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Portugal e euroPa 
contra a Hta 
Mais uma vez, o Congresso da SPH 
apresenta um momento em que os por-
tugueses partilham experiências com 
representantes da European Society of 
Hypertension. O Simpósio SPH/ESH é 
às 10h30. Pág.4 

«Prós e contras» 
debate HiPertensão
A jornalista Fátima Campos Ferreira mo-
dera a sessão plenária das 15h00, que 
visa debater se a hipertensão arterial é 
um problema da Medicina Clínica ou da 
Medicina Comunitária. Conheça algumas 
ideias deste «prós e contras». Pág. 5

o contributo  
da genética 
Sem esquecer a importância das medi-
das de estilos de vida e farmacológicas, 
o Prof. J. Braz Nogueira fala no quanto 
os poliformismos genéticos podem 
contribuir para a elevação da tensão 
arterial. Pág.6

Fevereiro de 2010

Congresso arrancou  
com promessa de parceria
A necessidade e o desejo de cooperação entre os profissionais que combatem a hipertensão arterial e os 
organismos governamentais na área da Saúde estiveram em destaque na sessão de abertura deste Congresso, 
ontem, por volta das 18h30. O director-geral da Saúde, Dr. Francisco George, manifestou disponibilidade para 
trabalhar em união com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, nomeadamente na implementação com 
sucesso da Lei do Sal. Pág.3

6.ª feira
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Drs. José Alberto Silva, presidente da SPH; Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos; Francisco George, director-geral da 

Saúde; Rasiklal Ranchhod, presidente da Comissão Organizadora; e Eusébio Pacheco, representante da ARS Algarve
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Risco cardiovascular 
no doente hipertenso

Dados de Novembro de 2009 mostram 
que, por cada 100 mil portugueses 
com menos de 65 anos, 10,1 morrem 

por doença isquémica cardíaca e a morta-
lidade por AVC é de 9,9% nas pessoas da 
mesma faixa etária. Este é o primeiro aler-
ta do Dr. António Jara, chefe de serviço de 
Cardiologia do Hospital de Évora, na apre-
sentação «Recomendações sobre tabelas de 
Cálculo e Ajudas Visuais».

O especialista frisa o conceito de risco car-
diovascular global, que «permite a compre-
ensão mais clara da patogénese, prevenção 

e tratamento da doença aterosclerótica». E 
exemplifica: «No Framingham Study, um do-
ente com HTA tem um risco de 8% de vir a ter 
um AVC em oito anos, mas, se juntar o coles-
terol elevado, o risco sobe para 21%.»

A maioria dos países defende como limiar 
para o início do tratamento farmacológico um 
risco de eventos cardiovasculares superior a 
20% (15% no caso de doença coronária e 
5% de SCORE no caso de lesões dos órgãos- 
-alvo ou situações específicas). Aqui, a visua-
lização de tabelas como o SCORE é «funda-
mental», porque «permite ao clínico decidir o 

A primeira mesa- 
-redonda do Congresso, 
com início às 8h30, na 
sala Fénix 3, actualiza 
informações sobre a 

relação entre a HTA e o 
risco cardiovascular.

tipo de intervenção e torna o doente um pou-
co médico de si mesmo». Simultaneamente, 
«é importante avaliar eventuais lesões subclíni-
cas de órgãos-alvo», diz António Jara.

Sobre o tema «Risco residual do hiperten-
so tratado», que vai apresentar depois da 
intervenção do Dr. Pedro Cunha, do Hospital 
Senhora de Oliveira, sobre os «Novos facto-
res de risco», o Dr. Fernando Pinto, cardiolo-
gista no Hospital de São Sebastião, alerta: 
«O risco dos doentes hipertensos tratados é 
superior ao da população em geral.» É que, 
muitas vezes, «não se atingem os valores de-
sejados da pressão arterial (PA), nem sempre 
há adesão ao tratamento, não se corrigem 
as co-morbilidades e certos anti-hiperten-
sores têm efeitos que podem potenciar ou 
agravar os factores de risco concomitantes». 
Além disso, «quando muitos doentes iniciam 
o tratamento, já têm importantes lesões nos 
órgãos-alvo».

