HTA 
e RCVG, abordarei essas especificidades, procu-
rando responder a perguntas como: Até onde 
tratar? Com que armas? Que fármacos evitar? O 
objetivo principal é que os médicos da assistência 
reforcem os seus conhecimentos para ajustarem 
as atitudes e terapêuticas às necessidades indi-
viduais do doente com DAP, procurando o me-
lhor resultado, quer em termos de outcomes da 
doença quer em termos de qualidade de vida 
do doente. ND



Este ano subordinada ao tema «Continuum cardiorrenal», a sessão conjunta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) com a European Society of Hypertension (ESH) recebe especialistas de diferentes países europeus para debater 
o benefício e o risco cardiovascular (RCV) relacionados com o exercício físico, o controlo da dislipidemia nos doentes 
hipertensos e o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) na doença renal crónica (DRC) avançada. 

Debate europeu sobre desafios  
na doença cardiorrenal

Na primeira preleção, o Prof. Jacek 
Wolf, que exerce no Departamento 
de Hipertensão e Diabetologia da 
Faculdade de Medicina de Gdánsk, 

na Polónia, vai abordar os benefícios e os riscos 
do exercício físico a nível cardiovascular. «A prá-
tica regular e estruturada de exercício melhora não 
só a resistência física e a função cognitiva, como 
também influencia positivamente o desempenho 
de vários órgãos e sistemas do nosso corpo. Além 
disso, o exercício físico contribui para a preven-
ção de várias patologias e fatores de risco, como a  
hipertensão arterial [HTA], a obesidade, os distúrbios 
metabólicos, as síndromes coronárias, os eventos 
cerebrovasculares e até as doenças neoplásicas», 
começa por referir o especialista.   

Contudo, nota Jacek Wolf, «para que o exercí-
cio físico traga benefícios em termos de saúde, é 
necessário que seja praticado por um período de 
pelo menos 150 minutos semanais, divididos por 
diferentes dias». Por outro lado, «exercícios des-
controlados ou em excesso, como acontece nas 
competições de triatlo conhecidas por Ironman, 
podem implicar um risco adicional de doenças car-
diovasculares». No entanto, o especialista polaco é 
perentório em realçar a importância do exercício 
físico na prevenção dos eventos cardiovasculares. 
«Os estudos revelam que muitos países da União 
Europeia têm um baixo nível de implementação 
de diretrizes de atividade física na prática clínica. 
Portanto, deve ser promovida uma abordagem mais 
sustentada em regras para que os nossos doentes 
se mantenham fisicamente aptos e saudáveis», frisa.  

9h00 – 10h00, Sala 1 

por Pedro Bastos Reis

Prof. Michel Burnier Prof. Claudio BorghiProf. Jacek Wolf

HTA e dislipidemia: c-LDL e para além 
De seguida, o Prof. Claudio Borghi, diretor da 
Unidade de Hipertensão do Hospital Univer-
sitário de Bolonha, em Itália, incidirá sobre a 
importância de tratar a HTA sem esquecer os 
outros fatores de risco cardiovascular (RCV), no-
meadamente a dislipidemia. «Um dos distúrbios 
lipídicos mais comuns nos doentes com HTA é 
o colesterol LDL (c-LDL) elevado, prevalente em 
cerca de 40% da população hipertensa e respon-
sável por um aumento significativo do risco de 
doença arterial coronária e acidente vascular 
cerebral», afirma o preletor. Nesse sentido, «a 
solução passa pelo tratamento do c-LDL com 
uma estatina, sendo que o estudo ASCOT-LLA 
demonstrou, claramente, os efeitos favoráveis 
da atorvastatina associada a inibidor da enzima 
de conversão da angiotensina e a antagonista 
dos canais de cálcio, no tratamento dos doentes 
com HTA e dislipidemia». 

Claudio Borghi pretende ainda chamar a 
atenção para os efeitos negativos do excesso 
de triglicéridos, que são particularmente pre-
judiciais nos doentes hipertensos. «Os efeitos 
negativos das disfunções lipídicas nos doentes 
com HTA estendem-se aos triglicéridos séricos, 
que se armazenam, principalmente, nas very 
low-density lipoproteins [VLDL] e nas low-density 
lipoproteins [LDL], cujas propriedades aterogé-
nicas foram recentemente descritas em estudos 
epidemiológicos com doentes hipertensos», 
refere o diretor da Unidade de Hipertensão do 
Hospital Universitário de Bolonha.

Bloqueio do SRAA na DRC: manter  
ou suspender?
Por seu turno, o Prof. Michel Burnier, diretor da 
Divisão de Nefrologia e Hipertensão do Hospital 
Universitário de Lausanne, na Suíça, vai comentar 
o impacto da terapêutica moduladora do SRAA 
nos doentes com DRC avançada, que não reúne 
consenso. «A evidência científica recomenda a 
utilização de moduladores do SRAA como pri-
meira linha de tratamento dos doentes com DRC, 
pressão arterial e albuminúria elevadas. No en-
tanto, nos estudos, são incluídos poucos doentes 
com DRC mais avançada, nomeadamente em 
estádios 4 e 5. Sabemos que os moduladores do 
SRAA protegem o rim e o coração, sobretudo 
nos casos de insuficiência cardíaca, mas, nos 
doentes em estádios mais avançados de DRC, 
aumentam o risco de hipercalemia e, por vezes, 
agravam a função renal. É nesse ponto que te-
mos de questionar se devemos ou não continuar 
com esta terapêutica», contextualiza o orador.  

Michel Burnier lamenta que ainda não exis-
tam guidelines específicas para os doentes com 
HTA e DRC avançada. No entanto, lança algumas 
pistas para a discussão: «Provavelmente, cerca 
de metade dos médicos param a terapêutica 
com inibidores da enzima de conversão da an-
giotensina ou antagonistas dos recetores da 
angiotensina II se o doente estiver nos estádios 
4 ou 5 da DRC. Estão certos ou errados? Se o 
doente tiver uma hipercalemia severa, acima 
de 5,5 mmol/L, provavelmente, estão certos», 
remata.  ND

7 de fevereiro de 2020
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«Apesar das vantagens  
terapêuticas conferidas pelos 
NACO, o controlo da PA não 

pode ficar relegado para  
segundo plano, sobretudo 
como forma de prevenção  

do AVC hemorrágico»
22
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Repensar a desnervação renal 
enquanto classe III

Nas guidelines de 2018 da Sociedade Eu-
ropeia de Cardiologia com a Sociedade 
Europeia de Hipertensão, o tratamento 

da HTA resistente com recurso à desnervação 
renal sofreu um downgrade, passando para  
recomendação de classe III. À partida, dir-se-ia 
que não vale a pena falar mais sobre o assunto. 
Contudo, nesta conferência, vou referir os moti-
vos pelos quais muitos setores da comunidade 
científica não estão de acordo com esta visão 
das guidelines, porque consideram que foram 
longe de mais. 

A verdade é que os resultados de alguns estu-
dos publicados após as guidelines europeias de 
2018 vieram mostrar um revés, deixando uma 
porta aberta para pensarmos se será necessário 

Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues
Cardiologista no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã | Preletor da 
conferência «Porquê falar de uma recomendação de classe III das guidelines europeias 2018?»

reavaliar o tratamento com recurso à desner-
vação renal. Talvez os resultados negativos dos 
estudos publicados anteriormente se devam ao 
facto de não terem sido escolhidos os doentes 
que mais podem beneficiar deste tratamento. 
Esta é uma reflexão que devemos fazer. 

