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O 17.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global aborda as mais variadas facetas da hipertensão arterial (HTA), desde a sua 
presença como comorbilidade de outras doenças (P.6) até ao seu impacto ao longo da vida (P.11). No entanto, há uma mensagem transversal à maioria 
das sessões: a necessidade de fomentar a adesão à terapêutica para melhorar o controlo da HTA. Nesse âmbito, será apresentada uma nova iniciativa da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), de âmbito nacional (P.14). As novas tecnologias para medição da pressão arterial (P.9) e seguimento do doente 
hipertenso (P.33) também serão discutidas neste congresso, que inclui ainda as sessões conjuntas com as sociedades brasileira (P.16), europeia (P.24) e húngara  
(P.28-29) de HTA. A componente formativa volta a estar em destaque, com três cursos organizados pelo Núcleo de Internos da SPH (P.5 e 32) e quatro cursos 
de pós-graduação em HTA e RCVG (P.8, 18, 23 e 30). Regressam também as sessões de hot topics estreadas no ano transato, desta feita sobre disfunção sexual, 
tratamento da HTA maligna (P.7), HTA no doente oncológico, papel da polipílula (P.31), concomitância de HTA e dislipidemia e hiperaldosteronismo (P.34).
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COMISSÃO ORGANIZADORA (CO) DO 17.º CONGRESSO E DIREÇÃO DA SPH (da esq. para a dta.): À frente – Dr.ª Heloísa Ribeiro (secretária-adjunta da SPH), Dr.ª Andreia Mamede (secretária-adjunta da SPH), Dr.ª Rosa de Pinho 
(presidente da CO e presidente-eleita da SPH), Dr.ª Vitória Cunha (secretária-geral da SPH e membro da CO) e Dr.ª Francisca Abecasis (membro da CO). Atrás – Dr. Fernando Martos Gonçalves (tesoureiro da SPH e do congresso),  
Prof. Luís Bronze (presidente da SPH e do congresso), Dr. Fernando Pinto (membro da CO) e Dr. Lima Nogueira (membro da CO). Ausentes na fotografia – Dr. Filipe Machado (membro da CO) e Dr. Pedro Damião (secretário-adjunto da SPH).
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E stimados colegas, sejam bem-vindos ao 
17.º Congresso Português de Hiperten-
são e Risco Cardiovascular Global, um 

evento que já se sedimentou no estrelato das 
reuniões da área cardiovascular. Ainda assim, 
continuamos a inovar. Este ano, delineámos 
um programa científico que combina “as co-
res primárias” da hipertensão arterial (HTA) e 
do risco cardiovascular, para produzir novas 
matizes de uma paleta que é “interminável”… 

Assim, começámos ontem por discutir como 
integrar os dados dos estudos na prática clínica 
e como otimizar a terapêutica no doente com  
diabetes e comorbilidades. Também analisámos 
os hot topics da relação entre a disfunção sexual 
e o continuum cardiovascular, bem como da 
abordagem terapêutica da hipertensão ma-
ligna.

No programa de sexta-feira, sábado e do-
mingo, abordaremos temas como o contributo 

Um congresso delineado com paixão

dos fatores ambientais e psicossociais para a 
HTA, a relação sempre importante entre a hiper-
tensão e a idade avançada e, noutro extremo,  
a síndrome cardiometabólica em crianças. Fala-
remos ainda de literacia em saúde, ou da falta 
dela, especialmente no que diz respeito ao risco 
cardiovascular, entre muitos outros temas. Des-
tacamos também as sessões conjuntas com a 
European Society of Hypertension, a Sociedade 
Brasileira de Hipertensão e a Hungarian Society 
of Hypertension, que permitem sempre renovar 
e estreitar laços com os nossos congéneres de 
outros países.

Novo local e mais inovações 
Para escolher os temas desta 17.ª edição do nosso 
congresso, aplicámos um inquérito aos antigos 
participantes e tentámos acomodar as suas  
sugestões. Na verdade, tratamos todos como 
amigos, como colegas, como companheiros! 

Essa é a matiz principal do nosso congresso: 
todos são importantes, todos são valiosos nesta 
luta contra a doença cardiovascular, que é cró-
nica, incapacitante e ainda a principal causa 
de morte no nosso país. 

Outra forma de inovação foi a escolha de um 
novo centro de congressos. A mudança também 
é importante e esperamos que contribua para 
o sucesso deste 17.º Congresso. Mais uma vez,  
suportámos as despesas de inscrição e alo-
jamento dos primeiros autores de trabalhos 
aceites para apresentação neste prestigiado 
evento. Ao melhor do nosso conhecimento, 
este é o único congresso médico nacional onde 
este apoio, destinado a internos de formação 
específica, tem sido uma realidade.

É também com forte entusiasmo que anun-
ciamos que, para além de três prémios mone-
tários, este ano, vamos atribuir cinco menções 
honrosas. Consideramos ser esta uma forma 
justa de premiar a qualidade científica que tem 
caracterizado os trabalhos apresentados no 
nosso congresso.

Fizemos tudo com paixão! Aliás, essa é a  
característica mais marcante e reconhecida da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Mais 
uma vez, seja bem-vindo a partilhar a sua paixão 
connosco… Não se arrependerá de ter vindo… 

We welcome our distinguished invited guests. 
Often, you bring a different look, new perspec-
tives or, through your words, we revisit old and 
common places. For a few amongst you, Portugal 
is a regular visit, for others it’s the first time in 
Algarve. All are importante… All are welcome!

 Prof. Luís Bronze e Dr.ª Rosa de Pinho 
Presidente e presidente-eleita  
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão

“Não há mais do que cinco cores primárias (azul, amarelo, vermelho, 
branco e preto). Porém, combinadas, formam matizes intermináveis…”

“A matiz principal do nosso 
congresso é que todos são 

importantes, todos são  
valiosos nesta luta contra  
a doença cardiovascular, 

que é crónica, incapacitante 
e ainda a principal causa  
de morte no nosso país”

Sun Tzu, escrito há 23 séculos.
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A sessão começou com a intervenção do 
Prof. Firmino Machado, que apresen-
tou a perspetiva do epidemiologista 
sobre esta temática. Nesse sentido, 

o membro da direção do Centro Académico 
Clínico Egas Moniz defendeu que, hoje em dia, 
“a investigação clínica é uma pedra angular da 
prestação de cuidados, tanto a nível hospitalar 
como dos cuidados de saúde primários, pois 
garante o acesso às melhores terapêuticas”.  
Por outro lado, conta também com a vantagem 
de “poder ter um possível retorno financeiro para 
as instituições”. “No entanto, isso requer, do ponto 
de vista técnico, que os profissionais de saúde 
sejam também investigadores, o que exige um 
conjunto de competências e de conhecimento 
na área da investigação”, explica.

Tendo isso em consideração, o consultor do 
Conselho de Administração do Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho focou os principais 
objetivos de desenvolvimento e aprendizagem 
para se poder fazer um trabalho de investigação, 
nomeadamente “a formulação adequada de per-
guntas de investigação, a escolha do desenho do 
estudo, a definição de um plano de análise de 
dados, o processo de escrita científica e a capaci-
dade de publicar um artigo”. No que diz respeito 
aos desenhos de estudos epidemiológicos (ver 
caixa), destacou os estudos observacionais, “que 
são a tipologia mais utilizada em Portugal e no 
mundo”.

Firmino Machado mostrou ainda como desen-
volver competências de comunicação em saúde: 
“A comunicação não é um processo menos im-
portante que os restantes, antes pelo contrário.  
Por isso, mostrei como comunicar tecnicamente, 
de forma fluída, rápida e com qualidade, a melhor 
evidência que nós geramos. Foquei também os 
requisitos habituais para as conferências e os 
jornais médicos que estão, habitualmente, consi-
derados para a publicação, para que exista uma 
familiarização com esses critérios.”

 

Integrar os dados dos estudos  
na prática clínica
O 17.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global arrancou ontem à tarde, com apresentações 
orais e de pósteres, seguidas da primeira sessão organizada pelo Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (NISPH). Esta, teve como principal objetivo mostrar como integrar os dados dos estudos na prática 
clínica, quer sob o ponto de vista do epidemiologista, quer do próprio clínico.

  Diana Vicente

Atualização constante de conhecimentos
Por sua vez, o Prof. Miguel Castelo-Branco Sousa, 
especialista em Medicina Interna no Centro Hos-
pitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, 
e presidente do Conselho Diretivo do Centro 
Académico Clínico das Beiras, versou sobre a 
perspetiva do clínico, que necessita de se man-
ter atualizado “para poder acompanhar e tratar 
os doentes com a abordagem mais adequada e 
comprovada cientificamente”. De acordo com o 
também presidente da Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior, “a ciência 
médica evolui muito rapidamente, no entanto, o 
tempo entre a descoberta e a aplicação à prática 
é demasiado extenso”. A par disso, “há imensas 
pessoas a publicar trabalhos, o que leva a uma 
multiplicidade de fontes de informação”.

Refletindo sobre a constante publicação de 
resultados de novos trabalhos de investigação, 
Miguel Castelo-Branco Sousa afirma que “para a 
pessoa individual, torna-se muito difícil manter 

uma atualização adequada dos conhecimentos”. 
Assim, referiu que as sociedades científicas “têm 
um papel muito importante na organização e 
seleção da informação”. “Por exemplo, através 
da criação de grupos de trabalho que refletem 
sobre as várias áreas de atuação da especiali-
dade, disponibilizando depois informação con-
creta e resumida aos seus sócios”, concretiza.  
Outro exemplo de auxílio para a atualização 
de conhecimento na área da Medicina são os 
canais de informação mais genéricos que têm 
surgido, “como o Medscape ou o Univadis, que 
partilham os resultados de estudos que têm 
sido feitos em diversas áreas”.

Miguel Castelo-Branco Sousa deixou ainda o 
alerta para se ter “máxima atenção e cuidado em 
relação às fontes de informação”. Por fim, apelou 
à “contribuição para a criação de informação, 
através da participação em ensaios clínicos e 
sugestões de novas ideias”. “É fundamental que 
os serviços hospitalares estejam disponíveis para 
participar em ensaios, de modo a alargar o nú-
mero de pessoas envolvidas, o que resultaria 
no aumento do grau da certeza e da precisão 
dos estudos”, conclui.  

Excertos das entrevistas 
em vídeo com os oradores 
e fotografias de alguns dos 
momentos que marcaram  
a sessão

Principais desenhos de estudos epidemiológicos
•  Estudos experimentais: dividem-se nos estudos experimentais e nos quasi-ex-

perimentais. A principal diferença reside no facto de nos estudos experimentais 
existir aleatorização em grupos de intervenção e de controlo, algo que nos quasi-
-experimentais não ocorre.

•  Estudos observacionais: o investigador examina a realidade, não implementando 
uma intervenção. Dentro destes, existem os estudos transversais, de coorte, de caso-
-controlo, entre outros.

Prof. Miguel Castelo-Branco Sousa, Prof. Firmino Machado e Dr. Pedro Damião – da esq. para a dta.
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Instantes fotográficos  
da mesa-redonda

Enquanto secretária-geral da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia, a Dr.ª Rita 
Nortadas começou por salientar a 
mudança a que se tem assistido, nos 

últimos anos, na abordagem ao doente com 
diabetes. “Deixou de estar presente nas consultas 
uma ideia glucocêntrica e passámos a olhar para 
os doentes com diabetes contemplando todas as 
comorbilidades existentes.” Nesta nova aborda-
gem, e de acordo com a internista da Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP),  
“o médico deve adotar uma postura de controlo 
de patologias como doença renal, insuficiência 
cardíaca ou doença aterosclerótica”.

Nesse sentido, a diabetologista clínica no 
Hospital Lusíadas Lisboa evidenciou os bene-
fícios de terapêuticas como os inibidores do 
cotransportador sódio-glicose 2 (iSGLT2) e os 
agonistas dos recetores do GLP-1 (sigla em  
inglês para peptídeo-1 semelhante ao glucagon). 
“Estes fármacos revelaram-se também benéficos 
na abordagem à obesidade, estando por isso 
prevista, à luz das guidelines internacionais, a 
sua utilização nos casos de DMT2 em que se 
verifica excesso de peso ou obesidade, uma 
vez que não podemos separar uma entidade 
da outra”, defendeu.

Otimização terapêutica  
no doente com diabetes
Uma abordagem que tenha em consideração o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e as comorbilidades 
existentes é o novo paradigma de tratamento do doente com diabetes – esta foi uma das ideias-chave preconizada 
nesta mesa-redonda, na qual foram evidenciadas novas opções terapêuticas. Na sessão foi ainda destacada a 
importância de fomentar a adesão ao tratamento e a promoção de estilos de vida saudáveis, pondo o doente  
no centro da atividade assistencial.

  Pedro Bastos Reis

Apesar da necessidade desta abordagem 
mais abrangente, Rita Nortadas insistiu que 
continua a ser essencial “alcançar os objetivos 
terapêuticos no doente com diabetes”. “Devemos 
utilizar fármacos que nos garantam a proteção 
de outros órgãos, claro, mas não devemos ficar 
satisfeitos sem garantir o controlo metabólico. 
Se for preciso acrescentarmos outros fármacos, 
não devemos atrasar a introdução, por exemplo, 
da insulina.”

A preletora destacou ainda a importância 
de fomentar a adesão terapêutica. Para tal, os  
clínicos devem optar por “fármacos de poso-
logia mais simples, como os de administração 
semanal, sendo que a titulação terapêutica tam-
bém poderá ser uma opção em alguns doentes”.  
“É importante que sejam fármacos de fácil manu-
seamento e utilização, sem esquecer o recurso à 
terapêutica combinada através de comprimido 
único com duas substâncias ativas”, concluiu. 

Abordagem holística
Incidindo nos fatores de risco associados a estes 
doentes, o Dr. Luís Andrade chamou a atenção 
para doenças como a hipertensão arterial, a dis-
lipidemia, a obesidade e as disfunções cardíaca 
e renal. “Por norma, o doente com diabetes tem 

dois ou três fatores de risco associados, pelo 
que a abordagem ao mesmo deve ser global 
e holística, visando o controlo multifatorial e a 
evolução sustentável do risco cardiovascular”, 
sublinhou o diretor do Serviço de Medicina  
Interna no Centro Hospitalar de Entre o Douro 
e Vouga. 

Durante a sua apresentação, o preletor alertou, 
principalmente, para a insuficiência cardíaca 
e para a insuficiência renal, patologias com 
“enorme impacto em termos de morbimortali-
dade do doente com diabetes e que requerem o 
recurso a armas terapêuticas para o tratamento 
da DMT2 que tenham um efeito positivo na  
gestão destas comorbilidades”.

A este respeito, destacou os iSGLT2, referindo 
que os mesmos “têm benefícios não só ao nível 
do controlo glicémico, mas também no con-
trolo de perturbações associadas à insuficiên-
cia cardíaca e à insuficiência renal”. Quanto aos 
agonistas dos recetores do GLP-1, evidenciou 
os bons resultados na doença renal crónica, 
“permitindo, de forma sinérgica, o controlo da 
glicemia e albuminúria”. Luís Andrade realçou 
ainda a modificação dos mecanismos de ação, 
nomeadamente dos agonistas dos recetores do 
GLP-1, das insulinas de segunda geração e dos 
análogos à insulina de ação curta.

Contudo, para que estas armas terapêuticas se 
revelem eficazes, não devem ser desvalorizadas 
as medidas ao nível da alteração do estilo de 
vida. “Quando falamos em fatores de risco cardio-
vasculares, existe um impacto muito profundo 
no estilo de vida do doente, nomeadamente a 
nível da dieta, da prática de exercício físico e 
da cessação tabágica”, clarificou o especialista. 

Assim, concluiu que é essencial uma abor-
dagem multidisciplinar a estes doentes, que 
inclua especialidades como a Medicina Interna, 
a Cardiologia e a Endocrinologia, sem esque-
cer a Enfermagem. “O doente tem de estar no 
centro de uma atividade assistencial que seja 
holística, global e multidisciplinar, passando pela 
articulação dos cuidados de saúde primários e 
hospitalares.” 

Dr.ª Rita Nortadas, Dr. Luís Andrade e Dr.ª Heloísa Ribeiro (moderadora)
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A apresentação da Dr.ª Francisca Abecasis no 
âmbito da sessão de hot topics incidiu 
no tratamento da hipertensão (HTA) 

maligna, “uma emergência hipertensiva carac-
terizada por um aumento extremo dos valores 
da pressão arterial [PA]”. “Esta condição provoca 
lesão em pelo menos três órgãos-alvo, nomea-
damente no olho, no cérebro, no rim, no coração 
e no endotélio vascular. A nível renal, ocorre 
isquemia justaglomerular, que ativa o sistema 
renina-angiotensina-aldosterona [SRAA], que 
por sua vez eleva ainda mais a PA”, explica a 
preletora.

Segundo a internista no Hospital Garcia de 
Orta, em Almada, a incidência da HTA maligna 
“tem-se mantido constante ao longo das úl-
timas décadas”. “Apesar de a mortalidade ter  
diminuído substancialmente, ainda afeta cerca 
de 10% dos doentes, além de que muitos evo-
luem para doença renal crónica.” Por outro lado, 
durante muitos anos não se registaram altera-
ções significativas na abordagem terapêutica. 

Assim, o que se faz atualmente é “muito ba-
seado em estudos de caso ou opinião de peritos, 
havendo poucos estudos científicos randomiza-

Novas abordagens no 
tratamento da HTA maligna

dos nesta área”. De acordo com Francisca Abe-
casis, o que se recomenda é que “os doentes 
sejam tratados com fármacos endovenosos 
de curta ação, embora estes possam por vezes 
levar a uma descida abrupta da PA, induzindo 
eventos isquémicos”.

Mais recentemente, têm surgido novas abor-
dagens terapêuticas que sugerem a atuação ao 
nível do SRAA. Nesse sentido, a HTA maligna po-
derá ser tratada “preferencialmente com fárma-
cos que atuam neste eixo, que são administrados 
de forma oral”. “Devem ser introduzidas doses 
baixas, aumentadas gradualmente de acordo 
com os valores da PA, o que permite chegar 
a valores seguros ao mesmo tempo que evita 
isquemia ou efeitos adversos da medicação.” 

Na sua apresentação, Francisca Abecasis 
abordou alguns dos fármacos investigados nos 
últimos estudos, nomeadamente o captopril 
e o ramipril. “Os resultados a curto e a longo 
prazo vão ser melhores, reduzindo a evolução 
para doença renal crónica terminal e ocorrência 
de eventos cardiovasculares major, diminuindo 
assim a mortalidade e morbilidade associadas. 
Portanto, temos oportunidade de melhorar o 

prognóstico de vida destes doentes numa 
fase aguda”, esclarece a preletora, apontando 
a necessidade de mais investigação nesta área.  