Por isso, Fernando Pinto lança o apelo: «É 
preciso manter uma atitude de vigilância, ten-
do em conta a PA e os factores de risco coe-
xistentes, procurando sinais precoces de lesão 
dos órgãos-alvo, optimizando a terapêutica, 
insistindo nos estilos de vida saudáveis e refor-
çando, em cada consulta, o carácter crónico 
da patologia e a necessidade de aderir às 
medidas propostas.» RB 

Afinar o cálculo do risco global
A mesa-redonda «Técnicas de detecção de risco», que decorre às 08h30 de hoje, na  
sala Neptuno, expõe os meios de diagnóstico para calcular o risco cardiovascular global. 

Após a intervenção da Dr.ª Paula Ama-
do, cardiologista no Hospital Egas 
Moniz, sobre o «Papel da MAPA e da 

AMPA», o Dr. João Maldonado, director do 
Instituto Cardiovascular de Coimbra, apresen-
ta o tema «VOP vs tonometria de aplanação 
vs índice braço/tornozelo». 

A Sociedade Europeia da Hipertensão tem 
enfatizado a importância dos métodos credíveis 
para a documentação de lesões em órgãos- 
-alvo, que podem constituir «índices primordiais 
para a qualificação dos objectivos terapêuti-
cos», afirma João Maldonado. E continua: «A 
determinação da velocidade da onda de pulso 
(VOP) no território da aorta disponibiliza dados 
importantes para a avaliação do impacto de 
diversas patologias no sistema arterial.» 

Ao mesmo tempo, a eficácia da tonometria 
de aplanação é realçada por João Maldona-
do, até porque ajuda a compreender «noções 
inovadoras da fisiopatologia e da terapêutica 

da HTA, nomeadamente os níveis distintos de 
eficácia dos anti-hipertensores na redução 
da pressão central». Por último, o cardiolo-
gista lembra que, apesar da «importância 
de valores baixos do índice braço-perna no 
diagnóstico da doença arterial periférica», é 
necessária investigação complementar para a 
comprovação da sua relevância em estados 
mais precoces. 

A Dr.ª Leonor Carvalho, directora clínica do 
Hospital Garcia de Orta, é a última pales-
trante da mesa e coloca a questão: «Como 
detectar a lesão cerebral de pequenos va-
sos?» Esta lesão é «muitas vezes silenciosa e 
um marcador precoce da patologia cerebral 
hipertensiva», pois a microcirculação cerebral 
relaciona-se directamente com a HTA, a hipo-
tensão, a hipotensão ortostática, o perfil não 
dipper ou dipper extremos dos indivíduos e 
factores de risco como a diabetes mellitus ou 
a fibrilhação auricular. As alterações das fun-

ções cognitivas, do humor, da mobilidade e 
continência de esfíncteres podem ser «os pri-
meiros sinais de estados demenciais». 

Para diagnosticar precocemente e iniciar 
o tratamento desta patologia, os «testes de 
memória e de função são importantes», 
nota Leonor Carvalho. Por sua vez, a tomo-
grafia computadorizada cranioencefálica e 
a ressonância magnética cerebral são «os 
meios complementares de diagnóstico mais 
fiáveis», mas a ultrassonografia carotídea e 
transcraniana ou a tomografia por emissão 
de pósitrons podem ser fontes importantes de 
informação complementar. RB 

Dr. Fernando PintoDr. António Jara

Dr.ª Leonor Carvalho Dr. João Maldonado
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Como primeiro interveniente da sessão 
de abertura, o presidente da Comis-
são Organizadora deste 4.º Con-

gresso Português de Hipertensão, Dr. Rasiklal 
Ranchhod, congratulou-se com o facto de este 
ser «o maior congresso de hipertensão desde 
sempre realizado no nosso País». 

Em 2010, assinalam-se os 40 anos sobre 
o início da abordagem racional da hiperten-
são arterial (HTA) em todo o mundo e Portugal 
conta quatro décadas desde o nascimento 
dos primeiros Núcleos de Estudo e Preven-
ção deste grave problema de Saúde Pública. 
Esta coincidência de datas é celebrada no 
4.º Congresso da SPH, como referiu Rasiklal 
Ranchhod, sendo também uma oportunidade 
para reflectir sobre a evolução da abordagem 
desta patologia, que segue, cada vez mais, 
uma tendência de multidisciplinaridade.