Neste momento, segundo as guidelines, a HTA 
resistente só tem uma forma de ser tratada: 
com reforço da medicação. Até há bem pouco 
tempo, havia a possibilidade de chegarmos ao 
tratamento máximo otimizado com fármacos e, 
depois, recorrermos à desnervação renal. Hoje, 
esse recurso não está acessível, salvo para es-
tudos e protocolos de investigação. Por parte 
dos médicos, sinto que existe disponibilidade 
total para reabrir o debate, o que também se 

constata pelo facto de a própria Sociedade Euro-
peia de Hipertensão ter emitido um documento 
a assumir que talvez tenhamos ido longo de 
mais, admitindo que os estudos posteriores à 
publicação das últimas guidelines deveriam ser 
considerados. Ou seja, a entidade que classificou 
a desnervação renal como recomendação de 
classe III é a primeira a vir a público reconhecer 
que, se calhar, foi longe de mais. 

No pensamento científico tem de haver espí-
rito de abertura suficiente para considerar se, 
à luz do que hoje sabemos, este deve ser ou 
não um assunto encerrado. No caso concreto 
da HTA resistente, talvez alguns doentes pre-
cisem de mais do que aquilo que as guidelines 
indicam. ND

10h30 – 11h00, Sala 1 

Controlo da PA e anticoagulação  
na fibrilhação auricular

10h00 – 10h30, Sala 1

Começando por alertar para o facto de a 
hipertensão arterial (HTA) ser «o princi-
pal fator de risco cardiovascular a nível 

mundial em termos de mortalidade», o Prof.  
Reinhold Kreutz, presidente da European So-
ciety of Hypertension (ESH), defende a necessi-
dade de um maior controlo da pressão arterial (PA), 
sobretudo no atual contexto de uma população 
mais envelhecida.

Na primeira parte da conferência «Controlo da 
pressão arterial e anticoagulação na fibrilhação au-
ricular: duas importantes faces da mesma moeda», 
Reinhold Kreutz incidirá sobre a importância de 
tratar os doentes com fibrilhação auricular, como 
forma de prevenir o acidente vascular cerebral 
(AVC). Nesse sentido, o também diretor do Ins-
tituto de Farmacologia Clínica e Toxicologia do 

Hospital Universitário Charité, em Berlim, destaca 
o papel dos novos anticoagulantes orais (NACO) 
disponíveis, nomeadamente apixabano, rivaro-
xabano, dabigatrano e edoxabano. «Os NACO 
constituem uma enorme vantagem relativamente 
aos antigos antagonistas da vitamina K, como a 
varfarina, sobretudo na proteção contra o AVC 
isquémico», afirma o especialista. 

No entanto, apesar das vantagens terapêuticas 
conferidas pelos NACO, Reinhold Kreutz refere 
que «o controlo da PA não pode ficar relegado 
para segundo plano, sobretudo como forma de 
prevenção do AVC hemorrágico, na qual os NACO 
não são tão eficazes». E reitera: «Com o apareci-
mento dos NACO, o controlo da PA acabou por 
ser um pouco desvalorizado, mas isso não deve 
acontecer – a anticoagulação e o controlo da PA 
são duas faces da mesma moeda, tendo como 
principal objetivo evitar o AVC.»

Remetendo para as guidelines de 2018 da Euro-
pean Society of Cardiology/European Society of 
Hypertension, o presidente da ESH declara que 

«os NACO podem ser utilizados em conjunto 
com os anti-hipertensores». As únicas exceções 
são o verapamil e o diltiazem, dois antagonistas 
dos canais do cálcio não diidropiridínicos. «Es-
tas duas substâncias, que por vezes utilizamos 
como alternativa aos betabloqueantes, podem 
aumentar o risco de hemorragia, daí serem as úni-
cas exceções na combinação referida nas guide-
lines de NACO com anti-hipertensores», remata.  
ND Pedro Bastos Reis 
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Como incrementar a adesão à terapêutica 

anti-hipertensora? O que pode fazer o 
médico e de que soluções dispõe para 

ultrapassar o não cumprimento por parte do 
doente, que continua a ser um dos principais 
obstáculos ao controlo da pressão arterial (PA)? 
Estas e outras perguntas serão respondidas pelo 
Prof. Antonio Coca, ex-diretor da Unidade de 
Hipertensão e Risco Vascular do Hospital Clí-
nic de Barcelona, na sua conferência intitulada 
«Um desafio com novas soluções». 

Segundo o internista, as razões para a má 
adesão ao tratamento são múltiplas, desde a 
dificuldade no acesso à medicação – um pro-
blema menos comum na Europa do que noutros 
continentes – a motivos nem sempre fáceis de 
compreender e contrariar. «Por vezes, o doente 
não confia no médico. Noutros casos, apesar de 
confiar, é confundido por informação veiculada 
através das redes sociais, por exemplo, que o 
faz duvidar da eficácia de alguns tratamentos», 
justifica. No entanto, existem fatores sobre os 
quais o médico pode intervir – desde logo, a 
complexidade da prescrição terapêutica. «Vá-

rios estudos fiáveis mostram que, quanto mais 
comprimidos um doente tiver de tomar num 
dia e quanto mais distribuída for essa toma ao 
longo das 24 horas, pior será o cumprimento 
da terapêutica. Também está demonstrado que 

a má adesão é responsável por um maior nú-
mero de eventos cardiovasculares», sublinha 
Antonio Coca.

Com base nesta evidência, «as guidelines eu-
ropeias de 2018 recomendam, para a maioria de 
doentes, o início do tratamento da HTA com uma 
associação fixa de pelo menos dois princípios 
ativos e, caso a PA não fique controlada com esta 
terapêutica, a prescrição de uma combinação 
fixa de três fármacos». Segundo o preletor, a 
terapêutica de associação conjuga duas van-
tagens: além de aumentar a adesão, também 
é mais eficaz na redução da PA, dado o efeito 
sinérgico dos diferentes fármacos, que atuam 
sobre mecanismos distintos.

Antonio Coca salienta ainda a importância 
de estarem disponíveis diferentes dosagens de 
cada um dos princípios ativos das associações 
fixas, permitindo «grande flexibilidade na pres-
crição». Aliás, «em doentes mais frágeis, optar 
por associações de fármacos em dose baixa em 
detrimento de um só fármaco em dose alta per-
mite obter maior eficácia, com menos efeitos 
adversos». ND Luís Garcia
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Controlo da PA e anticoagulação  
na fibrilhação auricular

Novos conceitos na prevenção do AVC

O desafio de aumentar a adesão  
ao tratamento

É bem conhecida a relação entre o acidente 
vascular cerebral (AVC) e a hipertensão 
arterial (HTA), o seu principal fator de 

risco, sabendo-se, ainda, que as doenças do 
aparelho circulatório são as principais causas 
de morte em Portugal, acima da mortalidade 
atribuível à doença oncológica. Apesar dessa 
realidade, tem-se registado uma evidente re-
dução da mortalidade cardiovascular no nosso 
país – em 1998, era 44,2% e, em 2015, havia 
reduzido para 29,7%, uma das reduções mais 
significativas em toda a Europa.

