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Simpósio entre SPH e
Sociedade Europeia actualiza
abordagem da hipertensão
Tratamento do doente diabético depois do estudo ACCORD,
a questão das combinações terapêuticas, o risco de recidiva
de AVC e a ligação entre HTA e disfunção sexual são os temas
em destaque no Simpósio entre as Sociedades Portuguesa e
Europeia de Hipertensão, hoje, às 10h30. P. 3

Prof. Peter Nilsson (Suécia)

Prof. Antonio Coca (Espanha)

Dr. José Alberto Silva (Portugal)

Prof. Stéphane Laurent (França)

Prof. Margus Viigimaa (Estónia)

P. 2

P. 4

P. 5

Reunião com a
Medicina Familiar

HTA em crianças
e adolescentes

Simpósio
Luso-húngaro

Ontem, a SPH e a Associação
Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral
reuniram-se para discutir as melhores
abordagens da HTA no doente idoso.

Estudos de prevalência da HTA nos mais
jovens e as guidelines do tratamento
estão no centro da mesa-redonda que
decorre às 8h30, na sala Fénix 3.

Especialistas portugueses e húngaros
reúnem para reflectir sobre os aspectos
comuns da HTA nos dois países. Hoje,
às 15h30, nas salas Fénix 1 e 2.
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Encontro da Hipertensão com a Medicina Familiar
Ontem, foram apresentados casos clínicos que
abordaram questões ao nível da prevenção,
tratamento e controlo da HTA no doente idoso
e muito idoso. Três moderadores da Sessão
Plenária entre a Sociedade Portuguesa de
Hipertensão e a Associação Portuguesa dos
Médicos de Clínica Geral (APMCG) respondem
a algumas questões.

As Dras Fátima Tavares e Filipa
Deveza apresentaram os casos
clínicos na Sessão Plenária
SPHAPMCG

Moderadores da Sessão (da esq. para a dta.): Dr. Luís Bimbo,
Prof. J. Gorjão Clara, Dr.ª Rubina Correia e Dr. José Alberto Silva

Vanessa Pais
Dr. Luís Bimbo
Centro de Saúde de Borba

Dr.ª Rubina Correia
Vice-presidente da APMCG

Quais os principais desafios que tem encontrado na
abordagem da HTA no doente idoso e muito idoso?

Como deve a Medicina Geral e Familiar actuar para diagnosticar e controlar eficazmente a HTA no doente idoso?

Trabalhar com esses doentes reveste-se de
particulares dificuldades, desde logo pelos
desafios rigoros no diagnóstico e tratamento, bem como pelo avolumar das patologias
concomitantes, com a consequente plurimedicação. Por outro lado, nestes escalões etários é muito frequente a perda do «ter» e do
«poder» no seio da família, logo, do interesse
pela vida.

Educar os doentes sobre o que representa a
HTA e a importância do seu controlo, e tentar anular os factores de risco modificáveis
constituem alguns dos principais campos de
actuação do médico de família nesta área.

Como deve agir o médico perante estes doentes mais
fragilizados?
É essencial que seja estabelecida, desde início, uma boa relação médico/doente. Deve
dar-se ênfase à qualidade de vida que os doentes poderão ter, se seguirem as indicações
médicas, devendo-se, também, apresentar
as consequências do não seguimento dessas
indicações.

Qual o balanço que faz desta sessão entre a SPH e a
APMCG?
Foi importante para partilhar a experiência pessoal da Medicina Geral e Familiar
no acompanhamento de doentes idosos.
Actualizámos e enriquecemos a nossa bagagem científica e técnica, para que possamos
aproximar-nos, cada vez mais, da máxima: dar
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mais anos à vida
e mais alegria aos anos
de
todos os nossos doentes.
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Qual a importância que este tipo de sessões assume
para uma melhor actuação sobre a HTA?
Desta troca de experiências resulta uma melhor articulação de cuidados entre as várias
especialidades e entre os diferentes níveis do
sistema de saúde, com benefícios claros para
os doentes.