 Diana Vicente

Highlights em vídeo  
e fotografias das sessões de 
hot topics apresentadas pelo  
Dr. Vítor Paixão Dias e pela 
Dr.ª Francisca Abecasis

Na sessão de hot topics sobre 
o impacto da disfunção 
sexual no continuum car-

diovascular, o Dr. Vítor Paixão Dias 
evidenciou o facto de a disfunção 
erétil ser uma condição que “está 
subdiagnosticada e subtratada”. 
Este é um aspeto preocupante, 
uma vez que “a disfunção erétil 
aumenta, de forma muito signifi-
cativa, o risco de eventos cardio-
vasculares fatais e não fatais”.

Assim, o internista e coordena-
dor do Centro de Excelência em 
Hipertensão Arterial da European 
Society of Hypertension no Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ 
/Espinho defendeu que é funda-
mental identificar estes casos para 
se poder prevenir complicações no futuro. Nesse 
sentido, Vítor Paixão Dias destacou a importância 
de “uma abordagem multidisciplinar ao risco car-
diovascular global destes doentes”, que envolva não 
só o urologista, responsável por tratar a disfunção 
sexual, mas também especialistas em Medicina 
Interna, Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, 
Medicina Geral e Familiar, entre outros.

Disfunção sexual e continuum cardiovascular

Na sua apresentação, o preletor procurou ainda 
desmistificar alguns receios associados à disfun-
ção sexual, que muitas vezes partem dos próprios 
doentes. “Muitas vezes, o doente não refere a 
sua disfunção de forma espontânea. Por isso, o 
médico deve estar alerta e questioná-lo direta-
mente”, explicou o internista. “Para tal, é possível 
recorrer a um questionário padronizado que nos 

dá um score e nos permite chegar ao 
diagnóstico”, exemplificou. 

O tratamento foi também abor-
dado durante a sessão. Fazendo 
referência à terapêutica com os 
inibidores da fosfodiesterase tipo 
5, Vítor Paixão Dias demonstrou 
como esta “é uma solução efi-
caz que não aumenta o risco do 
doente, chegando mesmo a reduzi-
-lo”. “Há outro aspeto muito impor-
tante: o tratamento da disfunção 
erétil com estes fármacos aumenta 
a adesão ao restante tratamento.  
O doente está mais motivado, uma 
vez que a sua performance sexual 
melhorou, e isso faz com que tenda 
a aderir ao resto da terapêutica”, 

acrescentou.
Vítor Paixão Dias concluiu, assim, que é funda-

mental estratificar o risco destes doentes, uma 
vez que existe “uma janela de intervenção que, 
em média, está entre os dois e os cinco anos, 
nomeadamente no que diz respeito à doença co-
ronária”. “Portanto, é preciso diagnosticar e tratar 
de forma agressiva e precoce a disfunção erétil.”  

 Marta Carreiro
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Ver mais fotografias

 
19h00 – 10h00 SALA

Os oradores explanam 
como a ansiedade e a 
SAOS se relacionam 
com a HTA 

O primeiro curso de hipertensão ar-
terial (HTA) e risco cardiovas-
cular global (RCVG) 
será dedicado a 

situações especiais. Nesse 
âmbito, a Dr.ª Inês Costa 
Pinto vai discorrer so-
bre ansiedade, de-
pressão e distúrbio 
do sono, defendendo 
que existe uma “rela-
ção bilateral” destas 
patologias com a HTA.  

 Conforme explica 
a psiquiatra no Centro 
Hospitalar de Entre o 
Douro e Vouga, uma crise de 
ansiedade ou episódio de pâ-
nico pode causar palpitações e falta 
de ar. “Nessas situações, uma reação comum é 
medir a pressão arterial [PA], sendo frequente 
que os valores estejam elevados”, afirma a es-
pecialista. Por outro lado, “o diagnóstico de 
uma doença crónica como a HTA pode fazer 
com que o doente fique preocupado e ansioso”.

No caso de episódios de ansiedade, há es-
tratégias que podem ser adotadas para o seu 
controlo, “nomeadamente o recurso a técnicas 
de relaxamento, como exercícios de respira-
ção ou meditação”. “Se o doente se habituar a 
realizá-las de forma regular, vai moderar e gerir 
melhor os fatores de stresse e de tensão decor-
rentes do dia-a-dia”, garante Inês Costa Pinto.

A psiquiatra sublinha também a necessidade 
de apostar na sensibilização, nomeadamente na 
“compreensão dos sintomas”. “Perceber o que 

Impacto da saúde mental  
e das perturbações do sono

está a acontecer e porquê ajuda a minimizar a 
ansiedade, pois o doente entende que os 

sinais derivam da preocupação ou 
de um fator de stresse e não de 

uma patologia cardiovascu-
lar grave”, reitera.

Já nos doentes hiper-
tensos, como a aborda-
gem é farmacológica, 
é fundamental contro-
lar bem a doença para 
tranquilizar o doente. 

“Tendo a patologia 
controlada, será mais 

fácil gerir a sintomato-
logia ansiosa e eventual-

mente depressiva”, remata 
Inês Costa Pinto, salientando a 

importância da multidisciplinaridade 
na abordagem a estes doentes. 

Apneia obstrutiva do sono
Por sua vez, o Dr. João Cordeiro 
Costa, diretor do Serviço de 
Pneumologia do Hospital-
-Escola da Universidade 
Fernando Pessoa, em 
Gondomar, vai versar 
sobre a relação entre 
a síndrome de apneia 
obstrutiva do sono 
(SAOS) e a HTA, tanto 
ao nível da prevenção 
primária e secundária, 
como da doença cardio-
vascular. 

A esse respeito, o pneu-
mologista explica que, “embora 
não haja conclusões definitivas sobre 
a associação entre o risco cardiovascular e a 
SAOS, do ponto de vista fisiopatológico essas 

relações parecem ser mais ou menos diretas e 
lógicas, devido à ativação de diversas vias, como 
por exemplo a ativação do sistema nervoso 
simpático”. “Por isso, num doente com risco 
cardiovascular, a SAOS deve ser investigada, 
existindo recomendação para ser tratada caso 
seja detetada”, sublinha João Cordeiro Costa. 
Nesse sentido, o pneumologista defende uma 
“avaliação, de forma sistemática, da qualidade 
do sono, à semelhança do que acontece com a 
análise do perfil glicémico e lipídico e o nível 
de acuidade física”.

Em termos diagnósticos, uma das estratégias 
pode passar pela monitorização ambulatória da 
PA (MAPA), que permite “avaliar o perfil tensio-
nal do doente e indiciar a eventual presença da 
SAOS”. Outra estratégia passa pela “realização 
de questionários, que também são uma boa 
ferramenta para avaliar o risco de existência 
da patologia”, acrescenta o preletor.  

João Cordeiro Costa chama ainda a aten-
ção para o grupo de doentes com HTA  

refratária, uma vez que estes “têm 
uma associação mais forte 

com a SAOS”, devendo-
-se, por isso, suspeitar 

desta patologia numa 
fase inicial do segui-
mento, sobretudo se 
o doente não estiver a 
responder à terapêu-
tica anti-hipertensora.  

A esse respeito é de 
realçar que a “HTA pode 

ser causada ou agravada 
de forma multifatorial por 

um distúrbio do sono”, sendo 
que, a pressão positiva contínua 

da via aérea (CPAP, na sigla em inglês) 
“é o tratamento standard e o mais eficaz”.   

 Diana Vicente
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A primeira intervenção será do Prof. José 
Mesquita Bastos, que vai começar por 
explicar a metodologia da MAPA e da 
AMPA, elencando as especificidades de 

cada uma. “Na MAPA, pretende-se uma avaliação de 
24 ou 48 horas da PA, enquanto na AMPA preconiza-se 
a sua mediação entre três (no mínimo) a sete dias (no 
máximo)”, introduz o cardiologista no Centro Hospitalar 
do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro.

Sobre a AMPA, o preletor explica que a mesma 
deve ser feita em dois períodos: de manhã, antes da 
toma da medicação e do pequeno-almoço, e à noite, 
mais especificamente ao jantar ou antes de dormir.  
“Tem-se verificado que esta metodologia é tão boa 
como a MAPA de 24 horas, inclusive em termos de 
avaliação das lesões de órgão-alvo e da sobrevida”, 
realça o também professor convidado do Departa-
mento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro. 

Nesse sentido, José Mesquita Bastos destaca o  
advento de um dispositivo de automedição existente 
em outros países, que mede automaticamente a PA 
seis vezes durante a noite, tendo-se verificado que “esta 
medição tem o mesmo valor prognóstico das 24 horas 
medidas pela MAPA1, o que abre enormes possibilida-
des para um maior recurso à AMPA”. “A MAPA é mais 
onerosa, uma vez que não é contemplada enquanto 
exame subsidiado pelo Estado”, sublinha.

Por outro lado, o cardiologista nota que têm surgido 
alertas relativamente à necessidade de medir os 
valores da PA associados à ida para o local de trabalho 
e ao stresse. “Ao contrário da MAPA, que fornece da-
dos ao longo de todo o dia, na AMPA não consegui-
mos aferir esse momento”, afirma o cardiologista.  
“Neste momento, a AMPA é uma ferramenta mais aces-
sível e com potencial para as situações que a medição 
da PA nos pode dar e que inicialmente eram referencia-

 
210h00 – 11h00 SALA

Novas abordagens para medir  
a pressão arterial

das a MAPA”, afirma José Mesquita Bastos. E acrescenta:  
“No entanto, a MAPA continua a ter o seu lugar, devido 
ao pormenor na variação circadiana da PA e na sua 
variabilidade. A MAPA mede um período, mas a AMPA 
pode ser repetida sucessivamente.” 

Uma vantagem comum às duas técnicas é o facto 
de servirem de contraponto ao diagnóstico de “HTA 
da bata branca ou a HTA mascarada”. “Cada vez mais, 
os doentes têm capacidade de gerir e avaliar a sua PA 
de forma eficaz, sendo que, mesmo perante valores 
elevados na consulta, a medição da PA em casa 
pode sobrepor-se”, afirma José Mesquita Bastos. 
“Através da MAPA e da AMPA, a medição fora do 
consultório permite perceber o valor tensional em 
diferentes períodos e a sua variação, bem como  
avaliar períodos mais específicos e de valor prog-
nóstico, como a descida noturna”, afirma o preletor. 
E conclui: “Apesar de terem especificidades próprias, 
estas técnicas permitem diagnosticar a HTA, a HTA 
de bata branca e a HTA mascarada, aferindo ainda 
se existe controlo terapêutico.”

Novas tecnologias
Por seu turno, o Prof. Michel Burnier vai incidir nos 
dispositivos de medição da PA sem necessidade de 
braçadeira, mostrando como podem constituir uma 
vantagem para um número significativo de doen-
tes. “Por exemplo, nos doentes obesos, o insuflar da  
braçadeira pode ser doloroso. Além disso, sabemos 
que a medição da PA no consultório é o método menos 
confiável de que dispomos”, contextualiza o diretor 
da Divisão de Nefrologia e Hipertensão do Hospital 
Universitário de Lausanne, na Suíça. 

Considerando que existe atualmente um encora-
jamento para medir a PA fora do consultório, Michel 
Burnier vai apresentar algumas inovações na área, 

  Pedro Bastos Reis

O futuro da medição da pressão arterial (PA) estará em discussão nesta mesa-redonda. Na agenda, está o debate em 
torno das novas perspetivas na monitorização ambulatória da PA (MAPA) e na automedição da PA (AMPA), assim 
como a discussão em torno das novas tecnologias de medição da PA sem recurso a braçadeira.

Saiba mais sobre  
o futuro em termos  
de medição da PA

Referências: 1. Kario K, et al. Hypertension. 2019 
Jun;73(6):1240-1248. 

em particular a aplicação Aktiia®, “um dispositivo de 
fotopletismografia que, calibrado, monitoriza a PA 
sem braçadeira, registando a pulsação” (ver caixa).  
Outra opção passa pelo recurso à OptiBP®, uma apli-
cação conectada ao smartphone, através da qual é 
possível estimar a PA. Para tal, basta que o doente 
coloque a ponta do seu dedo na câmara do telemóvel, 
que, através da aplicação, faz uma extrapolação dos va-
lores de PA. “É uma ferramenta muito interessante para 
examinar a prevalência da HTA”, assegura o preletor.

Posto isto, Michel Burnier está otimista relati-
vamente ao futuro da medição da PA com novas  
tecnologias, acreditando que a literacia digital não será 
um problema. “Talvez haja maiores dificuldades nas 
camadas mais idosas, mas acho que as pessoas vão 
acabar por aderir, até porque são aplicações muito 
simples de usar”, defende, afirmando que o maior de-
safio será trabalhar todos os dados fornecidos pelas 
novas tecnologias. “Temos de desenvolver estruturas 
em que esses dados possam ser descarregados e trans-
feridos para os médicos. Os registos dos doentes têm 
de evoluir para poderem receber informação destes 
dispositivos.”  

Sistema sem braçadeira
Desenvolvido na Suíça, o Aktiia® é um 
monitor de PA sem braçadeira, que 
apenas precisa de ser calibrado regu-
larmente. Através da sua utilização, é 
possível medir a PA sistólica e diastó-
lica, bem como a frequência cardíaca, 
de forma intermitente. Para tal, basta 
ter a aplicação no telemóvel e colocar a 
bracelete (semelhante a um relógio) no 
pulso, enquanto a aplicação vai regis-
tando os valores da PA ao longo do dia 
e da noite, sem incómodo para o doente. 

Prof. José Mesquita Bastos Prof. Michel Burnier
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Mensagens-chave em vídeo 
do Dr. Alexandre Amaral  
e Silva 

 
112h00 – 12h30 SALA

Homenagem ao Dr. João Saavedra  
na cerimónia de abertura

 
110h00 – 11h00 SALA

Prevenção primária com  
antiagregante plaquetário em 2023

Houve tempos em que a utilização da Aspirina® (ácido acetilsalicílico) em prevenção  
primária de eventos cardiovasculares era comum. Hoje em dia, as guidelines referem que  
a sua utilização neste contexto deve-se restringir a grupos específicos de muito alto risco.  
As apresentações desta mesa-redonda vão discutir a questão, nomeadamente o uso de ácido 
acetilsalicílico na doença cardíaca isquémica e na doença cerebrovascular.

  Marta Carreiro

1. Bronze L. Revista Portuguesa de Cardiologia, 2023. DOI: 10.1016/j.
repc.2023.01.007.

En q u a n to 
moderador 
da sessão, o 

Prof. Luís Bronze lembra 
que, “na segunda metade 

do século XX, o uso diário de 
ácido acetilsalicílico (AAS) 

em baixa dose foi as-
sociado à prevenção 

do enfarte agudo 
do miocárdio e do 
acidente vascular 
cerebral [AVC]1”. O 
AAS “é amplamente 

utilizado na Medicina, 
sobretudo devido aos 

seus efeitos como anal-
gésico e anti-inflamatório1”, 

afirma o presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hiperten-

são e cardiologista na 
Marinha Portuguesa. 

De acordo com as 
guidelines mais re-
centes, o papel do 
AAS está dirigido 
para a prevenção 

secundária, já que o 
seu uso em prevenção 

primária acarreta risco he-
morrágico ao nível gástrico. 

No contexto da doença cardiovascular, “o AAS em baixa 
dose tem sido sobretudo utilizado para prevenção da ate-
rotrombose arterial e, por vezes, como agente adjuvante 
no tromboembolismo venoso, sendo que também foi pro-
posto como possivelmente capaz de conter a inflamação 
vascular1”, refere Luís Bronze. Já em doses elevadas, o AAS 
“continua a ser utilizado para prevenção da pericardite1”. 
Na primeira preleção da mesa-redonda, o Dr. Carlos Aguiar, 
cardiologista no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/ 
/Hospital de Santa Cruz, analisará a utilização de AAS na 
prevenção primária da doença cardíaca isquémica, à luz 
das novas guidelines.

Em seguida, o   Dr. Alexandre Amaral e Silva inci-
dirá sobre o papel do AAS na prevenção primária 
do AVC. “Sabemos que este fármaco e os antiagregantes 
plaquetários em geral são fundamentais na prevenção 
secundária. Contudo, como prevenção primária, a evi-
dência é menos robusta”, contextualiza o neurologista 
no Hospital CUF Tejo, em Lisboa.

“A maioria dos doentes não beneficia do AAS em pre-
venção primária, na medida em que o ligeiro benefício na 
redução dos eventos cerebrovasculares não é suficiente 
para compensar o excesso de hemorragias. Ainda assim, 
como em quase tudo na Medicina, há exceções e os ensaios 
clínicos mais recentes mostram que alguns subgrupos de 
doentes podem beneficiar desta terapêutica, nomeada-
mente os doentes de idades mais jovens, entre os 40 e os 59 
anos, e com um risco vascular geral superior a 10%”, 
sublinha Alexandre Amaral e Silva. A par disso, embora 
com menos evidência, “também se pode discutir se os 
doentes com risco vascular global superior a 10% e, por 
exemplo, doença aterosclerótica assintomática terão mais-

-valias com esta abordagem na prevenção de eventos 
cerebrovasculares”.

Já noutro âmbito, meta-análises recentes sugerem “um 
possível benefício da utilização de AAS no sexo feminino 
em relação ao sexo masculino, na medida em que se re-
gista uma redução da taxa de AVC isquémico sem au-
mento da frequência de AVC hemorrágico, pese embora o  
excesso de eventos hemorrágicos major, nomeadamente 
gastrointestinais”. 

Na sessão, serão ainda discutidas algumas decisões 
clínicas desafiantes, como a eventual indicação do AAS para 
prevenção primária da doença carotídea assintomática 
ou da doença vascular cerebral de pequenos vasos em 
doentes específicos. Segundo Alexandre Amaral e Silva, 
“percebe-se, cada vez mais, a importância de estratificar 
o risco  individual de cada doente, já que, em contexto 
de prevenção primária, a abordagem não deve partir do 
princípio one size fits all”. “Embora a evidência aponte para 
a não utilização do AAS por rotina, percebe-se que ha-
verá subgrupos de doentes de maior risco e com algumas 
 características clínicas específicas que poderão beneficiar 
desta opção”, conclui o neurologista. 
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De acordo com o Prof. Luís Bronze, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH), um dos momentos mais importantes 

da cerimónia de abertura do 17.º Congresso Português 
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global será a 
homenagem ao Dr. João Saavedra, que fale-
ceu em dezembro do ano passado, aos  
83 anos. João Saavedra integrou a pri-
meira direção da SPH (2003-2005) 
na qualidade de presidente-eleito, 
assumindo depois a presidência 
na segunda direção (2005-2007). 

Além das palavras que serão 
proferidas por Luís Bronze, intervi-
rão também nesta homenagem a  
Dr.ª Rosa de Pinho, presidente-eleita 

sublinha o também presidente do 17.º Congresso  
organizado pela SPH. 

Na cerimónia de abertura participarão também 
o Prof. Marcelo Rebelo de Sousa (Presidente da  
República), através de uma mensagem pré-gra-
vada, o Eng. João Fernandes (presidente da Região 
de Turismo do Algarve), a Prof.ª Alexandra Bento  
(bastonária da Ordem dos Nutricionistas), o Dr. Pedro 
Morgado (presidente do Conselho Diretivo da ARS 
– Administração Regional de Saúde – do Algarve), 
a Prof.ª Filomena Mendes (presidente do Conselho  
Diretivo da ARS do Alentejo), o Dr. João Almeida 
Lopes (presidente da Associação Portuguesa da  
Indústria Farmacêutica) e a Dr.ª Rita Nortadas (secretá-
ria-geral da Sociedade Portuguesa de Diabetologia).  