Sabemos também que esta melhoria se deve, 
especialmente, à redução da mortalidade asso-
ciada às doenças cerebrovasculares e é atribuível 
à (boa) intervenção em múltiplas vertentes, 
como a criação da Via Verde do AVC e a inova-
ção tecnológica no tratamento, com recurso a 

Prof. Luís Bronze
Assistente graduado de Cardiologia e diretor de Saúde Naval, Marinha Portuguesa. 
Coordenador do Bloco Cardiocirculatório, Universidade da Beira Interior | Preletor da 
conferência «Novos aspetos na prevenção do acidente vascular cerebral»

processos céleres de revascularização. Contudo, 
muito há ainda por fazer, já que o AVC continua 
a ser uma muito importante causa de incapaci-
dade. Para tal, acreditamos que contribui o facto 
de cerca de metade dos doentes hipertensos 
não estarem controlados. No entanto, aceita-
-se que grande parte do benefício atingido até 
agora se deve ao efeito preventivo de fármacos 
mais eficazes e à redução da inércia médica, que 
se materializa na maior prescrição de fármacos 
anti-hipertensivos. 

Na etiopatogenia da HTA dita idiopática, 
realça-se o forte papel da inflamação na génese 
e perpetuação da HTA, cujo conhecimento está 
agora também associado à prevenção do AVC. 
Outros aspetos de prevenção vão para além da 
prática médica estrita. Assim, devemos ter em 
conta o conceito de «prevenção primordial», 

que surge antes da prevenção primária do AVC.  
A «prevenção primordial» inclui a criação de 
«cidades saudáveis», que permitam um ambiente 
facilitador da saúde cardiovascular, e de polí-
ticas racionais, que regulem o consumo de sal, 
o preço de certos alimentos e o consumo de 
tabaco. Quanto à prevenção primária, neste sé-
culo, recomenda-se o uso de novas tecnologias 
móveis, digitais e dedicadas ao setor da saúde.

Outros novos conceitos na prevenção do AVC 
são o combate à poluição ambiental e a atenção 
aos fatores socioeconómicos e psicossociais (po-
breza, iliteracia, depressão, isolamento social, 
etc.), que também são importantes no risco de 
AVC. Finalmente, as dietas ditas «inflamatórias» e 
os padrões de sono associados aos novos estilos 
de vida também deverão ter maior relevo preven-
tivo na nossa prática clínica cardiovascular. ND

15h00 – 15h30, Sala 1

11h00 – 11h30, Sala 1
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Gestão do doente hipertenso com risco 
cardiovascular em 2020 

12h00 – 13h00, Sala 1

Partindo da exibição de vídeos com testemunhos de doentes, o simpósio-satélite organizado no sábado pela 
Servier aposta num formato diferenciador, em que especialistas nacional e internacionalmente reconhecidos vão 
debater os desafios, as necessidades e as oportunidades na gestão do doente com hipertensão arterial (HTA) e risco 
cardiovascular na atualidade. O papel fundamental da relação médico/doente e das associações fixas com perindopril 
na melhoria da adesão à terapêutica será o eixo orientador da discussão.*

Dr.ª Eugénia Raimundo

por Pedro Bastos Reis

Associação fixa desde o início
Também centrado na necessidade de melhorar a 
adesão à terapêutica por parte dos doentes com HTA 
e risco cardiovascular (RCV), o Prof. Michel Burnier, 
diretor da Divisão de Nefrologia e Hipertensão do 
Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça, consi-
dera «fundamental que os doentes compreendam 
a importância do tratamento, que, em muitos casos, 
é para toda a vida». Nesse sentido, «os médicos 
precisam de mais tempo para falar com os doentes, 
até porque, como a HTA é uma doença silenciosa, 
torna-se difícil explicar aos doentes que é essencial 
tomar os medicamentos todos os dias». 

Outro desafio é a presença de doenças conco-
mitantes. «Na sua maioria, os doentes com HTA 
e outros fatores de RCV têm de tomar uma série 
de medicamentos e sabemos que isso preju-
dica a adesão à terapêutica.» Como tal, sublinha  
Michel Burnier, «é necessário reduzir ao máximo 
o número de comprimidos, daí a importância das 
associações fixas». 

Remetendo para as guidelines europeias de 2018 
(European Society of Cardiology/European Society 
of Hypertension1, Luís Martins considera que «a 
maioria dos doentes com HTA devem ser tratados 
com uma associação terapêutica em comprimido 
único logo numa fase inicial, pelo que a monote-
rapia assume um papel cada vez mais residual».  
E concretiza: «Entre 80 a 85% dos doentes com HTA 
devem ser tratados com dois fármacos em asso-
ciação fixa desde início, sendo que todas as evi-
dências apontam para os moduladores do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona [SRAA] associados 
a antagonistas dos canais do cálcio [ACC].» Neste 
âmbito, o também ex-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão destaca a associação 
fixa perindopril/amlodipina. 

No mesmo sentido, Michel Burnier, que parti-
cipou na elaboração das guidelines europeias de 
2018, remete para o estudo ACCOMPLISH2, cujos 
resultados demonstraram «uma melhor proteção 
dos órgãos-alvo quando o inibidor do SRAA é 
acompanhado pelo ACC». Segundo este especia-
lista, mais de 60% dos doentes não têm a pressão 
arterial (PA) controlada, daí a necessidade de uma 
abordagem mais intensiva desde início. «Queremos 
que o controlo da PA seja mais assertivo, pelo que, 

Para que a adesão à terapêutica seja eficaz, 
uma boa relação entre o médico e o doente 
é essencial, porque, conforme nota o Prof. 

Luís Martins, diretor clínico do Hospital-Escola da 
Universidade Fernando Pessoa e moderador do 
simpósio, «ao fim de um ano, metade dos doentes 
não cumpre devidamente a medicação prescrita». 
A Dr.ª Eugénia Raimundo, psicóloga e coach na 
Motiven, vai incidir precisamente sobre os aspe-
tos a melhorar nesta relação. «É crucial o médico 
adotar uma atitude de coach na prática clínica, 
com uma abordagem motivacional e não diretiva, 
que envolva o doente no processo, reforçando o 
seu compromisso e responsabilização na adesão  
terapêutica. Esta ação potenciadora da autonomia 
do doente exige, da parte do médico, uma análise 
da pessoa com HTA – o que ela é (considerando 
as suas especificidades essenciais para a prescri-
ção terapêutica) e como está naquele momento 
– face ao seu nível de consciencialização dos riscos,  
conhecimento objetivo da doença, crenças e fase 
do processo de mudança. Sabemos que a atitude do 

Prof. Luís Martins

doente vai-se alterando nas diferentes fases, desde 
a negação na fase de pré-intenção, ao discurso 
ambivalente na fase de intenção, à determinação 
na fase de ação, até à necessidade de reforço da sua 
autoconfiança na fase de manutenção. A atitude 
do médico deve adequar-se a estas diferentes fases 
para facilitar a evolução desejada», explica.