Prof. J. Gorjão Clara
Coordenador da Unidade de Geriatria da
Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa/Centro Hospitalar de Lisboa Norte

Qual o grande desafio ao nível da hipertensão arterial no doente idoso e muito idoso?
O grande desafio está no seu diagnóstico e
controlo. A medição da PA no idoso é muito
difícil devido às alterações estruturais das artérias, próprias da idade, e à grande variabilidade da PA nestes doentes.

Qual a melhor forma de fazer um diagnóstico correcto nestes doentes?
Na minha óptica, o método mais eficaz para
confirmar a existência de HTA no doente idoso
e muito idoso é o recurso ao registo de ambulatório da pressão arterial durante as 24 horas.

De que forma a APMCG pode contribuir para o combate à HTA?

Que alertas quer deixar quanto à terapêutica?

A APMCG assume um papel fundamental,
pelo conhecimento que tem da realidade no
terreno, da prática médica dos médicos de
família junto dos utentes em risco e daqueles já com patologia. Assim sendo, a APMCG
está e estará sempre disponível para colaborar com acções relevantes na área da HTA,
num esforço conjunto com outras sociedades científicas na melhoria de prestação de
cuidados à nossa população.

No doente idoso e muito idoso, alguns estudos apontam para o facto de não haver benefício em conseguir redução da PA sistólica
abaixo dos 160mmHg. Além disto, o doente
hipertenso idoso é, simultaneamente, um
doente coronário e este facto poderá obrigar-nos a revisitar a problemática da curva J
e a redefinir outros parâmetros de normalidade, eventualmente diferentes dos aconselhados pelas actuais guidelines.
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As Dr.as Fátima Tavares e Filipa
Deveza (internas de Medicina
Geral e Familiar na USF São
Julião, em Oeiras) apresentaram
os casos clínicos na Sessão
Plenária SPH/APMCG
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Artigo de Capa

Sociedades portuguesa e europeia
actualizam abordagem da hipertensão
Decorre hoje, às 10h30, nas salas Fénix 1 e 2, o Simpósio
entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) e a
European Society of Hypertension (ESH). Oradores de
diferentes países fazem os updates em hipertensão.
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Rute Barbedo

Prof. Peter Nilsson, Hospital Universitário de Malmö, na Suécia
«No estudo ACCORD-BP, um grupo de participantes foi indicado para terapêutica intensa, com o
fim de situar a sua pressão arterial sistólica (PAS)
abaixo dos 120 mmHg. Por sua vez, outro grupo
foi submetido ao tratamento tradicional da HTA,
para situar a PAS abaixo dos 140 mmHg. O tempo
de acompanhamento foi de 4,7 anos. Após um
ano, no primeiro grupo, a PAS estava nos 119,3 mmHg, enquanto no
outro grupo os valores situavam-se nos 133,5 mmHg.
Ora, nos doentes com diabetes tipo 2, a PA abaixo dos 120 mmHg
não corresponde a uma redução do número de eventos cardiovasculares (CV) e esta mensagem é transmitida, por exemplo, nas análises
post-hoc dos estudos INVEST e TNT. Assim, o consenso geral relativamente ao tratamento da HTA em doentes com diabetes tipo 2 aponta,
agora, para um controlo da PAS entre os 130 e os 135 mmHg. Além disso, está provado que os IECA são protectores CV e os ARA II são nefroprotectores.»

«Combinações terapêuticas na
hipertensão. Onde nos situamos?»
Prof. Stéphane Laurent, Hospital Européen Georges Pompidou,
em França
«As recomendações da ESH insistem na necessidade de controlar a PA com a finalidade de
prevenir os eventos CV. E, aqui, as combinações
terapêuticas surgem em primeiro plano. Mas
que combinação devemos prescrever? Uma
primeira forma de responder a esta questão
é através da análise da redução da PA humoral em grandes ensaios terapêuticos, como o LIFE, o ASCOT e o
INVEST. Neste âmbito, sabemos que todas as combinações entre as classes IECA, ARA II, ACC e diuréticos são possíveis, com excepção da associação entre IECA e ARA II, conforme demonstrado no ONTARGET.
Uma segunda forma de responder a esta questão é com a análise
da redução da PA central. Aqui, a combinação de um IECA ou de um
ARA II com um ACC é a mais eficaz, como mostraram os estudos ASCOTCAFE e J-CORE. Mas todos eles são a favor da associação IECA-ACC ou
ARA II-ACC.»