 Pedro Bastos Reis 

da SPH, e o Prof. Agostinho Monteiro, ex-presidente desta  
sociedade. “O Dr. João Saavedra foi uma pessoa 
muito importante na história da SPH. Foi ele quem 
escreveu a história da hipertensão no livro que  
assinala os 50 anos da Cardiologia. Era uma pessoa muito 

participativa e de quem vamos sentir a falta”, 
afirma o presidente da SPH.

Nesta sessão, Luís Bronze vai tam-
bém destacar o programa abran-

gente do congresso, focado na 
procura dos melhores cuidados 
para o doente hipertenso. “Se 
houvesse um mantra para este 

evento, seria a importância de 
fomentar a adesão terapêutica 

e o controlo da pressão arterial”, 

https://esferadasideias.pt/Revista/NoticiasDiarias/Hipertensao/2023/Pag-10.html


Na conferência inaugural, o Prof. Reinhold 
Kreutz, immediate past president da Euro-
pean Society of Hypertension (ESH), vai 

começar por enquadrar a hipertensão arterial (HTA) 
como uma “doença transversal a várias áreas”, cuja 
abordagem engloba diversas especialidades médicas. 

Além disso, a HTA pode desenvolver-se em todas as 
faixas etárias, “afetando as pessoas desde o início até 
ao final da vida”. “A HTA pode ainda manifestar-se na 
gravidez, podendo afetar tanto a mãe como a criança, 
ainda antes de esta nascer”, acrescenta o diretor do 
Instituto de Farmacologia Clínica e Toxicologia do 
Hospital Universitário Charité, em Berlim, na Alemanha. 

Contudo, é sobretudo em idade adulta, em es-
pecial nos idosos, que a HTA tende a manifestar-se.  
A prevalência neste último grupo é particularmente 
elevada, verificando-se “uma taxa de incidência de 
cerca de 75% nos doentes com mais de 75 anos em 
muitos países da Europa”, salienta Reinhold Kreutz. 

No que diz respeito ao tratamento e gestão dos 
doentes hipertensos, “o problema central é identificar 
as pessoas que precisam de ser tratadas, sem esquecer 

 
111h30 – 12h00 SALA

o desafio do controlo da pressão arterial [PA]”. “Por isso, 
é necessário sensibilizar a população para a medição 
e monitorização da PA, implementando o tratamento 
farmacológico e as intervenções no estilo de vida”, 
preconiza o preletor. 

De forma a compreender esta patologia nas 
suas várias vertentes, a investigação científica 
assume uma enorme importância para a ESH.  
“A HTA é investigada, entre outros aspetos, na sua 
relação com a doença renal, com a patologia cardio-
vascular e com a diabetes mellitus”, sublinha Reinhold 
Kreutz. “O debate em torno da mediação da PA é outro 
dos focos de estudo”, acrescenta.

Relativamente aos grupos de trabalho dentro da 
ESH, o orador destaca o trabalho desenvolvido a “nível 
da farmacologia, do estilo de vida e da adesão tera-
pêutica”. A prevalência da HTA nas mais diversas faixas 
etárias também tem sido alvo de estudos, existindo, 
por exemplo, um “grupo de trabalho que analisa a 
HTA nas crianças e adolescentes”. 

Nos doentes mais idosos, a ESH decidiu mudar o 
paradigma, criando um grupo de trabalho dedicado à 

investigação da HTA neste grupo. O mesmo se aplicou 
ao estudo aprofundado desta patologia na mulher.  
“Foi instituído outro grupo de trabalho para analisar a 
HTA na mulher, debruçando-se não só sobre a gravidez, 
mas também sobre outros aspetos, uma vez que há 
diferenças entre sexos que possivelmente também 

se refletirão no tratamento”, 
conclui Reinhold Kreutz.  

 Diana Vicente

Perspetiva europeia sobre  
a HTA ao longo da vida

O preletor reflete sobre a 
interdisciplinaridade da HTA 
e a sua incidência ao longo 
da vida

Prevenção primária com  
antiagregante plaquetário em 2023
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Após as palavras de boas-vindas do Prof. 
Luís Bronze, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), a  
Dr.ª Rosa de Pinho, presidente-eleita da 

SPH e moderadora da sessão, fará uma breve intro-
dução sobre os objetivos de investigação científica na 
contratualização das Unidades de Saúde Familiar (USF) 
em Portugal. Segue-se a apresentação, em primeira 
mão, dos resultados do “Estudo da implementação de 
estratégias visando o controlo da hipertensão arterial 
em doentes hipertensos não controlados seguidos por 
médicos de família em cuidados de saúde primários”. 

Trata-se de um estudo com três braços: doentes 
não medicados, doentes tratados com monoterapia 
e doentes tratados com associações que incluem a 
hidroclorotiazida. “O estudo teve como objetivo intro-
duzir, nestes três grupos de doentes, uma associação 
fixa de modulador do sistema renina-angiotensina-
-aldosterona com antagonista dos canais de cálcio, 
conforme estipulado nas guidelines1-3”, explica o Prof. 
Jorge Polónia, primeiro autor do estudo e orador na 
sessão. 

Quanto à metodologia seguida, o Dr. Raul Marques 
Pereira, especialista em Medicina Geral e Familiar (MGF) 
no Agrupamento de Centos de Saúde Alto Minho, em 
Viana do Castelo, e coautor do estudo, elucida que 

 
112h30 – 13h30 SALA

Contributo da investigação científica  
para o controlo da hipertensão arterial 
Na sessão patrocinada pela Recordati, serão apresentados, em primeira mão, os resultados de um estudo sobre  
o controlo da hipertensão arterial (HTA) no âmbito dos cuidados de saúde primários (CSP). Também estarão  
em destaque o seguimento rigoroso dos doentes hipertensos e a associação de candesartan com amlodipina  
em comprimido único como estratégias para maior controlo da HTA em Portugal. 

  Pedro Bastos Reis

“foram envolvidos cerca de 100 médicos de MGF e 
1230 doentes, dos quais chegaram ao final do estudo 
cerca de 800”. Ao longo de 12 semanas, as principais 
guidelines1-3 foram aplicadas “de forma muito robusta” e, 
dentro dos consensos existentes, “os médicos tiveram 
liberdade na prescrição terapêutica”. 

Nesse período, cada doente foi visto três vezes pelo 
médico, que tinha o objetivo de baixar a pressão arte-
rial (PA) para valores inferiores a 140/90 mmHg. Quanto 
à terapêutica, Raul Marques Pereira destaca “o recurso 
a associações de fármacos em comprimido único para 
aumentar a adesão dos doentes ao tratamento4”. 

Em termos de resultados, nos três grupos de doen-
tes, verificou-se uma taxa de controlo global da HTA de 
cerca de 85%, sendo que a maioria dos doentes foram 
medicados com a associação fixa de candesartan com 
amlodipina. “Constatámos uma ótima adesão a esta 
toma única diária de dois fármacos em comprimido 
único e foram raríssimos os doentes que reportaram 
efeitos secundários. Esta associação é cada vez mais 
utilizada devido à sua eficácia com bom perfil de 
tolerabilidade”, realça Raul Marques Pereira. 

Sucesso no controlo da PA  
com candesartan/amlodipina   
Sobre a terapêutica mais utilizada no estudo, Jorge  

Polónia refere as características diferenciadoras 
do candesartan relativamente a outros an-
tagonistas dos recetores da angiotensina II 
(ARA II), sobretudo a sua “longa duração de 
ação, com efeito nas 24 horas5, e as provas da-

das na proteção cardiovascular e renal6”. Relativamente 
à amlodipina, o internista na Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano afirma que 
este fármaco se destaca de outros antagonistas dos 
canais de cálcio (ACC) pelo seu “efeito di-hidropiridínico 
e de proteção cardiocerebrovascular7,8”. Em suma,  
“o candesartan e a amlodipina em comprimido único 
têm um efeito sinérgico, nomeadamente ao nível da 
proteção cardiocerebrovascular9,10”. 

Remetendo para as guidelines internacionais, Jorge 
Polónia salienta que “a associação fixa de ARA II com 
ACC deve ser iniciada em baixas doses, que podem 
ser aumentadas posteriormente, caso necessário para 
obter maior controlo da PA1-3”. Essa foi, de resto, a es-
tratégia seguida no estudo que vai ser apresentado na 
sessão, no qual “a elevada taxa de controlo se deveu 
à terapêutica com associação fixa, mas também à 
proximidade entre médicos e doentes, que foi de-
terminante”, conclui o preletor. 

A sessão encerrará depois de um momento de 
discussão sobre as oportunidades e as dificuldades 
da investigação científica nos CSP, no qual, além da 
moderadora e dos dois oradores já referidos, também 
intervirá o Dr. Miguel Cancela, especialista de MGF na 
USF Moliceiro, em Aveiro.  

Referências: 1. Williams B, et al. J Hypertens. 2018;36(10):1953-2041. 
2. Whelton PK, et al. Hypertension. 2018;71(6):1269-1324. 3. Unger 
T, et al. J Hypertens. 2020;38:982-1004. 4. Bramlage P, et al. J Clin 
Hypertens. 2018;20:705-715. 5. Lacourcière Y, Asmar R. Am J Hypertens. 
1999;12:1181-1187. 6. Cernes R, et al. Risk Manag. 2011;7:749-759.  
7. Dahlof B, et al. Lancet. 2005;366:895-906. 8. Weber MA, et al. J Am Coll 
Cardiol. 2010;56(1):77-85. 9. Koyanagi R, et al. J Cardiol. 2013;62(4):217-
-223. 10. Yamaguchi J, et al. Am J Cardiol. 2010;106:819-824. 

Resultados do 
novo estudo sobre 
o controlo da 
HTA em Portugal 
comentados em 
vídeo

Números do estudo 
12 semanas de duração, com 3 
consultas de cada doente com o seu 
médico de MGF (visita inicial, à 6.ª 
semana e à 12.ª semana)

85% de taxa de controlo médio da 
HTA verificada às 12 semanas, nos 
três braços do estudo,  após mudança 
do tratamento para associação fixa 
em comprimido único 

50% dos doentes terminaram o 
estudo medicados com a dose de 8/5 
mg de candesartan/amlodipina, 26% 
com 16/5 mg e 23% com 16/10 mg 

Dados fornecidos pelo Prof. Jorge 
Polónia. 
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Comentários em vídeo  
sobre a iniciativa da SPH  
para aumentar o controlo  
do HTA

“Os eventos cardiovasculares 
são a principal causa de 
morte em Portugal, em 
grande parte pela HTA, 

tendo-se verificado um agravamento da situa-
ção devido à pandemia de COVID-19.” Quem o 
diz é o Prof. Luís Bronze, lançando o mote para a 
“Iniciativa nacional para melhorar o controlo da 
HTA”, que será apresentada nesta conferência.  
“A iniciativa vai materializar-se, por exemplo, em 
ações de formação vocacionadas para os médicos 
e ações de sensibilização junto da comunidade”, 
antecipa o presidente da SPH. 

Esta iniciativa contará com o apoio da Servier 
e irá decorrer “ao longo de quatro a seis anos”. 
“Queremos que seja o primeiro passo para que, 
no futuro, os níveis de mortalidade cardiovascular 
reduzam através do incremento do controlo da 
pressão arterial [PA]”, afirma o cardiologista na 
Marinha Portuguesa e docente na Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. 

Iniciativa da SPH para melhorar  
o controlo da pressão arterial
Aperfeiçoar a relação médico-doente, combater a inércia médica e promover a literacia em saúde junto das 
populações são algumas das estratégias a seguir para aumentar o controlo tensional nos doentes hipertensos. Nesse 
sentido, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) vai lançar uma iniciativa a nível nacional, cujos detalhes serão 
revelados nesta sessão, na qual também vão ser apresentados números e definidas metas no âmbito do controlo da 
hipertensão arterial (HTA).

  Pedro Bastos Reis

De acordo com Luís Bronze, melhorar o  
controlo tensional assenta em três pressupos-
tos genéricos. O primeiro, passa pela garantia 
de que os doentes hipertensos percebem os  
riscos da doença, através do aumento da literacia 
em saúde, e têm acesso a cuidados de saúde, 
sendo que “a medição da PA, por exemplo, pode 
ser assegurada por profissionais de saúde não 
médicos”.

Já o segundo aspeto, consiste no cumprimento 
das guidelines por parte dos clínicos que seguem 
os doentes hipertensos, “limitando a inércia  
médica”. “Por fim, acreditamos que é necessário, 
para efetivamente combater a inércia médica, 
muito dependente da boa relação entre médico 
e doente, alertar para que, nas doenças crónicas, 
o tempo do médico é fundamental”, assevera 
o preletor. 

Sobre este último aspeto, o presidente da SPH 
deixa alguns conselhos: “Devemos transmitir 
ao doente que, para este ter uma vida longa 
e saudável, tem de manter os valores da PA  
controlados o maior tempo possível. Se dis-
sermos simplesmente que é preciso atingir  
determinado valor-alvo, os doentes não vão 
valorizar aquele objetivo da mesma forma.”

Espaço para melhoria
O ponto da situação relativamente ao controlo 
da HTA em Portugal será feito pelo Dr. Pedro 
Damião, que vai apresentar alguns dos dados 
mais recentes relativamente ao controlo desta 
patologia crónica, partindo de dados institu-
cionais. “Precisamos de aumentar a percenta-
gem de doentes hipertensos com a doença  
controlada, porque a realidade nacional de-
monstra que há espaço para melhoria”, introduz 
o coordenador da Unidade Saúde Familiar (USF) 
Fénix de Aveiro, reservando a divulgação dos 
números para a sua apresentação.

Quanto aos aspetos a melhorar, Pedro Damião 
defende que a motivação, tanto dos doentes 
como dos médicos, é “o aspeto mais importante”. 
“Temos a obrigação de o fazer, uma vez que a 
HTA continua a ser uma das principais causas 
de morte cardiovascular, e qualquer melhoria 
nesta área é palpável, nomeadamente através 
da diminuição de acidentes vasculares cere-
brais, enfartes do miocárdio ou de doentes 
com patologia coronária”, salienta o secretário-
-adjunto da SPH.

Nesse sentido, considera essencial definir 
metas que ajudem a motivar os profissionais de 
saúde. “Seria excelente conseguirmos ter 70% 
dos doentes hipertensos controlados. É uma 
meta que parece concretizável em termos de 
doentes em seguimento”, adianta o preletor. 
“Estamos permanentemente a melhorar, por-
tanto, se atingirmos os 70%, a seguir vamos 
querer 75% ou 80% de doentes controlados. 
Haverá sempre aspetos a otimizar”, reitera.

Para motivar os doentes, Pedro Damião  
releva a importância de investir numa melhor 
relação médico-doente, dando como exemplo 
os benefícios da telemedicina, que começou 
a ganhar importância durante a pandemia.  
Posto isto, o coordenador da USF Fénix de 
Aveiro conclui que “os médicos devem motivar 
os doentes, definir estratégias – como o recurso 
a associações fixas para diminuir o número de 
comprimidos a tomar – e explicar claramente 
o que acontece perante incumprimento da  
terapêutica”. “Desta forma, tornamos o doente 
num aliado a longo prazo.”  

15h30 – 16h30 SALA
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A sessão conjunta entre a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) e a 
Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar (APMGF) é, segundo 

a Dr.ª Rosa de Pinho, uma “oportunidade para  
resumir os principais temas analisados ao longo 
do congresso”. “Na prática clínica, muitos casos 
não encaixam nas guidelines, existindo dificuldade 
em abordar estas questões no dia-a-dia. Por essa  
razão, este representa o momento indicado para o 
fazermos”, sublinha a presidente do 17.º Congresso 
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
e presidente-eleita da SPH.
Para este evento, optou-se por um registo diferente 
do de outras edições. “Escolhemos um formato 
que permite tocar mais temas e apresentar mais 
casos clínicos em pouco tempo, através 
de um sistema de televoto, em que 
a assistência terá a possibilidade 
de responder a questões com  
opções múltiplas”, ante-
cipa Rosa de Pinho. “De-
pois, serão apresentadas 
as respostas, tendo por 
base a evidência cientí-
fica existente”, acrescenta 
a também moderadora da 
sessão e coordenadora da 
Unidade de Saúde Familiar (USF) 
Vale do Vouga, em São João da Ma-
deira. Apesar da alteração no formato, os  
objetivos são os de sempre: apostar na formação e 
na otimização dos cuidados ao doente hipertenso. 
“Queremos focar os aspetos clínicos fundamen-
tais na área da hipertensão arterial [HTA]. Além 

disso, vamos rever alguns conceitos e 

 
1

Moderadores antecipam 
alguns dos temas a discutir  
na sessão de televoto

  Pedro Bastos Reis

18h00 – 19h00 SALA

Aspetos clínicos fundamentais  
no doente hipertenso
A sessão de vinhetas clínicas consistirá na apresentação de vários casos clínicos que servirão de mote para a interação 
com a audiência, que irá responder a questões sobre os mesmos através de televoto. Discutir e apresentar evidência 
científica relacionada com o acompanhamento do doente hipertenso é o objetivo desta mesa-redonda direcionada, 
principalmente, aos internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar (MGF).

perceber os sinais a 
que devemos estar 
atentos nas nossas 
consultas, tendo 
em consideração 
as condicionantes 
do nosso trabalho, 
nomeadamente o 
pouco tempo de 
que dispomos e o 
número elevado 
de utentes que  
seguimos”, afirma o 
Dr. Nuno Jacinto, pre-
sidente da APMGF e moderador da mesa-redonda.  
De acordo com o também especialista em MGF 

na USF Salus, em Évora, com esta sessão pre-
tende-se “definir estratégias para um 

melhor acompanhamento dos doen-
tes hipertensos, tratando-os de 

forma mais eficaz e prevenindo 
complicações futuras”.

Da monitorização  
à cronoterapia 

Sobre os temas que vão cons-
tar dos casos clínicos, Rosa de 

Pinho e Nuno Jacinto antecipam a 
abordagem à adesão terapêutica e à 

inércia médica, sem esquecer a referen-
ciação a outras especialidades, como a Medicina 

Interna e a Cardiologia, ou os diversos desafios a 
nível do diagnóstico da HTA. “Temos de perceber 
que a pressão arterial [PA] que medimos no con-
sultório, muitas vezes, tem um significado redu-
zido, já para não falar da tradicional ‘HTA da bata 

1. Mackenzie IS, et al. Lancet. 2022;400(10361):1417-1425.

branca’”, alerta Nuno Jacinto. “Daí a importância 
de sabermos quando devemos pedir a monoto-
rização ambulatória da PA ou a automedição da 
PA”, acrescenta Rosa de Pinho. 

