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ABORDAR A HTA 
RENOVASCULAR 
O diagnóstico e as possibilidades te-
rapêuticas da hipertensão renovas-
cular são os temas que a Dr.ª Paula 
Alcântara aborda na conferência das 
9h00. Pág.3

ALÉM DOS FÁRMACOS
O exercício físico, uma alimentação ade-
quada e o controlo dos factores psicosso-
ciais são formas de combater a hiperten-
são, além dos fármacos. A mesa-redonda 
das 9h30 pretende debater questões 
ainda pouco esclarecidas.Pág.6

A ARTE DO VALE DO CÔA
A conferência «Vale do Côa – 25 000 
anos de arte moderna», do pré-historia-
dor António Martinho Baptista apresen-
ta o Parque Arqueológico do Vale do Côa 
à comunidade médica. Um encerramen-
to de cariz cultural, às 12h00. Pág.7
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Quase 40 anos de luta contra o sal
Em 1972, o Prof. Fernando de Pádua iniciou a Luta Nacional Contra a Hipertensão, que consistiu em campanhas 

de rastreio e informação junto da comunidade, acabando por captar a atenção dos media. Quase quatro 
décadas depois, e muito devido ao trabalho da Sociedade Portuguesa de Hipertensão nos últimos anos, foi 

criada uma lei para reduzir o teor de sal no pão português. Pode parecer um pequeno passo, mas, acreditam os 
hipertensiologistas, esta é uma das principais medidas de Saúde Pública das últimas décadas. Pág.4/5

Domingo
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Prof. Albertino Damasceno

Director do Serviço de Cardiologia do Hospital 
Central de Maputo, Moçambique

Opinião

Em 1988, surgiu na literatura um artigo 
que, pela primeira vez, alertava para a 
existência de uma descida da pressão 

arterial (PA) durante a noite na maior parte dos 
doentes hipertensos (dippers) e que demonstra-
va ainda que a inexistência deste fenómeno 
num pequeno grupo de doentes (não-dippers) 
estava associada a uma maior incidência de 
acidentes vasculares cerebrais (AVC). 

Depois de publicadas centenas de artigos so-
bre a PA durante as 24 horas, descreveram-se 
quatro diferentes padrões: o dipper mais frequen-
te é caracterizado por uma descida da PA entre 
10 e 20% durante a noite; o extreme dipper, em 
que a descida é superior a 20%; o não-dipper, 
onde se verifica ausência desta descida; e o re-
verse dipper ou riser, onde a PA, pelo contrário, 
sobe durante o período nocturno. 

Os possíveis mecanismos implicados na 
não-descida da PA e as diferentes situações 

Factores psicossociais e diferenças 
étnicas na descida nocturna da PA

fisiológicas e pato-
lógicas associadas 
ao fenómeno de 
«não-dipperização» 
foram também des-
critos. Entre estas 
condições, descre-
ve-se que a percen-
tagem de indivíduos 
dippers é menor na 

raça negra, o que poderia justificar a mais 
precoce e mais acentuada lesão dos órgãos- 
-alvo nesta raça.

A esmagadora maioria dos estudos que su-
portam esta asserção foi feita nos EUA, onde 
a definição de negros é bastante duvidosa. 
Tal deve-se, em grande parte, à quase inexis-
tente metodologia de avaliação ambulatória 
da PA ao longo nas 24 horas na África Sub-
sariana. Pensamos publicar, em breve, dados 
de um grupo de cerca de 1 000 hipertensos 
e normotensos negros, que poderão corrobo-
rar ou não esta diferença étnica.

Nos últimos dez anos, o nosso grupo pu-

blicou dois artigos sobre a descida da PA na 
raça negra. Num destes artigos, mostrou-se 
que a manipulação salina na dieta só influen-
ciava a descida da PA nocturna em negros hi-
pertensos sensíveis ao sal e não o fazia quer 
nos hipertensos resistentes ao sal, quer nos 
normotensos sensíveis ou resistentes ao sal. 

Mais recentemente, começou a associar-se 
o fenómeno de «não-dipperização» a fenóme-
nos psicossociais, em particular à exclusão so-
cial ou às manifestações de raiva ou hostilida-
de. Um estudo com poucos anos atesta que a 
menor prevalência de dippers afro-americanos, 
comparados com os caucasianos, tornou-se 
não-significativa, depois de se controlar com a 
presença de manifestações de raiva ou hostili-
dade nos dois grupos. Um artigo mais recente 
mostra ainda que, quanto mais integrado so-
cialmente, maior é a probabilidade de um indi-
víduo ser dipper. Há, pois, imensa informação 
sobre o valor prognóstico, as variações étnicas 
e psicossociais do comportamento da pressão 
arterial nas 24 horas, mas existe ainda um 
imenso caminho por explorar. 