Para aumentar a adesão à terapêutica, a psicó-
loga recomenda a estratégia «alinhar/empatizar 
para influenciar». Ou seja, «primeiro, é preciso co-
nhecer e analisar a situação do doente com uma 
atitude neutra, demonstrando compreensão (o 
que é diferente de concordar); só depois vem a fase 
de influenciar». Utilizando esta técnica, «o médico 
consegue adequar a argumentação e apelar ao 
sentido de coerência do doente, que, muitas vezes, 
esconde informação por receio de “punição”». Além 
disso, «ao questionar com uma atitude que não 
seja sentida como crítica, o médico consegue que 
o doente tome mais consciência da sua situação 
e do que tem de fazer para a melhorar», afiança 
Eugénia Raimundo. 
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Prof. Claudio BorghiProf. Michel Burnier Prof. Jorge Polónia

Mensagens-chave
•  Adequar a atitude médica às particularidades do doente, assumindo uma abordagem que vise a responsabilização em vez da punição;
•  Adotar a técnica «alinhar/empatizar para influenciar», começando por analisar a situação do doente com uma atitude compreensiva, para depois 

influenciar a mudança de comportamentos; 
•  Em 80 a 85% dos doentes com HTA, deve-se começar o tratamento com dois fármacos, preferencialmente em associação fixa, sendo que as 

evidências apontam para os moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona associados a antagonistas dos canais do cálcio, nomea-
damente o perindopril associado à amlodipina; 

•  Sabendo-se que, em Portugal, cerca de 30% dos doentes necessitam de três anti-hipertensores para alcançarem o controlo da PA, deve-se recorrer 
à associação tripla, tal como preconizam as guidelines1, adicionando o diurético; 

•  A associação fixa perindopril/indapamida/amlodipina protege os órgãos-alvo e previne as complicações cardiovasculares nos doentes hipertensos; 
•  Já para os doentes com HTA e dislipidemia, a associação fixa atorvastatina/perindopril/amlodipina contém fármacos com provas dadas na redução 

dos eventos cardiovasculares, promove sinergias farmacodinâmicas e permite a toma a qualquer hora do dia, devido à longa duração de ação 
dos seus componentes.

para a grande maioria dos doentes, as guidelines 
recomendam o recurso à associação fixa desde o 
início do tratamento1», reitera o orador. 

Associações triplas para a HTA e a dislipidemia
Nos casos em que a associação fixa de modulador 
do SRAA com ACC não consegue baixar a PA até 
aos valores desejados, Luís Martins defende que é 
necessário introduzir uma terceira substância, ou 
seja, recorrer à associação tripla fixa. Em Portugal, 
«cerca de 30% dos doentes hipertensos necessitam 
de três anti-hipertensores», nota o moderador. Mas 
qual deve ser o terceiro elemento da associação? 
Também orador neste simpósio, o Prof. Claudio Bor-
ghi, diretor da Unidade de Hipertensão do Hospital 
Universitário de Bolonha, em Itália, afirma que o es-
tudo ADVANCE CCB3 «demonstrou o impacto favo-
rável da associação tripla perindopril/indapamida/ 
/ACC na redução dos eventos cardiovasculares». 

«No doente hipertenso, também devemos olhar 
para os outros fatores de RCV, nomeadamente a 
dislipidemia», aconselha Luís Martins, até porque 
já é possível oferecer aos doentes com HTA e 
colesterol elevado uma combinação fixa de dois 
anti-hipertensores com uma estatina. Segundo o 
Prof. Jorge Polónia, consultor de Medicina Interna 
na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hos-
pital Pedro Hispano, que também intervém neste 
simpósio, cerca de metade dos doentes com HTA 
também tem dislipidemia. «Quando se controlam 
estes dois fatores de risco, a redução de eventos 
cardiovasculares é maior do que a obtida com o 
controlo de apenas um deles. Hoje em dia, para 
estes casos, existe a possibilidade de adicionar 
a estatina a dois anti-hipertensores no mesmo 
comprimido, facilitando a adesão à terapêutica», 
afirma o professor na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. 

Neste contexto, o também membro do Board da 
Sociedade Europeia de Hipertensão destaca o papel 
da associação fixa atorvastatina/perindopril/amlodi-
pina, justificando que, de acordo com o estudo ASCOT 
LLA4, na presença da amlodipina, a atorvastatina tem 
um efeito potenciador em termos de redução do RCV. 

Reconhecendo que ainda existe alguma inér-
cia médica na administração da associação tripla 
em dose fixa para tratar dois fatores de RCV, Jorge  
Polónia defende que, «coexistindo HTA e dislipi-
demia, justifica-se o tratamento com a associação 
das moléculas atorvastatina/perindopril/amlodipina 
para obter maior benefício cardiovascular». E conclui:  
«A associação tripla promove a adesão dos doentes 
ao tratamento, contém fármacos com provas dadas 
na redução dos eventos cardiovasculares, promove 
sinergias farmacodinâmicas e permite a toma do 
comprimido a qualquer hora do dia, devido à longa 
duração de ação dos seus componentes.»  ND

1. Williams B, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018;39:3021-3104. 2. Jamerson, MD. N Engl J Med.  2008;359(23):2417-
-2428. 3. Chalmers J, et al. Hypertension. 2013;63:259-264. 4. Sever, et al. Eur Heart J. 2006;27:2982-2988.

*Texto elaborado com base em entrevistas aos especialistas intervenientes no simpósio-satélite patrocinado pela Servier.
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Mudança de paradigma com  
os novos antidiabéticos

Desafios da hipertensão nos países 
lusófonos

A principal causa de morte no doente com 
diabetes é a doença cardiovascular (CV), 
sendo a insuficiência cardíaca (IC) uma das 

complicações mais frequentes. Apesar de existir 
uma relação linear entre os resultados de controlo 
da diabetes e do risco CV, nenhum dos medica-
mentos antidiabéticos clássicos demonstrou que 
o seu efeito na redução da hemoglobina glicada 
(HbA1c) resultasse em benefício CV nos doen-
tes com diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Mesmo 
os benefícios comprovados da metformina não 
parecem resultar do controlo glicémico, mas de 
outros efeitos cardioprotetores. Assim, está na al-
tura de abandonarmos o conceito glicocêntrico 
que prevaleceu durante muitos anos no trata-
mento da diabetes, dirigindo as atenções para 
a resolução do problema principal nos doentes 
com DMT2, a doença CV, sem esquecer o controlo 
glicémico, obviamente.

No que diz respeito à hipertensão arterial 
(HTA), a situação entre Portugal e Brasil, de 
um lado, e os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP), do outro, é muito distinta. 
Nos primeiros, a HTA é definida como prioritária em 
termos de cuidados de saúde, o que não acontece 
nos segundos, apesar de a prevalência até ser mais 
elevada. Para alterar essa realidade, seria fundamental 
que o tratamento de doenças não transmissíveis 
passasse a ser definido como prioritário nos PALOP, 
à semelhança do que acontece com a infeção pelo 
vírus da imunodeficiência humana (VIH), a malária 
ou a tuberculose, doenças para as quais os ministé-
rios da Saúde destes países têm verbas específicas 
destinadas ao diagnóstico e ao tratamento. 

Nos PALOP, mesmo ao nível dos cuidados de 
saúde primários, em muitas unidades, nem sequer 

Prof. Jorge Polónia  
Consultor de Medicina Interna na Unidade Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano | 
Membro Board da Sociedade Europeia de Hipertensão | Preletor da conferência «Novos antidiabéticos:  
do alvo glicémico para a proteção cardiovascular. Que evidências?» 