Outros dos temas quentes da sessão será o 
debate em torno da cronoterapia. “Houve alguns 
estudos que indicavam que poderia haver be-
nefício de aplicar o tratamento anti-hipertensor 
sobretudo à noite. Contudo, essa tese tem sido 
contestada e há nova evidência a ser considerada”, 
contextualiza Nuno Jacinto. Entre os novos estu-
dos na área, Rosa de Pinho releva os resultados do 
ensaio clínico TIME1, que “demonstrou não existir 
diferença significativa em termos de redução de 
eventos cardiovasculares nos doentes que tomam 
os comprimidos de manhã comparativamente 
aos que tomam à noite1”. “O mais importante é o 
doente cumprir a terapêutica, num horário em que 
consiga conciliar a toma com as suas atividades 
do dia-a-dia”, realça a especialista. 

Nesta sessão, também será focada a relação 
dos anticontracetivos com a HTA. “A quantidade 
de mulheres que tomam anticontracetivos orais 
é muito grande. Como é que isso influencia a PA? 
Nas mulheres que já têm HTA ou que são obesas, 
deveremos prescrever esses fármacos?”, questiona 
Rosa de Pinho, reservando as respostas para a 
sessão de vinhetas clínicas.  

Aproximação à MGF
Uma das prioridades do mandato da presidente-eleita da SPH será continuar a di-
namizar a aproximação à MGF. “A APMGF é a associação mais representativa dos 
médicos de família em Portugal e a SPH, obviamente, quer manter esta parceria, 
aumentando ainda mais a intensidade da formação para os colegas da MGF”, afirma 
Rosa de Pinho. Uma “mais-valia” que é subscrita por Nuno Jacinto: “A HTA está 
muito presente na prática clínica diária dos médicos de família. Por isso, o caminho 
só poderá ser o estreitamento de relações entre a APMGF e a SPH, nomeadamente 
ao nível de grupos de trabalho e de elaboração de recomendações para todos aqueles 
que seguem doentes hipertensos.” 
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2SALA Várias faces da HTA e novas 

evidências no tratamento
A hipertensão arterial (HTA) da bata branca,  
a relação da HTA com a espiritualidade, 
as novas evidências sobre microbiota e os 
resultados do estudo TIME1 no âmbito da 
cronoterapia são os temas em debate no 
Simpósio Luso-Brasileiro, que decorre no final 
desta tarde. Em baixo, os oradores partilham  
as ideias-chave das respetivas apresentações.

Destaques em vídeo com os oradores  
do Simpósio Luso-Brasileiro

18h00 – 19h00 
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HTA DA BATA BRANCA – TRATAR OU NÃO?

“A HTA da bata branca ocorre quando o doente vai ao consultório e, pela ansiedade ou receio da consulta, apresenta valores de pressão  
arterial [PA] elevados (≥ 140/90 mmHg) e fora do consultório, no dia-a-dia, os valores estão normais (<130/80 mmHg). É uma situação 

bastante comum, principalmente nos idosos. A nossa grande dúvida é se a HTA da bata branca representa um fator de risco. A par disso, também 
é muito discutido se devemos ou não tratá-la do ponto de vista farmacológico. É essa a questão que vou abordar durante o simpósio, susten-
tando-me em alguns trabalhos que estamos a desenvolver na Universidade Federal de São Paulo. Analisando alguns dos estudos já efetuados, 
na minha óptica, os doentes sem lesão de órgão-alvo que apresentam HTA da bata branca devem ser tratados apenas com alterações no estilo 
de vida. No entanto, devemos acompanhá-los de perto, uma vez que é muito frequente que, mais tarde, evoluam para uma situação de HTA,  
necessitando, então, de intervenção farmacológica.” Prof. Rui Póvoa, docente de Cardiologia e responsável pelo Setor de Hipertensão Arterial  
da Universidade de São Paulo, no Brasil

HTA E ESPIRITUALIDADE

“Como todos sabemos, a PA é variável, submetendo-se a muitos estímulos [hormonais, prática de atividade física, sonhos, pensamentos, entre 
outros]. Tendo essa variabilidade em consideração, começa-se a perceber que a espiritualidade poderá ter um papel relevante no controlo 

dos níveis de PA. Aliás, existem estudos robustos que demonstram que sentimentos negativos, como a raiva e o rancor, aumentam a PA. Se esses 
sentimentos existirem de forma frequente e intensa, o indivíduo pode tornar-se hipertenso, principalmente se tiver outros fatores de risco associados. 
Há também estudos que mostram que o otimismo se associa a menores valores de PA. Assim, existem formas de tratar, ao nível da espiritualidade, 
os sentimentos negativos e consequentemente reduzir os valores de PA. Uma delas consiste na meditação, sendo as modalidades mais comuns a 
mindfulness e a meditação profunda. Alguns destes estudos, que vou apresentar no simpósio, estão ainda numa fase inicial, mas outros apresentam já 
resultados promissores.” Prof.ª Lucélia Magalhães, coordenadora da Medicina FTC Eunápolis e diretora técnica do Centro Integrado de Ensino 
e Saúde da Medicina FTC, ambos no Brasil

CRONOTERAPIA NA ABORDAGEM DA HTA

“O perfil circadiano anormal da PA está associado ao agravamento do risco de eventos cardiovasculares. Múltiplos ensaios clínicos tentaram 
provar que dar a medicação anti-hipertensora à noite poderia ser benéfico, mas nenhum mostrou resultados favoráveis e significativos, com 

exceção de dois estudos do mesmo grupo de Vigo – um publicado em 2010 e outro em 2020 –, cujos resultados têm sido fortemente questionados 
por críticas ligadas às questões metodológicas. Em outubro de 2022 foi, então, publicado o estudo TIME1, realizado no Reino Unido, envolvendo mais 
de 21 000 doentes hipertensos aleatorizados para que metade fizesse a medicação toda de manhã e a outra metade à noite1. O tempo médio de 
seguimento foi seis anos, chegando aos dez em alguns doentes1. Este estudo mostrou que não existe diferença absolutamente nenhuma em dar a 
medicação toda de manhã ou toda à noite1. Assim sendo, uma vez que múltipla evidência demonstra que dar a medicação de manhã ajuda na adesão 
à terapêutica, devemos manter este período como referência, até pelos potenciais riscos, que não são bem conhecidos, de dar a medicação toda 
à noite.” Dr. Fernando Pinto, cardiologista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, Santa Maria da Feira

MICROBIOTA E DOENÇA CARDIOVASCULAR

“Uma vez que continuamos com dificuldades em conseguir controlar todos os doentes hipertensos, torna-se relevante a procura de outras vias ou 
mecanismos para o seu tratamento. E neste contexto, parece existir alguma evidência na relação entre a microbiota e a regulação da PA. Há diversos 

trabalhos interessantes, alguns já com vários anos, nomeadamente em modelos animais, que levam a crer que a microbiota possa ser um marcador de HTA. 
Não sendo a microbiota universal para todos os indivíduos, o que os trabalhos, tanto em modelos animais como algumas experiências em humanos, têm 
mostrado é que parece haver uma alteração da microbiota nos hipertensos. Inclusivamente, verificou-se em estudos com ratos, que após o transplante fecal 
de animais hipertensos para animais normotensos, estes últimos tornaram-se hipertensos. Neste âmbito, existe muita investigação, inclusive um grupo de 
trabalho no National Heart, Lung, and Blood Institute, nos Estados Unidos, mas digamos que não é totalmente conhecida a relação entre a microbiota e a HTA.”  
Dr. Fernando Martos Gonçalves, coordenador do Serviço de Medicina Interna do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures

Prof. Rui Póvoa, Prof.ª Lucélia Magalhães, Dr. Fernando Pinto, Dr. Fernando Martos Gonçalves,  
Prof. Luís Bronze (moderador) e Dr. Carlos Alberto Machado (moderador)

https://esferadasideias.pt/Revista/NoticiasDiarias/Hipertensao/2023/Pag-16.html


Várias faces da HTA e novas 
evidências no tratamento

PUBLICIDADE



Ver mais fotografias

A sessão 2 do curso de HTA e RCVG 
irá começar com a intervenção do  
Dr. Manuel de Carvalho Rodrigues 
sobre fibrilhação auricular (FA). De 

acordo com o cardiologista no Centro Hospita-
lar Universitário Cova da Beira/Hospital Pêro da 
Covilhã, a FA e a hipertensão arterial (HTA) são “duas 
entidades nosológicas cuja prevalência aumenta 
com a idade”. Nesse sentido, segundo o preletor, a 
grande questão que se coloca na abordagem dos 
doentes com as duas patologias é se, de facto, “a 
FA e a HTA podem ser tratadas da mesma forma 
que são nos doentes que só têm uma das doenças”.

A esse respeito, Manuel de Carvalho Rodrigues 
defende que, apesar de a base de tratamento 
ser a mesma, “existem algumas especificidades 
que devem ser contempladas”, de acordo com 
a evidência das guidelines. “No tratamento da 
FA no doente hipertenso, pretende-se alcançar 
um ritmo sinusal ou tentar manter a fibrilhação 
apenas com controlo de frequência”, explica.  
Neste último caso, deve-se recorrer, por exemplo, 

Patologia cardíaca no doente hipertenso

aos betabloqueantes, “que vão ajudar no trata-
mento da HTA ao mesmo tempo que auxiliam no 
controlo da frequência cardíaca”. Por outro lado, 
não se deve esquecer “a utilização dos inibido-
res do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
[SRAA] e dos anticoagulantes”.

Um dos objetivo do cardiologista para esta  
sessão passa, também, por sensibilizar a assistên-
cia para a importância de “garantir que o doente 
com FA e HTA não perde qualidade de vida”.  
“Temos de explicar os possíveis desfechos asso-
ciados à falta de controlo destas doenças conco-
mitantes, incentivando a adesão à terapêutica, 
pois só assim o doente conseguirá viver com elas 
como se não existissem”, conclui.

Insuficiência cardíaca
Por sua vez, o Dr. Fernando Pinto irá explicar 
como deve ser feita a abordagem da insuficiência  
cardíaca (IC) no doente hipertenso. “Em primeiro 
lugar, recordo o papel que a HTA tem na etiopato-
genia da IC, sendo uma das suas principais causas, 

de forma direta ou através de outros eventos, como 
a doença coronária, que leva à necrose de parte do 
músculo”, introduz. Assim, o cardiologista no Cen-
tro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital 
de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, defende 
que “tratar a HTA é a melhor maneira de prevenir 
o desenvolvimento de IC, sendo fundamental o 
diagnóstico precoce desta doença”.

De acordo com Fernando Pinto, a IC está a  
“crescer de forma exponencial, tendo um prog-
nóstico altamente negativo”. “Os doentes são cada 
vez mais idosos, com mais patologia coronária e 
valvular, muitas vezes sem possibilidade de corre-
ção pelas comorbilidades”, explica, justificando a 
necessidade de esclarecer as particularidades no 
tratamento desta população, sendo este um dos 
principais focos da sua apresentação.

“Os fármacos que utilizamos em primeira linha 
no tratamento dos hipertensos com IC são os  
inibidores da enzima de conversão da angiotensina. 
Na primeira associação, ao contrário do que sucede 
nos restantes hipertensos, deverá ser incluído um 
betabloqueante, um dos fármacos obrigatórios no 
tratamento da IC nos doentes sem contraindicação 
para esta opção terapêutica”, nota o preletor.

Por outro lado, o cardiologista salienta que 
alguns dos fármacos utilizados no tratamento 
da IC, como os inibidores do cotransportador 
sódio-glicose 2 (SGLT2),“permitem, em muitos 
casos, a diminuição da dose de diuréticos para 
a HTA e dos inibidores da neprilisina, que, pela 
modulação SRAA, reduzem a pressão arterial”. 
“Ao invés, os antagonistas dos canais do cálcio 
devem ser utilizados com maior precaução, em 
particular nos doentes com IC com fração de ejeção 
reduzida, porque podem condicionar um agra-
vamento dessa função”, conclui Fernando Pinto. 

 Marta Carreiro

Preletores partilham em 
vídeo algumas das principais 
mensagens das suas 
apresentações
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Hipertensão arterial no mundo
É este o mote da mesa-redonda que irá analisar a relação da hipertensão arterial (HTA) com a mortalidade 
cardiovascular, nomeadamente nos países em desenvolvimento, com especial foco na realidade de Moçambique. 
Noutro âmbito, será também discutido o impacto desta doença crónica na economia dos países, com especial atenção 
para o caso português. Fique com algumas das ideias que irão guiar as apresentações de cada preletor.

1. O’Donnell MJ, et al. Lancet. 2016;388(10046):761-775.

 
29h00 – 10h00 SALA

HTA E MORTALIDADE CARDIOVASCULAR

“Está a ocorrer um processo de transição epidemiológica nos países subdesenvolvidos, que anterior-
mente tinham uma predominância de doenças infecciosas e que agora começam a ter uma grande 

influência de doenças crónicas. A HTA, sendo o principal fator de risco de morbilidade e mortalidade a 
nível mundial, foi talvez a primeira patologia a aparecer nestes países, em alguns casos muito antes da 
dislipidemia ou da obesidade. Isso tem um padrão de consequências diferente do que neste momento 
está estabelecido nos países desenvolvidos.

Por exemplo, enquanto nos países desenvolvidos a mortalidade cardiovascular está fundamentalmente 
associada à cardiopatia isquémica, ao enfarte do miocárdio e à angina de peito, os efeitos da HTA mal 
controlada nos países subdesenvolvidos têm como principal consequência o acidente vascular cerebral 
[AVC], em particular o hemorrágico. Ora, o AVC hemorrágico, comparativamente ao isquémico, tem uma 
taxa de mortalidade muito superior. Nesse sentido, fizemos um estudo em Moçambique que consistiu 
no registo dos casos de AVC que ocorreram durante um ano na cidade de Maputo. Dos dados coletados, 
aferimos que a percentagem de AVC hemorrágicos é de cerca de 40%, quando a média mundial ronda 
os 10%. 

Já no estudo INTERSTROKE1, feito com casos-controlo de todo o mundo, e no qual também partici-
pámos, foi possível verificar o padrão da realidade em África comparativamente ao resto do mundo: 
em África, o AVC ocorre dez anos mais cedo e a percentagem de AVC hemorrágicos é muitíssimo 
maior, assim como a mortalidade1. Este ‘adormecimento’ dos políticos em relação às doenças crónicas em África, na minha opinião, irá conduzir 
a um desastre. Assim, é necessário que as pessoas reconheçam que, em África, estas doenças são já um problema importante de Saúde Pública.” 
Prof. Albertino Damasceno, ex-diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Central de Maputo e professor catedrático na Faculdade  
de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, ambos em Moçambique 

IMPACTO ECONÓMICO

“No que diz respeito à relação que existe entre a HTA e a economia, sabe-se que há uma associação 
bem estabelecida entre o produto interno bruto (PIB) de um país e a expectativa de vida dos 

cidadãos. No entanto, a evidência também demonstra que não é nos países em que se gasta mais em 
Saúde que se vive mais. Por exemplo, os Estados Unidos da América gastam muito mais que Portugal 
em termos percentuais do seu PIB e a expectativa de vida é de menos cinco anos do que em Portugal. 
Nesse aspeto, Portugal é um dos países com maior expectativa de vida em função da percentagem do 
PIB que é atribuída à Saúde.

Por outro lado, ao pensarmos nesta relação, temos de equacionar o impacto da doença crónica na 
economia de um país, nomeadamente a percentagem de dias de vida útil que são perdidos com a inca-
pacidade. Isso é muito importante, uma vez que a morte por doença cardiovascular ocorre sobretudo em 
idades mais avançadas. Esta questão torna-se mais problemática nos casos de manifestação da doença 
cardiocerebrovascular até aos 65 anos, quando se dá a morte prematura. Essa, afeta a economia, mas 
ainda assim não tanto quanto a incapacidade provocada pela doença. Na minha apresentação, vou 
mostrar como é que isso se relaciona com o PIB afeto às despesas em Saúde.

Neste âmbito, importa ressalvar que do Orçamento do Estado para a Saúde, em Portugal, apenas 
2% do valor é destinado à prevenção – os restantes 98% destinam-se à doença. Posto isto, e tendo 
noção que em Portugal a HTA é o principal fator de risco para doenças cardiocerebrovasculares, o pa-
radigma atual dos gastos em Saúde só poderá alterar-se se começarmos a olhar mais para a prevenção, de modo a impedir as manifestações de 
doença prematura, responsáveis por desencadear incapacidade, que é o que mais afeta o nosso país.” Prof. Luís Martins, diretor do Serviço  
de Cardiologia do Hospital-Escola da Universidade Fernando Pessoa, em Gondomar 

Excertos das 
entrevistas em 
vídeo com os  
dois oradores
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  Diana Vicente

De acordo com a Dr.ª Andreia Mamede, 
diretora do Serviço de Cardiologia no 
Hospital das Forças Armadas/Polo de Lis-
boa, a HTA resistente caracteriza-se “por 

valores de pressão arterial acima dos 140/90 mmHg 
em doentes que estão a fazer uma terapêutica tripla 
otimizada, na qual um dos fármacos é diurético”. “Esta 
é uma doença que pode ter uma causa secundária, 
como a apneia do sono ou a ingestão de fármacos 
que contribuem para a subida da pressão arterial (PA), 
tornando-a resistente ao tratamento”, explica.

O prognóstico, por sua vez, “é muito reservado 
quando a doença não é controlada, não só em relação 
ao aumento das lesões dos órgãos-alvo, mas também 
devido a uma maior morbimortalidade cardiovas-
cular, cerebrovascular e renal”. Por isso, a preletora 
sublinha a importância de “encaminhar estes doentes 
para clínicos da área da HTA ou mesmo para centros 
especializados”.

Por outro lado, Andreia Mamede afirma que “a 
maior parte das hipertensões chamadas resistentes 
não o são verdadeiramente”, referindo-se aos casos de 
HTA pseudo-resistente. Uma causa que pode estar a 
provocar esta condição “é a não adesão à medicação”. 
Podem ser várias as razões que levam o doente a não 
cumprir o tratamento, “algumas das quais financeiras, 

 
110h00 – 11h00 SALA

Estratégias para lidar com a HTA resistente
Considerada o maior desafio para os profissionais de saúde que lidam com doentes hipertensos, a hipertensão arterial 
(HTA) resistente tem várias causas que podem justificar o seu aparecimento. É uma doença em que tanto o diagnóstico 
como o tratamento se distinguem pelas diversas dificuldades associadas. Por isso, nesta mesa-redonda serão exploradas 
várias estratégias a adotar para se poder identificar e controlar a doença.

embora atualmente se coloque menos esse problema 
relacionado com os anti-hipertensores, uma vez que 
o preço está bastante democratizado”. 

Tem um impacto superior “o receio dos efeitos 
secundários do medicamento, muitas vezes 
infundado, em detrimento do medo das 
próprias consequências da HTA não 
controlada”. A cardiologista refere 
que, por se tratar de uma doença 
crónica, “o doente acaba por se 
‘cansar’ de tomar os fármacos e 
muitas vezes desiste ou, se a PA 
estiver controlada, acha que não 
precisa de continuar a fazer a tera-
pêutica.” 

