
SeSSão de abertura 
Salientou recorde de 
maiS de mil inScriçõeS 
no congreSSo

SeSSão Plenária reúne medicina Familiar e HoSPitalar
Uma conversa informal sobre hipertensão arterial é a proposta da Sessão Plenária entre a Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, hoje, entre as 9h00 e as 10h30, na sala Fénix 3. 
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Mais de mil inscrições foi quanto o 6.º Congresso Português de Hiper-
tensão e Risco Cardiovascular Global registou, logo ao primeiro dia. 
Esse número – 20% superior ao alcançado em anos anteriores – foi 
salientado ontem, na sessão de abertura, que contou com a participa-
ção do presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Dr. José 
Nazaré; do bastonário da Ordem dos Médicos, Prof. José Manuel Silva; 
do presidente da Sociedade Europeia de Hipertensão, Prof. Josep 
Redon; e do presidente da Comissão Organizadora do Congresso, 
Dr. Fernando Pinto (na foto, da esquerda para a direita). Pág.7
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por Vanessa Pais

«Uma conversa informal sobre HTA» é a proposta da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e da 
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar para a Sessão Plenária que decorre hoje, com 

início às 9h00, na sala Fénix 3. 

aFinar eStratégiaS de combate 
à HiPertenSão arterial

A Sessão Plenária entre a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) 
e a Associação Portuguesa de Me-

dicina Geral e Familiar (APMGF) é já uma 
tradição nos Congressos de Hipertensão. 
Este ano, a apresentação, pelo Dr. Pedro 
Damião, especialista em Medicina Geral 
e Familiar (MGF) na Unidade de Saúde 
Familiar de São Jacinto, em Aveiro, de 

casos clínicos na área da hipertensão arterial (HTA) será o ponto de 
partida para uma conversa informal entre as duas especialidades. 

Pedro Damião afirma que a intenção não é simplesmente apresen-
tar casos clínicos, mas «convidar a assistência a participar, de forma 
descontraída e informal, dando a sua opinião sobre que estratégia 
adotariam perante o caso proposto». «Pretendo expor o caso e, só 
depois da discussão, apresentar, passo a passo, a estratégia que se-
gui», destaca o especialista. 

Além da assistência, participam na discussão os Profs. Agostinho 
Monteiro, internista e professor jubilado da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto; Luís Martins, diretor do Serviço de Cardio-
logia do Hospital de São Sebastião; e o Dr. Vítor Ramalhinho, chefe 
de serviço de Medicina Interna do Hospital de Santa Maria, em Lis-
boa. O Notícias Diárias lançou-lhes o desafio de discorrer sobre algu-
mas questões que pensam ser importantes para abordar na sessão. 
Aqui fica o que destacaram.

«O problema de a pressão arterial (PA) estar mal con-
trolada não se deve aos fármacos existentes, que 

são potentes e bem tolerados, mas à estratégia do médico 
e à compliance do doente. Nós, médicos, compactuamos, 
muitas vezes, com valores de PA que não são os recomen-
dados. Por outro lado, o doente não percebe que é o ator 
principal neste processo, pelo que não sente necessidade de 
seguir as indicações médicas.

Além disso, a visão economicista instalada, que também 
afeta a Medicina, não permite ao médico dispor de tempo 
suficiente, na consulta, para gerir todos os aspetos da abor-
dagem a um doente hipertenso. É essencial haver uma equi-
pa multidisciplinar composta por um médico de MGF, que 
tem de ser «o maestro»; os enfermeiros, que podem ter um 
papel determinante na educação para a saúde do doente; 
um nutricionista; um psicólogo e um especialista em hiper-
tensão, cujo papel deve ser apenas o de consultor.»

«A noção de qualidade e de eficiência tem de ser tida 
em conta na hora de escolher a medicação. Não nos 

podemos preocupar só com os custos no imediato. Em Por-
tugal, existe um ditado que não podemos esquecer: “O ba-
rato sai caro.” Portanto, aquando da decisão farmacológica, 
não se deve colocar apenas a questão dos custos imediatos, 
sem saber as vantagens e desvantagens a médio e longo 
prazos. Não vale a pena poupar hoje para daqui a dez anos 
gastarmos milhões.

É de extrema importância que a questão da farmacoe-
conomia seja discutida na Sessão Plenária entre a SPH e a 
APMGF, pois os colegas da MGF são bastante pressionados 
para terem em conta os custos imediatos, para prescreve-
rem fármacos mais baratos e não optarem por combinações 
fixas. Temos de discutir esta questão e perceber de que di-
ferença falamos quando nos referimos a medicamentos mais 
caros e que repercussão tem a nossa escolha no futuro.» 

«Normalmente, as principais temáticas refletidas nes-
ta Sessão Plenária giram em torno das diferentes 

abordagens e dos diferentes fármacos existentes. Mas, mais 
do que discutir a eficácia dos fármacos, é essencial apro-
veitar este espaço para trocar experiências, aprender e afi-
nar estratégias. Naturalmente, existem recomendações, mas 
cada doente é um caso. 

Muitas vezes, na prática clínica, o caso do doente que te-
mos à nossa frente parece não “encaixar” no que dizem as 
guidelines, por isso, é extremamente importante ter a oportu-
nidade de discuti-lo em sessões como esta, onde se partilham 
“dicas” que podem ajudar muito na abordagem ao doente. 

