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Baixar a PA:
até que valores?

O papel da vitamina D

Momento cultural

Até onde baixar a pressão arterial (PA) em
casos de doença renal, diabetes e nos idosos?
As respostas dos Profs. Edgar Almeida,
J. Gorjão Clara e do Dr. José Manuel Boavida.

Reflectir sobre a influência da vitamina D
no tratamento da HTA e alertar para
a falta de estudos nesta área são os
propósitos da conferência de
encerramento, às 11h00, na sala Fénix 3.

Publicação de distribuição gratuita

O 5.º Congresso encerra com uma
conferência sobre a tradição popular
portuguesa, a cargo da directora do
Instituto de Estudos de Literatura
Tradicional.

17 18 19 20 de Fevereiro, 2011
domingo

Estilos de vida saudáveis
previnem e ajudam a
tratar hipertensão

O

Prof. José Soares, docente da Faculdade de
Desporto da Universidade do Porto, e a dietista Anabela Guerra trazem a debate o papel da
alimentação saudável e da actividade física não
só na prevenção, mas também como coadjuvantes

terapêuticos da hipertensão arterial. A enfermeira Sónia Cavaleiro (ao centro), por sua vez, fala
sobre o contributo da Enfermagem na capacitação e acompanhamento do doente. Às 9h00, na
sala Neptuno. P. 3
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Artigo de Capa

Importância da nutrição e dos estilos
de vida saudáveis no doente hipertenso
O último dia de Congresso traz a debate
a nutrição do doente hipertenso, os
benefícios e riscos do desporto e o
papel da enfermagem no controlo da
hipertensão arterial. A mesa-redonda
«Nutrição e estilos de vida na HTA»
começa às 9h00, na sala Neptuno.
Sara Pelicano

D

otar os profissionais presentes neste Congresso
de conhecimentos básicos para aconselhar os
doentes sobre alimentação saudável e actividade
física são as premissas das intervenções da dietista
Dr.ª Anabela Guerra, do Hospital de Santa Maria,
em Lisboa, e do Prof. José Soares, regente da cadeira de Fisiologia da
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
«Vou incidir a minha apresentação, sobretudo, na questão do sal»,
adianta Anabela Guerra, cuja intervenção é dedicada ao tema «Nutrição do doente hipertenso». A lei que entrou em vigor em Agosto de
2010 e que estipula a redução do teor de sal no pão e o alerta para
os alimentos que têm «sal escondido» são outras linhas orientadoras
desta intervenção.
Anabela Guerra sublinha: «A redução de sal no pão constitui um
grande avanço na prevenção da hipertensão arterial. Agora, há um
limite máximo de 1,4 gramas de sal por 100 gramas de pão. Mas também quero sublinhar que alguns consumidores não sabem que há
alimentos com quantidades de sal muito elevadas, porque, muitas
vezes, isso não vem indicado no rótulo. Estou a falar de alimentos
processados, como os caldos, os enlatados, entre outros.»
Actividade física adaptada ao doente
Além das refeições equilibradas, entre os estilos de vida saudáveis
consta também o exercício físico. «Benefícios e riscos do desporto no
doente hipertenso» é o tema destrinçado pelo Prof. José Soares. «Há
três aspectos principais na minha apresentação: o papel do exercício
físico na prevenção da HTA, como coadjuvante terapêutico e como
modelador de muitos dos factores associados ao desenvolvimento
da hipertensão, ou seja, a relação com o peso, com a diabetes, etc.»,
explica o orador.
O mais importante a reter, segundo José Soares, é que «o exercício
físico deve ser prescrito com o mesmo cuidado e especificidade com
que é prescrito um fármaco». «O médico, ao prescrever uma actividade física, não deve cingir-se à caminhada de 30 minutos. O exercício
deve ser adaptado às características do doente.»
O contributo da Enfermagem
O papel dos enfermeiros no controlo do doente hipertenso é o outro
tema abordado na mesa-redonda. A intervenção da enfermeira Sónia
Cavaleiro, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sublinha que a
HTA constitui uma transição saúde/doença e que o enfermeiro tem
um papel de agente facilitador nesse processo de transição.
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Ideias-chave…

0

 A alimentação
saudável tem um
papel preventivo da
HTA, mas também é
relevante no tratamento
do doente hipertenso,
defende a dietista
Anabela Guerra.
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 «Lado a lado com a
nutrição está a actividade
física, que deve ser
encarada como arma
preventiva, mas também
como tratamento»,
sublinha José Soares,
professor de Fisiologia.