«Disfunção sexual e hipertensão arterial»

18

Prof. Margus Viigimaa, North-Estonian Medical Centre,
em Tallinn, Estónia

«A disfunção sexual (DS) é uma condição frequente
em hipertensos e um preditor de eventos CV e hipertensão tem sido apontada como um factor etiológico, sendo que a disfunção sexual pode aparecer
como um sinal de alerta para intervenções diagnósticas ou terapêuticas.
Esta realidade tem sido subestimada pelos médicos, mas, em 2009, a reavaliação das guidelines europeias incluiu,
pela primeira vez, uma declaração sobre a relação entre as doenças CV e
as disfunções sexuais e os efeitos dos anti-hipertensores na função sexual. No Outono de 2009, aliás, foi criado um grupo de trabalho dedicado à
disfunção sexual no âmbito da ESH, com o objectivo primário de sensibilizar os clínicos em relação à magnitude da DS nos doentes hipertensos.
Hoje, sabe-se que antigos medicamentos anti-hipertensores exerciam
resultados negativos enquanto os medicamentos mais recentes têm
efeitos neutros (BCC e IECA) ou mesmo benéficos (ARA II). Além disso, depois de iniciarem a terapêutica com inibidores da PDE5, os doentes ficam
mais propensos a tomar hipotensores e o controlo da PA melhora.»
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«Tratar o doente diabético depois
do estudo ACCORD»
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«O doente em risco de recorrência de AVC»
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Prof. Antonio Coca, Hospital Clínico de Barcelona, em Espanha

«As oclusões tromboembólicas das grandes artérias são a causa mais comum de AVC. Contudo,
um quinto das isquemias afecta as pequenas artérias, que penetram a matéria branca, resultando em AVC lacunar. As lesões na matéria branca
são um factor importante de prognóstico do AVC
e o método gold standard para as detectar é a
ressonância magnética.
Ao nível da prevenção, o segredo está no controlo dos níveis da PA.
Uma revisão recente das guidelines europeias recomenda a redução
da PA para diminuir a ocorrência de AVC, com o uso das cinco classes
de anti-hipertensores e combinações possíveis. Contudo, apesar de estar provado que níveis de PA baixos podem reduzir o risco de AVC, não
estão ainda determinados os valores ideais dessa redução. Além disso,
os efeitos cerebroprotectores dos anti-hipertensores em comercialização
diferem significativamente. Dado este contexto, estudos recentes vêem
a redução lipídica como um aliado na prevenção primária do AVC.»
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Hipertensão e obesidade
nas crianças e adolescentes
Estudos de prevalência da HTA e da
obesidade entre os mais jovens e discussão
das guidelines estão no centro da mesa-redonda «HTA nas crianças e adolescentes»,
hoje, às 8h30, na sala Fénix 3.

A

primeira intervenção da mesa-redonda está a cargo do
Dr. João Maldonado, director da Clínica da Aveleira, em
Coimbra, e centra-se num estudo de prevalência da hipertensão arterial (HTA) que envolveu 5 381 crianças e
adolescentes saudáveis, entre os 5 e os 18 anos.
Neste estudo, «foi encontrada uma elevada e preocupante prevalência de hipertensão arterial nos jovens e adolescentes portugueses,
situação que é concordante com a magnitude deste problema na população adulta», pormenoriza o especialista.
O trabalho, desenvolvido em 2009, incidiu particularmente na avaliação clínica para a prática desportiva. Entre os principais resultados,
concluiu-se que: 12,8% das crianças e adolescentes envolvidas no estudo tinham HTA; 14,3% tinham HTA ao iniciarem exercício físico; a probabilidade de os jovens obesos desenvolverem HTA é de 20,5%, mas
essa taxa desce para 13,1% quando se associa a prática desportiva.
«Prevalência da obesidade em crianças e adolescentes» é título da
intervenção da Prof.ª Carla Rêgo, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e pediatra no Hospital CUF do Porto. Esta especialista vai apresentar dados que advêm do acompanhamento de 1 300
crianças e adolescentes entre 2 e os 18 anos, seguidos em consulta
por excesso de peso ou obesidade.