Prof. Albertino Damasceno 
Professor na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, 
Moçambique | Preletor da conferência «HTA nos países lusófonos»

18h00 – 18h30, Sala 1 

existem os instrumentos mais básicos para medir a 
pressão arterial, como o esfigmomanómetro, quanto 
mais os medicamentos para tratar a HTA. Ou seja, 
apesar da sua altíssima prevalência, esta patologia 
não é diagnosticada, controlada e tratada, o que 
tem consequências enormíssimas em termos de le-
são dos órgãos-alvo, levando ao aumento de casos 
de acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência 
cardíaca e doença renal crónica.

Em Moçambique, entre 2005 e 2015, a prevalên-
cia da HTA aumentou significativamente, sem que 
tenha havido um aumento do conhecimento da 
doença, o que é preocupante. Em Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe, também já se fizeram inquéritos 
nacionais para recolher informação sobre a preva-
lência dos fatores de risco das doenças crónicas. 
Pelo contrário, em Angola e Guiné Bissau, não se 

fez qualquer recolha de dados a nível nacional no 
sentido de apurar a prevalência e a taxa de con-
trolo da HTA. 

Quanto à formação dos médicos dos PALOP, 
Portugal deve continuar a assumir um papel cen-
tral. A minha geração teve uma relação direta com 
Portugal, até porque estudámos nas universidades 
portuguesas. No entanto, para os jovens, que não 
viveram durante o período colonial, a formação 
tem-se expandido para outros países, como Reino 
Unido, França ou Estados Unidos da América.  
Se não houver da parte de Portugal um forte em-
penho em receber os médicos africanos, quer em 
pré quer em pós-graduação, essa ligação privile-
giada e baseada na língua perder-se-á e os médicos 
africanos deixarão de ter a Medicina portuguesa 
como referência. ND

15h30 – 16h00, Sala 1

Neste momento, estamos perante uma situação 
nova, que é a existência de duas classes terapêu-
ticas – os agonistas dos recetores do GLP-1 (pep-
tídeo-1 semelhante ao glucagon) e os inibidores 
do cotransportador de sódio e glicose 2 (SGLT2) 
–, que, segundo estudos recentes, além de redu-
zirem a HbA1c, associam-se à redução do risco 
CV, do peso e da pressão arterial, sem risco de 
hipoglicemia.  

Ambas as classes referidas reduzem o risco de 
eventos cardiovasculares major (MACE), mas ape-
nas os agonistas dos recetores do GLP-1 reduzem o 
risco de acidente vascular cerebral. Nos indivíduos 
com e sem doença CV, os inibidores do SGLT2 
contribuem para a redução da hospitalização por 
IC, da morte por causa CV e exibem uma elevada 
proteção renal. Além disso, estes fármacos são 
muito mais eficazes que os agonistas dos rece-
tores do GLP-1 na redução de eventos renais e os 

seus benefícios CV parecem ser independentes 
dos efeitos sobre a glicemia.  Com os agonistas 
do GLP-1 e os inibidores do SGLT2, o tratamento 
da diabetes mudou radicalmente. Os resultados 
dos estudos mais recentes permitem antever a 
oportunidade de estes medicamentos, nomeada-
mente os inibidores do SGLT2, serem utilizados no 
tratamento da IC com fração de ejeção reduzida, 
estando em curso alguns estudos para verificar se 
serão ou não eficazes na IC com fração de ejeção 
preservada. 

Face à evidência que surgiu nos últimos anos, 
em doentes com DMT2 e doença cardiovascular 
manifesta, com ou sem IC, os inibidores do SGLT2 
passaram a ser uma opção obrigatória, logo a se-
guir à metformina, no algoritmo de tratamento 
da diabetes. No futuro, provavelmente, poderão 
ser fármacos a utilizar em doentes não diabéticos 
com IC.  ND
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16h30 – 18h00, Sala 1

Abordagem da 
Medicina Interna 
ao doente com 
comorbilidades
Especialistas de Medicina Interna vão juntar-se 
numa mesa-redonda para debaterem os desafios 
associados a patologias como a apneia obstrutiva 
do sono, a diabetes, a fibrilhação auricular e 
a doença renal crónica (DRC), sempre com a 
hipertensão arterial (HTA) em evidência. Eis a 
síntese do que cada preletor irá abordar. 

Descomplicar a HTA na apneia obstrutiva do sono 

«Entre os milhões de doentes com HTA em todo o mundo, estima-se que entre 15 a 20% tenham HTA resistente, a qual se associa a aumento 
das doenças cardiocerebrovasculares e sua morbimortalidade. Atualmente, existe extensa evidência epidemiológica sobre a relação da sín-

drome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) com a HTA, particularmente a HTA resistente. A SAOS é também cada vez mais reconhecida como uma 
importante causa de HTA secundária, devendo ser precocemente despistada nos doentes hipertensos. Hipersonolência diurna, sono não reparador, 
cansaço desproporcional e roncopatia são importantes sinais de alerta. A fisiopatologia da HTA nos doentes com SAOS é complexa e depende de vários 
fatores, como a alteração do tónus simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), a disfunção endotelial e a alteração dos reflexos 
dos barorrecetores. A SAOS associa-se a aumento da hipertrofia ventricular esquerda, ausência de descida noturna da pressão arterial e aumento da 
rigidez arterial e da microalbuminúria. O tratamento desta síndrome é multifatorial, abrangendo a ventilação com pressão positiva em período noturno, 
alterações ao estilo de vida e dispositivos orais, além da terapêutica anti-hipertensora.» DR. ROGÉRIO FERREIRA, internista no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra  

Fibrilhação auricular no doente hipertenso

«A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia crónica mais frequente, com uma prevalência que vai aumentado com a idade. O controlo da PA é fun-
damental e alguns fármacos podem ter um perfil mais satisfatório na prevenção da FA, nomeadamente os antagonistas dos recetores de 

angiotensina II (ARA II) e os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA). Além disso, como a FA se associa a um risco muito elevado de 
AVC, estes doentes terão de fazer profilaxia do tromboembolismo, além da estratégia, caso a caso, de controlo da frequência ou do ritmo cardíaco. 
De resto, em termos de prevenção, as intervenções no estilo de vida são fundamentais, nomeadamente o combate à obesidade e ao tabagismo.»  
DR. FERNANDO MARTOS GONÇALVES, coordenador do Serviço de Medicina Interna no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures

Diabetes e HTA 

«Os doentes com diabetes tipo 2 (DMT2) têm um risco duas a quatro vezes maior de mortalidade por doença cardiovascular (DCV), compara-
tivamente aos não diabéticos, sendo a DCV responsável por 70% da mortalidade nestes casos. Para os doentes com diabetes, as guidelines 

recomendam a redução inicial dos valores de pressão arterial sistólica (PAS) para menos de 140/80 mmHg. Se o tratamento for bem tolerado, valores 
de PAS inferiores a 130 mmHg devem ser considerados pelos benefícios de prevenção do acidente vascular cerebral (AVC). Valores-alvo de PAS infe-
riores a 120 mmHg devem ser evitados. Relativamente à terapêutica, todas as classes de agentes anti-hipertensores são recomendadas, sendo que os 
moduladores do SRAA são preferíveis, especialmente na presença de microalbuminúria e proteinúria. As novas classes terapêuticas para a DMT2, como 
os inibidores do cotransportador de sódio e glicose 2 (SGLT2), têm impacto a nível cardiovascular e no controlo tensional, com uma redução de cerca 
de 3 a 6 mmHg na PAS e de 1 a 2 mmHg na pressão arterial diastólica (PAD).» DR.ª PAULA FELGUEIRAS, internista na Unidade Local de Saúde do 
Alto Minho/Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo 