20

 «No controlo da
HTA, a capacitação do
doente/família para uma
gestão eficaz do regime
terapêutico é uma das
nossas prioridades»,
diz a enfermeira Sónia
Cavaleiro.

0

22

0

«As prioridades dos enfermeiros situam-se ao nível da gestão e
adesão ao regime terapêutico, actuando em três domínios principais:
regime medicamentoso, alimentação e exercício físico», nota Sónia
Cavaleiro, acrescentando: «O papel do enfermeiro tem como objectivos principais dotar o doente e a sua família de competências para
gerir a doença e facilitar a integração da hipertensão arterial de forma
saudável nas suas vidas».
«Promover a adesão ao regime terapêutico, ajudar o doente a ser
capaz de o gerir eficazmente e de forma autónoma, consciencializá-lo
de que a HTA pertence ao seu presente e ao seu futuro e capacitá-lo para encarar as mudanças como um investimento na sua saúde
e bem-estar constituem intervenções dos enfermeiros importantes
para o bom controlo do doente hipertenso e que contribuem para a
prevenção de complicações», conclui Sónia Cavaleiro.
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0 Tratar a HTA perante doença

renal, diabetes e no doente idoso
Três especialistas
questionam até
onde é aceitável
descer os valores
da pressão arterial
nos hipertensos
com doença renal,
diabetes e no
doente idoso.

Dr. José Manuel Boavida e Prof. J. Gorjão Clara

Prof. Edgar Almeida

Sara Pelicano

H

oje, pelas 9h00, decorre a mesa-redonda «Tratamento da HTA», na sala Fénix 3. A primeira intervenção está a cargo do Dr. José Manuel Boavida, coordenador do Programa Nacional de
Prevenção e Controlo da Diabetes, com o tema
«Tratamento da HTA e controlo glicémico no doente com diabetes:
até onde descer?».
«A evidência da redução das complicações microvasculares com
o controlo intensivo da diabetes está bem definida. Contudo, a sua
evidência na diminuição da mortalidade cardiovascular é mais controversa», ressalva José Manuel Boavida. Neste contexto, «é necessário saber se deverá manter-se como objectivo a obtenção de valores
inferiores a 6,5% de HgbA1c e de 130/80 mmHg de pressão arterial».
Em conclusão, este orador afirma: «A definição de objectivos individuais e uma abordagem estimuladora do autocontrolo constituem
a passagem realista e pragmática da perspectiva diagnóstica e de
prescrição terapêutica para uma perspectiva de acompanhamento
personalizado.»
Controlo da PA na doença renal
O tema seguinte da mesa-redonda é «Tratamento da HTA na doença
renal: até onde descer?» e tem como orador o Prof. Edgar Almeida,
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Num cenário
de aumento da prevalência da doença renal crónica, o especialista
sublinha que «os meios para controlar esta epidemia são escassos e
residem, essencialmente, no controlo da pressão arterial [PA], da diabetes e em medidas dietéticas».
Na sua intervenção, este especialista apresentará estudos obser-

