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ANTECIPAR A DOENÇA
Os conceitos de pré-hipertensão, pré- 
-diabetes e pré-obesidade ainda não re-
únem consenso, embora seja cada vez 
mais clara a sua existência. Oiça o que 
dizem a este respeito um cardiologista e 
dois endocrinologistas, às 8h30. Pág.3

QUESTÕES EM ABERTO
Os efeitos da inibição do sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona, a hiper-
tensão durante o sono e a demência 
pós-AVC são temas que ainda escon-
dem segredos. Hoje, às 14h30, três es-
pecialistas discutem-nos. Pág.4

UPDATE DAS GUIDELINES
Baseado em meta-análises e estudos 
posteriores a 2007, ano em que foram 
publicadas as últimas guidelines das 
sociedades europeias de Hipertensão e 
Cardiologia, o Dr. José Nazaré fala dos 
updates necessários. Pág.7

Medicina Familiar e Hospitalar 
devem unir-se contra a hipertensão
A sessão plenária entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão e a Associação Portuguesa dos Médicos 
de Clínica Geral já é tradição neste Congresso. Às 10h30, representantes das duas especialidades 
partilham a sua experiência, analisando casos clínicos concretos, e actualizam conhecimentos. Pág.5
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Diagnosticar para tratar
Segundo a Dr.ª Paula Alcântara, a elevada taxa de 
HTA em Portugal e no mundo baseia-se num pro-
blema evidente: os doentes não diagnosticados. 
«Muitas pessoas não sabem que têm HTA e apare-
cem com problemas não tratáveis», diz. Quanto 
aos doentes sujeitos a tratamento, há muitos que 
não estão controlados. Porquê? «Há factores que 
se prendem com o doente e outros relacionados 
com os médicos. Os doentes têm, por vezes, difi-
culdade em tomar terapêuticas complexas, porque 

não se sentem doentes. Depois, os medicamentos podem ter efeitos secundários e os 
doentes sentem-se melhor quando não os tomam», explica a especialista. 

Por outro lado, a inércia dos médicos também pode constituir um problema. 
«Temos pouco tempo e, em vez de marcarmos consultas próximas umas das outras, 
marcamos com um intervalo de cinco ou seis meses», assume. Assim, o principal 
problema não é a falta de fármacos para controlar a HTA. «São raros os casos de 
HTA resistente que não conseguimos controlar», refere a internista. Portanto, a 
solução passa por «escolher fármacos de fácil administração e de longa duração, 
que consigam, com eficácia, reduzir o risco cardiovascular do doente».

Ao mesmo tempo, a especialista salienta a importância da educação do doente. 
«O hipertenso tem de perceber bem o que se passa consigo, conhecer os riscos que 
corre e empenhar-se no controlo da sua própria doença», conclui Paula Alcântara. 

Enfrentar o risco 
cardiovascular 
global em 2010

No simpósio «Desafios no Tratamento da Hipertensão em 2010», o 
alerta incide no ainda deficiente controlo da hipertensão arterial. 
Como conseguir a adesão dos doentes à terapêutica e controlar o 
risco cardiovascular global são preocupações actuais dos clínicos.
Por Rute Barbedo

Hoje, às 18h10, a sala Fénix 3 rece-
be o Simpósio Boehringer Ingelheim, 
moderado pela Dr.ª Paula Alcântara, 

especialista de Medicina Interna e Hiperten-
são Clínica no Hospital de Santa Maria, e 
protagonizado pelo Dr. Jorge Ferreira, cardio-
logista e coordenador da Unidade de Cui-
dados Intensivos Cardíacos do Hospital de 
Santa Cruz, em Lisboa.

«Apesar da importância da hipertensão 

arterial (HTA) na génese das doenças cardio-
vasculares (DCV), a sua taxa de controlo é 
muito reduzida, situando-se abaixo dos 30% 
nos registos clínicos, mesmo em doentes trata-
dos», lamenta o cardiologista. Por que motivo 
esta situação se mantém em Portugal? Para 
Jorge Ferreira, «as principais razões para o 
deficiente controlo da pressão arterial (PA) in-
cluem o abandono do tratamento devido a 
efeitos secundários e a ineficácia da terapêu-

tica, bem como à subutilização de associa-
ções farmacológicas». 