Apesar de ser uma das sociedades médicas 
mais recentes a nível nacional, a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) tem cumpri-
do «um papel de parceira da comunidade mé-
dica» e tem motivado a «participação transver-
sal de muitos profissionais de saúde», disse, 
na mesma sessão, o presidente da SPH, Dr. 
José Alberto Silva. «Como qualquer criança, 
começámos a gatinhar e demos os primeiros 

Ministério da Saúde disponível para 
cooperar no combate à hipertensão

Por Rute Barbedo

A vontade de parceria entre 
o Ministério da Saúde e 
a Sociedade Portuguesa 

de Hipertensão (SPH) 
marcou a sessão solene de 
abertura deste Congresso, 
que decorreu ontem, pelas 

18h30. Multidisciplinaridade 
e união de esforços foram 

palavras de ordem. 

passos. Hoje, já não caímos e tentaremos dar 
passos cada vez mais firmes», afirmou, com 
orgulho, o representante da Sociedade. 

Uma prova do reconhecimento do traba-
lho da SPH tem sido o apoio da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (ESH). «Ela tem-nos 
acarinhado e transmitido surpresa pela forma 
como desenvolvemos as nossas tarefas», ma-
nifestou José Alberto Silva, lembrando que, 
a par da ESH, a SPH é a única sociedade 
europeia de hipertensão a realizar um con-
gresso anual. Outro motivo de orgulho será 
alcançado se os dois candidatos portugueses 
a centros de excelência para o tratamento da 
HTA vierem a ser reconhecidos pela ESH. 

Uma batalha que  
precisa de várias «mãos»
O combate à hiper-
tensão arterial apenas 
funcionará se todos 
os grupos envolvidos 
actuarem em conjunto. 
Esta foi a ideia cen-
tral transmitida pelo 
Dr. Francisco George, 
director-geral da Saúde. 
Também em represen-

tação do Ministério da Saúde, este interve-
niente exaltou três pontos de grande relevo: 
a introdução de um novo método de certifi-
cação de óbito – em formato electrónico –, 
que permitirá aprimorar o estudo das causas 
de mortalidade e a investigação epidemio-
lógica; a necessidade de primar por uma 
implementação eficaz da Lei do Sal, em 
conjunto com profissionais de várias áreas; e 
o lançamento (hoje, no 4.º Congresso Portu-
guês do AVC, que está a decorrer no Porto) 
do livro Acidente Vascular Cerebral -Itinerá-
rios Clínicos. 

A obra, que foi coordenada pelo Prof. Vic-
tor Oliveira, vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de AVC, traz «uma abordagem 
nova da problemática, na perspectiva da 
qualidade contínua, onde o doente deve ser 
acompanhado desde os primeiros sinais da 
doença até à sua reinserção social», referiu 
Francisco George.

Enfatizando a importância da Lei que visa 
a redução do teor salino no pão como «uma 
boa medida de Saúde Pública, à semelhan-
ça da Lei do Tabaco», o membro do Gover-
no lançou «um convite formal» à SPH para a 
colaboração num plano pedagógico, com 
vista a tornar eficaz a implementação da Lei 
do Sal. 

Contudo, Francisco George ressalvou que 
esta medida só poderá ter sucesso mediante 
a colaboração de todos. E lançou um primei-
ro sinal da vontade de parceria: «Propomos 
que as análises bromatológicas [ao pão] se-
jam feitas pelo Estado em colaboração com 
a SPH e convido-os a reunir para discutirmos 
um bom método analítico.» 

Os médicos e a gestão em Saúde 
Também presente na cerimónia de abertura, o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Pedro Nunes, lançou uma visão sobre o 
futuro da HTA: «É uma patologia que exige multidisciplinaridade, portanto, trata-se de uma área de excelência para pensarmos a 
Medicina do futuro.» Para além das preocupações em termos de eficácia do tratamento, este interveniente salientou que, hoje, 
a responsabilidade de gestão da Saúde também «é dos médicos». «São eles que passam a factura que o Ministério da Saúde 
paga. São eles que, ao quererem fazer o melhor pelo doente, tentam encontrar o melhor para o País», sublinhou. E, lançando 
um alerta ao Ministério da Saúde, o bastonário da Ordem dos Médicos pediu mais preocupação com a gestão (que não deve 
esquecer o papel do médico) e a aculturação da Saúde. 

«Este é o maior congresso de hipertensão 
desde sempre realizado no nosso País»

Dr. Rasiklal Ranchhod
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Partilhar 
experiências 
para melhor 
enfrentar a 
hipertensão

Por Rute Barbedo

«Somos uma das maiores sociedades 
europeias em número de sócios e 
a única, para além da própria Eu-

ropean Society of Hypertension (ESH), a re-
alizar um Congresso nacional anualmente», 
afirma o Dr. José Alberto Silva, presidente da 
SPH e moderador do simpósio com a ESH, 
que decorre às 10h30 de hoje. 