vacionais, que apontam para uma «relação inversa entre o controlo
da PA e a progressão da doença renal crónica», e estudos aleatorizados e controlados, em particular na nefropatia diabética, «que
confirmam a nefroprotecção associada à redução da PA». No entanto, Edgar Almeida sublinha: «Os resultados do estudo AASK [African
American Study of Kidney disease] e do estudo ACCORD [Action to
Control Cardiovascular Risk in Diabetes], publicados em 2010, levantam dúvidas quanto às vantagens da redução da PA para valores
inferiores a 130/80 mmHg.»
Até onde baixar a PA no doente idoso?
Na mesma sessão, o Prof. João Gorjão Clara introduz a discussão
sobre o «Tratamento da HTA no doente idoso e muito idoso: até
onde descer?». O regente da disciplina de Introdução às Doenças
do Envelhecimento da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa explica que, após um período de dúvida sobre o benefício
do tratamento da HTA nos doentes muito idosos, agora existe forte
evidência de que «tratar a HTA nos idosos reduz a morbilidade e a
mortalidade».
Confirmada a necessidade de baixar os valores da PA no idoso, a
pergunta que se coloca é: até onde descer? Gorjão Clara refere que
«alguns ensaios relativos à hipertensão arterial no idoso sugerem que
reduzir a PA para valores inferiores a 160 mmHg, provavelmente, não
é a melhor atitude, relançando a discussão acerca da problemática da
curva J». Assim, este especialista acredita que, no futuro, as guidelines
«passarão a admitir que, nos indivíduos idosos, valores de PA sistólica
de 140 mmHg são normais e que só valerá a pena começar a tratar a
HTA quando estes valores ultrapassarem os 160 mmHg».
AF an jan 26 11.pdf
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Dr.ª Cristina Alcântara
Internista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa

«A vitamina D pode ser benéfica
para os doentes hipertensos»

16

0

O «Papel da vitamina D na HTA e doença cardiovascular» é o
tema da conferência de encerramento, que decorre às 11h00,
na sala Fénix 3. Em entrevista, a conferencista, Dr.ª Cristina
Alcântara, faz o ponto de situação sobre a influência desta
vitamina no tratamento dos doentes hipertensos e alerta para
a falta de estudos prospectivos e em grande escala capazes
de esclarecer alguns resultados controversos.

18

Vanessa Pais

D

e que modo a vitamina D se pode relacionar com
a HTA e com a doença cardiovascular (CV)?
Os estudos têm sugerido que a vitamina D pode
ser benéfica para os doentes hipertensos, principalmente para aqueles que, cumulativamente, têm
défice (>15 ng <30 ng) ou insuficiência (<15 ng) desta vitamina. Isto
porque, neste grupo de doentes, a normalização dos valores de vitamina D reflecte-se numa descida dos valores da pressão arterial (PA),
com benefícios ao nível da prevenção da doença CV.
Que fundamentos estão na base desse possível benefício?
Em vários estudos verificou-se que a vitamina D, além de regular o metabolismo do fósforo e do cálcio, actua também sobre outros tecidos,
tendo um efeito regulador, pois existem receptores da vitamina D no
músculo liso vascular, no endotélio e no cardiomiócito. Verifica-se que,
in vitro, a vitamina D regula a expressão do gene da renina, o crescimento e proliferação das células musculares lisas vasculares e dos cardiomiócitos. Alguns dos estudos revelaram, ainda, que a suplementação com
vitamina D ou com vitamina D e cálcio tem contribuído para baixar a
PA, particularmente nos doentes hipertensos com insuficiência dessa
vitamina, podendo os valores baixar até aos 15 mmHg, na PA sistólica, e
aos 5 mmHg, na PA diastólica. Nos doentes em que há um valor normal
(> 30ng) de vitamina D não se verificou uma diminuição da PA.

A manutenção dos níveis de vitamina D nos doentes hipertensos
é algo que já faz parte da prática clínica?
A administração de vitamina D aos doentes hipertensos ainda não
é uma realidade. Neste momento, está-se a estudar qual o valor
real e qual a representação real que existe na população, porque
temos poucos estudos em grande escala e os que foram realizados
até agora têm algumas limitações: a maioria foi levada a cabo em
ambiente hospitalar, os valores da PA foram obtidos através de medições únicas e não através da medição em ambulatório da PA durante 24 horas. Além disso, faltam estudos prospectivos. Tudo isto
leva a que os resultados conhecidos sejam ainda controversos.