As guidelines europeias para o tratamento 
da HTA estabelecem como principais objecti-
vos a redução do risco cardiovascular global, 
o controlo da PA (<140/90 mmHg para a 
população geral e <130/80 mmHg para os 
doentes diabéticos, renais ou com anteceden-
tes de DCV) e de outros factores de risco. Para 
atingir estas metas, há que identificar a melhor 
estratégia. «O telmisartan, antagonista dos re-
ceptores da angiotensina II (ARA II) com um 
perfil farmacológico único, cumpre todos os re-
quisitos das guidelines», afirma Jorge Ferreira. 

Os programas ONTARGET e PROTECTION, 
aliás, provaram que «este fármaco confere 
protecção cardiovascular e renal em doentes 
maioritariamente hipertensos de elevado risco 
cardiovascular». Além disso, «o telmisartan 
possui o mais vasto programa de avaliação 
de eficácia anti-hipertensiva com MAPA, que 
apresenta a mais elevada correlação com a 
ocorrência de eventos cardiovasculares», su-
blinha o cardiologista. 

Mostrando-se (nos mesmos estudos) supe-
rior ao lisinopril, perindopril, ramipril, losartan 
e valsartan no controlo da PA, o telmisartan 
evidenciou, paralelamente, ter «um perfil de 
segurança idêntico ao placebo, o que lhe con-
fere a mais elevada taxa de persistência sob 
terapêutica a longo prazo». No ONTARGET e 
TRANSCEND, o telmisartan apresentou a mais 
baixa taxa de interrupção da terapêutica devi-
do aos efeitos secundários.

O especialista conclui que «o telmisartan é 
o único ARA II a activar os receptores PPAR-λ 
que modulam o metabolismo glucídico e, nos 
estudos TRANSCEND e PRoFESS, reduziu sig-
nificativamente o desenvolvimento de diabetes 
em comparação com o placebo». 

Dr. Jorge Ferreira
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Agir antes da própria 
doença

A prevenção é uma das armas mais 
importantes no combate às doenças 
cardiovasculares. Actuar antes do 
aparecimento da hipertensão, da diabetes 
e da obesidade pode evitar o pior.
Por Rute Barbedo

«Saúde vascular e pré-doença» é o 
tema da mesa-redonda que de-
corre na sala Neptuno, às 08h30 

de hoje. Encarando a pré-hipertensão como 
um possível alerta amarelo na protecção 
cardiovascular, o Dr. Rasiklal Ranchhod, do 
Núcleo de Estudos de Hipertensão Arterial 
do Hospital de Santa Maria, sublinha que o 
valor-limite da pressão arterial (PA) normal é 
de ≥140/90 mmHg e da PA óptima é de 
<120/80 mmHg. 

Contudo, o cardiologista refere que, «entre 
estas duas linhas de fronteira, existe uma am-
pla “zona-tampão”, que vai da PA ≥120/80 
mmHg à PA = 139/89 mmHg, à qual se 

convencionou denominar pré-hipertensão (pré-
-HTA), mas que, em alternativa, poderia ter 
sido chamada pós-normotensão (pós-NTA)». 
Rasiklal Ranchhod alerta que «a pré-HTA está 
muitas vezes associada a outros factores de 
risco (tais como a obesidade, a resistência à 
insulina, a diabetes, a displidemia, os fenóti-
pos da síndrome metabólica, etc.) e a alguns 
factores determinantes do estilo de vida». Por 
isso, as modificações nos hábitos diários são 
«obrigatórias para todos os pré-hipertensos».  

Com base na evidência obtida a partir de 
modelos pré-clínicos, pode dizer-se que «os 
moduladores do sistema renina-angiotensina- 
-aldosterona parecem mais promissores», nota 
o especialista, destacando o «excelente perfil 
de tolerância» dos antagonistas dos recepto-
res da angiotensina (ARA) e as potencialida-
des dos inibidores da enzima de conversão 
da angiotensina (IECA). 

No limiar da diabetes 
Também na fase pré-diabetes o doente pode 
estar em risco, como informa o Dr. Rui Duarte, 
diabetologista na Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal e orador na mesma 
sessão. Centrando-se num conceito que ainda 
não reúne consenso, o especialista defende 
que «a pré-diabetes existe quando as pessoas 
apresentam níveis de glicemia acima do nor-
mal, mas não o suficiente para pertencerem 
ao grupo dos diabéticos». Contudo, o «pré- 
-diabético» pode nunca chegar a sofrer desta 
patologia. O prefixo «pré» entra, assim, numa 
lógica preventiva.