Drs. João Maldonado e Maria João Lima

Prof.ª Carla Rêgo

Carla Rêgo sublinha os principais resultados: «62,9% dos utentes
seguidos na consulta de obesidade têm menos de 11 anos, 72,9% começaram a ficar obesos antes dos 6 anos e 69,7% dos que apresentaram obesidade mórbida tinham menos de 11 anos».
Quanto ao risco cardiovascular destas crianças e adolescentes, os
números são os seguintes: 14% tinham o colesterol elevado; 30% já tinham ou estavam em risco de vir a ter HTA; 13% estavam em risco de
desenvolver diabetes; 66% tinham pelo menos um factor de risco cardiometabólico e 50% já agregavam mais do que dois factores de risco.
A última intervenção da mesa-redonda, dedicada ao tema «Guidelines para a HTA em crianças e adolescentes», cabe à Dr.ª Maria João
Lima, internista no Hospital de São João. Eis os principais aspectos a
reter: «Apesar da abordagem da HTA em crianças e adolescentes ter
algumas especificidades, na grande maioria dos casos, assemelha-se
à dos adultos, nomeadamente no que respeita à etiopatogenia e à associação a outros factores de risco cardiovascular. Importa ainda não
esquecer que os níveis de PA, tal como a presença de outros factores
de risco tendem a persistir ao longo da vida.»
Esta especialista sustenta também que, na maioria dos casos, o
tratamento passa, essencialmente, «pela alteração do estilo de vida,
em particular pela redução do consumo de calorias e de sal, e pela
promoção do exercício físico». Sara Pelicano

Outras abordagens terapêuticas da HTA
Desenervação simpática renal, estimulador
dos barorreceptores carotídeos e medicina
alternativa são os temas em análise na mesaredonda «Tratamento da hipertensão, outras
abordagens», a partir das 8h30, na sala Pégaso.

O

Dr. Eduardo Infante de Oliveira, cardiologista no
Hospital de Santa Maria (HSM), em Lisboa, vai falar
sobre a desenervação simpática renal (DSR) enquanto tratamento percutâneo da hipertensão arterial (HTA). Segundo adianta o especialista, «o ensaio
SYMPLICITY HTN-2 revelou que a DSR pode reduzir de forma significativa e segura a pressão arterial em doentes com hipertensão resistente».
Entre os doentes observados neste ensaio, verificou-se que, «aos seis
meses, houve uma redução significativa da PA apenas no ramo da DSR
(redução média de 32 mmHg da pressão sistólica e 12 mmHg da pressão diastólica», sublinha Eduardo Infante Oliveira. «Verificou-se uma
redução ≥10 mmHg da pressão sistólica em 84% dos doentes submetidos a DSR e 39% dos doentes atingiram pressão sistólica < 140mmHg».
Tendo em conta a evidência, o cardiologista conclui que «esta inovadora técnica pode representar um significativo avanço no tratamento da
hipertensão arterial e na redução do risco cardiovascular».
Um outro tratamento possível é a estimulação dos barorreceptores