Síndrome metabólica e pré-hipertensão

A conferência «Síndrome metabólica 
como estado pré-hipertensivo» foi pro-
ferida pela Prof.ª Manuela Carvalhei-

ro, directora do Serviço de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (HUC). Porque a 
dúvida sobre quando começa a pré-hiperten-
são (HTA) nas pessoas com síndrome meta-
bólica (SM) persiste, a especialista apelou à 
discussão.

As pessoas com SM não devem apresentar 
uma pressão arterial (PA) superior a 130/80 
mmHg, enquanto que, na restante população, 
fala-se de hipertensão arterial (HTA) na pre-
sença de valores acima dos 140/90 mmHg. 
Mas, quando o assunto é a pré-HTA, não há 
consenso entre as escolas europeia e norte- 
-americana. Na opinião da endocrinologista, 
«seria bom chegar a um conceito único de 
pré-HTA». A partir daí, «será fácil concluir se 
todas as pessoas com SM e diabetes sofrem 

ou não de pré-HTA», afirma. 
Vários estudos e artigos defendem a desci-

da dos valores de HTA nas pessoas com dia-
betes ou SM. Os mais recentes recomendam 
que os valores entre os 110/129 mmHg de 
pressão sistólica e entre os 70/79 mmHg de 
pressão diastólica já sejam considerados valo-
res de pré-HTA. Mas a comunidade científica 
ainda não definiu os valores para a pré-HTA. 
Aliás, «o próprio conceito de pré-hipertensão, 
como conceito de risco, ainda não integra 
as recomendações europeias», acrescenta a 
especialista. 

Embora já tenha sido demonstrado que 
pequenas reduções da PA se traduzem em 
diminuições significativas das complicações 
micro e macrovasculares, Manuela Carvalhei-
ro sublinha que, «nas pessoas com síndrome 
metabólica, a existência de um estado pré- 
-hipertensivo ainda não implica a evidência 
de risco cardiovascular aumentado». RB 

Uma das conferências que decorreu ontem, pelas 16h00, discutiu um tema que ainda não 
reune consenso: o conceito de pré-hipertensão e a sua relação com a síndrome metabólica. 

Indefinições da 
síndrome metabólica
Em 2009, foi publicado um artigo na Circulation 
Magazine que harmoniza os conceitos de síndro-
me metabólica (SM), alterando a definição divul-
gada pela Fundação Internacional da Diabetes, 
em 2005: o perímetro abdominal deixa de ser 
encarado como factor determinante e passa a ter 
o mesmo peso dos restantes factores. «A definição 
da SM tem provocado grandes discussões», real-
çou Manuela Carvalheiro, notando que «a única 
certeza é que uma PA ligeiramente elevada (mas 
ainda normal na população sem problemas meta-
bólicos) é grave nas pessoas com SM.» Assim, o 
princípio de «the lower the better» prevalece. 

Prof.ª Manuela Carvalheiro

NOTA: A conferência «Factores psicossociais e diferenças étnicas na baixa nocturna da pressão arterial» decorreu 
ontem, pelas 16h00, tendo como conferecista o Prof. Albertino Damasceno e como presidente o Prof. Jorge Polónia. 
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► Que desafios se colocam na abordagem da hipertensão 
renovascular?
A hipertensão renovascular tem duas ver-
tentes: nos jovens, a causa é congénita, e, 
nos adultos (a partir dos 50 anos), trata-se 
de uma consequência da doença ateroscle-
rótica. Estas diferenças implicam algumas 
contingências ao nível do diagnóstico, sen-
do que, após uma primeira suspeita clínica, 
diferentes técnicas imagiológicas podem dar 
lugar a resultados e interpretações ligeiramen-
te distintas. Mas, a partir do momento em 
que diagnosticamos uma estenose da artéria 
renal, a abordagem terapêutica assume três 
novas vertentes: a do doente que necessita 
de intervenção, a do doente cuja estenose re-
quer várias técnicas de intervenção e aquelas 
pessoas com estenose que não necessita de 
ser tratada. 