Actualmente, o risco cardiovascular global 
é a questão mais enfatizada no que diz res-
peito à diabetes. «Nas pessoas sedentárias e 
com excesso de peso, que têm alterações nos 
valores de glicemia, colesterol, triglicéridos e 
tensão arterial, é muito difícil distinguir a “pré-
-diabetes” de uma “pré-doença cardiovascu-
lar”», explica Rui Duarte.

Apesar de o diagnóstico da diabetes ape-
nas surgir quando a glicemia é igual ou su-
perior a 126 mg/dl em jejum ou igual ou 
superior a 200 mg/dl no resto do dia, em 
Janeiro passado, a Associação Americana de 
Diabetes criou o conceito de «doseamento da 
hemoglobina A1C, que tem como objectivo 
dar a conhecer outros padrões de diagnósti-
co», informa Rui Duarte, dando conta que esta 
é uma área em constante actualização. 

ExcEsso DE pEso
A finalizar a mesa-redonda, o Dr. João Sequeira Duarte, endocrinologista do Hospital de Egas Moniz, realça 
o facto de a obesidade ser um factor de risco mais potente nas mulheres e nos mais jovens do que nos 
homens e nos idosos. Por outro lado, expõe dúvidas sobre o valor do índice cintura/anca. 

«Embora vários estudos tenham sugerido que a razão cintura/anca é um preditor mais eficaz de doença 
cardiovascular do que as medições da adiposidade geral, esta associação pode não ser tão sólida como se 
pensou de início», diz Sequeira Duarte, lembrando que, muitas vezes, coexistem outros factores de risco. 
Um estudo que incluiu 42 mil mulheres idosas mostrou que, embora a razão cintura/anca se relacionasse 
com a incidência de acidentes cerebrovasculares, esta associação tornou-se muito mais fraca após o ajusta-
mento para a HTA e diabetes mellitus.

Por outro lado, estudos como o National Health and Nutrition Examination Survey, o Hypertension and 
Diabetes Screening and Awareness Study ou o International Study of Salt and Blood Pressure mostraram 
«uma forte associação entre o índice de massa corporal, a HTA e os vários elementos da síndrome metabó-
lica», nota João Sequeira Duarte. E se esta síndrome compromete a saúde vascular de uma grande parte 
da população mundial, o especialista realça os «resultados favoráveis» das estratégias populacionais para a 
combater. «Intervenções destas são uma necessidade imediata em todos os países do mundo.»

PUB

Dr. Rasiklal Ranchhod

Dr. Rui Duarte

Dr. João Sequeira Duarte
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o que dizem os estudos?
• A iniciativa norte-americana National Health Surveys, em curso desde a década de 1960, mostrou uma prevalência 
de 4% de HTA e de 10% de pré-HTA na população entre os 8 e os 17 anos;

• O SIMONA e dois outros estudos publicados no Journal of Hypertension em 2008 chegaram a conclusões divergentes rela-
tivamente ao papel das alterações hormonais, idade e obesidade no desenvolvimento da HTA na fase pós-menopausica;

• Em 2007, o WISHE estudou a prevalência de hipertensão sistólica isolada na população portuguesa com mais de 
55 anos de idade e concluiu que 44,9% dos portugueses nesta faixa etária sofrem de HTA sistólica isolada.

«Há poucos dados sobre a prevalên-
cia da hipertensão arterial (HTA) 
em crianças e adolescentes», 

lamenta a Dr.ª Maria João Lima, internista no 
Hospital de São João e palestrante na sessão 
«HTA na criança e no adolescente». Ainda as-
sim, resta uma certeza: a prevalência da HTA 
nos jovens tem crescido, devido ao «aumento 
dramático do excesso de peso e obesidade». 

Depois do diagnóstico, a procura de indícios 
de HTA secundária (mais frequente neste grupo 
etário) e a estratificação do risco de cada doen-
te permitem chegar a uma estratégia, que, «na 

Para grupos especiais, uma abordagem particular
As crianças e adolescentes, os idosos e as mulheres 
menopausicas estão em destaque na mesa-redonda 
«HTA em grupos especiais», às 08h30, na sala Fénix 3.

maior parte dos casos, passa pela alteração do 
estilo de vida», refere Maria João Lima. 