20

E em Portugal, tem-se tentado estudar esta realidade?
Cerca de 80% da vitamina D é produzida na pele, através da exposição solar, sendo o restante resultado da ingestão alimentar. Existe
um estudo observacional, realizado em 2005, na região do Porto,
que não foi direccionado para a hipertensão, mas que pode dar uma
ideia do que se passa em Portugal. Os resultados mostraram que a
ingestão de vitamina D e cálcio é insuficiente em 70% da população
feminina abaixo dos 30 anos e em 96% da população acima dos 65
anos. Isto quer dizer que, uma vez que a exposição à luz solar não
chega, uma percentagem apreciável da população portuguesa poderá ter hipovitaminose D.
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Vencedores dos prémios conhecidos hoje

o final da conferência de encerramento «Papel da vitamina D
na HTA e doença cardiovascular», que começa às 11h00, serão conhecidos os vencedores do Prémio Fernando de Pádua
(que distingue a melhor comunicação oral apresentada no Congresso) e
o Prémio Medicamenta (para o melhor trabalho de investigação).
Ao Prémio Prof. Fernando de Pádua – uma «justa homenagem»
(como diz secretária-geral da SPH, Dr.ª Paula Alcântara) a este médico
que tanto tem lutado por uma sociedade mais saudável, nomeadamente apelando à redução do consumo de sal – concorrem as 16 comunicações orais apresentadas ao longo do Congresso. Já ao Prémio
Medicamenta para o melhor trabalho de investigação são candidatos
quer as comunicações orais, quer os 68 posters apresentados. «Esta é
uma maneira de estimular a investigação clínica e básica em Portugal»,
nota Paula Alcântara.
Lembrando que, no total, os concorrentes aos prémios são 84, a

0

secretária-geral da SPH afirma que, pela primeira vez,
houve «trabalhos rejeitados». «A Comissão Científica
do Congresso fez a análise dos abstracts e rejeitou
os que estavam abaixo de uma determinada fasquia,
mas foram muito poucos», assegura. De referir que
concorrem não só trabalhos realizados por internos,
como também por especialistas experientes na investigação em HTA. O júri responsável pela avaliação é constituído
pelos Profs. Agostinho Monteiro e José Pinto Carmona e pelo Dr. João
Saavedra, todos ex-presidentes da SPH.
Além dos prémios, no final da conferência de encerramento, também serão anunciados oficialmente os vencedores da Bolsa Menarini
(que visa fomentar a investigação em hipertensão arterial) e da Bolsa
da Summer School da SPH (atribuída à Dr.ª Joana Monteiro, interna do
2.º ano de Medicina Geral e Familiar).
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Factos
e novidades sobre o tratamento
0
da hipertensão e da fibrilhação auricular
Decorreu ontem, às 18h00, o simpósio «Hipertensão e Fibrilhação Auricular:
Novos factos e grandes novidades», que contou com o apoio da Boehringer Ingelheim.

OS INTERVENIENTES: Prof. Braz Nogueira,
Dr. José Alberto Silva e Prof. Luís Martins

Rute Barbedo

N

o simpósio-satélite, os Profs. Braz Nogueira e Luís
Martins concentraram-se em transmitir as recomendações actuais e as novidades na abordagem
da hipertensão arterial (HTA) e da fibrilhação auricular (FA), respectivamente.
Segundo Braz Nogueira, director do Serviço de Medicina I do Hospital de Santa Maria e professor catedrático da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, «uma boa parte dos médicos está convencida de que tem os seus doentes hipertensos controlados, quando
isso não é verdade». Assim sendo, é preciso contrariar essa realidade.
Como? «Combatendo a chamada inércia médica e a falta de adesão à
medicação e optando por tratamentos simples, com redução do número de comprimidos e introduzindo associações em tomas únicas».
Ao mesmo tempo, «a terapêutica deve controlar a pressão arterial
durante as 24 horas», frisou o especialista.
«Estes objectivos só se conseguem, muito frequentemente, com
associações terapêuticas», afirmou Braz Nogueira. Focando os medicamentos que interferem com a acção do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o especialista frisou a importância do estudo
ONTARGET. Aqui, o ARA II utilizado (telmisartan) mostrou não ser inferior ao IECA (neste caso, o ramipril) na protecção cardiovascular (para
além de ter sido demonstrada uma «tendência de maior eficácia na
prevenção dos acidentes vasculares cerebrais por parte do ARA II»). Presentemente, «o telmisartan é o único ARA II aceite na prevenção cardiovascular (CV) em hipertensos com risco CV elevado, podendo a sua associação com a amlodipina num único comprimido ser uma mais-valia
no eficaz, precoce e mantido controlo tensional, dada a complementaridade de acções destes dois fármacos, a redução dos efeitos colaterais
e a mais fácil adesão por parte dos doentes», acrescentou o especialista.
Anticoagulantes na fibrilhação auricular
Para além da HTA, que, em Portugal, afecta 42,1% da população adulta (segundo apurou, em 2003, o Estudo da Prevalência, Tratamento e
Controle da Hipertensão Arterial em Portugal), também a fibrilhação