Também moderada pelo Prof. Luís Martins, 
anterior presidente da SPH, a sessão debru-
ça-se sobre os desafios do diagnóstico e da 
terapêutica. «Combinações em doses fixas 
de drogas anti-hipertensivas: vantagens e in-
convenientes» é o tema abordado pelo Prof. 
Antonio Coca, da Universidade de Barcelo-
na, que alerta para alguns dados recentes 
encontrados em Espanha. «Pelo menos 70% 
dos doentes com HTA essencial estão em ris-
co elevado ou muito elevado, devido à asso-
ciação da hipertensão com outros factores de 
risco, à detecção de danos nos órgãos-alvo 
ou à presença de co-morbilidades.»

Antonio Coca realça que as vantagens do 

O reconhecimento a nível europeu é uma das principais ambições 
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). A sessão plenária 
entre as sociedades europeia e portuguesa que se dedicam a esta 

patologia já é uma tradição e, este ano, a discussão foca-se nos 
«Problemas especiais no controlo da hipertensão».

Sociedade Portuguesa de Hipertensão/European Society of Hypertension 

uso de combinações em doses fixas de duas 
drogas anti-hipertensivas num único comprimi-
do «torna a “receita” mais fácil, economiza 
tempo e custos e contribui para o cumprimento 
da terapêutica». Por outro lado, há desvanta-
gens relacionadas com a «menor flexibilidade 
da dosagem e uma cronoterapia mais difícil». 
Ainda assim, a combinação de doses fixas é 
«claramente superior».

A rigidez arterial 
O último convidado desta sessão é o fran-
cês Prof. Stéphane Laurent, ex-presidente da 
ESH, que irá falar sobre a «Diminuição da 
rigidez das grandes artérias e o controlo da 
hipertensão». O especialista nota que os tra-

Uma doença subtratada
O Dr. Csaba Farsang, do Centro Cardiometabólico do St. Imre Hospital, em Budapeste, 
falará sobre o «Diagnóstico e taxas de controlo da hipertensão na Europa». O especialista 
frisa a diferença de prevalências de HTA, de país para país, e o facto de esta ainda ser uma 
doença «subdiagnosticada e subtratada».

Farsang destaca as seguintes realidades: «40 a 70% da população mundial está sensi-
bilizada para a doença, as taxas de tratamento variam entre os 70 e os 90% e as taxas de 
controlo na população de hipertensos estão entre os 20 e os 70%. Um número muito pior 
regista-se nos diabéticos hipertensos, com uma taxa que varia entre os 30 os 40%.»

Apesar de as taxas de controlo serem afectadas por vários factores (status socioeconómi-
co, nível escolar, idade, sexo, doenças concomitantes, inércia dos médicos, etc.), «podem 

ser substancialmente aumentadas com a educação do doente, a formação médica e as políticas nacionais de incentivo». Csaba 
Farsang realça, ainda, que a falta de controlo da HTA acarreta despesas significativas para as economias nacionais e locais. 

tamentos farmacológicos com vista a reduzir 
a rigidez arterial incluem os diuréticos (nos 
mais velhos), betabloqueantes, inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina (IECA), 
antagonistas dos receptores de angiotensina 
(ARA) II, bloqueadores AT1 e antagonistas 
dos canais de cálcio. 

Os IECA, os nitratos, os antagonistas da 
aldosterona, os agentes hipolipidémicos e 
os antidiabéticos também se incluem neste 
plano. Mas o perito ressalva que «nem todas 
as classes de anti-hipertensivos estão aptas a 
reduzir a rigidez arterial e a PA central». Os 
betabloqueantes não-vasodilatadores são um 
exemplo. Além disso, «não se sabe se, no 
pós-tratamento, a redução da rigidez arterial 
se deve apenas à redução da PA ou se há 
efeitos independentes envolvidos». 