O Prof. João Gorjão Clara, regente da 
disciplina «Introdução às Doenças do Enve-
lhecimento» na Faculdade de Medicina de 
Lisboa, fala sobre a «HTA no idoso e no muito 
idoso», uma temática que implica «problemas 
comuns na prática clínica, mas difíceis de en-
contrar nos livros». O especialista questiona, 
por exemplo, se a forma actual de medição 

da PA é a correcta: «Será que o “efeito da 
bata branca” e outras circunstâncias não pro-
vocam subidas da PA que permitem, errada-
mente, concluir que o doente é hipertenso?». 
Por outro lado, sugere uma reflexão sobre os 
valores de PA (140/90 mmHg) hoje conside-
rados como metas pela comunidade científi-
ca, mesmo para os mais idosos.

Por fim, o tema «HTA no climatério e me-
nopausa» é abordado pela Dr.ª Luísa Morei-
ra, internista no Hospital de São Sebastião, 
que reflecte sobre o que se tem investigado 
e publicado acerca da importância que as 
alterações hormonais, idade e obesidade têm 
no desenvolvimento da HTA após a menopau-
sa. Mas também destaca factores como a 
hereditariedade, sensibilidade ao sal, stress 
oxidativo, disfunção endotelial, activação do 
sistema renina-angiotensina-aldosterona sim-
pático, entre outros. RB 

prevenção da demência pós-aVc
A Dr.ª Cristina Alcântara, internista no Hospital de Santa Maria, vai abordar a prevenção da demência, que atinge cerca de 10% 
dos indivíduos que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) e 30% dos que têm recidivas. «Para prevenir a demência, é 
preciso controlar a HTA na prevenção secundária», refere a especialista. «Actualmente, as evidências parecem mostrar que, quer 
os antagonistas dos receptores da angiotensina I, quer os antagonistas de cálcio dihidropiridínicos, são os fármacos com maior 
benefício na prevenção da recorrência de um AVC e da demência». Cristina Alcântara vai basear-se nas conclusões de alguns dos 
estudos mais importantes na área (apesar de não serem concordantes), como o MOSES, o HYVET e o Syst-Euro 2.

Questões sem resposta conclusiva
O sono do hipertenso, as consequências da inibição crónica do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e a 
prevenção da demência pós-AVC são as questões a discutir na mesa-redonda que decorre na sala Fénix 3, às 14h30.

«Não podemos continuar a falar 
de hipertensão arterial (HTA), 
desconhecendo o que se pas-

sa durante o sono», afirma o Prof. José Pinto 
Carmona, director do Departamento do Co-
ração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, 
considerando que este tema, que vai abordar 
na sessão das 14h30, é de «verdadeiro inte-
resse prático» para a abordagem clínica dos 
doentes hipertensos.

A HTA nocturna «é a que está associada 

a maior morbilidade e mortalidade cardio-
vascular, que se devem não só à sobrecarga 
tensional num período em que não deveria 
haver stress cardiovascular, mas também às 
alterações inflamatórias e metabólicas que lhe 
estão associadas», explica Pinto Carmona. 

Por outro lado, «vários estudos comprovam 
que tanto a duração como a qualidade do sono 
influenciam a PA e o risco cardiovascular», nota 
o cardiologista. «Está bem estabelecida a re-
lação entre o trabalho por turnos e o aumento 
significativo da morbilidade e mortalidade car-
diovasculares. Também um sono fragmentado, 
característico da apneia obstructiva do sono, se 

acompanha de elevada incidência de HTA noc-
turna e de elevadíssimo risco cardiovascular.»