► Como pode o clínico escolher a estratégia mais ade-
quada?
O médico só deve partir para uma actuação 
em caso de suspeição clínica. Se a suspeita 
for de estenose das artérias renais, temos a 
obrigação de passar à fase seguinte para 

A Dr.ª Paula Alcântara apresenta, às 09h00, a 
conferência «Diagnóstico e abordagens terapêuticas 
opcionais da hipertensão renovascular». A internista 

antecipa alguns pontos da sua intervenção.
Por Rute Barbedo

Diagnóstico e tratamento  
da hipertensão renovascular

nos certificarmos da situação. O meio mais 
acessível de diagnóstico é o ecodoppler, 
mas tem de ser utilizado por um profissional 
muito experiente. Este método permite-nos fa-
zer o diagnóstico, identificar a necessidade 
de passar para a fase de intervenção tera-
pêutica, através do índice de resistência, isto 
é, o nível de sofrimento renal. Além disso, 
ficamos a perceber se há ou não benefício 
em abordar as artérias sem prejudicar a re-
serva do património renal. Na prática, há 
uma margem pequena que nos diz se é cedo 
ou tarde para intervir.   

► O ecodoppler é de fácil utilização nos casos de HTA re-
novascular?
Devemos ter muita confiança no profissional 
que executa esta técnica. No entanto, tam-
bém temos outros meios ao nosso dispor, 
como a angio-TAC e a ressonância, que 
também são métodos não-invasivos, mas cuja 
disponibilidade não é tão ampla. O inconve-
niente da angio-TAC e da ressonância mag-
nética é que não nos dão um perfil funcional 
como a ecografia, em relação ao índice de 
resistência. Em último caso, a angiografia é 
o método que nos dá a informação necessá-
ria para uma abordagem cirúrgica ou para 
a angioplastia. A opção por uma ou outra 
intervenção depende de pormenores como a 
localização e tipo de lesão e se há muita ou 
pouca quantidade de cálcio nas artérias. 

► Há casos em que o médico pode concluir que a abordagem 
terapêutica não compensa? 
Sim. Na experiência prática, tudo depende 
do grau de suspeição clínica e da experiên-
cia em determinadas situações. Depois desta 
suspeição, que é uma espécie de triagem, os 
exames devem ser realizados por profissionais 
experientes e capazes de tomar essas deci-
sões. Na minha prática, tenho encontrado um 
maior número de doentes que precisam de 
abordagem terapêutica. Mas, de facto, há 
casos em que a intervenção não resulta. 

► Quando é obrigatório intervir e que opções têm os médicos?
Em termos de intervenções cirúrgicas e terapêuti-
cas, há boas opções. Na cirurgia, há a desobs-
trução ou substituição da artéria, através de um 
excerto de outra artéria ou de material sintético. 
Mas também há a hipótese da angioplastia. Os 
enxertos resultam muito bem nas estenoses dos 

jovens, mas não são tão 
eficazes nas dos idosos, 
porque a sua localiza-
ção é na emergência da 
artéria, em vez de ser 
ao longo da mesma. A 
abordagem a adoptar 
também depende do 
que se encontra na inter-
venção. Não é raro o ci-
rurgião vascular começar 
com uma técnica e termi-
na com outra. 

Cuidados a ter com os fármacos  
As pessoas com hipertensão renovascular devem estar sempre 
sujeitas a uma terapêutica farmacológica que controle os seus 
elevados níveis de pressão arterial. Contudo, «não é fácil manter 
estes doentes controlados e é um dever médico evocar alguns 
condicionamentos e truques para alcançar o controlo pretendido», 
nota Paula Alcântara. A especialista deixa, ainda, a ressalva: «Há 
medicamentos que não podemos utilizar ou que devemos usar com 
alguns condicionalismos.»

Dr.ª Paula Alcântara
Especialista de Medicina 

Interna e Hipertensão 
Clínica no Hospital  

de Santa Maria
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«Já podemos dizer 
que a quantidade 
de sal no pão 
diminuiu»

prof. Luís Martins

A batalha pela Lei do Sal – n.º 75/09, 
de 12 de Agosto – foi a principal 
bandeira da Direcção da Sociedade 

Portuguesa de Hipertensão (SPH) durante o 
biénio 2007-2008, então liderada pelo Prof. 
Luís Martins. No ano em que a Lei entra em 
vigor (no próximo mês de Agosto), o Congres-
so Português de Hipertensão encerra com as 
considerações científicas e políticas de Luís 
Martins sobre o principal potenciador da hi-
pertensão arterial, que é, ao mesmo tempo, 
um importante factor de risco das doenças 
cardiovasculares em Portugal.