Certezas? A medição da rigidez da aorta 
é recomendada pelas guidelines de 2007 da 
ESH e da Sociedade Europeia de Cardiolo-
gia para o controlo da HTA. Além disso, em 
2006, Stéphane Laurent publicou no Europe-
an Heart Journal um consensus acerca dos 
acordos metodológicos para a medição da 
rigidez arterial e reflexões de onda. A conclu-
são foi de que «a medição da velocidade da 
onda de pulso mostrou influência na rigidez 
arterial e a rigidez da aorta provou ter um 
valor preditivo independente para as causas 
de morbilidade cardiovascular, eventos coro-
nários e enfartes do miocárdio em doentes 
com hipertensão essencial». 

Prof. António Coca Prof. Stéphane Laurent
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Dr. José Alberto Silva, 
responsável pela Unidade de 
HTA e Risco Cardiovascular 
do Hospital Pedro Hispano, 
Matosinhos
«Temos bons doentes, 
bons médicos e boas 
drogas, mas, de um 
modo geral, temos 
sido ineficazes. Porque a HTA é um problema 
de Saúde Pública, é necessário fazer a sua 
detecção, o que implica um grande empenho 
dos médicos de família, e, depois, tratar os 
hipertensos detectados. Apesar de alguns su-
cessos, o caminho a percorrer no sentido da 
detecção e do controlo dos hipertensos ainda 
é longo.»

Dr. José Luís Biscaia, coordenador da Unidade de Saúde 
Familiar de São Julião da Figueira, Figueira da Foz
«A hipertensão arterial (HTA) é um problema 
de Saúde Pública e, por isso, não depende 
apenas dos cuidados de saúde. Temos assis-
tido a estratégias populacionais importantes, 
mas um dos problemas que determina algum 
do insucesso da abordagem da HTA é o facto 
de os cidadãos não assumirem a sua respon-
sabilidade. Se o hipertenso não assume que 
é uma parte activa no combate à doença, é 
complicado a Medicina ser efectiva.»

Enf.ª Laurentina Santa, do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Alto Tâmega e Barroso
«Sendo a HTA um factor de risco modificá-
vel, a sua abordagem vai muito para além 
da Medicina Clínica. Tem de estar mais rela-
cionada com a prevenção e a mudança de 
comportamentos e, por isso, com a interven-
ção comunitária. Se conseguirmos trabalhar 
com a população, desde as idades mais 

Sabia que o «Prós e Contras» vem ao 4.º Congresso da SPH? 
Pois é, nem a Fátima Campos Ferreira vai faltar. Hoje, às 

15h00, a jornalista modera a sessão plenária que pretende 
debater se a hipertensão é um problema da Medicina Clínica 
ou da Medicina Comunitária. Fica aqui um pequeno resumo 
da perspectiva de cada um dos «convidados do programa».

precoces, é mais fácil controlar e prevenir a 
HTA. Por outro lado, faz todo o sentido levar 
a cabo rastreios para detecção de um maior 
número de casos.»

Prof. Salvador Massano Cardoso, epidemiologista, Fa-
culdade de Medicina de Coimbra 
«A HTA não é só um problema que cabe aos 
médicos resolver. Trata-se de um assunto funda-
mentalmente político, implicando um sistema 
de educação comunitária programado a longo 
prazo. Por outro lado, em relação à Medici-
na Clínica, preocupa-me o problema da baixa 
adesão terapêutica. Acredito que este fenóme-
no se prende com factores culturais e socioeco-
nómicos, mas também com falta de informação, 
problemas de prescrição e de vigilância.»

Dr. João Breda, nutricionista, Plataforma Nacional contra 
a Obesidade
«Uma abordagem compreensiva da HTA 
deve atingir a população em geral, os pré-
-hipertensos e os hipertensos. É necessária 
uma intervenção, por exemplo, na área da 
Nutrição, nomeadamente no que concerne 
ao consumo de sal. A lei que regula o teor 
salino no pão é importante, mas é também 
necessário que a indústria alimentar compre-
enda que a redução de sódio nos alimentos 
processados é algo que, a bem ou a mal, é 
essencial conseguir.» 

O «Prós e Contras» do Congresso
Por Ana João Fernandes

Enf.ª Laurentina Santa Prof. Salvador Massano Cardoso

Dr. José Alberto Silva Dr. José Luís Biscaia Prof. Mário Espiga de Macedo

Dr. João Breda

Prof. Mário Espiga de Macedo
Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares (CNDCV)
Considero que a hipertensão arterial (HTA) é realmente 
um problema clínico grave e preocupante, que diz respeito 
a todos os que se preocupam de verdade com a saúde da 
população portuguesa. Se nos debruçarmos sobre os dados 
epidemilógicos apresentados nos últimos anos, como «Epide-
miologia da HTA em Portugal», Espiga de Macedo; estudo 
Valsin; estudo PREVADIAB (obesidade nos jovens) e estudo 
PRECISE, já temos informação mais do que suficiente para 
dizer que é altura de passar à prática e à decisão. 