Abordagem da HTA no doente renal 

«Cerca de 90% dos doentes com doença renal crónica (DRC) são hipertensos e esta é uma relação dinâmica e bidirecional: a HTA é causa e conse-
quência de DRC, contribui para a sua progressão e a incidência e a gravidade da HTA aumentam com a deterioração da função renal. Geralmente, 

os doentes com HTA e DRC têm um perfil non-dipper/reverse-dipper, com tónus simpático aumentado, são mais sensíveis ao sal e têm upregulation do 
SRAA, daí a utilidade da terapêutica com betabloqueantes, IECA e ARA II, bem como da redução do consumo de sal. O objetivo é reduzir a PA através 
de fármacos com efeito nefro e cardioprotetor, tendo especial atenção ao potássio e à subida da creatina. De salientar que entre 40 a 70% dos doentes 
com DRC têm HTA mascarada, o que reforça a importância da automedição da PA (AMPA) e da monitorização ambulatória da PA (MAPA). A hipertensão 
arterial no doente hemodialisado é um tema complexo e com evidência limitada. No pós-transplante renal, ainda não há estudos randomizados sufi-
cientes, mas a HTA é frequente e exacerbada por alguns imunossupressores. As guidelines são discrepantes, mas, geralmente, seguimos as europeias 
de 2018, que recomendam uma PA inferior a 140/90 mmHg, independentemente da proteinúria, apesar das questões levantadas pelo estudo SPRINT.» 
DR.ª VITÓRIA CUNHA, internista no Hospital Garcia de Orta, em Almada

Dr. Rogério Ferreira, Dr.ª Paula Felgueiras, Dr.ª Vitória Cunha, Dr.ª Cristina Alcântara (presidente da sessão)  
e Dr. Fernando Martos Gonçalves – da esq. para a dta.
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Portugal e Hungria 
– preocupações comuns

16h30 – 18h00, Sala 2

Nesta edição, o Simpósio Luso-Húngaro incide sobre a importância dos programas nacionais de rastreio em saúde; 
a terapêutica não farmacológica da hipertensão arterial (HTA) no adolescente; os fatores de risco cardiovascular na 
doença renal crónica; o tratamento da HTA após transplante renal; a utilização de betabloqueantes nos doentes com 
disfunção endotelial/disfunção erétil; e os efeitos das estatinas no controlo da pressão arterial. A sessão é moderada 
pelo Prof. Luís Martins, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, e pelo Prof. Csaba Farsang, presidente 
honorário vitalício da Sociedade Húngara de Hipertensão. Fique com os resumos que os seis preletores enviaram para 
publicação no Notícias Diárias.

Nationwide Comprehensive Health Screening Program in Hungary  

«The main objective of the Nationwide Comprehensive Health Screening Program in Hungary 2010-2020-2030 (MAESZ) was to take a 
variety of screening options (device or questionnaire) directly to the population. The screening was installed on a specially furnished 

lorry, which is able and will be able to get anywhere from big cities to the smallest villages. In the past ten years, the special screening lorry 
visited 1.696 places, 206.529 inhabitants had a complex screen and 500.395 individuals received information packages about the right  
lifestyle, the prevention of illnesses and preservation of health and we have received 14 million lifestyle question answers on sites. From the 
2018/2019 academic year officially started the child prevention program of the nationwide health prevention screening program of Hungary 
named “Travel to Empire of the Health”. MAESZ provides free participate for about 75.000 children annually and assists in the development of 
children’s health knowledge. Based on data from 2018, the age of participants was 42 years for women and 40 years in men. 22% in women, 
23% in men was the rate of known hypertension and 5.1% and 4.5% was the proportion of known diabetics irrespectively. Based on the results, 
it has been repeatedly found that the hungarian population has high risk.» PROF. ISTVÁN BARNA, professor of Medicine at Semmelweis 
University, Budapest, and president of MAEZ Program Committee 

Cardiovascular risk factors in chronic kidney disease

«Chronic kidney disease (CKD) is a global health burden estimated to affect up to 15% of adult populations and is independently as-
sociated with increased cardiovascular disease risk. This risk increases as CKD advances. Some of the cardiovascular risk factors are 

traditional, others are specifically related to the kidney insufficiency. Hypertension is present in most of the CKD patients having a reversed 
epidemiology in dialysis patients, just like body mass index and cholesterol level in this patient group. Cumulation of uremic toxins is also 
important in the development of cardiovascular disease in end-stage renal failure patients. Vascular calcification is present in most of the 
renal failure patients having a serious impact on the development of cardiovascular events and also on the life expectancy of these patients. 
We have studied the impact of osteocalcin, osteopontin, osteoprotegerin and some pro-inflammatory (hsCRP, TNF-α, TGF-β) and anti-in-
flammatory factors (fetuin-A, α-Klotho, vitamin D) besides classical cardiovascular risk factors on the arterial stiffness (measured by pletys-
mography) in chronic dialysis patients. We conclude that cardiovascular disease is common in CKD. In this patient population some specific 
cardiovascular risk factors have pivotal importance. One of these is vascular calcification. Its complex mechanism is just partially discovered.»  
PROF. BOTOND CSIKY, 2nd Department of Medicine and Nephrological Center, University of Précs Medical School 

Non-pharmacological treatment of adolescent hypertension

«Non-pharmacological treatment of adolescent hypertension has gained greater support in the past decades. Body weight is central to 
determining adolescent blood pressure (BP). Lifestyle modification will not only result in reduced weight, but also in decreased BP. 

Results of the trials confirmed that no single factor may be responsible for BP outcomes and that combined lifestyles interventions accom-
plished most effective reductions in BP. Individual and family efforts targeting weight management and ramping up physical activity should 
start at an early age. A moderate to vigorous physical activity at least 3 to 5 days per week (30–60 minutes per session) was suggested. Weight 
loss programs were most successful in lowering BP levels, when combined with exercise. Salt intake was also a significant determinant of 
BP and decrease of salt intake also had a BP decreasing effect. Studies of hypertensive adolescence suggest that the relationship between 
diet, physical activity and BP in childhood is similar to that observed in adults. At the time of diagnosis of elevated BP or hypertension in 
an adolescent, clinicians should provide advice on reduction of calories and DASH diet with an increase of physical activity to help reduce 
BP.» PROF. DÉNES PÁLL, Department of Medicine, University of Debrecen 



7 de fevereiro de 2020

29

FEVEREIRO (sábado)
INTERNATIONAL MEETING 
ON HYPERTENSION AND GLOBAL 
CARDIOVASCULAR RISK

CONGRESSO PORTUGUÊS
DE HIPERTENSÃO E RISCO
CARDIOVASCULAR  GLOBAL  

O

Management of hypertension after kidney transplantation

«Uncontrolled hypertension is the leading cause of cardiovascular mortality and graft loss after kidney transplantation. Beyond traditional risk 
factors, the transplantation related risk factors contribute to its increased incidence. There is no randomized clinical trial that would clearly 

define the target value of BP among kidney transplant patients. Observational studies cannot support obviously the superiority of any antihypertensive 
therapies over the others related to the early and late post transplantation period. Calcium channel blockers, beta blockers, diuretics and alfa inhibi-
tors are preferred to be administered to lower the systemic arterial BP. Renin angiotensin system inhibitors should be given with caution due to its 
hemodynamic effects on renal blood flow which can lead to decreased eGFR (estimated glomerular filtration rate) in the early post-transplant period. 
Giving agents that having effects on the pharmacokinetics of immunosuppressant also deserve special attention. According to observational studies, 
keeping the BP equal to or under 130/80 mmHg may lead to better graft survival independently of the type of the antihypertensive agent. Recent 
guidelines suggest individual antihypertensive therapy, which should be tailored according to patient’s comorbidities and the actual maintenance 
immunosuppressive therapy.» PROF. ORSOLYA CSEPREKÁL, Department of Transplantation and Surgery, Semmelweis University, Budapest