«Já podemos dizer que a quantidade de 
sal no pão diminuiu. Portanto, andamos muito 
próximos da Lei», afirma o cardiologista do 
Hospital de São Sebastião. A redução do 
teor de sal que já se verifica em algumas pa-
darias nortenhas, mesmo antes de a Lei entrar 
em vigor, é a prova de que não são apenas 
as imposições legislativas que surtem efeito. 
O alerta de saúde pública da SPH e da As-
sociação dos Industriais de Panificação do 
Norte (AIPAN) foi preponderante. 

«A 8 de Maio passado, fomos a várias pa-
darias da zona Norte e verificámos que o teor 
de sal passou de 1,9 para 1,5 gramas por 
100 gramas de pão. A lei prevê como limi-
te os 1,4 gramas, por isso, é sinal de que já 
houve um grande esforço por parte dos profis-

Lei do Sal

Um pequeno passo na 
dieta, um grande salto 
contra a HTA

A conferência de 
encerramento, presidida 
pelo Prof. Jorge Polónia e 
protagonizada pelo  
Prof. Luís Martins, coloca a 
hipertensão e o consumo 
salino lado a lado. A sessão 
«HTA e Sal» começa às 
11h30, na sala Fénix 3.
Por Rute Barbedo

sionais da panificação», descreve Luís Martins, 
que já considera a acção «um sucesso», muito 
devido à mediatização da iniciativa. 

Missão: alertar
Os próximos passos da SPH vão no sentido 
de sensibilizar os portugueses para os perigos 
do sal. «Uma população alertada para os 
riscos pode defender-se. Contudo, não que-
remos entrar em fundamentalismos. Em Portu-
gal, sempre existirá o Natal com bacalhau. 
Não queremos mudar a tradição», realça o 
responsável.

Quase tradicional é a preocupação portu-
guesa com o elevado consumo de sal, até 
porque «a prevalência nacional da doença 
cerebrovascular não tem paralelo com a 
maioria dos países europeus», diz Luís Mar-
tins. O actual director do Instituto Nacional 
de Cardiologia Preventiva, Prof. Fernando Pá-
dua, aliás, é reconhecido pela sua luta inces-
sante contra o sal e os trabalhos mais citados 
no mundo acerca dos benefícios da redução 
do consumo salino são da autoria do grupo 
científico deste «mestre» português. 

No entanto, Luís Martins acredita que a 
estratégia adoptada nessa altura [nos anos 
em que equipa do Prof. Fernando Pádua se 

dedicou à questão do sal] não terá sido sufi-
ciente. «Os tempos mudam e a SPH resolveu, 
nos últimos dois anos e meio, mudar a forma 
de comunicar e a estratégia», explica o ex- 
-presidente, apelando à continuidade deste 
tipo de actuação. 

«Embora haja alguns pontos em que a exis-
tência de leis e normas é fundamental para o 
sucesso, o consumo de sal é, sobretudo, uma 
questão de educação», afirma o Luís Martins, 
explicando: «Se, lentamente, conseguirmos 
educar as pessoas, vamos ter resultados…. O 
primeiro passo está dado!» 

«Nem só de pão vive o homem»
A par da redução do teor salino no pão, a informação sobre as quantidades de sal 
nos alimentos embalados é vista como uma medida importante pela SPH. Luís Mar-
tins realça a sinalética do tipo semáforo adoptada pela cadeia de hipermercados 
Modelo/Continente, que alerta para quando a quantidade de sal nos alimentos 
embalados representa perigo. 