Mais de 3,5 milhões de portugueses são hipertensos e, 
entre estes, menos de metade são conhecidos e tratados, 
sendo que só cerca de 10% estão controlados. Porém, não 
nos podemos esquecer que mais de 25% dos hipertensos 
que vão aos centros de saúde estão bem controlados. Esta é 
a nossa realidade e é a partir dela que devemos trabalhar. 

A CNDCV tem levado a cabo iniciativas como o projecto 
MACH (Mais Acção Contra a Hipertensão), que, neste mo-
mento, está em fase de experiência-piloto aqui no Algarve. 
Mas o MACH, que está neste momento em transformação 
e desenvolvimento, tendo já realizado uma parceria com a 
Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral, a Missão 
dos Cuidados de Saúde Primários e o apoio da Direcção-Geral 
da Saúde, é a solução que se deve implementar e apoiar. 

Com o projecto MACH, pretendemos apoiar todos os 
médicos, principalmente a Medicina Geral e Familiar, as 
associações cívicas que se preocupam com a saúde das 
populações, nomeadamente com a HTA, as sociedades cien-
tíficas (e, mais uma vez, convido a SPH a juntar-se a nós) e 
a população em geral, principalmente os hipertensos. Está 
nos nossos objectivos, através de um observatório nacional, 
apoiar a formação dos médicos, desenvolver a divulgação 
do problema, informar os doentes, conhecer periodicamente 
o que se passa na prática com o tratamento dos hipertensos 
e corrigir, se necessário, a realidade constatada. 

São estas as linhas gerais da Coordenação Nacional 
para as Doenças Cardiovasculares sobre o problema da 
HTA em Portugal e lanço, desde já, o desafio a todos o que 
de boa vontade queiram colaborar connosco nesta árdua 
tarefa. Obrigado!
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Nota: O Dr. José Alberto Silva é o prelector da conferência «Serão precisos novos fármacos para o tratamento da HTA?», a ter lugar na sala Fénix, hoje, às 14h30.

Genética da hipertensão  
na prática clínica

«Há determinados polimorfismos ge- 
néticos que predispõem para a 
variação tensional e mesmo para 

a hipertensão arterial (HTA). Cerca de 30 a 
50% da variabilidade tensional é determina-
da geneticamente», afirma o Prof. J. Braz No-
gueira, professor catedrático da Faculdade 
de Medicina de Lisboa e director do Serviço 
de Medicina I do Hospital de Santa Maria, a 
propósito do tema da conferência «Genética e 
genómica da hipertensão: perspectivas para a 
prática clínica», que profere hoje. 

De acordo com o especialista, «os polimor-
fismos que têm sido mais estudados (Single 
Nucleotide Polymorphism – SNP) relacionam-
-se com os genes que codificam os vários com-
ponentes do sistema renina-angiotensina-aldos-
terona e do sistema neuroadrenérgico, bem 
como os genes que codificam a alfa aducina 

O Prof. José Braz Nogueira conferencia sobre as perspectivas da genética e 
genómica para a prática clínica, às 14h30, na sala Neptuno, salientando que estas 
não substituem as medidas de controlo da hipertensão e dos factores de risco. 

e outras proteínas relacionadas com a reab-
sorção do sal». «Ultimamente, com a evolução 
das técnicas de investigação genética, surgi-
ram grandes estudos, como os Genome-Wide 
Association Studies que, através do scanning 
do genoma, tentam relacionar determinadas 
variantes genéticas comuns com a elevação 
tensional. No entanto, cada uma destas varian-
tes identificadas contribui muito pouco para a 
variabilidade tensional, o que tem justificado 
a pesquisa mais difícil de variantes genéticas 
raras associadas à HTA.»

Braz Nogueira explica ainda: «No futuro, 
o grande objectivo destes estudos é a Medici-
na personalizada que, por um lado, pretende 
identificar as alterações genéticas de cada in-
divíduo que podem justificar uma intervenção 
mais precoce, visando a prevenção da HTA, 
e, por outro, determinar a escolha da terapêuti-

ca mais eficaz e com menos efeitos colaterais.» 
A investigação genética e genómica na área 
da HTA assumirá também «uma importância 
fundamental para a descoberta de novos fár-
macos», acredita o conferencista. No entanto, 
considera que qualquer uma destas realidades 
ainda é remota. Até porque a genética não 
é linear: «Além das interacções entre genes, 
há interacções entre polimorfismos genéticos e 
factores ambientais e comportamentais.»