Outra questão em aberto e de interesse 
prático é abordada pelo Prof. Agostinho 
Monteiro. O internista do Hospital de São 
João vai analisar as consequências da inibi-
ção crónica do SRAA. «Além de não se obser-
var um bloqueio completo do SRAA, os efeitos 
a longo prazo dos diferentes fármacos sobre 
os vários componentes deste sistema não são 
completamente conhecidos», afirma o espe-
cialista, garantindo que, na sessão, «serão 
discutidas as implicações do fenómeno e os 
mecanismos nele envolvidos». AJF 

Dr.ª Maria João Lima Prof. João Gorjão Clara Dr.ª Luísa Moreira

Dr.ª Cristina Alcântara e Profs. José Pinto Carmona e Agostinho Monteiro
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Hoje, às 10h30, o auditório das salas Fé-
nix 1 e 2 recebe uma discussão aberta 
à assistência sobre três casos clínicos 

de hipertensão arterial (HTA) – dois abordados 
nos cuidados de saúde primários (pelas Dr.as 
Ana Valério, da USF da Cova da Piedade, e 
Paula Ferreira, do Centro de Saúde São João, 
no Porto) e um em meio hospitalar (pela Dr.ª 
Jenny Gradinayna, do Serviço de Medicina 
Interna do Hospital de Santa Maria).

A interna Ana Valério vai apresentar um 
caso (no qual contou com a 
colaboração das Dr.as Ângela 
Zgardan e Ana Barata) de 
uma doente de 33 anos, sem 
hábitos tabágicos,  etanólicos 
ou toxicofílicos, sem patolo-
gias prévias, com um índice 
de massa corporal dentro dos valores normais, 
praticante de desporto duas vezes por semana 
e a fazer anticoncepcão oral. 

Em Junho de 2008, a doente, que planea-
va uma gravidez, apresentou valores de pres-
são arterial (PA) elevados. «Colocou-se a hi-
pótese de uma HTA associada ao uso crónico 
de anticoncepcionais orais após a exclusão 
de outras causas secundárias de HTA», refere 
Ana Valério. Foi substituído o método contra-
ceptivo e, seis meses depois, a doente iniciou 
um quadro de pré-cordialgia de esforço, reve-
lando uma isquemia anterior e septal. 

A sessão plenária entre a Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão (SPH) e a Associação Portuguesa 
dos Médicos de Clínica Geral (APMCG) é uma 
das poucas oportunidades para os profissionais 
do ambulatório e do meio hospitalar exporem as 
suas dificuldades e experiências frente-a-frente.
Por Rute Barbedo

Sociedade Portuguesa de Hipertensão e Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral

Aliadas no combate à  
«AltA tenSão» dos portugueses

Deu-se início à terapêutica farmacológica e 
foi feita uma coronariografia, que mostrou uma 
lesão grave na artéria coronária descendente 
anterior. Consequência? «Foi colocado um 
stent e o quadro de pré-cordialgia de esforço 
desapareceu», relata a interna, dando conta 
que, actualmente, a doente não tem queixas. 
Ana Valério acrescenta que este «é um diag-
nóstico pouco frequente e a origem da doen-
ça coronária ainda está por esclarecer».

A Dr.ª Jenny Gradinayna, interna do Hospi-
tal Santa Maria, seleccionou 
um caso de HTA essencial 
com mais de 50 anos de 
evolução e difícil controlo. 
«É um doente acompanhado 
em consulta hospitalar desde 
1985, que, ao longo do seu 

seguimento, desenvolveu praticamente lesão 
em todos os órgãos-alvo». 

O objectivo da discussão é «explorar 
os vários desafios que a HTA apresenta ao 
clínico», tanto pela «dificuldade em obter o 
controlo tensional adequado» como pela «im-
portância da compliance» e pela opção das 
«estratégias farmacológicas mais indicadas». 
Paralelamente, será abordada a «necessida-
de de monitorização, prevenção e tratamen-
to das lesões dos órgãos-alvo e a eventual 
articulação com outras especialidades para 
atingir este objectivo». 