6

auricular (FA) atinge uma fatia significativa da população. «É um problema que afecta sobretudo os mais velhos e, numa população em
envelhecimento, isso torna-se preocupante», assumiu Luís Martins,
director do Serviço de Cardiologia do Hospital de São Sebastião, em
Santa Maria da Feira, e director na Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade Fernando Pessoa, no Porto.
Na abordagem da FA, o principal objectivo é prevenir as suas complicações. Para isso, neste momento, «o caminho é o da anticoagulação», referiu o especialista. O que acontece é que «a maior parte dos
doentes em ambulatório não está anticoagulada, mas anti-agregada,
mesmo que os anti-agregantes possam não ser eficazes ou mesmo
trazer algumas desvantagens», alertou.
As guidelines mais recentes, divulgadas no final do ano passado,
sugerem que, «de uma forma muito geral, há dois procedimentos
possíveis – não medicar ou hipocoagular o doente». Ou seja, «a anti-agregação deixou de ter um papel importante no tratamento da FA»,
sublinhou Luís Martins.
Portanto, neste momento, a pergunta é: como anticoagular eficazmente? Segundo o especialista, «têm surgido muitos fármacos para
tratar as complicações da FA que pareciam ser grandes promessas, mas
depois falharam». «Até agora, apenas o dabigatrano [anticoagulante] conseguiu passar incólume a todos os testes, apresentando valor
acrescentado ao tratamento destes doentes», referiu Luís Martins. O
cardiologista sustentou esta informação no estudo RE-LY, que demonstrou que este anticoagulante é pelo menos tão eficaz quanto o antagonista da vitamina K, mas com um menor risco hemorrágico.

As palavras do moderador,
Dr. José Alberto Silva
«Na área da hipertensão e do risco CV, a palavra de ordem é a prevenção.
Quanto mais precoce e eficazmente actuarmos, menor será a probabilidade da ocorrência de eventos CV. Temos ao dispor vários fármacos para
o tratamento da HTA, que aliam a eficácia à boa tolerabilidade. Como na
grande maioria dos doentes hipertensos vamos necessitar de os associar
para atingir os nossos objectivos, podemos, desta forma, potenciar ainda
mais o seu efeito terapêutico e diminuir alguns dos seus efeitos adversos.
A FA é um importante e frequente factor de risco embolígeno para a
árvore cerebrovascular. A hipocoagulação oral tem sido uma das armas
mais eficientes ao nosso dispor para prevenir os acidentes vasculares cerebrais isquémicos embólicos que se podem associar a esta perturbação
do ritmo cardíaco. Os fármacos dicumarínicos têm sido os mais utilizados
na prevenção da doença embólica, em geral, e na cerebrovascular, em
particular. Mas alguma dificuldade no seu manejo e as inúmeras interferências a que estão sujeitos têm imposto dificuldades ao seu uso seguro.
O aparecimento de novos fármacos, como o dabigatrano, vai ajudar a
colmatar alguns dos problemas com que nos deparamos na prevenção
das doenças embólicas e cerebrovasculares.»
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Prof.ª Ana Paula Guimarães
Directora do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (IELT)

«A tradição popular portuguesa vive
no sangue de cada um de nós»

16

0

A directora do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional,
Prof.ª Ana Paula Guimarães, é a voz da conferência cultural
de hoje, às 11h45, na sala Fénix 3, sobre «Tradição popular
portuguesa: algumas manifestações do seu património imaterial».
Ana João Fernandes