Acrescem os fatores psicológicos, “por-
que se o doente está mais ansioso ou deprimido, 
ou se toma muitos medicamentos, a probabilidade de 
deixar a terapêutica é maior”. Neste âmbito, Andreia 
Mamede defende que “é melhor dar um menor nú-
mero de comprimidos, o que em termos psicológicos 
influencia muito o doente”.

A preletora destaca também a própria inércia do 
médico como outra causa importante de HTA pseudo-
-resistente. “Por vezes temos alguma relutância 
em aumentar o número ou a dose dos fármacos 
e pensamos que não se consegue baixar a PA.” 

Estratégias no tratamento
Na mesma linha de pensamento, o Prof. Jorge Polónia 
afirma que “a HTA resistente é o maior desafio para 
quem lida com a doença, principalmente devido às 
suas múltiplas causas, que impõem diversas dificul-

dades no diagnóstico”. Neste âmbito, o consultor 
de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano abordará 
estratégias que podem ser adotadas para detetar 
e controlar a doença.

No que diz respeito ao diagnóstico, o preletor 
destaca a contribuição da monitorização ambula-
tória da PA e da automedição da PA para distinguir 
HTA resistente de pseudo-resistente. “Por exemplo, 
a MAPA de 24 horas permite despistar o diagnóstico 
de HTA da bata branca ou do efeito bata branca, 
que muitas vezes levam a um diagnóstico de HTA 
resistente que, de facto, não existe.” 

Do ponto de visto do tratamento, o Prof. Jorge 
Polónia apresentará a possibilidade de “alguns doen-
tes conseguirem ter a sua HTA resistente controlada 
com uma redução significativa da ingestão de sal”. 
Outra estratégia diagnóstica é a toma da medicação 
de forma vigiada. “As pessoas são submetidas, du-
rante uma semana, a uma terapêutica monitorizada 
por um técnico, fazendo depois a MAPA”, explica.  
Os resultados provenientes da aplicação desta técnica 
na Unidade Local de Saúde de Matosinhos revelam 
que “metade das pessoas que utilizam este método e 

que eram resistentes, à partida, deixam de o ser”. 
Jorge Polónia também falará da “pos-
sibilidade de acrescentar uma tera-

pêutica adicional aos três fármacos 
instituídos no diagnóstico, como 
a espironolactona, a amilorida ou 
alguns betabloqueantes”. “Mostra-
mos recentemente que o exercício 

físico moderado pode reduzir signi-
ficativamente a pressão arterial em 

doentes com HTA resistente2”, afirma. 
Há ainda uma última hipótese, relacionada 

com a desenervação renal, “que poderá ser uma 
mais-valia em doentes hipertensos resistentes, es-
tando esta técnica já consignada nas diretrizes das 
diferentes guidelines”. 

Referências: 1. Townsend R. R. et al. Lancet. 2017;390(10108):2160-
-2170. 2. Susana Lopes, et al. JAMA Cardiol. 2021;6(11):1317-1323.

…a hipertensão resistente atinge um 
em cada dez doentes com hipertensão 
arterial? 

Sabia que…

Comentários dos 
oradores sobre alguns 
dos desafios inerentes 
à HTA resistente
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A sessão começará com a partilha 
da perspetiva hospitalar. Enquanto 
coordenadora da consulta de HTA 
sistémica do Centro Hospitalar de 

Entre o Douro e Vouga, a Dr.ª Heloísa Ribeiro irá 
apresentar aquela que é a sua realidade, tendo 
em consideração os recursos que estão ao dispor 
dos profissionais desta instituição. “A consulta 
de HTA difere mediante o hospital em que está 
inserida, uma vez que os recursos disponíveis 
também variam de instituição para instituição”, 
começa por referir.

Na sua intervenção, a também secretá-
ria-adjunta da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão tentará chamar a 
atenção para o facto de a consulta 
hospitalar de HTA se apresentar 
“como um local no qual existe 
uma abordagem estruturada do 
doente hipertenso”. “Tal deve 
acontecer ao longo de todo 
o processo após o diagnóstico, 
através de uma correta estratificação 
do risco cardiovascular e de uma análise 
adequada da lesão de órgão mediada pela HTA 
e do tipo de intervenção necessária, seja ela far-
macológica ou não farmacológica”, acrescenta.

Heloísa Ribeiro destacará ainda a importân-
cia da abordagem multidisciplinar dos doentes 
hipertensos, na qual “não só importa a interven-
ção médica ao nível de diferentes especialidades, 
como também o envolvimento de enfermeiros e 
profissionais de Nutrição”. “O doente hipertenso 
é um doente crónico que, muitas vezes, tem ou-
tras comorbilidades que devem ser estudadas e 
que, em muitos casos, têm influência também 
no prognóstico.”

Nesse sentido, a internista considera que um dos 
passos mais importantes para 2023 será “começar 
a formação em HTA na Enfermagem”. “Melhorar a 
comunicação com o médico de família, de forma 

 
210h00 – 11h00 SALA

Oportunidades e desafios 
na consulta em 2023

Esta mesa-redonda procura discutir 
o presente e o futuro da consulta 
de hipertensão arterial (HTA) 
tanto em contexto hospitalar como 
ao nível dos cuidados de saúde 
primários (CSP). Nesse sentido, serão 
apontadas algumas novidades em 
termos de diagnóstico e seguimento, 
assim como vários dos desafios que 
persistem e possíveis formas de os 
mitigar.

a torná-la dinâmica e bidirecional” é outra das 
prioridades elencadas pela internista (ver caixa).

Perspetiva dos CSP
Ficará à responsabilidade da Dr.ª Joana Silva 
Monteiro, membro da direção do Colégio da 

Especialidade de Medicina Geral e Fami-
liar (MGF) da Ordem dos Médicos, 

partilhar a perspetiva dos CSP.  
A preletora começa por eviden-

ciar que a relação dos médicos 
de família com os doentes é 
“longitudinal”. “Nós começa-
mos a seguir as pessoas muito 

antes de surgir a doença, e aca-
bamos por estar lá no momento do 

diagnóstico, com tudo o que isso 
implica, desde logo a comunicação 

de uma notícia, que muitas vezes é má, e a 
consequente explicação de que, por ser hi-
pertenso, o doente tem de iniciar medicação.”

Desta forma, a também especialista em MGF 
na Unidade de Saúde Familiar Odisseia, na Maia, 
afirma que “os objetivos estabelecidos em termos 
de gestão, controlo e seguimento nos CSP são 
ligeiramente diferentes dos cuidados hospitala-
res”. Por exemplo, é, muitas vezes, em contexto 
de CSP que são feitas as recomendações sobre 
estilos de vida saudáveis, “tendo em considera-
ção o conhecimento daquela que é a realidade 
pessoal, familiar, psicológica e social do doente”.

Joana Silva Monteiro irá também incidir sobre 
as novas possibilidades em termos de diagnós-
tico e monitorização da HTA. “Temos assistido a 
uma imensa evolução tecnológica, contudo, a 
verdade é que temos poucos recursos disponíveis 
nas nossas unidades e centros de saúde”, lamenta. 
Ainda assim, considera que “o grande problema 
continua a ser a limitação de recursos humanos, 
tendo em conta que a abordagem da HTA deve ser 

multidisciplinar”. “Faltam-nos recursos sobretudo 
a nível de Nutrição e Psicologia na prescrição de 
exercício físico, além da necessidade de melhorar 
a articulação com os cuidados hospitalares que, 
neste momento, é deficitária.”

A preletora pretende ainda abordar as estraté-
gias para melhorar a adesão terapêutica. “Temos 
de perceber porque é que há doentes que não 
tomam os medicamentos ou os descontinuam 
passado algum tempo, apesar de levantarem as 
suas receitas”, alerta. E acrescenta: “Se tivermos 
uma intervenção mais multidisciplinar, aliada às 
combinações de vários fármacos num só compri-
mido, certamente que a adesão terapêutica irá 
melhorar, o que trará vantagens enormes para o 
controlo da HTA.” 

Mais pormenores sobre as 
apresentações da Dr.ª Heloísa 
Ribeiro e da Dr.ª Joana Silva 
Monteiro

  Marta Carreiro

Estratégias para lidar com a HTA resistente

Dinamizar a articulação  
entre cuidados de saúde
Num futuro próximo, ambas as preleto-
ras consideram relevante melhorar a ar-
ticulação entre os cuidados hospitalares 
e os CSP. Do ponto de vista hospitalar, 
Heloísa Ribeiro refere que “é importante 
trabalhar em conjunto com os CSP”.  
“O doente hipertenso vai ser maioritaria-
mente seguido pelo médico de família. 
O médico especialista surgirá pontual-
mente na sua vida, daí ser essencial o 
diálogo sobre o plano do doente, para 
que estejamos mutuamente atualizados 
sobre as mudanças na medicação. Tal 
permitirá fomentar uma comunicação 
eficaz entre cuidados, tendo em vista 
o melhor prognóstico e os melhores 
outcomes para cada doente.”

International Meeting on Hypertension and Global Cardiovascular Risk 

Congresso Português de Hipertensão 
    e Risco Cardiovascular Global

Sábado11Fevereiro 

10 de fevereiro de 2023

21

Dr.ª Heloísa Ribeiro e Dr. Lima Nogueira (moderador)

https://esferadasideias.pt/Revista/NoticiasDiarias/Hipertensao/2023/Pag-21.html


Declarações em vídeo dos 
moderadores e oradores   

Enquanto moderador, na introdução, o 
Prof. Luís Bronze partilhará uma breve 
reflexão sobre a importância da adesão à 
terapêutica no controlo da HTA. “Sendo a 

hipertensão o principal fator de risco cardiovascular, 
é essencial controlar a pressão arterial [PA], o que só 
é possível com uma correta adesão à terapêutica”, 
afirma o presidente da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão e cardiologista na Marinha Portuguesa.

Também moderador da sessão, o Prof. Jorge  
Polónia vai discutir se todos os doentes hiperten-
sos estão a ser tratados e da forma mais adequada.  
“Ao nível mundial, 59% das pessoas hipertensas ou 

estão diagnosticadas sem 
tratamento, ou nem se-

quer têm diagnóstico1”, 
sublinha o professor 
catedrático da Facul-
dade de Medicina 
do Porto e inter-
nista na Unidade 

Local de Saúde de 
Matosinhos/Hospital 

Pedro Hispano. 
Em Portugal, segundo o es-

tudo PHYSA2, “26% dos hipertensos não estão tratados 
e 44,3% dos doentes em tratamento não têm a PA 
controlada”. Jorge Polónia aponta a falta de adesão à 
terapêutica como um dos principais fatores que jus-

tificam o insuficiente controlo 

 
115h00 – 16h00 SALA

Sem adesão à terapêutica  
não existe controlo da PA

A importância da adesão à terapêutica no controlo do doente hipertenso é o tema em destaque na sessão patrocinada 
pela Tecnimede. Todos os doentes com hipertensão arterial (HTA) estão a ser tratados? E bem tratados? Estas são 
duas questões-chave da discussão, que apresentará o ponto de situação do seguimento destes doentes nos cuidados  
de saúde primários e estratégias para aumentar a taxa de controlo da HTA em Portugal. 

  Marta Carreiro

da HTA. “Sabemos que cerca de 40% dos hiperten-
sos abandonam a medicação ao fim de 12 meses.  
Tal deve-se ao facto de ainda existir um número 
significativo de doentes em monoterapia, 
ao contrário do que preconizam as 
guidelines, que aconselham o trata-
mento com uma associação fixa de 
dois fármacos de longa ação desde 
o início para a maioria dos doen-
tes. Assim se evitam riscos de não 
controlo da PA nas 24 horas com o 
uso intermitente da medicação com 
medicamentos de curta ação. ”

HTA nos cuidados de saúde primários
Em seguida, o Dr. Nuno Capela comentará a 
realidade nacional do seguimento dos doentes 
com HTA nos cuidados de saúde primários (CSP).  
Para tal, o especialista em Medicina Geral e Familiar 
na Unidade de Saúde Familiar Serpa Pinto, no Porto, 
recorrerá aos dados disponíveis na plataforma BI-CSP. 
“Esta ferramenta é acessível em qualquer zona do país 
e representa, de forma rápida, fidedigna e visualmente 
interessante, o que de facto fazemos em várias ver-
tentes dos CSP”, contextualiza.

No que diz respeito à HTA, “o BI-CSP permite  
visualizar o número concreto de pessoas com esta 
doença, sendo possível obter informação sobre o pa-
norama geral e ir detalhando até à realidade individual”. 
Nesse sentido, o preletor evidenciará de que forma 
esses números podem ser utilizados “numa perspetiva 
construtiva”. “A ideia é promover autoavaliações, ou 
seja, cada médico perceber em que ponto está, como 
segue os seus doentes e o que deve fazer, estando ao 
seu alcance, para melhorar o controlo da HTA”, resume 
Nuno Capela, notando que “os números mostram que 

o grau de controlo dos hipertensos em Portugal está 
longe do desejável”. Na sua apresentação, o médico 
de família também falará sobre o perfil de prescrição, 
evidenciando a proporção de pessoas com HTA que 
estão a ser tratadas com associações farmacológicas. 

Papel-chave das associações fixas
Na intervenção seguinte, o Dr. Fernando Pinto,  
cardiologista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e 
Vouga/Hospital de São Sebastião, abordará o que pode 
ser feito para aumentar a taxa de controlo da HTA em 
Portugal. Nesse âmbito, o orador recorda que, segundo 
as guidelines europeias3, “as associações farmacológicas 
são recomendadas para a maioria dos doentes hiper-
tensos como terapêutica inicial, incluindo um modu-
lador do sistema renina-angiotensina-aldosterona e 
um antagonista dos canais de cálcio ou um diurético3”. 

Ainda de acordo com as guidelines, as associações 
devem ser em comprimido único3, “evitando-se os es-
quemas complexos com vários comprimidos e tomas 
ao longo do dia, para otimizar a adesão ao tratamento”. 

Fernando Pinto acrescenta que “devem ser privile-
giados os princípios ativos com semivida 

longa e menos efeitos adversos”. Entre 
as opções com estas características, o 

preletor sublinha a associação fixa de 
azilsartan com clorotalidona como 
forma de aumentar a taxa de con-
trolo da HTA. “Os antagonistas dos 

recetores da angiotensina II [ARA II] 
e os diuréticos baixam eficazmente 

a PA e são bem tolerados na maioria 
dos doentes, obtendo uma redução dos 

eventos cardiovasculares3”, explica. 
Segundo Fernando Pinto, as guidelines referem que 

os ARA II têm eficácia semelhante aos inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina (IECA), no en-
tanto, “apresentam menor taxa de eventos adversos, o 
que resulta em menos descontinuação da terapêutica3”. 
Especificamente, o azilsartan, em múltiplos estudos de 
comparação head to head com outros ARA II, “mostrou 
uma redução adicional da PA, pela sua eficácia e semi-
vida longa, que cobre mais do que as 24 horas, com 
menor taxa de efeitos adversos”. Quanto à clorotalidona, 
uma meta-análise de vários grandes estudos4 mostra 
que “este diurético permite uma redução adicional da 
PA, em comparação direta com a hidroclorotiazida4, 
além de que apresenta um tempo de ação muito 
superior ao das tiazidas5”, remata o cardiologista. 

Referências: 1. NCD Risk Factor Collaboration. Lancet. 
2021;398(10304):957-980. 2. Polónia J, et al. J Hypertens. 2014;32(6):1211-
-1221. 3. Williams B, et al. J Hypertens. 2018;36(10);1953-2041.  
4. Dineva S, et al. J Human Hypertension. 2019;33:766-774.  
5. NICE Guidelines NG136 disponíveis em www.nice.org.uk.
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Destaques  das entrevistas 
com as preletoras

Sem adesão à terapêutica  
não existe controlo da PA
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Primeira oradora do Curso de HTA e RCVG 3, 
a Prof.ª Carla Rêgo, pediatra no Hospital 
CUF Porto, explica que “a síndrome meta-
bólica [SM] está ligada a um maior risco 

de diabetes mellitus e evento cardiovascular fatal”.  
A sua prevalência tem aumentado com o incremento 
da obesidade pediátrica e, para a definir, “além do 
índice de massa corporal, utilizam-se diferentes va-
riáveis do perfil lipídico, a pressão arterial, a glicose 
em jejum e o perímetro da cintura”. “Mas há mais 
de 30 definições de SM em idade pediátrica, o que 
demonstra a dificuldade em chegar a um consenso”, 
acrescenta. 

Conforme alerta a professora da Faculdade de 
Medicina do Porto e da Universidade Católica Por-
tuguesa, a idade pediátrica constitui uma “fase em 
que todas as variáveis somáticas e biológicas apre-
sentam um dinamismo dependente do processo 
de crescimento, do estádio maturativo e do sexo”. 
Esta caraterística da idade pediátrica, em particular 
da adolescência, resulta numa “enorme dificuldade 
em definir SM”. 

Por outro lado, “é crescente a importância dada 
a fatores de risco ou de suscetibilidade individual, 
tais como o peso ao nascimento, o padrão de cres-
cimento nos primeiros anos de vida, a história fami-
liar de doença cardiometabólica e a ocorrência de 
esteatose”. E, quando se fala em idade pediátrica, 

“importa referir a questão do tempo”. “Efetivamente é 
necessário tempo, nomeadamente de obesidade e de 
resistência à insulina, para que alguns dos parâmetros 
que integram a SM se expressem e ocorra doença”, 
realça a também investigadora no Centro de Investi-
gação em Tecnologias e Serviços de Saúde, no Porto.

Nesse sentido, Carla Rêgo defende que, em idade 
pediátrica, se deve “desconstruir a rigidez da defini-
ção da SM e falar em agregação de fatores de risco 
cardiometabólico”. “A ausência deste raciocínio levará 
necessariamente a subdiagnosticar a SM em idade 
pediátrica, deixando escapar doentes de risco, com 
relevantes implicações na saúde individual e na saúde 
pública”, alerta a especialista.  

Assim conclui a preletora, a “experiência nutricio-
nal in utero, o padrão de crescimento e o desajuste 
de algumas variáveis utilizadas no adulto quando 
aplicadas à idade pediátrica vão influir no risco de 
expressão da SM entendida como fator de risco para 
evento fatal”. “Tal leva a questionar a SM em idade 
pediátrica, apontando para a maior sensibilidade da 
utilização do conceito de agregação de fatores de 
risco cardiometabólico.”

Acompanhamento da Medicina Geral e Familiar
Por seu turno, a Dr.ª Inês Campos Pinto, interna de 
Medicina Geral e Familiar (MGF) na Unidade de Saúde 
Familiar Ria Formosa, em Faro, propôs-se recolher da-
dos sobre as variáveis da síndrome cardiometabólica 
(SCM) na região onde trabalha, que vai apresentar 
neste curso. “Desta forma, poderemos refletir sobre 
o papel da MGF num primeiro acompanhamento e, 
posteriormente, no seguimento após uma referen-
ciação para a Pediatria”, afirma a também membro 
do Grupo de Estudos de Saúde Infantil e Juvenil da 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. 
Inês Campos Pinto abordará, também, as formas de 
articulação com outros profissionais de saúde, no-
meadamente nutricionistas ou psicólogos.