o apelo à partilha  
de saberes
Além desta sessão entre a SPH 
e a APMCG, que já é quase uma 
tradição neste Congresso, a SPH 
tem apoiado acções de formação 
pós-graduada para médicos de 
família e médicos hospitalares. 
«O saldo é muito positivo e temos 
conseguido passar mensagens 
importantes, como a actualização 
das guidelines europeias», partilha 
o presidente da SPH. Ainda assim, 
«são necessárias mais reuniões 
para se conseguir comunicar com 
todos – inclusive com os profissio-
nais não-médicos». 
José Alberto Silva vê estas reuni-
ões como «a única possibilidade 
de actualização para a maioria dos 
profissionais desta área». E expli-
ca: «Não existem iniciativas semelhantes vindas da 
tutela que possam cumprir esta função pedagógica, 
por isso, a SPH fará tudo para apoiar iniciativas cre-
díveis de formação pós-graduada em HTA.»
O Dr. Vítor Ramalhinho, internista e moderador des-
ta sessão plenária, afirma que «a HTA é uma patolo-
gia tão prevalente que a partilha de conhecimentos 
entre diferentes áreas é fundamental». Portanto, 
esta será «uma formação nos dois sentidos», onde 
«os especialistas de ambulatório mostram a sua 
experiência de campo e os profissionais do meio 
hospitalar partilham uma perspectiva de actualiza-
ção científica».
Também a moderar a sessão, a Dr.ª Alexandra 
Fernandes, membro da APMCG, sublinha: «Não há 
dúvidas de que a HTA deve ser tratada por todos os 
níveis de cuidados de saúde. Por isso, a partilha de 
experiências e dificuldades concretas é fundamen-
tal.» A médica de família nota, ainda, que «estas 
reuniões têm sido muito produtivas». Uma prova 
disso é que «há cada vez mais médicos de família 
inscritos no Congresso da SPH, o que abre portas 
para a comunicação diária entre as duas áreas». 

As Dr.as Ana Valério e Jenny Gradinayna, internas de Medicina Geral e Familiar e 
de Medicina Interna, são responsáveis pela apresentação de dois casos clínicos

O objectivo é 
«explorar os vários 
desafios que a HTA 

apresenta ao clínico»
Dr.ª Jenny Gradinayna

Dr.ª Alexandra Fernandes

Dr. Vítor Ramalhinho
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O Dr. Mariano Pego, chefe de servi-
ço de Cardiologia dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra, fala 

sobre a disfunção cardíaca. O especialista 
refere que «o impacto da HTA a nível cardía-
co ao longo do tempo origina aquilo a que 
se chama de doença cardíaca hipertensiva 
(DCH), sendo a hipertrofia ventricular esquer-
da (HVE) a manifestação mais visível».

Por isso, «torna-se imperioso identificar pre-
cocemente os doentes que possam desenvol-
ver HVE, recorrendo à MAPA de 24 horas, à 
análise dos Alelos D e C, da concentração 
plasmática da cardiotrofina 1, entre outros», in-
dica Mariano Pego. «Devemos, ainda, optimi-
zar o diagnóstico da HVE e da remodelação 
do ventrículo esquerdo e promover terapêuticas 

Quando os órgãos-alvo 
são afectados
A relação entre a hipertensão arterial (HTA) 
e a disfunção cardíaca, renal e cognitiva 
está em destaque na mesa-redonda que tem 
lugar na sala Neptuno, às 14h30.

que reduzam a HVE», completa o especialista, 
frisando que a evidência mostra que os ARA 
são os fármacos mais aceites.

 O tema «disfunção renal» é abordado pelo 
Prof. José Barbas, do Serviço de Nefrologia 
e Transplantação Renal do Hospital de Santa 
Maria. De acordo com este especialista, «a 
nefroangiosclerose hipertensiva continua a ser 
considerada como causa de 25 a 30% das 
insuficiências renais que são indicadas para 
diálise na Europa e nos EUA». A nefroangios-
clerose hipertensiva, cujo «diagnóstico é de 
exclusão», é mais prevalente na raça negra e 
relativamente rara na raça branca». 

«Não é ainda possível aconselhar o uso ge-
neralizado de qualquer marcador de risco de 
início e de progressão de nefroangiosclerose 

hipertensiva», afirma José Barbas. E continua: 
«O controlo adequado dos valores tensionais 

poderá, muito provavelmen-
te, proteger o rim das lesões 
desta doença.»

Segundo o nefrologista, 
«a escolha de fármacos anti-
-hipertensivos deve basear-se 
nas co-morbilidades metabóli-
cas e cardiovasculares, pois 
não há estudos que compro-
vem a superioridade de qual-
quer um deles na protecção 
das lesões renais».

Quanto à prevenção da disfunção cognitiva 
secundária à HTA, a Dr.ª M. Teresa Cardoso, 
presidente do Núcleo de Estudos de Doença 
Vascular Cerebral da Sociedade Portuguesa 
de Medicina Interna, afirma que «as evidên-
cias actuais sugerem que o tratamento anti-hi-
pertensor na prevenção do declí nio cognitivo 
parece mais eficaz na meia-idade».