«As pessoas devem ter a noção que 75% do sal consumido diariamente vem dos 
produtos que compram no supermercado e, portanto, é preciso também prestar 
alguma atenção aí», realça o ex-presidente da SPH, justificando, assim, a tónica da 
legislação nesta questão da sinalética. «É como acontece com os maços de tabaco», 
ilustra Luís Martins, frisando que «a comunidade científica não quer impedir a 
população de ingerir alimentos assinalados a vermelho [com elevado teor de sal], 
mas, seguramente, conseguirá introduzir esta ideia em algumas pessoas». 
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ApontAmentos de umA vidA
› Ainda estudante de Medicina, aprendeu Cardiologia com o Prof. Eduardo Coelho;
› Em 1953, chegou da Universidade de Harvard já com o título de cardiologista e 

integrou a Clínica de Cardiologia do Hospital de Santa Maria, que ajudou a abrir com 
Eduardo Coelho e depois chefiou;

› Em 1959, concretizou o doutoramento;
› Em 1963, tornou-se professor agregado e assumiu a direcção do Serviço de Terapêutica Médica. Pouco depois, 
criou o Núcleo de Cardiologia Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
› Em 1967, tornou-se o mais jovem professor catedrático do País; 
› Em 1979, criou a Fundação Portuguesa de Cardiologia, com apoio da Sociedade desta especialidade; 
› Em 1987, fundou o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva, que logo pôs em prática o Programa CINDI 
(Countrywide Integrated Non-communicable Diseases Interventation) da OMS, em protocolo assinado com o Go-
verno português;
› Em 2002, termina o Programa CINDI e é criada a Fundação Professor Fernando de Pádua (FPFP) para a Promoção 
da Saúde e Melhor Qualidade de Vida;
› Em 2007, a FPFP lançou o «CINDI Sub-20 – Crianças Saudáveis em Famílias Saudáveis», um programa de promo-
ção da saúde para todos os menores de 20 anos, a começar antes da concepção;
› Nos últimos anos, foi condecorado pelo Presidente da República com o grande-colar da Ordem Militar de Sant’Iago 
da Espada e recebeu o Prémio Nacional de Saúde, uma prova do reconhecimento pela luta que sempre travou (e 
ainda trava!) junto da comunidade e nos media, em prol da saúde dos portugueses. 

Talvez o título de Professor nunca tenha as-
sentado tão bem num profissional da área 
da saúde. Aos 82 anos, o Prof. Fernando 

de Pádua é considerado o mestre de muitos 
hipertensiologistas portugueses e um homem 
de visão, que, há 50 anos, já apregoava os 
malefícios do sal e incentivava à alimentação 
saudável e ao exercício físico. Cinco décadas 
depois, continua a defender, diariamente, os 
portugueses dos males do coração.

«Estive desde 1953, ano em que cheguei 
dos Estados Unidos [onde estudou Cardiolo-
gia], a tentar falar do problema da hiperten-

são, do tabaco e do co-
lesterol nos media, mas 
fui acusado de querer 

Prof. Fernando de Pádua

De alma e coração,  
contra a hipertensão

Hoje é dia de homenagem. 
Às 11h55, o Prof. Fernando de 
Pádua recebe o «obrigado» 
dos hipertensiologistas 
portugueses pelos 60 anos 
de dedicação na luta contra a 
hipertensão arterial, a ensinar 
a saúde desde a juventude.
Por Madalena Barbosa e Rute Barbedo

protagonismo. Só a partir de Abril de 1972 é 
que comecei a falar nos jornais e na televisão. 
E, aí, tiveram de me ouvir, porque só havia 
um canal.» Esta é uma pequena porção da 
história de Fernando de Pádua, onde se lê, em 
letras grandes, a sua luta contra a hipertensão 
arterial (HTA). 

Na década de 1970, o programa televisi-
vo (na RTP) de 20 minutos, onde este cardiolo-
gista transmitia os seus conselhos, acabou por 
«influenciar imensas pessoas», admite. «Os re-
sultados foram espectaculares.» Mas a batalha 
contra a HTA também era travada no terreno. 
«Quando começámos a Luta Nacional Contra 
a Hipertensão, éramos novos e estávamos mo-
tivados, enviando equipas para medir a pres-

são arterial em várias cidades de Norte a Sul 
do País», descreve o Professor. 

Nos anos de 1980, a equipa conduzida 
por Fernando de Pádua (composta por mem-
bros como Pereira Miguel e José Augusto Forte) 
publicou um estudo de três anos, apoiada pelo 
British Medical Council e pelo Prof. Geoffrey 
Rose, no qual conseguiu colocar «uma vila in-
teira [Rio Maior] a comer pouco sal». Tratou-se 
de um projecto – com acções de informação 
e rastreios – que apenas foi possível devido 
à colaboração de várias entidades. «Os resul-
tados foram uma resposta para o mundo. De 
facto, a redução do consumo de sal é talvez 
a alteração mais importante na prevenção da 
hipertensão arterial».