Effects of statins on blood pressure control

«Statin therapy is a cornerstone treatment of dyslipidemia and its long-term beneficial effects on cardiovascular morbidity and mortality have 
been clearly demonstrated. Indeed, the benefit of adding a statins to antihypertensive treatment is also well documented. A previous meta-

-analysis of randomized controlled trials of statin therapy has shown that statins reduce systolic BP by about 2 mmHg. Furthermore, statins decrease 
arterial stiffness and improve systemic arterial compliance by altering the smooth muscle cells composition and by restoring endothelial function. 
The primary mechanism of action of statins is the lowering of serum cholesterol through inhibiting hepatic cholesterol biosynthesis. However, 
statins may also exert beneficial effects that are independent of cholesterol lowering called pleiotropic effects including enhanced NO production 
by endothelial cells, and decreased levels of the potent vasoconstrictor endothelin-1. It must be noted, that the relative contributions of statin plei-
otropy to clinical outcomes remain a matter of debate and are hard to quantify. Dyslipidemia is frequently observed in hypertensive populations, 
therefore, this possible minor additive effects of statins on BP control are worthy of note. Taken together, patients with hypertension benefit from 
statin administration, independently of the influence on their BP.» PROF. MARIANN HARANGI, Division of Metabolic Diseases, Department of 
Internal Medicine, University of Debrecen Faculty of Medicine 

Endothelial/sexual dysfunction and beta-blocker therapy

«In chronic stress situation as a result of chronic beta-adrenergic activation, the permanently high catecholamine levels could lead to produc-
tion of reactive oxygen species instead of nitric oxide (NO) in the endothelial cells. This production of superoxide anions and the inflammatory 

mediator synthesis induced by chronic beta-adrenergic activation seem to play an essential role in the endothelial dysfunction induced by sympa-
thetic over activity. Beta-blockers counteract the beta-adrenergic activation but only the members of the third generation of them can decrease 
the imbalance between the reactive oxygen species and NO. The carvedilol could mediate these effects by an increase in antioxidant capacity and 
nebivolol through the raise in NO concentration. This action can minimize the deleterious vascular effects of the oxidative stress caused by several 
conditions e.g. smoking, hypertension and diabetes. Endothelial dysfunction is in connection with sexual dysfunction, which has a high prevalence 
among hypertensive patients. In the presentation some data will be shown about the possibility of minimizing endothelial dysfunction focusing 
mainly on the nebivolol.  Some data will be presented about sexual dysfunction of hypertensive females as well.» PROF. ERVIN FINTA, head of the 
VIP-1 Department (Internal Medicine and Basic Cardiology) of the Szent Imre Teaching Hospital, Budapest

Prof. Botond Csiky, Prof.ª Orsolya Cseprekál, Prof. Dénes Páll, Dr. Vítor Paixão Dias (presidente da sessão), Prof. Luís Martins (moderador), Prof. István Barna, Prof.ª Mariann Harangi e Prof. Ervin Finta.  
Ausente na fotografia: Prof. Csaba Farsang (moderador) – da esq. para a dta.
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Conferência do Presidente

O Dr. Vítor Paixão Dias, presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), encerra o congresso com 
a habitual Conferência do Presidente, durante a qual fará um balanço das principais atividades da SPH no último 
ano e apontará alguns caminhos futuros. O presidente apresentará ainda, de forma sumária, os principais des-

taques deste 14.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, quer na vertente científica quer 
do ponto de vista estratégico. Após a Conferência do Presidente, pelas 12h30, dar-se-á início à Assembleia-geral da SPH. 
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Abordagem ao doente com 
disfunção erétil

A disfunção erétil (DE) é a incapacidade 
persistente em obter ou manter uma ere-
ção suficiente que permita uma atividade 

sexual satisfatória. É uma situação de elevada preva-
lência na sociedade moderna, em parte devido ao 
envelhecimento da população. A sua prevalência 
em Portugal foi estimada em 13% (Episex-pt, 2006). 
Na prática clínica, a DE é subdiagnosticada, sendo 
encarada como um tabu por doentes e profissionais 
de saúde. Nos doentes hipertensos ou com risco 
vascular elevado, deve ser questionada ativamente 
a existência de queixas de DE. Para tal, o Índice 
Internacional da Função Erétil é uma ferramenta útil. 

A DE pode resultar de doença vascular (por vezes 
é o primeiro sinal), iatrogenia, fatores psicológicos, 

Dr.ª Andreia Mamede
Cardiologista na Marinha Portuguesa e secretária-adjunta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
para a Zona Sul | Preletora da Sessão IV do Curso de Formação em HTA e RCVG

9h30 – 10h30, Sala 1

12h00 – 12h30, Sala 1

Particularidades do tratamento da HTA 
nos idosos

A temática da HTA no doente idoso (65-79 
anos) e muito idoso (≥80 anos) reveste-se 
da maior importância, atendendo a que a 

prevalência desta doença aumenta com a idade. 
Não obstante, deverá estar bem presente o conceito 
de que a idade cronológica não é necessariamente 
semelhante à idade biológica. De facto, fatores como 
a fragilidade e a autonomia do doente nas atividades 
básicas da vida diária deverão ser tidos em conta na 
decisão sobre o tratamento farmacológico a instituir, 
pois serão condicionantes essenciais para a sua 
tolerabilidade. Além disso, também a pluripatolo-
gia e a polimedicação, frequentemente presentes 
nestes grupos etários, deverão ser avaliadas e re-

Dr. Filipe J. Machado 
Interno de formação específica em Medicina Interna no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/ 
/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira | Preletor da Sessão III do NISPH 

8h30 – 9h30, Sala 1 

vistas aquando da escolha terapêutica. Os valores 
de pressão arterial mencionados nas guidelines 
de 2018 da European Society of Cardiology e da 
European Society of Hypertension, a partir dos 
quais o tratamento anti-hipertensor está recomen-
dado (≥140/90 mmHg entre os 65 e os 79 anos e 
≥160/90 mmHg acima dos 80 anos), bem como 
os respetivos alvos a atingir (130-139 mmHg de 
pressão arterial sistólica e 70-79 mmHg de pres-
são arterial diastólica, se tolerados), aplicam-se 
especialmente aos doentes bem condicionados 
e com autonomia preservada. 

Por outro lado, a instituição da terapêutica 
farmacológica deve atender a alguns cuidados: 

no caso das combinações, start low and go slow;  
já no grupo dos doentes muito idosos e mais frá-
geis, a monoterapia poderá ser uma boa opção. 
Sabendo-se que a HTA sistólica isolada é muito 
frequente nos idosos, a opção farmacológica ad 
initium poderá recair sobre os bloqueadores dos 
canais de cálcio di-hidropiridínicos e/ou diuréticos 
similares das tiazidas, se bem tolerados.