«Estudos de follow-up a longo prazo reve-
laram que a pressão arterial sistólica (PAS) 
elevada na meia-idade aumenta o risco de 
demência na idade avançada», afirma Tere-
sa Cardoso. Tal não se verifica apenas em 
casos de HTA, «mas também com valores de 
PAS normais/altos, o que sugere uma lesão 
cerebral contínua a partir de ní veis pré-hiper-
tensivos». AJF 

Ideias práticas para baixar a pressão arterial
A mesa-redonda que decorre hoje na sala Pégaso, às 14h30, vai abordar a hipertensão 
sistólica isolada, a de difícil controlo e a relação entre a HTA e a proteinúria.

«HTA sistólica iso-
lada» é o tema 
inaugural deste 

mesa, explanado pela Dr.ª Te-
resa Rodrigues, internista do 
Hospital Distrital de Santarém. 
Por sua vez, o Dr. Fernando 
Gonçalves, internista do Hos-
pital CUF Descobertas, fala 
sobre a HTA de difícil contro-
lo. «Veremos em que doentes 
é mais frequente este tipo de 
HTA, chamaremos a atenção 
para o correcto diagnóstico e 
para a exclusão da pseudo-

resistência e de uma HTA secundária», adianta 
o prelector. 

O especialista também abordará «a ne-
cessidade de utilizar uma técnica correcta na 
medição da pressão arterial (PA) e de avaliar 
a adesão dos doentes à terapêutica». «É rele-
vante avaliar a totalidade da medicação, pois 
sabemos que as interacções podem afectar a 
eficácia da terapêutica», nota, lembrando que 
as medidas não-farmacológicas «também são 
importantes». 

«HTA e proteinúria» é outro dos temas a ser 
abordado na sessão, pelo Dr. Edgar Almei-
da, nefrologista do Centro Hospitalar Lisboa 
Norte e professor da Faculdade de Medicina 

Dr.ª M. Teresa CardosoProf. José Barbas

Dr. Fernando Gonçalves

Dr. Edgar Almeida

de Lisboa. Este orador afirma que «valores de 
excreção urinária de proteínas inferiores aos 
detectados pelos meios semiquantitivos (entre 
os 30 e os 300 mg/dia), situação designa-
da por microalbuminúria, estão associados a 
maior risco cardiovascular». 

«A importância do controlo da microalbumi-
núria tornou-se evidente em estudos randomi-
zados e controlados que envolveram fármacos 
anti-hipertensores», releva o especialista. «Um 
grupo de investigadores propõe que a redução 
da microalbuminúria seja um alvo terapêutico 
independente do alvo terapêutico da PA, pois 
apenas desse modo se poderá obter o maior 
benefício de protecção cardiovascular.» 

Livro Hipertensão arterial no Doente idoso lançado hoje 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão lança neste Congresso mais uma obra. Trata-se do primeiro de um conjunto de livros que vai publicar nos próximos anos sobre os 
temas mais actuais na área da hipertensão arterial. Coordenada pelo Dr. José Nazaré, esta obra é da autoria das Dr.as Paula Alcântara e Paula Amado, e dos Profs. José Pinto 
Carmona e J. Gorjão Clara. Não perca o seu exemplar e assista à sessão de lançamento que é hoje, às 10h00, na sala Aquarius. 
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Dr. José Nazaré
Chefe de serviço de Cardiologia do Hospital Egas 

Moniz (CHLO)

Opinião

As últimas guidelines da Sociedade 
Europeia de Hipertensão (European 
Society of Hypertension – ESH) foram 

publicadas em Novembro de 2007. Desde 
então, foram aparecendo vários estudos e al-
gumas meta-análises. Alguns desses estudos 
reforçaram o que estava preconizado nas 
anteriores recomendações, mas, outros, leva-
ram a conclusões que as contradizem. Certas 
ilações da maioria desses grandes estudos 
permitiram que algumas dúvidas ficassem es-
clarecidas.

Por isso, impunha-se uma reavaliação, em 
função da evidência entretanto exposta e pu-
blicada. Esta é, objectivamente, uma análise 
das publicações mais relevantes dos últimos 
dois anos e um degrau intermédio entre as 
guidelines de 2007 e a 3.ª versão das mes-
mas, que se prevê vir a ser publicada num 
futuro próximo.