No que diz respeito às complicações associadas 
à SMC, a médica dos cuidados de saúde primários 
alerta que “a esteatose hepática tem vindo a ser re-
portada em idades cada vez mais jovens”. Por outro 
lado, “tem-se também verificado um aumento de 

hipercolestrolemia, além de uma grande incidência 
de excesso de peso e obesidade entre os doentes 
em idade pediátrica”.

Nesse sentido, a oradora considera que as melho-
rias na abordagem à SCM passam, sobretudo, pela 
prevenção primária. “A prevenção deve começar na 
gravidez, pois muitas mães têm hábitos e/ou situa-
ções clínicas que aumentam o risco de desenvolver 
a patologia cardiometabólica”, reitera.

Uma medida essencial, defende Inês Campos Pinto, 
passa pela aposta na literacia e sensibilização junto das 
famílias, sendo disso exemplo a “alimentação desde o 
nascimento, com a amamentação, e, posteriormente, 
uma adequada diversificação da alimentação com-
plementar”. Na interação direta com as crianças, a pre-
letora conclui que se deve apostar em abordagens 
didáticas, nomeadamente com recurso a desenhos 
ou jogos. Já no caso dos adolescentes, a estratégia 
“deve ser diferente, tendo especial atenção à possibili-
dade de perturbações do comportamento alimentar.”  

 Diana Vicente

Síndrome cardiometabólica em Pediatria
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M oderada pelos respetivos presi-
dentes, esta sessão é, na óptica 
do Prof. Luís Bronze, um dos 
momentos mais importantes do  

17.º Congresso Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global. “A relação que  
temos com a ESH é fundamental. A SPH é uma 
das sociedades mais ativas a nível europeu, 
tendo tido, ao longo dos anos, uma grande  
valorização por parte da ESH”, salienta. Assim, 
Luís Bronze, manifesta o desejo de a SPH “con-
tinuar muito ligada às iniciativas promovidas a 
nível europeu, inclusive com outras sociedades 
congéneres”. “Para isso, é essencial que a relação 
com a ESH permaneça como uma prioridade 
major”, sublinha o presidente da SPH.

Por sua vez, o Prof. Reinhold Kreutz con-
sidera que a boa relação da ESH 
com as sociedades nacionais 
a nível europeu é o “aspeto 
mais importante”. “Atribuí-
mos muita importância a 
essa ligação e procuramos 
sempre contribuir na dis-
seminação de atividades 
formativas das nossas mais 
de 30 sociedades afiliadas”, 
afirma o  immediate past pre-
sident da ESH. Ao que acrescenta:  
“A troca de ideias e de conceitos entre pessoas 
de diferentes países e culturas e, consequen-
temente, com diferentes sistemas de saúde, é 
crucial para melhorar os cuidados que presta-
mos aos nossos doentes.” 

Contributo europeu no futuro da HTA

Novidades sobre cronoterapia 
O Prof. Michel Burnier será o primeiro a in-
tervir nesta mesa-redonda, incidindo nas no-
vidades referentes à cronoterapia na HTA. 
Este é um tema controverso desde 
há vários anos, em particular 
desde a publicação do estudo 
HYGIA1. “Este estudo concluiu 
que parte do tratamento anti-
-hipertensor deveria ser dado 
à noite, uma vez que reduzi-
ria o risco cardiovascular [CV]1.  
No entanto, a comunidade cien-
tífica, nomeadamente a ESH, não 
confiou nos dados deste ensaio”, ex-
plica o diretor da Divisão de Nefrologia 
e Hipertensão do Hospital Universitário de 

Lausanne, na Suíça, referindo-se à meto-
dologia utilizada.

Por esse motivo, realizaram-
-se outros trabalhos no sentido 

de apurar se existia, ou não,  
benefício na toma da terapêutica 
anti-hipertensora à noite. É neste 

contexto que surge o estudo TIME2, 
cujos resultados foram publica-

dos no final de 2022, e pelos quais  
Michel Burnier irá sustentar a sua pre-

leção. “Este foi um estudo randomizado, 
com cerca de 20 000 doentes, que comparou 
a redução do risco CV e da mortalidade en-
tre tomar os fármacos anti-hipertensores de 
manhã versus à noite2”, contextualiza. Quanto 
aos resultados, o preletor nota que “de facto, 

não houve verdadeiros benefícios em dar todos 
os fármacos à noite2”. Contudo, não descarta a 
possibilidade de existirem doentes nos quais, 

por “questões específicas”, será mais benéfico 
fazer uma parte da sua medicação no 

período noturno. 

Algoritmo de redução  
da ingestão de sal
Já o Prof. Jorge Polónia 
apresentará as bases para 

um algoritmo de intervenção 
para promover a redução da 

ingestão de sal e, consequente-
mente, a mortalidade relacionada 

com o acidente vascular cerebral (AVC). 
“As recomendações internacionais são claras: 
não devemos ingerir mais do que cinco ou seis 
gramas de sal por dia. Isto, provavelmente, sig-
nifica não adicionar sal rigorosamente nenhum 
nas refeições, porque esta é a quantidade de sal 
habitualmente contida nos alimentos”, introduz o 
consultor de Medicina Interna da Unidade Local 
de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano.  
Em Portugal, de acordo com o estudo PHYSA3, 
a população ingere, em média, 11 gramas de 
sal por dia.

Nesse sentido, Jorge Polónia relembra que o 
sal “tem efeitos nefastos demonstrados”, como o 
aumento do risco associado a eventos CV, entre 
os quais se destaca o AVC. Por outro lado, nota 
que “a baixa ingestão de potássio, associada ao 
excesso de sal, contribui para um aumento de 
risco de eventos CV”.

 
116h00 – 17h00 SALA

A hipertensão arterial (HTA) será 
o tema em destaque na sessão 
conjunta da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH) com a 
European Society of Hypertension 
(ESH). Nesta, serão apresentadas 
as mais recentes novidades 
relativamente à cronoterapia nos 
doentes hipertensos, assim como 
um algoritmo de intervenção para 
promover a redução da ingestão 
de sal. Discutir-se-á, também, 
qual o papel dos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar (MGF) 
na abordagem a esta patologia. 

  Marta Carreiro
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Assim, o também docente na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto defende que 
é preciso “avaliar a quantidade de sal ingerida, 
identificar essas fontes e procurar substitui-
-las por opções ricas em potássio, uma vez que  
vários estudos demonstram que uma dieta com 
estas características reduz o risco de eventos CV”.  
É, também, necessário “alertar o poder político, 
a população e a própria indústria alimentar, 
para que seja possível, de forma organizada e  
progressiva, reduzir a quantidade de sal ingerido 
a nível geral”. 

Preponderância da MGF
Finalmente, a Dr.ª Rosa de Pinho irá mostrar qual 
é o papel dos especialistas em MGF no combate à 
HTA. “O nosso papel começa ainda antes do diag-
nóstico. Temos o dever de sensibilizar os utentes 
para esta doença durante a consulta e aumentar a 
literacia nesta área, explicando a importância de 
medir a pressão arterial com frequência”, explica 
a presidente-eleita da SPH. A também especia-
lista em MGF na Unidade de Saúde Familiar Vale 
do Vouga, em São João da Madeira, lamenta, no 
entanto, que “os profissionais dos cuidados de 
saúde primários estejam muito sobrecarregados, 
nomeadamente com trabalhos burocráticos”.

No que diz respeito aos doentes hipertensos, 
Rosa de Pinho destaca “a proximidade estabe-

Referências: 1. Hermida RC, et al. Eur Heart J. 2020;41(48):4565-
-4576. 2. Mackenzie IS, et al. Lancet. 2022;400(10361):1417-1425.  
3. Polónia J, et al. J Hypertens. 2014;32(6):1211-1221.

lecida com os próprios e respetivas famílias”. 
 “É muito difícil dizer a um hipertenso que 
tem de diminuir o consumo do sal e praticar 
exercício físico, se em casa os hábitos forem 
totalmente contrários. Portanto, o nosso papel 
também tem esta vertente de sensibilizar a família 
a aderir ao novo estilo de vida, enfatizando os 
ganhos em saúde que daí advêm”, concretiza.

Na sua apresentação, Rosa de Pinho fará refe-
rência ao team-based work, salientando a mais-
-valia que os enfermeiros poderão ter com uma 
maior intervenção no acompanhamento dos 
doentes hipertensos de menor risco. Tal poderá 
“melhorar a estratégia de abordagem a esta po-
pulação, libertando desta forma os médicos para 
investir mais nos doentes com mais complicações 
e/ou menos controlados”.  

Saiba mais sobre a sessão 
conjunta da SPH com a ESH

Portuguesa 
representa MGF  

na ESH
A ESH tem vindo a reconhecer, cada 
vez mais, a importância dos especia-
listas em MGF no acompanhamento 
e tratamento dos doentes hipertensos. 
Nesse sentido, criou o cargo de execu-
tive officer na área da MGF, atualmente 
ocupado por Rosa de Pinho. “A ESH 
reconheceu que lhes faltava alguém 
que representasse estes médicos, 
que também estão tão envolvidos na 
abordagem dos doentes hipertensos, e 
convidou-me para ser a sua primeira 
representante”, contextualiza Rosa de 
Pinho. “Este é um passo muito impor-
tante na valorização dos profissionais 
da MGF”, afirma a presidente-eleita 
da SPH.
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Nesta sessão vão ser debatidos “casos reais 
e frequentes no dia-a-dia da prática  
clínica de doentes que têm uma HTA 
não controlada ou secundária a fárma-

cos ou outras substâncias”, começa por contextualizar 
a Dr.ª Paula Felgueiras, internista na Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho/Hospital de Santa Luzia, em 
Viana do Castelo. “São doentes que não têm apenas 
HTA e cujos medicamentos que tomam para tratar 
outras patologias podem interferir no tratamento 
e controlo da PA”, acrescenta a oradora. 

De acordo com Paula Felgueiras, “cerca de 
58% dos doentes não têm a HTA controlada 
por estarem a fazer concomitantemente outro 
tratamento farmacológico, que, por sua vez, au-
menta a PA”. Um dos casos clínicos que a preletora 
vai apresentar nesta sessão é o de um doente com 
“alteração osteoarticular, medicado com corticoides e 
anti-inflamatórios em doses altas, que levaram a um 
aumento descontrolado da HTA”. Conforme explica 
Paula Felgueiras, casos como este podem ser desen-
cadeados por diversos mecanismos fisiopatológicos, 
entre eles a “retenção do volume intravascular”, a 
“ativação simpaticomimética” ou a “vasoconstrição 
direta”. Daí a necessidade da recolha de uma história 
clínica detalhada de cada doente. 

“É importante perguntarmos ativamente aos 
doentes sobre os fármacos que estão a tomar,  
porque muitos não vão achar relevante mencioná-
-los. E, se não questionarmos, provavelmente não 
vamos conseguir perceber o que está na origem do 
descontrolo da PA”, justifica a internista. E acrescenta: 
“Muitos dos nossos doentes utilizam produtos de 

Aumento da pressão arterial  
induzida por fármacos

Nesta mesa-redonda serão apresentados e discutidos vários casos clínicos que demonstram que determinados fármacos 
e substâncias provocam uma subida descontrolada da pressão arterial (PA). O objetivo da sessão é perceber quais os 
mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao aumento da hipertensão arterial (HTA) e quais as intervenções adequadas 
perante estes casos.

  Diana Vicente
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ervanária, ingerem álcool e tomam anti-inflamatórios 
não esteroides, que tendem a desvalorizar na con-
sulta. Por isso, devemos sempre fazer uma avaliação 
global ao doente.” 

A esse respeito, Paula Felgueiras salienta o papel 
central da Medicina Geral e Familiar (MGF). “O médico 
de família é aquele que melhor conhece os hábitos 
do doente e as patologias que lhe estão associadas. 
Por isso, tem um papel essencial no controlo da PA 
e dos fatores de risco cardiovasculares”, remata a 
internista. 

Fatores agravantes 
No mesmo sentido, o Prof. Agostinho Monteiro, 
ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão, vai enaltecer a necessidade de um “chefe de 
orquestra” no acompanhamento do doente hiper-
tenso com outras patologias, cuja principal tarefa 
passa por “reger toda a medicação”. Em particular, 
o internista salienta os casos em que é necessário 
interromper terapêuticas, um fenómeno conhecido 
como deprescribing. “Este processo de desmontar 
a panóplia de fármacos é muito importante e, por 
norma, compete ao especialista em MGF ou ao  
internista, que são aqueles que seguem o doente de 
forma mais regular, apertada e abrangente”, afirma 
Agostinho Monteiro. 

Outra estratégia, acrescenta o preletor, pode 
passar pela “consulta da medicação dos doentes 
através da aplicação do Serviço Nacional de Saúde”.  
“Contudo, por vezes, os doentes escondem algu-
mas das substâncias que tomam”, alerta o também  
docente jubilado da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, chamando a atenção, em 
particular, para os suplementos alimentares.

Todas estas possibilidades estarão em discussão 
nesta mesa-redonda, cuja discussão feita em torno 
de casos clínicos envolverá “problemas que, muitas 
vezes, são de resolução difícil, visto que há diferen-
tes doenças que coabitam”, antecipa Agostinho  
Monteiro. Sublinhando que “é habitual o apareci-
mento da HTA depois dos 40 anos”, o internista realça 
que uma patologia bastante comum associada ao 
envelhecimento é o cancro, o que se explica devido 
ao “aumento da esperança média de vida”. Por conse-
guinte, a quimioterapia é um dos tipos de medicação 
que pode ter impacto no doente hipertenso: “Além 
do tratamento poder provocar uma subida da PA 
por si só, os fármacos antineoplásicos interferem 
com os anti-hipertensores.”

Do mesmo modo, “a medicação antidepressiva 
pode ter um efeito nefasto sobre a PA”, o que aumenta 
a complexidade na abordagem a estes doentes.  
“É muito difícil tratar o doente hipertenso que, simul-
taneamente, também sofre de depressão, porque não 
podemos deixar de tratar nem a HTA nem a doença 
depressiva”, alerta Agostinho Monteiro. E conclui: “Por 
isso, é preciso encontrar um equilíbrio e escolher os 
fármacos mais adequado para cada situação.”  

Oradores falam sobre o tipo 
de casos clínicos que vão ser 
apresentados e as causas que 
levam ao aumento da HTA

Fármacos e outras 
substâncias que podem 
induzir HTA

•  Anti-inflamatórios não esteroides;
•  Hormonas sexuais;
•  Corticoides;
•  Imunossupressores, como o tacroli-

mus e a ciclosporina;
•  Terapêutica neoplásica, nomeada-

mente o bevacizumab;
•  Congestionantes nasais;
•  Medicação antidepressiva;
•  Substâncias psicoestimulantes, como 

o café (se consumido em excesso);
•  Suplementos alimentares;
•   Cocaína.

26

International Meeting on Hypertension and Global Cardiovascular Risk 

Congresso Português de Hipertensão 
    e Risco Cardiovascular Global

Sábado11Fevereiro 

https://esferadasideias.pt/Revista/NoticiasDiarias/Hipertensao/2023/Pag-26.html


Aumento da pressão arterial  
induzida por fármacos

PUBLICIDADE



Contando com 15 anos de história e 
mais de 20 simpósios realizados entre 
Portugal e Hungria, as relações entre 
a Sociedade Portuguesa de Hiperten-

são (SPH) e a Hungarian Society of Hypertension 
(HSH) continuam “excelentes”, conforme enaltece 
o Prof. Luís Martins, moderador neste simpósio.

 “Esta aproximação foi a forma que, na al-
tura, a SPH encontrou para se internacionalizar.  
Tentámos sair dos grandes grupos da HTA e pro-
curar associações com países que apresentassem 
algumas semelhanças connosco no que diz res-
peito a esta patologia”, explica o diretor do Serviço 
de Cardiologia do Hospital-Escola da Universidade 
Fernando Pessoa, em Gondomar, e ex-presidente 
da SPH. Para Luís Martins, estes simpósios são 
muito importantes para o intercâmbio científico. 
“Na Hungria, a investigação em HTA conta com 
um grande financiamento do Estado, o que lhes 
permite fazer trabalhos robustos e meritórios”, 
afirma.

Alterações sazonais da PA
O primeiro a intervir será o Prof. Dénes Páll, do-
cente na University of Debrecen, na Hungria, que 
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Investigação em HTA na Hungria
Os preletores do simpósio luso-húngaro apresentarão o que de mais relevante há em termos de evidência ligada ao 
conhecimento e entendimento da hipertensão arterial (HTA) na Hungria, tendo como base estudos desenvolvidos 
pelos próprios e respetivas equipas de investigação.

  Marta Carreiro

abordará as alterações sazonais da pressão arterial 
(PA). Para tal, irá basear-se nos resultados de um 
estudo realizado na população húngara entre 
outubro de 2018 e agosto de 20221. De acordo 
com o também membro do board diretivo da HSH, 
neste momento existem quase quatro milhões 
de registos de PA na Hungria. 

“Separando esses dados por mês, encontra-
mos a maior média de PA sistólica no inverno.  
Por outro lado, as médias mais baixas de PA  
sistólica registam-se no verão1”, informa Dénes 
Páll, notando que se verifica a mesma tendência 
na PA diastólica1. 

Destes dados, também foi possível aferir que 
no verão “a proporção de doentes hiperten-
sos bem controlados foi mais elevada que no 
inverno – 51,37% em junho, 51,05% em julho 
e 53,51% em agosto versus 42,1% em dezem-
bro, 41,76% em janeiro e 42,53% em fevereiro1”.  
Além disso, nos meses de inverno foi identifi-
cada “uma maior ocorrência de HTA grau 31”.  
Tendo estes resultados em consideração, o pre-
letor acredita que se deve ponderar “a possibili-
dade de alterar sazonalmente a quantidade de 
medicamentos para tratamento da HTA, de modo 
a atingir-se os valores-alvo de PA”.

ITB enquanto preditor de mortalidade
Por sua vez, o Prof. Zoltán Járai vai apresentar os 
resultados de cinco anos de follow-up de doen-
tes hipertensos registados num programa hún-
garo de screening, com o intuito de demonstrar 
que o índice tornozelo-braço (ITB) pode ser um 
forte preditor de mortalidade nesta população. 
Nesse sentido, e segundo o presidente da HSH, 
desenvolveu-se um estudo cujo objetivo pas-
sou por “avaliar a prevalência de doença arterial  
periférica (DAP), clínica e pré-clínica, em doentes 
hipertensos, assim como avaliar as taxas de mor-
talidade dos doentes com ITB anormal durante 
o seguimento2”. 

“O ITB foi medido em todos os doentes e os 
desfechos cardiovasculares foram recolhidos no 
período de acompanhamento de cinco anos2”, 
explica o também responsável pelo Departamento 
de Cardiologia do Szent Imre Teaching Hospital, 
na Hungria.