S

obre que manifestações da tradição popular portuguesa vai debruçar-se na sua conferência?
Abordarei, sumariamente, alguns textos da tradição popular que, por vezes, são considerados menores e mesmo desinteressantes. Apresentarei uma canção de embalar transmontana, que aborda uma complexa relação amorosa subtilmente
exposta à vista, mas não ao ouvido desatento... Depois, seguiremos para
cantos que evidenciam as relações entre o corpo, o canto, o trabalho e
o amor, de forma a prosseguir no sentido de ajuizar sobre a aparente
simplicidade desse material banalizado pelas comunidades letradas.
Consideraremos ainda o coração, órgão central da lírica tradicional
portuguesa, justificando tensões que (esperamos!) interessam aos médicos especialistas em HTA… As representações do coração na tradição
popular, nos media e na arte contemporânea têm sido objecto de vários estudos realizados por Carlos Augusto Ribeiro e por mim, reflectindo a surpresa que advém da permanência desses motivos.
Que importância assumem a literatura tradicional e a cultura popular na sociedade contemporânea?
De facto, esse património, recentemente classificado de imaterial e
profundamente relacionado com tarefas materiais (como, por exemplo, a performance laboral) vive na seiva dos corpos actuais e nas

Comissão organizadora
satisfeita com 5.º Congresso
e confiante no futuro

18

gestualidades contemporâneas, no sangue de cada um de nós. Hoje
em dia, evidenciam-se percursos, produtos, trabalhos musicais, artísticos, literários, arquitectónicos, em que as tradições se conservam de
forma não «museificada» e esclerosada, mas viva e activa.
A ideia de conservar, quanto a mim, não pressupõe retirar do contexto performativo, mas sim articular e casar, por exemplo, os cantadores e contadores da «velha guarda» com os da «nova guarda»,
conforme a ficha técnica do DVD Anda cá que já te conto, da colecção
HOT (Histórias Oralmente Transmissíveis), recentemente lançado pela
editora de audiolivros BOCA – Palavras que alimentam e pelo IELT.

Uma obra que vai abordar é o livro Artes de Cura e Espanta-Males
– espólio de medicina popular recolhido por Michel Giacometti. Que
informações gostaria que os congressistas retivessem sobre esta
obra coordenada por si, pela Dr.ª Ana Gomes de Almeida (cardiologista) e pelo Dr. Miguel Magalhães (investigador)?
Considero esta obra fascinante, devido ao facto de Michel Giacometti
ter arquivado mais de cinco mil fichas de curas de doenças, já classificadas por especialidades médicas. Naturalmente, sugiro a leitura de
Artes de Cura e Espanta-Males, por curiosidade e, eventualmente, para
averiguação da pertinência de determinadas tisanas e importantes
atitudes psicológicas face à cura.
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número de participantes neste 5.º Congresso Português de
Hipertensão ronda os 750. «É um número habitual e muito
positivo», congratula-se a Dr.ª Cristina Alcântara, presidente da Comissão Organizadora. «As salas têm estado cheias, pelo que
tem havido um notório interesse dos congressistas.»
Entre as sessões mais participadas, sobressaem o Simpósio da SPH
com a Sociedade Europeia (ESH), bem como o Simpósio Luso-húngaro. «É muito importante o reforço das relações com a Sociedade Europeia e com outras sociedades nacionais. É um sinal de reconhecimento do nosso trabalho e de desejo de actualização conjunta. Por outro
lado, estas relações certamente vão permitir, no futuro, um maior
intercâmbio entre internos no espaço europeu, aumentando, assim,
o nosso conhecimento sobre hipertensão», refere Cristina Alcântara.
A presidente da Comissão Organizadora considera que a abordagem da HTA tem melhorado, desde logo ao nível da Medicina Geral
e Familiar, que «referencia melhor os doentes para as consultas de especialidade». «A SPH está a colher os seus frutos, não só no seu Congresso, mas também nos cursos que organiza ao longo do ano», nota.
Cristina Alcântara aproveita para agradecer aos «laboratórios sócios
da SPH, que continuam a apoiar a Sociedade, apesar das dificuldades».
Aos colegas, apela: «Aguardamos a vossa presença no 6.º Congresso!»
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