4

Dr. Eduardo
Infante de Oliveira

Dr. Vítor Ramalhinho

Dr.ª Luísa Moreira

localizados no sistema nervoso central (SNC), que têm a função de
avaliar e «reportar ao cérebro a pressão arterial e as suas variações em
relação às necessidades do organismo», explica o especialista que vai
abordar esta questão, o Dr. Vítor Ramalhinho, cardiologista no HSM.
«Se o sistema nervoso central recebe informação de uma pressão
arterial mais elevada do que a normal por sobrestimulação dos barorreceptores, actuará de forma a reduzir a PA, enviando sinais ao coração, aos vasos e aos rins», refere o especialista.
Por sua vez, a Dr.ª Luísa Moreira, internista no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, reflecte sobre a «Medicina alternativa, que, para muitos doentes, constitui uma estratégia a eventualmente considerar, atendendo ao custo elevado da terapêutica
farmacológica e à possibilidade de iatrogenia». Na sua intervenção, a
internista falará sobre algumas modalidades que têm sido estudadas
no tratamento da HTA, entre as quais a acupunctura, a quiropraxia,
o biofeedback, o yoga, a meditação transcendental, a fitoterapia e a
administração de suplementos. Sara Pelicano
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Portugueses e húngaros
reunidos pelo combate
à hipertensão
Decorre, hoje, às 15h30, e pela primeira
vez no Congresso Português de
Hipertensão, o simpósio Luso-húngaro.
Especialistas de ambos os países vão
debater aspectos comuns da HTA.

0

2005/2010» é o tema trazido por Zoltán Járai. De acordo com este especialista húngaro, «em 2003, a SHH começou a criar o Registo de Hipertensão Arterial, ampliado com os dados recolhidos do programa “Viver
abaixo de 140/90”, em 2005 e 2007». «Conseguimos chegar a valores
de pressão arterial normal em 45% dos doentes, como resultado da
educação e medições da PA em casa», congratula-se Zoltán Járai. «A
proporção de doentes que atingem valores de PA-alvo aumentou significativamente em 5%, de 2005 a 2007. Nos últimos anos, a proporção de
doentes não tratados diminuiu. Isso prova que os médicos e os doentes
começaram a prestar mais atenção à importância de tratar a HTA.»
Csaba Farsang, cuja prelecção versa sobre os «factores de risco cardiometabólico na Hungria», nota, por seu turno, que, ao longo de 15
anos, «a mortalidade coronária e a incidência de AVC hemorrágico
têm diminuído acentuadamente, ainda que a do AVC isquémico continue equivalente». «As tendências benéficas que se têm registado estão em estreita correlação com o melhor tratamento da HTA e outros
factores de risco», afirma.
Em resumo, conclui Zoltán Járai, as estratégias na Hungria passam
por: «diminuir o hiato entre as guidelines e a prática; introduzir terapia
não-farmacológica bem-sucedida; promover a efectiva combinação
de medicamentos anti-hipertensivos; e atingir os valores-alvo de PA,
mesmo em doentes com diabetes e com insuficiência renal a receber
tratamento anti-hipertensivo mais agressivo.»
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Os prelectores do Simpósio: Drs. Zoltán Járai,
Fernando Pinto, Csaba Farsang e Prof. Luís Martins
Ana João Fernandes

O

ex-presidente da Sociedade Húngara de Hipertensão (SHH) e o actual secretário-geral, os Drs.
Csaba Farsang e Zoltán Járai, respectivamente, asseguram a participação da Hungria neste segundo
simpósio conjunto com a Sociedade Portuguesa
de Hipertensão (primeiro em solo nacional), a decorrer hoje, pelas
15h30, nas salas Fénix 1 e 2.
«Tratamento farmacológico da HTA – guidelines e prática na Hungria