Quanto aos resultados aferidos, Zóltan Járai 
destaca “uma prevalência de 14,4% de DAP nos 
21 892 doentes hipertensos avaliados2”. “Em 9,4% 
dos indivíduos, verificou-se um ITB alto (>1,3)2”, 
acrescenta. Por outro lado, “a taxa cumulativa de 
mortalidade em cinco anos, em ambos os sexos, 

Média de PA na Hungria

Dezembro Junho141,84 mmHg 136,74 mmHg

Sistólica SistólicaINVERNO VERÃO

85,02 mmHg 82,82 mmHg

Diastólica Diastólica

Janeiro Julho142,00 mmHg 137,10 mmHg85,48 mmHg 83,11 mmHg

Fevereiro Agosto141,47 mmHg 135,86 mmHg84,93 mmHg

Adaptado de 1

82,13 mmHg

Prof. Zoltán Járai Dr. Ferenc EgyüdProf. Dénes Páll
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Amanhã, durante o jantar do 17.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, decorrerá uma cerimónia de entrega de 
prémios, na qual serão destacados os três melhores trabalhos apresentados durante o evento, independentemente do seu formato (póster 
ou comunicação oral). O vencedor receberá um prémio pecuniário, totalmente financiado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), 

no valor de 500€. Os segundo e terceiro lugares receberão, respetivamente, 400€ e 300€. Este ano, acresce ainda a novidade de que cinco trabalhos 
serão distinguidos com menções honrosas, mais duas do que na edição de 2022. 

21h00 SALA

foi duas vezes maior em doentes com DAP em com-
paração às pessoas sem DAP (15,8% versus 7,5% em 
homens e 8,4% versus 4,3% em mulheres)2”.

No que diz respeito ao ITB, “a taxa cumulativa de 
óbitos foi significativamente maior em doentes com 
ITB elevado2”. Desta forma, o preletor defende que “a 
triagem de ITB, somada ao score de risco tradicional, 
melhora a predição do risco cardiovascular”.

Terapêutica antiplaquetária em 2023
O papel da terapia antiplaquetária em 2023 será o 
foco da apresentação do Dr. Ferenc Együd, product 
manager no laboratório húngaro Gedeon Richter.  
“A terapia antiplaquetária dupla tem sido fundamental 
na prevenção de complicações trombóticas locais 
e eventos isquémicos sistémicos em doentes com 
síndrome coronária aguda submetidos a intervenção 
coronária percutânea”, introduz.

Para o preletor, um dos maiores desafios ineren-
tes à utilização desta opção terapêutica prende-
-se com a “escolha da duração e composição do 
tratamento antitrombótico”, uma vez que não 
existe um consenso científico nesta matéria.  
“Além disso, a hemorragia e o risco isquémico de um 
doente podem mudar com o tempo”, acrescenta. 

Ferenc Együd defende então que “nos doentes 
com risco isquémico aumentado deve considerar-
-se o prolongamento da terapêutica antiplaquetária 
intensificada”. Já nos doentes com elevado risco de 
hemorragia, “deve-se optar pelo encurtamento da 
duração da terapêutica antiplaquetária dupla ou 
pela monoterapia com inibidor P2Y12”. Ainda assim, 
o preletor afirma que “a utilização de estratificação 
de risco, a função plaquetária e os testes genéticos 
podem auxiliar na seleção de terapia antiplaquetária 
personalizada”.

Papel dos temperamentos afetivos
Em seguida, caberá ao Prof. János Nemcsik falar da 
importância e impacto dos temperamentos afetivos 
nos doentes hipertensos. Nesse sentido, o orador vai 
começar por definir e caracterizar cada um deles. “Os 
temperamentos afetivos, entre os quais o depressivo, o 
irritável, o ansioso, o hipertímico e o ciclotímico, são ca-
racterísticas relacionadas com o trato e, comummente, 
são os antecedentes e expressões subclínicas de trans-
tornos de humor, menores e maiores, especialmente 
nas suas manifestações mais pronunciadas”, explica.

Nesse sentido, o secretário-geral da HSH vai 
apresentar dados de um estudo que desenvol-
veu cujo principal objetivo foi avaliar o papel das 
emoções na relação com a HTA e a doença arterial 
coronária. Dos resultados apurados, destaca-se 
o facto de “o temperamento ciclotímico se asso-
ciar a PA sistólica mais elevada, a HTA da ‘bata 
branca’ e resistente e a doença arterial coronária 
mais grave em ambos os sexos”. “Já nas mulheres 
com HTA e envelhecimento vascular precoces, o 
temperamento hipertímico foi associado a uma 
menor incidência de doença arterial coronária 
grave”, acrescenta o também investigador no De-
partamento de Medicina Familiar da Semmelweis 
University, em Budapeste. O preletor acredita 
que estes resultados “podem ajudar a identificar 
subgrupos de doentes hipertensos de maior risco”.

Disfunção cerebrovascular  
por envelhecimento e HTA
O simpósio terminará com a apresentação do 
Prof. Ákos Koller sobre o impacto sinérgico da 
HTA e do envelhecimento cerebral, enquanto 
responsáveis por provocar disfunção cerebral, 
particularmente demência cognitiva Alzheimer-
-like. De acordo com o docente e chefe de la-
boratório no Translational Medicine Institute 
da Semmelweis University, “o envelhecimento 
biológico leva ao envelhecimento do sistema 
cardiovascular, o que tem impacto no cérebro, 
nomeadamente na função neuronal”.

Jantar do congresso  
com entrega de prémios

 
1

Referências: 1. Pall D, et al. J Hypertens. 2021;39(1):e77.  
2. Farkas K, et al. J Hypertens. 2012;30(8):1526-1532.

Mensagens-chave 
em vídeo de cada 
apresentação

Por outro lado, adicionalmente ao envelheci-
mento, existe o impacto da HTA, “uma doença 
cuja incidência e prevalência, a par do envelhe-
cimento, está a aumentar nos países ocidentais”. 
“Com o avançar da idade, quando os mecanismos 
de compressão dos vasos sanguíneos começam 
a perder alguma função, aumenta o risco hemor-
rágico, levando, em alguns casos, à quebra da 
barreira sanguínea cerebral, o que pode conduzir 
à disfunção neuronal e mental.”

Decorrente do trabalho de investigação de Ákos 
Koller, já foram identificadas moléculas respon-
sáveis por estes mecanismos de compressão.  
Assim, na sua óptica, “ao se conseguir promover 
a produção destas moléculas, é possível restaurar 
a compressão dos vasos e prevenir o aumento 
do volume sanguíneo no cérebro”. “Se conseguir-
mos melhorar a circulação sanguínea no cérebro,  
reduzir a HTA e iniciar um estilo de vida mais sau-
dável, podemos atrasar ou até mesmo prevenir o 
desenvolvimento de doenças cerebrovasculares”, 
conclui. 
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Ver mais fotografias

Mais pormenores sobre  
a abordagem aos doentes  
idosos com HTA

Conforme sublinha o Prof. Luís Bronze, presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Hiper-
tensão, “por norma, o doente idoso tende a 

ser excluído da maior parte dos estudos, inclusive na 
área cardiovascular”. Contudo, “é na população idosa 
que a hipertensão arterial [HTA] apresenta números 
mais elevados de incidência e prevalência”. 

Nesse sentido, enquanto orador da sessão 4 do 
Curso de HTA e RCVG, Luís Bronze irá explorar algumas 
especificidades desta problemática, que se refletem 
em “disparidades quanto à definição de idoso e ao 
tratamento da HTA nas diferentes guidelines interna-
cionais”. “Por exemplo, segundo as guidelines norte-
-americanas, os valores-alvo a atingir são sempre os 
mesmos, independentemente da idade do doente. 
Nas europeias, os valores-alvo variam, existindo inclu-
sive uma ressalva para as pessoas com mais de 80 anos”, 
concretiza o cardiologista na Marinha Portuguesa.

 
19h00 – 10h00 SALA

Particularidades na abordagem  
ao doente idoso frágil

O preletor destaca ainda um outro desafio na 
abordagem à HTA no doente idoso, que se prende 
com o facto de “fisiologicamente, com o avançar 
da idade, à medida que a pressão arterial [PA]sis-
tólica sobe, a diastólica mantém-se normal e, em 
alguns casos, até desce”. “Há estudos que provam 
que perante valores muito baixos de PA, impostos 
terapeuticamente no idoso, há um risco acrescido 
de demência vascular. Portanto, é necessário refletir 
sobre quais seriam os alvos tensionais para doentes 
idosos”, explica o também professor auxiliar da 
Universidade da Beira Interior. “Por outro lado, a 
suspensão terapêutica em idosos não está bem 
estabelecida. Estas são dúvidas importantes neste 
grupo etário”, acrescenta.

A toda esta problemática, acresce ainda o facto 
de alguns doentes idosos terem uma fragilidade 
significativa associada. Nesse sentido, caberá ao  

Dr. Manuel Viana explicar como é que a síndrome de 
fragilidade condiciona o diagnóstico e tratamento 
da HTA. “Vou incidir, sobretudo, nos objetivos do 
tratamento, que nos octogenários deve ser modi-
ficado de acordo com a reserva funcional e níveis 
de fragilidade”, adianta o especialista em Medicina 
Geral e Familiar da Unidade de Saúde Familiar São 
João do Porto

Segundo o preletor, “a síndrome de fragilidade é 
mais prevalente nos doentes muito idosos, acima 
dos 80 anos de idade, uma população que está a 
crescer exponencialmente, com uma prevalência de 
HTA de cerca de 80%”. Como estes doentes tendem 
a não ser incluídos nos ensaios clínicos, “exigem um 
tratamento individualizado, atendendo às comor-
bilidades e à funcionalidade”. 

Na sua apresentação, Manuel Viana fará  
referência a alguns estudos relevantes na área, 
como é o caso do HYVET1, “o primeiro ensaio  
clínico com doentes hipertensos com mais 
de 80 anos, que demonstrou que tratar a HTA 
nesta população diminuía a mortalidade total1,  
embora o estudo não tenha incluído os doentes 
mais frágeis e dependentes”. O especialista vai tam-
bém alertar para os efeitos adversos que o trata-
mento da HTA pode ter nesta população, tais como 
“hipotensão, síncopes, quedas, fraturas, alterações 
renais e alterações hidroeletrolíticas”. Além disso, 
chamará a atenção para o fenómeno de intolerância 
ortostática, muito prevalente nos doentes frágeis. 

 Marta Carreiro

1. Beckett NS, et al. N Eng J Med. 2008;358:1887-1898.
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9h30 – 10h00

Nesta sessão de hot topics, 
a Dr.ª Vitória Cunha irá 
abordar alguns dos estu-

dos que demonstram o benefício 
da utilização da polipílula, tanto em 
contexto de prevenção primária 
como secundária. Apesar de este 
conceito ter surgido há cerca de 20 
anos, a internista e coordenadora 
da consulta de hipertensão arterial 
(HTA) do Hospital Garcia de Orta, 
em Almada, afirma que “só mais 
recentemente é que começou 
a ser utilizado tendo em conta 
a evidência científica, principal-
mente na prevenção secundária”, 
o que justifica a sua discussão neste 
congresso.

Segundo a também secretária-geral da Socie-
dade Portuguesa de Hipertensão, a pertinência 
do tema deve-se também ao facto de a polipílula 
se apresentar como “uma molécula que consegue 
abordar os principais fatores de risco cardiovascu-
lar [CV], nomeadamente a HTA e a dislipidemia”.  
“Esta forma mais simplificada de tratamento pro-
move o aumento da adesão terapêutica”, assegura 
a internista. 

Nesse sentido, e tendo como ponto de partida 
a evidência científica existente, Vitória Cunha fará  
referência a uma meta-análise que reúne os 

 
2SALA

Evidência dos benefícios da polipílula

“grandes ensaios da utilização da polipílula em 
prevenção primária, nomeadamente o HOPE-3, 
o PolyIran e o TIPS-3” 1. “Estes estudos revelaram 
uma melhoria do controlo dos fatores de risco, 
principalmente na redução dos valores de pressão 
arterial e na redução de colesterol1”, nos doen-
tes que tomaram polipílula, destaca a preletora.  
“Demonstraram, igualmente, o aumento da adesão 
terapêutica, uma redução dos eventos CV, quer 
coronários, quer de revascularização, com uma 
redução francamente importante do risco CV1”, 
acrescenta.

Relativamente à prevenção secundá-
ria, Vitória Cunha focar-se-á no estudo 
SECURE, “que provou também uma me-
lhoria na redução de eventos CV com a 
utilização de polipílula versus o tratamento 
convencional, assim como o aumento da 
adesão terapêutica2”. “Estes resultados aca-
baram por ser animadores para o uso desta 
formulação terapêutica na prescrição  
médica”, afirma a preletora. “Se pensar-
mos que cerca de metade dos doentes 
hipertensos têm dislipidemia, então quase  
metade dos nossos doentes vão ser elegí-
veis para esta terapêutica”, conclui.

Ainda assim, Vitória Cunha chama a 
atenção para o facto de “existir alguma 
limitação nas dosagens disponíveis”, 
considerando importante “ter em conta 

as associações fixas” existentes. Refletindo sobre as 
polipílulas com aspirina, a preletora defende que “são 
ideais para os doentes em prevenção secundária”.  
  Marta Carreiro

Referências: 1. Joseph P, et al. Lancet. 2021;398(10306):1133-1146.  
2. Castellano JM, et al. N Engl J Med. 2022; 387:967-977.

Excertos em vídeo das 
entrevistas com a Dr.ª Vitória 
Cunha e o Dr. Alípio Araújo 

 
29h00 – 9h30 SALA

A sessão de hot topics que tem como obje-
tivo analisar a hipertensão arterial (HTA) 
no doente oncológico ficará à responsa-

bilidade do Dr. Alípio Araújo. Nesta, 
o internista e responsável pelo In-
ternamento do Centro Clínico 
da Fundação Champalimaud, 
em Lisboa, irá focar-se na 
“relação da terapêutica 
antineoplásica com a HTA, 
uma vez que a primeira 
aumenta a incidência da 
segunda”. “Esta abordagem 
não só pode induzir e agra-
var quadros já existentes de 
HTA, como também implica 
outros fatores de risco na doença 
cardiovascular”, afirma.

Por esta razão, Alípio Araújo considera que o 
follow-up destes doentes “é muito importante, 
não só nos centros oncológicos, mas também 
pelos especialistas em Medicina Geral e Familiar, 

Hipertensão no doente oncológico
que acompanham estas pessoas de forma pró-
xima”. “Têm todos de estar alerta para o tipo de 
terapêutica que é feita, uma vez que há várias 

opções que podem implicar uma maior 
ou menor percentagem de quadros 

hipertensivos.” 
De acordo com o preletor, 

algumas das terapias que re-
querem um cuidado redo-
brado são as que recorrem 
aos “inibidores do fator de 
crescimento endotelial vas-
cular e da tirosina-cinase”.  

Em particular, destaca o be-
vacizumab, o sorafenib e o su-

nitinib enquanto medicamentos 
que provocam maiores alterações. 

Por outro lado, deve-se ter em atenção 
que os anti-inflamatórios e os corticoides “podem 
alterar o perfil tensional do doente”. “Existem  
tratamentos antineoplásicos que podem agravar 
ou gerar um aumento da tensão arterial em até 

50% dos doentes”, acrescenta. Por isso, é funda-
mental “estar sempre alerta e intervir precoce-
mente nesta população”.

Além disso, Alípio Araújo nota que também há 
grupos específicos de doentes com determinados 
tipos de neoplasia, “como os doentes com carcinoma 
de células renais ou feocromocitoma, que têm qua-
dros de HTA relacionados com a própria doença 
oncológica”. As guidelines referentes ao tratamento 
nos indivíduos com cancro indicam que deve ser 
utilizado o mesmo tipo de abordagem, “seja em 
doentes oncológicos ou não, sendo feitas peque-
nas alterações”. “É importante adequar e, eventual-
mente, escalar a terapia clássica anti-hipertensora, 
mas também mudar o estilo de vida”, explica. 

No fundo, e de acordo com o preletor, parte 
do tratamento requer “fazer mais exercício físico, 
ter uma alimentação saudável, controlar o peso e 
não fumar”. Mais recentemente, têm vindo a dis-
cutir-se “outros fármacos que podem contrapor os  
mecanismos de HTA provocados pelos tratamentos 
antineoplásicos”.  Diana Vicente
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Na segunda sessão organizada pelo 
Núcleo de Internos da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (NISPH),  

o Prof. Fernando Ribeiro falará sobre a prescri-
ção da atividade física em pessoas hipertensas. 
A pertinência da apresentação prende-se com 
o facto de o exercício ser “uma ferramenta po-
derosa e uma terapia de primeira linha para a 
hipertensão arterial, que deverá ser recomen-

 
2

 
2

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

SALA

SALA

Exercício físico como ferramenta  
de tratamento

dada a todos os doentes que não tenham con-
traindicação para a sua realização”. 

Neste contexto, o docente de Fisioterapia e  
investigador na Universidade de Aveiro irá 
“incidir no exercício físico como se de um 
fármaco se tratasse, no sentido em que 
também depende da dose e varia em fun-
ção do tipo de atividade”. Por isso, abordará 
“a frequência, a intensidade, a duração e os 
tipos de exercício que podem ser utilizados 
na prescrição para o doente hipertenso”.  
Fernando Ribeiro apresentará, ainda, “as últimas 
evidências relacionadas com esta terapia no  
controlo da pressão arterial, resumindo as di-
ferentes modalidades: o exercício aeróbico, 
resistido, combinado e com diferentes inten-
sidades”. 

De acordo com o preletor, esta abordagem  
“é pouco utilizada e há alguns mitos que limitam 
a sua implementação”. Além disso, reconhece 
que é “muito mais difícil não só prescrever 
em contexto clínico, como levar as pessoas 
a realizar exercício, por oposição à terapêu-
tica farmacológica, cuja adesão é mais fácil”.  

“Também existe a ideia de que, ao prescrever ati-
vidade física, a terapia vai demorar a ser realizada 
e que é difícil transmitir a informação”, acrescenta.

Fernando Ribeiro vai dar como exemplo  
vários países que instituíram a ‘prescrição verde’, 
isto é, “aconselham/receitam exercício por escrito, 
o que ajuda o processo”. “Há muitos estudos que 
mostram que, ao dar a indicação por escrito, refe-
rindo de forma clara a frequência, a intensidade e 
a duração do exercício, as pessoas aderem muito 
mais e cumprem mais facilmente a dose recomen-
dada do que quando a prescrição é apenas verbal”.