Por isso, Braz Nogueira afirma que «há 
necessidade de mais estudos, de estratégias 
genéticas alternativas e de novos métodos es-
tatísticos». Actualmente, «ainda continua a ser 
extremamente importante a avaliação do risco 
global do doente hipertenso e a intervenção 
relativamente aos factores de risco», pois o que 
se sabe sobre a genética e a genómica da 
HTA «não substitui essas medidas». AJF 

Dr. José Alberto Silva

Responsável pela Unidade de Hipertensão  
e Risco Cardiovascular do Hospital  

Pedro Hispano, Matosinhos

Opinião

Apesar de termos bons médicos, bons 
doentes e bons fármacos, a realidade 
é que o controlo da hipertensão arte-

rial (HTA) entre os doentes hipertensos é mui-
to baixa a nível mundial, particularmente em 
Portugal. No entanto, o melhor conhecimento 
dos mecanismos patofisiológicos envolvidos 
na génese da HTA tem como consequência 
inevitável a descoberta de novos caminhos 
para o seu tratamento. 

Serão precisos novos fármacos  
para tratar a HTA?

Por estas razões, a comunidade científica 
coloca alguma expectativa na introdução de 
novos fármacos para o tratamento da HTA, 
que venham melhorar a eficácia da acção 
dos médicos envolvidos no tratamento destes 

doentes, sobretudo nos casos de verdadeira 
HTA resistente ou refractária à terapêutica (na 
clínica familiar, estes casos andam à volta de 
5 a 10% dos hipertensos e, nas clínicas de 
referência, serão à volta dos 30%).

Existem já vários fármacos em estudo para 
utilização eficaz e segura no tratamento da 
HTA, como, por exemplo, os inibidores da 
transactivação do factor de crescimento da 
angiotensina II, os antagonistas dos recepto-
res da endotelina, os inibidores das vasopep-
tidases, os inibidores das fosfodiesterases tipo 
5 e, até, uma vacina. 

Alguns fármacos têm demonstrado sinais 
promissores no tratamento da HTA. Mas penso 
que, hoje, mais do que novos fármacos, ne-
cessitamos de novas atitudes que promovam a 
adesão dos doentes à medicação e contrariem 
a inércia terapêutica dos médicos. Creio que, 
em conjunto, isso permitirá aumentar substan-
cialmente a taxa de controlo da HTA. 
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► A curva J, isto é, o aumento do risco cardiovascular asso-
ciado a uma queda excessiva da pressão arterial (PA) ou da 
glicemia, existe de facto?
Todos os estudos observacionais mostram que 
o risco cardiovascular diminui quanto mais 
baixa for a PA e/ou a glicemia. No entanto, 
se houver uma descida rápida, quer da PA, 
quer da glicemia, pode haver problemas. Vá-
rios estudos da década de 1980 mostraram 
que a descida excessiva da PA em doentes 
com crises hipertensivas provoca hipoper-
fusão de órgãos (coração e cérebro). Do 
mesmo modo, um estudo inglês muito recente 
– Survival as a function of HbA1c in people 
with type 2 diabetes: a retrospective cohort 
study –, realizado em quase 28 mil doentes, 

Este é o tema que o Prof. Jorge Polónia 
apresenta hoje, na sua conferência das 
14h30, na sala Pégaso. Em entrevista, 
desvenda já alguns aspectos.

«A curva J não deve ser razão 
para não se tratar a HTA»

mostra que a descida da hemoglobina glico-
silada (HbA1c) para menos de 7,5% aumenta 
o risco de mortalidade. Por isso, este deve ser 
o valor-limite para os diabéticos.