Hoje, o actual presidente do Instituto Na-
cional de Cardiologia Preventiva e da Fun-
dação Professor Fernando de Pádua – sem-
pre presente nos congressos da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão – confessa: «É 
bom sentir que há tantas pessoas jovens in-
teressadas no problema de saúde número 1 
em Portugal.» E reconhece triunfos na sensi-
bilização do poder político nacional. «Até já 
se reduziu o sal no pão, graças ao esforço 
desta Sociedade», afirma. 

Contudo, traça uma prioridade: «O mais 
importante é trabalhar junto dos sub-20, ins-
truindo-os e preparando-os. Aliás, faz sentido 
começar essa sensibilização logo nas escolas 
primárias ou até nas primeiras papinhas. No 
entanto, deixem-me insistir, que o mesmo se 
deve dizer de todas as outras modificações de 
estilo de vida: é de pequenino que se deve 
aprender o porquê de não fumar nem se ha-
bituar ao álcool, de fazer exercício todos os 
dias, de ter uma alimentação saudável, de vi-
giar o peso e evitar o stress.»

As rAzões dA homenAgem
Por José Alberto Silva, presidente da SPH

«A razão por que eu propus à Direcção prestar uma home-
nagem ao Prof. Fernando de Pádua é evidente para todos os 
sócios da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). Ele 
dedicou toda a sua vida profissional à luta contra a HTA e 
foi pioneiro, em Portugal, nas campanhas de sensibilização. 
Além disso, foi, para todos os nós, um mestre. Pelo seu espí-
rito e pelas suas características, o Prof. Pádua é um modelo 
a seguir. E eu entendi que era altura de reconhecermos o seu 
mérito, de uma maneira muito singela – como julgo que ele 
deverá gostar –, e de lhe dizermos publicamente o quão 
agradecidos estamos por tudo o que ele nos deu. A homena-
gem também serve para divulgar a atribuição do seu nome 
e da sua imagem de juventude ao prémio para o melhor 
trabalho apresentado nos próximos Congressos da SPH. 

Gostamos tanto dele, que lhe mandamos um Xi              »
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A dieta para além do sal
Os padrões alimentares e a sua relação com a HTA estarão também em evidência na mesa-redonda 
de hoje. A  Dr.ª Ana Tornada, internista do Hospital de Santa Maria, vai mostrar como a dieta medi-
terrânica pode ajudar na prevenção e no controlo da HTA. Além disso,  a médica alerta para o facto de 
a adequação da dieta não passar apenas pela redução do consumo de sal ou por evitar determinados 
alimentos e nutrientes. 

«O estudo Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), de 1997, demonstrou que o aumen-
to do consumo de fruta, produtos hortícolas, lacticínios magros, alimentos com baixo teor de gordura 
saturada, alto teor de cálcio, potássio e magnésio, têm efeitos benéficos na redução dos níveis 
tensionais (até 11,4/5,5 mmHg após oito semanas)», afirma a internista.

Os resultados da investigação revelam ainda «uma melhoria do perfil lipídico, com consequente 
efeito na redução quer dos eventos cerebrovasculares (14%) e coronários (9%), quer na mortalidade 
cardiovascular em geral (7%), independentemente do teor de sal na dieta», refere Ana Tornada.

Em Portugal, o consumo de fruta e vegetais é de apenas 320 gramas por dia, quando as recomen-
dações da Organização Mundial de Saúde apontam para um consumo diário de 400 gramas. Ana 
Tornada defende que «é essencial a intervenção na saúde pública, com envolvimento governamental, 
científico e industrial, criando estratégias de informação, promoção e educação para a saúde».

Estratégias não-farmacológicas 
contra a HTA

Vários estudos comprovam que os há-
bitos alimentares e um estilo de vida 
saudável associado à prática regular 

de exercício físico são determinantes não só 
no controlo da HTA, como também no seu 
prognóstico. Mas o estudo da relação entre 
os factores psicossociais e a HTA ainda reve-
lam alguma inconsistência nos resultados. É o 
que diz a Dr.ª Susana Bertoquini, da Faculda-
de de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto.

Esta especialista vai falar sobre a relação 
entre os factores psicossociais e a hiperten-
são, mostrando a sua influência no tratamen-
to, prevenção e prognóstico da HTA, apesar 
das inconsistências reveladas nos estudos.