Ainda assim, há contraindicações e comorbi-
lidades, nomeadamente musculoesqueléticas, 
que podem implicar alterações e ajustes às re-
comendações. Por isso, “todas as pessoas são 
sempre avaliadas antes da entrada nos progra-
mas de exercício, sendo possível mudar o tipo 
de atividade física”. Devido à sua adaptabilidade, 
o especialista defende que “é implementável na 
prática e em larga escala”. No entanto, realça que 
“só é benéfico para a população se os clínicos 
reconhecerem as suas vantagens e aplicarem 
depois estas intervenções”.  Diana Vicente

Comentário em vídeo do  
Dr. Fernando Martos 
Gonçalves 

É este o mote da terceira sessão orga-
nizada pelo NISPH. De acordo com 
o Dr. Fernando Martos Gonçalves, 

coordenador do Serviço de Medicina In-
terna do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, é  
necessário “colocar a inércia médica de lado e ser-
-se mais ativo na relação com o doente, facilitando 
o canal de comunicação”. Nesse sentido, a sua 
intervenção nesta sessão centrar-se-á nas várias 
estratégias a seguir para otimizar a adesão tera-
pêutica nos doentes com hipertensão arterial (HTA). 

Começando por referir que, atualmente, ainda se 
sentem “alguns resquícios do impacto da pandemia 
de COVID-19” na proximidade entre médico e doente, 
Fernando Martos Gonçalves enaltece o advento de 
novas tecnologias para melhorar essa comunica-

Como otimizar a adesão  
do hipertenso à terapêutica

ção, nomeadamente a telemedicina ou o recurso a  
aplicações para smartphones para melhor controlar 
os valores da pressão arterial (PA). “São métodos 
que podem ser bastante úteis em determinadas 
populações de doentes, contribuindo para alertar 
para a toma dos medicamentos, para a renovação 
dos mesmos e também para a indicação sobre os 
valores da PA.”

No entanto, o especialista defende que o médico 
deve ir mais além. “Devemos falar abertamente com 
o doente, para que ele perceba que a HTA é uma 
patologia assintomática, que exige um acompa-
nhamento constante da PA.” Nos casos em que os 
valores-alvo não estão normais, “é necessário saber 
o porquê e delinear estratégias para maior adesão 
e incremento da terapêutica”. Na sua óptica, esta 
incrementação terapêutica deve ser avaliada doente 
a doente, tendo em consideração fatores como as 
condições económicas ou o meio cultural em que 
o doente está inserido.

Nesse âmbito, Fernando Martos Gonçalves con-
sidera que há também um papel importante a  
desempenhar em termos de educação e sensibili-

zação. “É essencial que o doente adira à terapêutica 
para ter um futuro mais risonho, com menor risco 
de complicações cardiovasculares, que continuam 
a ser a principal causa de morte em Portugal.” Além 
do “diálogo franco com o doente”, a distribuição de 
folhetos informativos sobre valores-alvo de PA ou 
sobre como fazer a medição da mesma em casa são 
algumas das possíveis estratégias a seguir.

Nesta comunicação com o doente, o preletor 
acrescenta que é fundamental promover estilos 
de vida saudáveis, o que passa, por exemplo, pela 
“atividade física, pela cessação tabágica, pelo con-
trolo do peso e pelo combate ao sedentarismo”.  

 Pedro Bastos Reis
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110h00 – 11h00 SALA

O primeiro a intervir nesta sessão será 
o Prof. Luís Martins, que enquanto 
diretor do Serviço de Cardiologia 
do Hospital-Escola da Universidade 

Fernando Pessoa, em Gondomar, vai refletir sobre 
o papel das ferramentas digitais no seguimento 
do doente com HTA de risco cardiovascular (CV) 
elevado e muito elevado. “As novas tecnologias  
vieram alterar três aspetos na abordagem ao doente 
hipertenso: o diagnóstico, o acompanhamento e 
o seguimento”, começa por explicar.

No que diz respeito ao seguimento, que antes 
estava condicionado pela periodicidade com 
que o doente acorria à consulta, o cardiologista  
destaca que graças à telemonitorização “é mais  
fácil controlar os valores de pressão arterial [PA] do 
doente, entrar em contacto com ele e fazer os ajustes  
necessários à medicação, se assim se justificar”. Este 
aspeto torna-se ainda mais relevante no caso dos 
doentes com risco CV elevado, que acabam por ser 
aqueles que são mais acompanhados na consulta 
de especialidade.

Na sua intervenção, Luís Martins vai também cha-
mar a atenção para a problemática persistente da 
adesão terapêutica. “A telemonitorização vai permi-
tir ‘controlar’ melhor a toma da medicação, sendo 
possível enviar alertas ou mensagens ao doente 
quando necessário. No entanto, o facto de termos 
ainda um elevado número de doentes não contro-
lados não se deve só à má adesão ao tratamento, 
mas também à inércia médica”, afirma preletor. 

Outro ponto importante da apresentação de Luís 
Martins passa por esclarecer como se caracteriza e 
realiza, corretamente, a teleconsulta. “Fiquei muito 
satisfeito com o ‘empurrão’ à telemedicina durante 
a pandemia de COVID-19. Contudo, as teleconsul-
tas realizadas nesse período, maioritariamente por 
chamadas telefónicas, vieram deturpar o verdadeiro 
significado do termo”, alerta. 

Seguimento do doente na era digital 
O surgimento de novas tecnologias trouxe um vasto leque de possibilidades no follow-up do doente hipertenso. 
Contudo, não são de menosprezar os desafios apontados à sua implementação na prática clínica. Nesta mesa-redonda, 
vão ser partilhadas as várias perspetivas sobre a utilização de ferramentas digitais na área da hipertensão arterial 
(HTA), com destaque para as oportunidades que se vislumbram.

  Marta Carreiro

Posto isto, o cardiologista assegura que “o  
seguimento do doente com HTA vai mudar”.  
“Não sei se no próximo ano, se daqui a dez anos, 
mas vai mudar, abrindo janelas enormes de atua-
ção e melhoria. Não tenho a mínima dúvida.”

Nos cuidados de saúde primários
Por sua vez, o Dr. Lima Nogueira, do Serviço de 
Urgência Geral no Centro Hospitalar de Entre o 
Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em 
Santa Maria da Feira, vai incidir sobre as vanta-
gens e desvantagens que as novas tecnologias 
apresentam ao nível do seguimento do doente 
hipertenso com risco CV baixo ou moderado. 
Contextualizando a problemática, o preletor 
nota que “os cuidados de saúde primários têm 
de fazer um número mínimo de consultas de 
modo a responder aos indicadores que existem 
para garantir a qualidade de saúde na área da 
vigilância da HTA”.

Tendo isso em consideração, o também especialista 
em Medicina Geral e Familiar e diretor clínico da M&L 
Clinic, em Maceda, chama a atenção para as vantagens 
dos meios digitais no cumprimento das guidelines.  
“A obtenção remota dos dados da PA permite-nos 
tomar decisões que podem tornar o follow-up mais 
eficiente”, assevera. Por outro lado, Lima Nogueira  
evidencia o recurso às novas tecnologias no segui-
mento do hipertenso como uma forma de “ empoderar 
o doente relativamente à sua doença”. “A automoni-
torização faz com que o doente valorize a doença, 
estimulando a adesão terapêutica.” 

Refletindo sobre o panorama atual em Portugal, 
Lima Nogueira admite que ainda há um caminho a 
percorrer. “Na minha apresentação, vou referir algumas 
ferramentas de automessaging, que podem servir de 
exemplo a seguir”, antecipa.

Apesar de todas as mais-valias mencionadas, 
Lima Nogueira não deixa de apontar como principal 
desvantagem da utilização das novas tecnologias a 
“falta de interação” a nível humano. “A teleconsulta 
pode facilitar alguns aspetos, mas ao mesmo tempo 
não completa da mesma forma a Medicina tradicio-
nal do contacto. Mais do que tratar doenças, temos 
também de cuidar dos doentes, e isso implica uma 
comunicação muito bem estabelecida nesta relação 
médico-doente.” 

Ferramentas da automessaging
Entre as várias aplicações de automessaging existentes, Lima Nogueira dá como exem-
plos a Florence®, a ESH Care® e o Hy-result®. Através destas ferramentas, os médicos 
recebem resumos regulares da PA dos doentes, que têm um aparelho para a medir 
em casa. Quando os valores de PA estão fora dos parâmetros normais, os doentes 
são avisados por mensagem, o que permitirá a mudança do plano terapêutico ou um 
contacto mais direto com o médico, caso se justifique.

Saiba mais sobre novas 
tecnologias de seguimento  
dos doentes hipertensos

Dr. Lima Nogueira e Prof. Luís Martins 
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O Dr. João Sequeira Duarte, presidente 
da Sociedade Portuguesa de Ateroscle-
rose, será o preletor de uma das últimas  

sessões de hot topics deste congresso, que tem 
como foco a associação entre hipertensão arte-
rial (HTA) e dislipidemia. Como refere o diretor do 
Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental, ambas as condições “tiram 
bastantes anos de vida útil a muitas pessoas por 
todo o mundo”. Além disso, “são pouco sintomá-

 
1

 
2

11h30 – 12h00

11h30 – 12h00

SALA

SALA

Relação entre HTA e dislipidemia em análise

Referências: 1. Dahlöf B, et al. Lancet. 2005;366(9489):895-906.  
2. Bosch J, et al. Stroke. 2021;52(8):2494-2501.

Excertos das entrevistas 
em vídeo com o Dr. João 
Sequeira Duarte e  
o Dr. Rogério Ferreira

Enquanto preletor da sessão de hot topics 
que tem como principal foco abordar o 
que há de novo no hiperaldosteronismo, o  

Dr. Rogério Ferreira começa por explicar que esta 
é uma patologia que “atua através de diferentes  
mecanismos, resultantes de um excesso de produ-
ção de aldosterona”. “A sua forma de apresentação 
é muitas vezes sub-reptícia, sendo frequente-
mente diagnosticado como hipertensão arterial 
essencial, quando na verdade não é”, acrescenta.

De acordo com o internista no Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra, os doentes com 
hiperaldosteronismo “vão ter um maior risco e 
incidência de eventos cardiovasculares compa-
rativamente com outros doentes com o mesmo 
perfil tensional”. Por isso, é uma patologia que 
“merece uma atenção especial dentro da hiper-
tensão, sendo importante confirmar o diagnóstico 
desta causa secundária, para uma terapêutica 
mais individualizada”.

Novidades no âmbito do hiperaldosteronismo

No que diz respeito às novidades que têm sur-
gido nesta área, Rogério Ferreira destaca o facto de,  
anteriormente, “se achar que o hiperaldosteronismo 
se apresentava habitualmente com um nível baixo 
de potássio”, sendo este uma pista da sua presença. 
“Hoje sabemos que é mais frequente apresentar-se 
com valores normais de potássio e não devemos ficar 
à espera deste sinal para suspeitar.”

De entre os grupos nos quais deve ser ponderado 
o rastreio destacam-se “pessoas com hipertensão 
resistente, com hipertensão de grau 2 ou 3, com hiper-

tensão de início antes dos 40 anos, doentes com ap-
neia obstrutiva do sono e doentes com hipocaliemia 
espontânea ou facilmente induzível por diuréticos”. 
Ainda sob o ponto de vista do rastreio/diagnóstico, 
o internista informa que se tem mantido a discussão 
acerca dos melhores valores de cut-off utilizados nos 
doseamentos hormonais, para “ajudar a distinguir os 
verdadeiros hiperaldosteronismos primários, sobre-
tudo porque hoje em dia se sabe existir uma marcada 
variabilidade intraindividual dos doseamentos”.

De acordo com Rogério Ferreira, a literatura tem 
alertado também para a importância de melhorar a 
fiabilidade dos resultados do cateterismo das veias 
suprarrenais, “que no mundo real fica muito aquém 
do desejável”. Em relação ao tratamento, “há dados 
recentes interessantes de como escolher bons can-
didatos para uma abordagem cirúrgica e continuam 
a surgir novos trabalhos sobre a ablação adrenal por 
cateter”.

Apesar de o hiperaldosteronismo primário ser uma 
das causas mais frequentes de hipertensão arterial 
secundária, o preletor conclui que “Portugal continua 
com um baixo número de doentes identificados, o que 
mostra que há ainda um longo caminho a percorrer 
para melhorar o diagnóstico e tratamento destes 
doentes”.  Diana Vicente

ticas e vão deteriorando a saúde até à 
ocorrência de um evento clínico, mais 
ou menos relevante, podendo ser fatal”.

Na sua apresentação, Sequeira Duarte 
abordará a epidemiologia e as interações 
fisiopatológicas destas doenças, “que  
estão relacionadas com a disfunção 
endotelial induzida por fatores fisiopa-
tológicos múltiplos”. “Alguns deles são 
modificáveis como a diabetes mellitus, 
o tabagismo, a poluição e o stresse”, 
nota. Quanto às abordagens terapêuti-
cas, “devem ser simultâneas, precoces e 
consistentes no tempo”. “A concomitância 

da HTA e da dislipidemia é frequente, sobretudo 
a chamada dislipidemia aterogénica, sendo muito 
prevalente em pessoas com obesidade e síndrome 
metabólica. Por isso, é fundamental a adoção  
precoce de um estilo de vida saudável por parte da 
população e reduzir a chamada inércia terapêutica 
por parte dos clínicos.”

 Nos doentes de maior risco, “é necessário  
recorrer a terapêuticas farmacológicas”. No entanto, 
“deve-se prestar atenção à medicação, pois pode 

ter efeitos metabólicos negativos, nomeadamente 
os anti-hipertensores de primeira geração, como 
o atenolol”. O preletor defende assim que “há  
benefícios complementares numa abordagem 
multifatorial”, conforme documentado. “Existem 
vários ensaios clínicos que analisaram a utilização 
de uma abordagem mais intensiva e com um maior 
controlo dos fatores de risco, sendo que no grupo 
com este tipo de tratamento houve uma maior 
redução de eventos clínicos.”

Neste âmbito, Sequeira Duarte fará referência 
ao estudo ASCOT1, que foi pioneiro na documen-
tação destas duas abordagens. “É um estudo já 
considerado como clássico, realizado no início do 
século, mas que continua a ser inspirador e a validar 
estas opções, particularmente em relação à atuação 
precoce e efetiva sobre estes dois fatores de risco 
que estão associados aos acidentes cerebrovas-
cular e coronário.” Mais recentemente, “o estudo 
HOPE-32 chegou a resultados semelhantes”, conclui 
o preletor.  Diana Vicente
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A conferência de encerramento deste 
congresso ficará à responsabilidade do  
Prof. José Silva Nunes, presidente da So-

ciedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade 
(SPEO). O preletor vai apresentar os dados relativos ao 
estado atual da obesidade em Portugal, mostrando 
o que está a ser feito para combater esta patologia. “ 
A obesidade é uma doença reconhecida em Portugal 
desde 2004, e caracteriza-se por ser uma patolo-
gia de início insidioso, em que é difícil medir a sua  

 
1

 
1

12h00 – 12h30

12h30 – 13h00

SALA

SALA

Ponto de situação da obesidade em Portugal
incidência”, introduz o também diretor do Serviço de 
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central/Hospital 
Curry Cabral.

Remetendo para os dados do Inquérito Alimentar 
Nacional e de Atividade Física publicados em 2017, 
o preletor destaca “uma prevalência de obesidade 
de 22,3%, sendo esta uma realidade que tem vindo 
a aumentar”. Na sua apresentação, José Silva Nunes 
apresentará também os dados referentes às “pessoas 
na fase de pré-obesidade – isto é, entre os 25 kg/m2 
e os 29,9 kg/m2 de índice de massa corporal –, que 
correspondem a 34,8% da população portuguesa”.

O presidente da SPEO chamará ainda a atenção 
para as comorbilidades associadas à obesidade, 
em particular a diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).  
“Além da predisposição genética para desenvolver 
DMT2, a obesidade é o principal fator de risco para 
esta condição, sendo que começa a ser cada vez mais 
frequente, incluindo na população pediátrica, que 
há umas décadas não tinha nenhum caso registado”, 
alerta o endocrinologista. 

Relativamente ao tratamento da obesidade, José 
Silva Nunes lamenta o facto de ainda não existir 
comparticipação para nenhuma das opções tera-
pêuticas farmacológicas, nomeadamente o orlistat, 

o liraglutido e a associação naltrexona/bupropiom. 
Como tal, o presidente da SPEO indica que uma das 
prioridades passa por “garantir a comparticipação 
para estes fármacos” tendo-se já verificado alguns 
avanções nesse sentido. “Em julho de 2021, foi apro-
vado, na Assembleia da República, um conjunto de 
recomendações ao Governo que, entre vários outros 
aspetos, recomenda a comparticipação dos fármacos 
antiobesidade”, sublinha. 

Por outro lado, o especialista evidencia os be-
nefícios da cirurgia bariátrica, “não só ao nível do 
tratamento da obesidade, mas também das comorbi-
lidades, nomeadamente a possibilidade de melhoria 
ou mesmo remissão da DMT2”. Ainda assim, o endo-
crinologista insiste que a intervenção no estilo de 
vida “é o passo mais importante para se combater a 
obesidade”, não devendo esta medida ser descurada 
em detrimento das restantes armas farmacológicas 
e cirúrgicas.  Marta Carreiro

O Prof. José Silva Nunes  
fala sobre as formas de 
combater a obesidade  
e destaca as iniciativas  
da SPEO nesse âmbito
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Antes da Assembleia Geral da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), com a 
qual encerra o 17.º Congresso Português 

de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, 
decorrerá a habitual Conferência do Presidente, 
proferida pelo Prof. Luís Bronze. O presidente da 
SPH no biénio 2021-2023 apresentará um balanço 
das principais atividades levadas a cabo no último 
ano. “Este é sempre um momento importante para 
abordar a evolução da gestão da SPH, dar conta 
das iniciativas dinamizadas ao longo do último ano 
e anunciar projetos para o futuro mais próximo”, 
explica o preletor. 

Colocando em retrospetiva um mandato que 
ficou marcado pelo mote “SPH mais próxima da 
comunidade e valorização do doente”, Luís Bronze 
afirma que um dos seus objetivos passou por  
“incrementar a SPH ao nível financeiro”. Nesse sen-
tido, procedeu-se a “um saneamento das contas 
com escolhas absolutamente racionais para os 
tempos que correm”. O cardiologista também 
destaca o lançamento do primeiro número inde-
xado da Revista Portuguesa de Hipertensão e Risco  
Cardiovascular, órgão oficial da SPH, nos Reposi-
tórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal, 
“um grande salto, que não foi fácil de conseguir”.  
Por outro lado, Luís Bronze evidencia a nova inicia-
tiva nacional para fomentar a adesão à terapêutica 

Tempo de balanço e despedida

e melhorar o controlo da hipertensão arterial, que 
está a ser desenvolvida pela SPH com o apoio da 
Servier (saiba mais na página 14). 

Este 17.º Congresso assinala o culminar do 
mandato de Luís Bronze enquanto presidente 
da SPH. “Os meus ‘cinco minutos de fama’ estão 
a terminar. A Dr.ª Rosa de Pinho, próxima presi-
dente da SPH, é uma pessoa muito capaz, que 

também dará seguimento aos nossos projetos, 
alguns em fase de finalização e outros com o 
caminho já bem delineado”, comenta. E conclui:  
“É importante recordar que a SPH deve ser uma en-
tidade em constante crescimento, com o objetivo 
de beneficiar os doentes e a sociedade em geral. 
Penso ter dado o meu contributo nesse sentido!”  

 Marta Carreiro
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