Por fim, é também fundamental prestar aten-
ção à hipotensão ortostática, um potencial fator 
limitante da terapêutica, pois aumenta signifi-
cativamente o risco de queda destes doentes, 
associando-se a eventos desfavoráveis, como a 
fratura do colo do fémur. ND

endocrinológicos, neurológicos ou traumáticos. Na 
maior parte das vezes, tem na sua origem mais do 
que um fator. Perante o início ou o agravamento 
da DE concomitante à instituição ou alteração da 
terapêutica anti-hipertensora, o doente tende a 
reagir com diminuição da adesão ao tratamento 
(frequentemente sem referir a sintomatologia ao 
médico e negando a falta de adesão à terapêutica). 
Aliás, no doente hipertenso, com ou sem DE, esta 
é uma realidade frequente, uma vez que a HTA é 
geralmente assintomática. 

Nos doentes com DE, a escolha do anti-hiperten-
sor não é indiferente: os antagonistas dos recetores 
da angiotensina II aparentam ser mais benéficos, 
bem como os betabloqueantes com efeito vaso-

dilatador; os antagonistas dos canais do cálcio e os 
inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
não parecem ter influência; e os diuréticos, os be-
tabloqueantes ditos convencionais e os fármacos 
de ação central agravam a DE. 

Os anti-hipertensores que atuam negativamente 
na função erétil podem ser substituídos por alter-
nativas com efeitos potencialmente benéficos e 
também se pode iniciar a utilização concomitante 
de inibidores da fosfodiesterase 5. Nos doentes com 
DE nos quais a causa vascular parece desempenhar 
um papel importante, o controlo da HTA e dos ou-
tros fatores de risco cardiovascular (dislipidemia, 
diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo) é 
fundamental.  ND
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Novidades na classificação  
e tratamento da dislipidemia

Medicina personalizada e risco vascular 
– conflito ou complementaridade?

Em agosto de 2019, foi publicada a atua-
lização das guidelines conjuntas da 
European Society of Cardiology com 

a European Atherosclerosis Society sobre a 
abordagem da dislipidemia. Devido à elevada 
prevalência e ao risco acrescido de eventos car-
diovasculares associados aos níveis elevados de 
colesterol LDL (low-density lipoprotein), as novas 
orientações reforçam a necessidade de analisar 
individualmente os doentes, tendo em conta os 
diferentes fatores de risco cardiovascular (RCV). 

Nas guidelines anteriores, de 2016, os valores 
de colesterol LDL (c-LDL), a presença concomi-
tante de um ou mais fatores de RCV e a classifi-
cação obtida pelos scores de risco constituíam 
um único quadro geral. Nas guidelines de 2019, 
foi criada uma divisão entre prevenção primá-
ria e secundária, reajustando-se a classificação 

Como reconhece a Food and Drug Admi-
nistration (FDA), a maior parte dos trata-
mentos médicos são desenvolvidos para 

o «doente médio» (a chamada abordagem one-
-size-fits-all), podendo ser bem-sucedidos para 
parte dos doentes, mas não para todos. A medi-
cina personalizada é um paradigma que aposta 
na individualização da prevenção e do tratamento 
das doenças, tendo em conta as diferenças de cada 
pessoa. A era da medicina personalizada já chegou. 
Em 2018, entre as 59 novas moléculas aprovadas 
como fármacos pela FDA, 25 foram consideradas 
como «medicamentos personalizados». Isto tem 
sido particularmente relevante na Oncologia, 
área que já conta com um elevado número de 
medicamentos personalizados disponíveis, mas 
o paradigma está a estender-se a outras áreas 
médicas, entre as quais a medicina cardiovascular.

Dr. Fernando Pinto 
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 conferência «Novas guidelines na dislipidemia»

Prof. Luís Almeida
Diretor-geral da BlueClinical e professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | Preletor da 
Conferência de Encerramento

do RCV. Se o doente já sofreu eventos cardio-
vasculares, passa logo para uma categoria de 
risco elevado, mesmo que os valores de c-LDL 
estejam ótimos. Essa foi uma das modificações 
mais importantes. 

Consequentemente, os objetivos terapêuticos 
tornaram-se mais ambiciosos, mostrando que 
podemos e devemos fazer mais para baixar os 
valores do c-LDL, recorrendo a terapêuticas mais 
intensivas para atingir os objetivos. O reajuste 
das classificações de risco, sendo mais rigoroso, 
dá um passo em frente no sentido de propor-
cionar melhores terapêuticas aos doentes, de-
finindo muito bem qual a estratégia a utilizar 
para cada tipo de doente. 

Além disso, as novas guidelines reforçam a 
promoção de medidas não farmacológicas, como 
a abstenção tabágica, a redução do consumo 

de álcool, a adoção de uma dieta saudável e a 
prática de atividade física, além da definição 
de objetivos concretos para o peso corporal, 
a pressão arterial e a glicemia. Estas medidas 
devem ser acompanhadas pela terapêutica far-
macológica, recomendando-se o recurso a esta-
tinas de elevada potência para reduzir o c-LDL. 

Se essa abordagem não for eficaz no atin-
gimento dos objetivos preconizados para os 
diferentes grupos de risco, as guidelines acon-
selham a associação de estatina com fármacos 
inibidores da absorção do colesterol, nomeada-
mente ezetimiba. Para segunda e terceira linhas 
terapêuticas em doentes de alto e muito alto 
RCV, são recomendados os novos inibidores da 
PCSK9, que provaram reduzir não só os níveis 
de c-LDL, como também o número de eventos 
cardiovasculares nestes doentes.  ND

10h30 – 11h00, Sala 1

11h30 – 12h00, Sala 1

A medicina personalizada assenta no uso 
intensivo de informação sobre os indivíduos. 
Para isso, tira partido dos enormes progressos 
científicos e tecnológicos recentes. O desenvol-
vimento científico tem acelerado a descoberta 
de variantes das condições de saúde e doença 
que eram impossíveis de identificar anterior-
mente. As tecnologias «ómicas» (genómica, 
transcritómica, proteómica, metabolómica) 
têm dado um contributo fundamental nesse 
domínio. Por outro lado, os avanços tecnoló-
gicos têm proporcionado novas ferramentas 
para recolha, armazenamento e partilha de 
dados, aumentando exponencialmente as ca-
pacidades computacionais de análise desses 
dados, incluindo o tratamento de big data e o 
desenvolvimento da inteligência artificial ou 
da computação cognitiva. 

Contudo, todos os progressos colocam novos 
e diversificados desafios, nomeadamente quanto 
ao financiamento da sua implementação na prá-
tica clínica. Por isso, não se prevê que a medicina 
personalizada possa ser um modelo generalizável 
a todas as intervenções médicas, pois há muitas 
situações em que tal poderá não se justificar em 
termos de custo-efetividade. É necessário garantir 
o compromisso entre a simplicidade e a persona-
lização. Por exemplo, a estratégia de tratamento 
one-size-fits-all, desde que suportada pela evidên-
cia dos ensaios clínicos, pode ser adequada para 
grande parte dos indivíduos. Em muitas circuns-
tâncias, a medicina personalizada poderá ser uma 
abordagem complementar a utilizar nos fenótipos 
de doença que não respondem como expectável, 
em termos de eficácia e/ou tolerabilidade, ao tra-
tamento.  ND
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