A importância do índice tornozelo-braço
Expondo o chamado programa ÉRV, que reúne dados de 26 mil doentes
húngaros hipertensos e com doença arterial periférica, o secretário-geral
da Sociedade Húngara de Hipertensão, Zoltán Járai, refere: «Concluímos
que o rastreio de índice tornozelo-braço (ITB), adicionado à pontuação de
risco tradicional, pode melhorar a predição de risco cardiovascular e, em
caso de baixo ITB, o tratamento pode ser modificado de acordo com as guidelines para doentes de alto risco.»
AF_RODAPE_ASTRAZENECA.pdf
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AVC, HTA e fibrilhação auricular
Relativamente às intervenções dos especialistas nacionais, Dr. Fernando Pinto e Prof. Luís Martins, vão focar-se na relação entre AVC, hipertensão arterial e fibrilhação auricular. «A fibrilhação auricular (FA)
é responsável por 15 a 20% dos casos de AVC», afirma, peremptório,
Luís Martins, que acrescenta: «Diria que cerca de 70% dos doentes
desenvolvem FA porque têm hipertensão».
A mesma perspectiva é partilhada por Fernando Pinto: «A HTA aumenta a incidência de fibrilhação auricular por diversos mecanismos,
que incluem o facto bem-estabelecido de promover dilatação/remodelagem da aurícula esquerda.» Na sua apresentação, o cardiologista
do Hospital de São Sebastião (em Santa Maria da Feira), vai «recordar
estes factos e apresentar dados recentes acerca da prevalência destas
patologias em Portugal».
Luís Martins, por sua vez, vai abordar a seguinte questão: «A prevenção da FA condiciona as decisões terapêuticas nos doentes hipertensos?» O director do Serviço de Cardiologia do Hospital São
Sebastião considera que sim, que a FA «deve influenciar a escolha
dos fármacos». Para o especialista, «as drogas que actuam no sistema
renina-angiotensina-aldosterona, nomeadamente os ARA e os IECA,
são uma opção válida». «E, se o doente hipertenso já tem fibrilhação
auricular, podem ser considerados alguns antagonistas do cálcio e os
betabloqueadores, até porque têm um efeito anti-arrítmico.»
Portugueses e húngaros partilham as melhores expectativas para
este Simpósio comum. Csaba Farsang considera mesmo que o encontro «vai melhorar e ampliar a colaboração em investigação científica
e em educação, bem como reforçar a amizade entre os médicos portugueses e húngaros».
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Protecção renal em conferência
«Inibidores da renina na protecção renal» é o
tema da conferência proferida pelo Prof. José
Barbas, hoje, às 17h30, na sala Fénix 3.
Rute Barbedo

Prof. José Barbas

«A

doença renal pode traduzir-se em duas alterações: diminuição do filtrado glomerular ou perdas de proteína
na urina (proteinúria – P – e microalbuminúria – MA)»,
introduz o Prof. José Barbas, assistente hospitalar graduado do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Aliás, o nefrologista salienta que «os níveis de MA e P são considerados os mais
fiáveis e reprodutíveis endpoints alternativos quanto ao risco renal e
cardiovascular em doentes diabéticos e não-diabéticos».
Para proteger o rim e combater estas alterações, a estratégia-chave passa pelo bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), aconselhável em diversas situações: na nefropatia
não-diabética, na nefropatia diabética e na HTA associada a MA. Nos
indivíduos considerados saudáveis, mas com MA, existem «algumas
dúvidas» quanto à pertinência da inibição deste sistema. Contudo, é
exigível um mínimo de actividade do SRAA. «Ultrapassar esse limite
pode gerar complicações sérias da função renal, pois é necessário ao
normal funcionamento da síndrome hemodinâmica e hormonal de
adaptação à insuficiência renal», alerta José Barbas, que acrescenta:
«A sua “ultrapassagem” conduz ao agravamento da insuficiência renal
e à hipercaliemia.»
«O bloqueio do SRAA permite baixar os valores tensionais sistémicos (idealmente para os 12,5/7,5mmHg), diminuir a pressão intracapilar glomerular, a permeabilidade glomerular e a actividade de vários
efectores de lesão», afirma José Barbas. No entanto, «as vantagens
selectivas de cada tipo de bloqueio ainda estão por definir». O que
se sabe é que, «para optimizar o efeito antiproteinúrico, essa inibição

OPINIÃO

Fibrilhação auricular
no doente hipertenso
Prof. Agostinho Monteiro
Internista e professor
aposentado da Faculdade
de Medicina da
Universidade do Porto