► A curva J pode ser prejudicial em todos os doentes?
Há vários estudos a mostrar que a descida da 
PA diastólica, sobretudo para valores abaixo 
dos 80-90 mmHg, é prejudicial, principal-
mente em doentes com doença coronária 
prévia. O mesmo não acontece em relação à 
descida da pressão sistólica para os indivídu-
os com ou sem doença coronária e não acon-
tece, de todo, relativamente ao AVC. Nos 
doentes hipertensos com hipertrofia ventricular 
esquerda (HVE), a curva J também é visível, 
sobretudo quando a pressão diastólica baixa 
para menos de 90 mmHg. Do mesmo modo, 
em indivíduos muito idosos, a descida tensio-

nal excessiva aumenta o risco cardiovascular, 
ocorrendo até agravamento dos fenómenos 
de demência. Assim, aparentemente, a curva 
J verifica-se, sobretudo, nos hipertensos com 
doença coronária prévia, com HVE ou nos 
idosos. É nestes doentes que se deve ter mais 
cuidado em reduzir a PA. 

► O médico deverá ter uma actuação particular nestes casos?
A existência da curva J não deve constituir uma 
razão para que os clínicos não tratem a HTA. 
Há que tentar baixar a PA o mais possível para 
os valores que as guidelines recomendam: pres-
são sistólica abaixo dos 140 mmHg, sobretudo. 
Há estudos que mostram que será menos crítico 
reduzir a PA em diabéticos com os inibidores do 
sistema renina-angiotensina e com os bloquea-
dores dos canais de cálcio do que com os beta-
bloqueantes clássicos, por exemplo. Isto porque 
os betabloqueantes clássicos reduzem mais a 
PA a nível periférico do que a nível central, pelo 
que vão causar maior sobrecarga cardíaca 
ou, pelo menos, não vão aliviar a sobrecarga, 
como fazem os outros fármacos. Além disso, os 
outros medicamentos têm hipótese de reduzir a 
HVE e as lesões vasculares. AJF 

Prof. Jorge Polónia
Consultor de Medicina e Hipertensão Arterial do Hospital Pedro Hispano
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Ontem, no final da sessão de abertura, os convida-
dos que honraram este 4.º Congresso com a sua 
presença, entre eles o director-geral da Saúde, 

Dr. Francisco George, e o bastonário da Ordem dos Médicos, 
Dr. Pedro Nunes, foram os primeiros a visitar a exposição 
«Gravura Portuguesa de XX a XXI», que está patente na sala 
Vega, até ao final deste Congresso. Trata-se de uma colecção 
de 50 gravuras de 40 artistas que a associação cultural Arte 
Contempo trouxe a este Congresso, a convite da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão. 

O presidente da Arte Contempo, Dr. António Oliveira Soa-
res, também médico, explica que, em Portugal, o movimento 
da gravura como arte só começou em 1956, pois, até essa 
data, esta forma de expressão era considerada como mera 
ilustração de livros e jornais. 

Neste 4.º Congresso, encontram-se obras (criadas entre 
1958 e 2005) dos mais expoentes nomes da gravura por-
tuguesa enquanto arte. Eis alguns: Paula Rego, Júlio Pomar, 
Cruzeiro Seixas, Bartolomeu dos Santos, Eduardo Nery... Quer 
saber mais? Visite a exposição. Vai ver que vale a pena!

Exposição de gravura 
«inaugurada»  
pelos convidados da 
sessão de abertura



entre 12 e 18 de 
setembro de 2013, 
a Hypertension 
summer school da 
sociedade europeia 
de Hipertensão vai 
realizar-se em portugal

O local que acolherá esta importante formação 
é o Hotel Solverde, em Espinho. Os prepara-

tivos já arrancaram e a iniciativa dirige-se aos médicos 
em fase de formação e aos que se dedicam à investi-

gação na área da hipertensão arterial. A Summer School 
europeia, que costuma receber 50 a 70 formandos, terá uma 
carga horária de 7 a 8 horas e uma forte interacção entre 
formadores e «alunos». Embora os temas ainda não estejam 
escolhidos, já foram endereçados convites a prelectores nacio-
nais e estrangeiros.

7.ª Hypertension 
summer school da 
sociedade portuguesa  
de Hipertensão 

Será de 9 a 12 de Outubro de 2010, no 
Vintage House Hotel do Pinhão. A 7.ª 

edição da Summer School portuguesa terá 
como temáticas principais a genética, a 
investigação clínica e a epidemiologia. 
De ano para ano, o interesse por esta 
formação tem aumentado. Em 2009, de 
um universo de 44 candidatos, tiveram 
de ser seleccionados 22, quase todos 
internos das especialidades de Cardiolo-
gia, Medicina Interna, Medicina Geral e 
Familiar, Obstetrícia e Nefrologia.