A importância dos factores psicossociais 
prende-se com «a associação que tem sido 
feita entre a HTA e as perturbações emocio-
nais, como a depressão e a ansiedade, su-
gerindo que os processos psicológicos e os 
estados emocionais influenciam a etiologia e 
progressão da doença e contribuem para a 
resistência ou vulnerabilidade do organismo», 
explica Susana Bertoquini.

Por outro lado, de acordo com a oradora, 
é preciso ter em conta que «nenhuma vari-
ável, por si só, é suficiente para explicar a 
HTA». Há que considerar «a interacção entre 
factores como a personalidade, o meio, as 
características genéticas e sociodemográficas 
e indicadores bioquímicos, para compreender 
o significado fisiológico, psicológico, pessoal 
e relacional, bem como os efeitos que a do-
ença vai potencialmente gerar».

Os benefícios do exercício 
físico aliado a uma alimentação 
adequada e ao controlo dos 
factores psicossociais estão 
demonstrados. Mas há aspectos 
que ainda carecem de discussão, 
o que motivou a organização 
da mesa-redonda «Hipertensão 
arterial para além dos fármacos», 
hoje, às 9h30, na sala Fénix 3.
Por Vanessa Pais

Exercício, desporto e hipertensão
Segundo o Dr. Jorge Ruivo, internista no Hos-
pital de Santa Maria e coordenador do Pro-
grama de Reabilitação Cardíaca da Clínica 
das Conchas, «os regimes de exercício físico 
aeróbico demonstraram ser eficazes na redu-
ção da incidência da HTA, ou na redução 
da pressão arterial (PA) nos doentes já hiper-
tensos, verificando-se diminuições até 5-15 
mmHg na PA sistólica», explica o orador, 
sustentando-se nos resultados de um estudo 
publicado por Whelton et al.

«Whelton e seus colaboradores demonstra-
ram que se pode verificar uma redução entre 

1 a 4 mmHg na PA, seja com programas de 
intensidade ligeira, moderada ou elevada, 
sendo que o benefício extra alcançado com 
os programas de exercício superiores a 2,5 
horas por semana é pouco significativo», re-
fere Jorge Ruivo.

Com base nestes resultados, «recomenda- 
-se a prescrição de exercício no tratamento da 
hipertensão, sobretudo na forma de treino iso-
tónico/cardiovascular, 20 a 60 minutos, três a 
cinco dias por semana,  com uma intensidade 
entre 40 a 70% da captação máxima de oxi-
génio individual (VO2 max.)», defende Jorge 
Ruivo. E deixa ainda um alerta: «O exercício 
físico não é desprovido de risco em situações 
particulares, pelo que um correcto rastreio mé-
dico-desportivo é obrigatório. A prescrição do 
treino deve ser individualizada.» 

Drs. Susana Bertoquini, Ana Tornada e Jorge Ruivo
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Com a conferência «Vale do Côa – 
25 000 anos de arte moderna», às 
12h00 de hoje, o pré-historiador 

António Martinho Baptista apresenta 
o Parque Arqueológico do Vale do Côa à co-
munidade médica presente no 4.º Congresso 
Português de Hipertensão. Um encerramento 
de cariz cultural, como já vem sendo hábito 
nos congressos da SPH. 

A ideia é dar a conhecer um pouco mais 
sobre a arte rupestre do Vale do Côa e refor-

Pré-historiador 
apresenta a 
arte do Vale 
do Côa

çar a importância deste 
património. O convite ao 
pré-historiador surgiu da 
parte do presidente deste 
4.º Congresso, Dr. Rasiklal 
Ranchhod, depois de as-
sistir a uma conferência de 
Martinho Baptista na Cultur-
gest. Foi com surpresa que 
o conferencista recebeu o 
convite para falar num con-
gresso médico, chegando 
mesmo a afirmar que esta 
atitude mostra que «o ho-
mem não é um ser que olha 

apenas para um dos seus horizontes».  
Martinho Baptista vai apresentar «a gran-

de antiguidade da arte do Côa», salientando 
que essa antiguidade se alia às origens do 
pensamento simbólico na arte, especialmente 
na Europa». Além disso, o conferencista pre-
tende mostrar que «o Homem do Paleolítico 
Superior, responsável pela mais antiga arte 
do Côa, é completamente moderno na sua 
morfologia e na sua anatomia e capacidade 
de formular pensamentos abstractos». Em con-

clusão, espera conseguir mostrar «a ligação 
existente entre nós e o Homem do Paleolítico 
através da arte». 