A

fibrilhação auricular (FA) é a arritmia mais frequente na
prática clínica. A sua prevalência aumenta com a idade
e acima dos 80 anos atinge valores à volta dos 10%, tal
como foi demonstrado num grande estudo efectuado
em Portugal e publicado em 2010. A sua importância
clínica deriva, essencialmente, do facto de estar associada a um risco
muito elevado de AVC isquémico e de mortalidade.
A hipertensão arterial (HTA) é um factor de risco importante para o
desenvolvimento de FA: aumenta de 1,4 a 2 vezes o risco de FA. Sendo
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As buscas da ciência
São muitas as dúvidas quanto à melhor forma de proteger a função renal.
Até onde baixar os valores tensionais? Os três tipos de bloqueio do SRAA são
igualmente eficazes? O que fazer nos estádios IV e V da insuficiência renal?
O bloqueio do SRAA pode reduzir a incidência de novos casos de diabetes
mellitus, de microalbuminúria e de nefropatia diabética? A redução da MA/P
contribui para a diminuição da incidência dos endpoints verdadeiros (mortalidade e falência renal)? Estas são apenas algumas questões que os estudos
em curso, referenciados pelo Prof. José Barbas, poderão ajudar a responder.
 Aguardam-se, para breve, os resultados do estudo ROADMAP, que envolve
4 400 doentes de 19 países europeus e pretende avaliar a prevenção primária da
microalbuminúria perante o bloqueio dos receptores da angiotensina, bem como o
efeito sobre a mortalidade e a falência renal.
 Em 2014, deverão ser publicados os resultados do estudo NEPHRON-D, que envolve 1 850 doentes com diabetes e proteinúria e está a analisar o efeito de um
ARA e de um IECA, em monoterapia e em combinação, sobre a mortalidade e a
falência renal. O mesmo se espera do estudo Altitude, que envolve um ARA e um
bloqueador directo da renina.

não deve ser feita com doses supramáximas, mas sim com recurso
a uma associação dupla ou tripla dos vários tipos de inibição - IECA,
ARA ou inibidores directos da renina».

a HTA uma situação clínica cuja prevalência aumenta com a idade, é
natural que as duas situações – FA e HTA – possam coexistir no mesmo indivíduo, sobretudo a partir dos 60 anos.
Estão descritos vários mecanismos na génese da FA, mas, se centrarmos a atenção apenas na FA do hipertenso, a informação é mais escassa. A disfunção do sistema nervoso autónomo tem sido implicada nesta relação fisiopatológica. Mas é a nível do sistema renina-angiotensina
que há mais informação, sugerindo que uma activação deste sistema
estaria directamente implicada, o que explicaria um provável efeito
benéfico dos inibidores deste sistema no desenvolvimento da FA. As
meta-análises publicadas até ao momento assim o sugerem.
É interessante notar que, no hiperaldosteronismo primário, a FA
é muito mais frequente do que na HTA essencial. Tal sugere o papel
importante da aldosterona, o que está de acordo com o que a investigação básica nos mostrou sobre os múltiplos efeitos desta hormona.
Para responder de modo rigoroso à pergunta sobre se os fármacos
que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona previnem o desenvolvimento de FA em doentes com HTA livres de doença cardíaca,
são necessários estudos randomizados e controlados, que não foram
efectuados até ao momento com este objectivo definido.

Nota: O Prof. Agostinho Monteiro é o prelector da conferência «Fibrilhação auricular no doente hipertenso: papel do SNS, do SRAA e da
terapêutica anti-hipertensiva», hoje, às 17h30, na sala Neptuno.
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Prof. José Pinto Carmona
Director do Departamento do Coração do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

«A terapêutica diurética é
quase sempre necessária num
esquema anti-hipertensor»

0
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Em entrevista, o Prof. José Pinto Carmona comenta
as vantagens das associações fixas na terapêutica
anti-hipertensora e esclarece as razões que o fazem
considerar que «as tiazidas são os diuréticos de
eleição no tratamento da HTA».
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Ana João Fernandes