As mais importantes conclusões estão realça-
das em nove caixas, em que se enumeram as 
principais divergências entre o que estava pu-
blicado e o que parece mais lógico e apropria-
do em função dos estudos mais importantes. 
A primeira caixa introduz todos os pontos que 
vão ser analisados: avaliação das lesões sub-
clínicas dos órgãos-alvo e tratamento nas suas 
mais variadas vertentes (generalidades, estra-

Actualização das guidelines eSC/eSH 2007

tégias, abordagem das situações especiais 
e análise do tratamento dos factores de risco 
associados). Nas outras caixas, realçam-se al-
guns pontos que merecem maior destaque:

- Na avaliação da repercussão subclínica da 
HTA sobre os órgãos-alvo referem-se como mais 
importantes as medidas de avaliação mais sim-
ples como o ECG, o doseamento da proteinúria 
e a avaliação da taxa de filtração glomerular 
estimada com recurso à fórmula MDRD. Por o 
acesso ser fácil na Europa, também se valoriza 
o pedido em análise inicial do ecocardiogra-
ma e do ecodoppler das carótidas.

- Quanto à terapêutica, preconiza-se o seu 
início para níveis de PA > 140/90 mmHg e 
questiona-se a eficácia do tratamento da HTA 
ligeira não-complicada, por haver pouca evi-
dência do seu benefício.

- Os objectivos a atingir com a terapêutica 
são referidos com a recomendação de que 
o controlo da HTA passe a ser definido para 
valores com terapêutica inferiores a 140/90 

mmHg, mesmo para os doentes de alto risco e, 
também, para os que têm diabetes, afirmando- 
-se que o objectivo de controlar a PA sistólica 
em diabéticos com valores iguais ou inferiores 
a 130 mmHg era irrealista (por ser difícil de 
conseguir) e sem evidências seguras. 

- A terapêutica recomendada como escolha 
inicial continua a focar-se em qualquer um dos 
fármacos referidos em 2007 (diuréticos, beta-
bloqueantes, antagonistas do cálcio, IECA e 
ARA II). Merece realce a manutenção dos be-
tabloqueantes como escolha inicial, embora 
haja uma referência destacada às proprieda-
des dos mais recentes, o que poderá motivar 
uma escolha preferencial. O aliscireno é cita-
do como fármaco eficaz e promissor, quer em 
monoterapia quer em associação.

- É dado grande realce à necessidade muito 
frequente das combinações, preconizando-se 
o uso de associações fixas num só comprimi-
do. Voltam a citar-se as mesmas combinações 
preferenciais referidas em 2007, embora se 
destaque como preferencial a associação de 
antagonistas do cálcio a fármacos modulado-
res do SRAA, sobretudo em doentes com alto 
ou muito alto risco.

- Para o idoso, mantêm-se as recomenda-
ções, mas acrescenta-se a indicação de tra-
tamento em idades superiores a 80 anos, em 
função do benefício demonstrado num estudo 
recente.

A reavaliação publicada em Outubro de 
2009 termina com a sugestão de que se de-
vem realizar outros estudos, na perspectiva de 
elucidação de alguns pontos obscuros ou mal 
esclarecidos. 

São necessárias mais medidas de Saúde Pública, 
como a Lei do Sal, para combater a hipertensão 
arterial (HTA). Esta foi a «nota de rodapé» que 

marcou o «Prós e Contras» do Congresso, ontem, às 15h00. 
No debate – de quase duas horas – «HTA em Portugal: Será 
um problema da Medicina Clínica ou da Medicina Comuni-
tária?», moderado pela jornalista Fátima Campos Ferreira, 
foi de forma entusiástica que se alertou para a necessidade 
de uma maior intervenção política e social em prol da saú-
de. As vozes do apelo saíram da assistência do Congresso 
(que compareceu em massa) e dos oradores convidados 
(José Alberto Silva, presidente da SPH; Laurentina Santa, 
enfermeira; José Luís Biscaia, médico de família; Salvador 
Massano Cardoso, médico e epidemiologista; Mário Espiga 
de Macedo, da Coordenação Nacional para as Doenças Car-
diovasculares; e Ana Lúcia Silva, nutricionista).

Debate em tom 
provocatório 
instigou à acção
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