O Parque Arqueológico do Vale do Côa 
encontra-se em funcionamento desde 1996 
e recebe, por ano, cerca de 18 mil visitas. 
Actualmente, a sua estrutura não lhe permite 
receber mais visitantes e conhecer este Parque 
implica marcação prévia. Mas, de acordo 
com António Martinho Baptista, em breve, será 
possível alargar o número de visitas devido ao 
projecto de dinamização do Parque Arqueoló-
gico do Vale do Côa, cuja primeira iniciativa 
é a abertura do Museu do Côa, o que deverá 
acontecer no próximo Verão. 

O pré-historiador lança o convite à clas-
se médica para conhecer melhor a arte do 
Vale do Côa que, segundo defende, é «con-
ceptualmente moderna». Esta modernidade 
deve-se à unidade da arte do Côa que é de 
uma grande riqueza estética e pressupõe um 
pensamento simbólico muito elaborado», es-
clarece Martinho Baptista, afirmando, ainda: 
«Apenas a tecnologia nos separa dos recua-
dos tempos destes nossos antepassados pale-
olíticos.» Vanessa Pais 

Vencedores dos prémios conhecidos hoje

Após a conferência de encerramento, são atribuídos os prémios aos melhores trabalhos apresentados neste Congresso. Entre os 
87 abstracts de posters e comunicações orais – pela primeira vez em formato electrónico – que foram enviados, são eleitos os 

mais originais, com maior interesse e qualidade científica. Uma missão levada a cabo pelo júri, que é constituído pelos Profs. Agostinho 
Monteiro, José Pinto Carmona, Luís Martins, José Braz Nogueira e pelo Dr. João Saavedra. A Comissão Organizadora, que entregará cada 
galardão em mãos, nota que o número de trabalhos científicos apresentados tem vindo a aumentar de ano para ano.

Vox pop - Opiniões sobre o 4.º Congresso

«Decidi vir a este Congresso, porque a minha 
tutora – a Dr.ª Teresa Rodrigues – é espe-

cialista em hipertensão arterial (HTA) e nós temos 
uma consulta dedicada a esta patologia. A HTA é uma 
das partes mais importantes da minha prática diária e 
um desafio. Neste Congresso, gostei particularmente 
do Pequeno-Almoço de Trabalho de ontem, que era 
sobre a HTA resistente e de difícil controlo.»

Dr.ª Juliana Silva,  
28 anos, interna de Medicina 
Interna no Hospital Distrital de 
Santarém

«Todos estes encontros são positivos, servem 
para actualizar conhecimentos e devem con-

tinuar. Na Clínica Geral, a HTA é das situações mais 
comuns e, cada vez mais, é necessária a ligação da 
Medicina Geral e Familiar à especialidade hospitalar, 
o que nem sempre acontece. Embora as coisas es-
tejam a melhorar, continuamos a encontrar algumas 
dificuldades.»

Dr. Manuel 
Jacinto Silva,  
55 anos, clínico geral no 
Centro de Saúde de Anadia 

Evento organizado por:  iáriasD Notícias

Edição: 
Esfera das Ideias  - Produção de conteúdos

Av. Almirante Reis, n.º 114, 4.º E • 1150 - 023 Lisboa
Tel.: 219 172 815

geral@esferadasideias.pt • www.esferadasideias.pt

Coordenação: Madalena Barbosa
Redacção: Ana João Fernandes, Rute Barbedo e Vanessa Pais
Fotografia: Celestino Santos
Design: Diana Chaves
Marketing e publicidade: Andreia Almeida (andreia.almeida@esferadasideias.pt)

«As sessões que mais gostei neste Congresso 
foram “HTA e Risco Cardiovascular” e “Ques-

tões em aberto na HTA”, sobretudo a apresentação 
sobre a prevenção das demências. Por outro lado, a 
sessão das guidelines das sociedades europeias de 
Hipertensão e de Cardiologia foi muito útil. Há muitos 
hipertensos e diferentes problemas de HTA, por isso, é 
sempre uma mais-valia aprender.»

Dr. António 
Bandeira, 65 anos, 
clínico geral no Instituto de Acção 
Social das Forças Armadas

Profs. Braz Nogueira, Agostinho Monteiro e José 
Pinto Carmona, três dos cinco elementos do júri



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.