N

a sua perspectiva, quais os benefícios da terapêutica combinada e, nomeadamente, das
associações fixas no controlo da hipertensão?
Sabemos, há cerca de 20 anos, que a grande maioria dos doentes hipertensos precisa de terapêutica
combinada, desde o início do tratamento ou passados alguns meses.
Em todos os grandes estudos levados a cabo nas últimas décadas, num
número considerável de doentes, só foi possível atingir os valores-alvo
pré-definidos com uma combinação de dois ou mais fármacos.
Da combinação, resulta um sinergismo de actuação e uma melhoria do perfil hemodinâmico dos fármacos, obtendo-se uma acção
mais prolongada. A combinação permite também um controlo tensional mais precoce, com repercussão benéfica sobre a morbilidade e
a mortalidade cardiovasculares e a atenuação de efeitos secundários
indesejáveis provocados por um dos fármacos.
Parece-me importante salientar que, sempre que possível, devemos
optar por associações fixas. A adesão e a persistência terapêutica são
muito superiores com a administração de um só comprimido (incluindo dois ou mais fármacos) por dia, do que se o doente tiver de fazer
duas ou três tomas diárias. Acresce que as associações fixas são economicamente mais favoráveis, quando comparadas com o custo de cada
um dos fármacos isoladamente, o que me parece muito relevante.
A pouca maleabilidade de escolha das doses tem sido recentemente resolvida, através da introdução, também no nosso País, de associações fixas de fármacos em doses variáveis de cada um dos componentes. Este facto permite, inclusive no mesmo doente, passar de
uma combinação fixa com determinada dosagem, para uma combinação com outra(s) dosagem(s) da mesma associação, se a evolução
clínica o justificar. Pode mesmo fraccionar-se o comprimido, em caso
de necessidade.
Relativamente à associação fixa de ARA II com hidroclorotiazida
(HCTZ), qual a sua evidência clínica?
A associação de ARA II (ou de outro modulador do sistema renina-angiotensina-aldosterona – SRAA) com HCTZ, em doses variáveis
dos componentes, está bem-estabelecida na clínica e é uma das
terapêuticas escolhidas para o início de tratamento num número
crescente de casos.
Sabendo-se que a maioria dos doentes hipertensos tem excesso

de peso, com sobrecarga de volume, e que existe em Portugal um
consumo exagerado de sal e um aumento crescente de idosos, com
atingimento subclínico da função renal e retenção insidiosa de sal, a
terapêutica diurética é quase sempre necessária num esquema terapêutico anti-hipertensor.
As tiazidas são os diuréticos de eleição no tratamento da HTA, pela
sua acção prolongada e maior efeito anti-hipertensor, quando comparadas com os diuréticos de ansa. Acresce que a associação com ARA II
permite atenuar/normalizar a perda de potássio, a hiperuricemia e a
intolerância à glicose induzidas pelo emprego isolado de HCTZ.
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Considera que há lugar para doses altas da combinação de ARA II
com hidroclorotiazida?
Essa combinação foi avaliada, na última década, em dosagens crescentes, para quase todos os moduladores do eixo renina-angiotensina-aldosterona (RAA), demonstrando-se uma eficácia acrescida em
função do aumento das doses. Temos a convicção de que, muitas vezes, não atingimos os resultados terapêuticos desejados, porque as
doses dos anti-hipertensores empregues são demasiado baixas. De
facto, as doses habitualmente empregues dos diuréticos são muitas
vezes inadequadas ao excesso de peso/superfície corporal e a dose
de 12,5 mg de HCTZ, habitual em associações fixas, tem um efeito
mais estimulante do eixo RAA do que diurético.
A dose de 25 mg de HCTZ, em combinação com fármacos moduladores do SRAA, apesar de se poder considerar ainda uma dose baixa,
parece-nos ter inteira justificação clínica. De referir que as doses mais
elevadas de tiazidas devem ser preferidas em doentes obesos, idosos
(com atenção à hipotensão ortostática, regra geral), de raça negra e
na HTA de difícil controlo.
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E relativamente à questão da segurança e tolerabilidade? A dose
de 25 mg de HCTZ é segura?
A dose 25 mg de HCTZ pode ser considerada ainda uma baixa dose,
pelo que não há problemas de segurança, ressalvados determinados contextos (como em doentes idosos). Deve ter-se em conta
que, quando há insuficiência renal significativa (taxa de filtração
glomerolar <25ml/m), devemos usar diuréticos de ansa (furosemido/metazolona), que serão sempre uma segunda linha de escolha
no doente hipertenso.
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