Deste modo, classifico esta sessão como extremamente 
enriquecedora, pois reforça a mensagem da importância da 
Medicina Geral e Familiar no combate à HTA. Os especialis-
tas atuam em casos mais resistentes e graves, mas são os 
colegas da MGF que estão na linha da frente.»   

razõeS do baixo 
controlo da Hta 

em Portugal

PenSar oS cuStoS a 
médio e longo PrazoS
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da PartilHa de 

eStratégiaS 
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por ana João Fernandes

Este ano, o 6.º Congresso Português de Hipertensão 
e Risco Cardiovascular Global disponibiliza, com 
o apoio da Siemens e a organização do Dr. Pedro 

Cunha, um Curso Prático de Ecografia Vascular Cervical. 
«Distribuído pelos quatro dias do Congresso, em sessões 
de duas horas cada, esta ação formativa vai permitir que 
todos os inscritos possam aprender a manusear e desco-
brir as potencialidades desta técnica na avaliação do risco 

vascular», afirma o responsável pela organização do cur-
so, que arrancou ontem, às 16h00, na sala Vega, com o 
módulo «avaliação ecográfica bidimensional dos vasos do 
pescoço (deteção de placas de ateroma e determinação da 
espessura íntima média)».

Hoje, decorre a segunda sessão do curso, com início 
marcado para as 17h00, na mesma sala, sobre a temática 
«Avaliação hemodinâmica (doppler carotídeo, índices de 

resistência, estenoses significativas)». 
Amanhã, tem lugar, também na sala 
Vega, à mesma hora, a terceira ses-
são do curso, desta vez sobre «Novas 
técnicas/metodologias de avaliação 
vascular carotídea (elastografia)». A 
quarta sessão decorre no último dia do 
Congresso, domingo, na mesma sala, 
mas entre as 10h30 e as 12h30. 

«Trata-se de um espaço livre para 
a prática de todas as técnicas pre-
viamente lecionadas», salienta Pedro 
Cunha em relação a este último mó-
dulo do curso. O responsável ressalva 
ainda que, «para obtenção do diplo-
ma de participação, os inscritos têm de 
comparecer em todas as sessões, com 
exceção da quarta, que é facultativa».

ecograFia VaScular cerVical na Prática

Ministrada pelo Dr. Pedro Cunha, 
internista no Hospital de Nossa 
Senhora da Oliveira, em Guima-

rães, a segunda sessão do Curso de Pós-
-graduação em HTA é dedicada à tera-
pêutica medicamentosa. «Trata-se de um 
assunto da maior importância, iminente-
mente prático e sobre o qual temos algu-
mas convicções e muitas dúvidas», refere 
o Prof. José Pinto Carmona, chefe de 
serviço de Cardiologia do Hospital Egas 
Moniz, em Lisboa, e moderador desta 
sessão, juntamente com a Dr.ª Madalena 
Barata, especialista de Medicina Geral 
e Familiar. 

Salientando que «há consensos, defi-
nidos pelas Sociedades Europeias de Hi-
pertensão (ESH) e Cardiologia (ESC) em 
2007 e reapreciados em 2009», o espe-
cialista refere: «Ficou claro, como norma 
geral, que a pressão arterial [PA] deve 
situar-se abaixo dos 140/90 mmHg e, nos 

indivíduos com mais de 80 anos, abaixo 
de 150 mmHg. No entanto, em relação 
aos valores-alvo para início de terapêu-
tica farmacológica nas várias entidades 
que acompanham a HTA e na presença 
de lesões nos órgãos-alvo, trata-se de um 
assunto controverso. Há discordância de 
atitudes, por exemplo, em relação às po-
sições americanas.»

«Também não podemos esquecer que é 
fundamental haver um diagnóstico correto 
de HTA, tanto no consultório como fora 
dele», acrescenta Pinto Carmona. «Hoje, 
sabe-se bem o significado prognóstico da 
HTA noturna e da HTA mascarada. Há tam-
bém controvérsia sobre a atitude a ter em 
presença de PA normal/alta, porque um  
início mais precoce da terapêutica farma-
cológica pode ser útil a prazo.»

Em jeito de conclusão, o cardiologista 
acrescenta: «A terapêutica não farmacoló-
gica (nomeadamente o controlo do peso, 

Quando e como iniciar 
teraPêutica Farmacológica
Hoje, entre as 11h00 e as 12h00, na sala Neptuno, decorre a segunda 

sessão do Curso de Pós-graduação em HTA, que aborda uma ques-
tão frequente na prática clínica: «Quando e como iniciar terapêutica 

farmacológica».

que arrasta consigo o controlo da HTA e 
de outros fatores de risco cardiovascular) 
deverá ser sempre a primeira medida e 
deve continuar sempre a ser efetuada. No 
entanto é, na maioria das vezes, só por si, 
pouco eficaz e insuficiente. O início da te-
rapêutica farmacológica combinada (bai-
xas doses) está também bem estabelecido 
a partir do estádio II, mas a posição ame-
ricana é muito mais liberal, “permitindo” 
a sua administração inicial com base em 
critérios médicos.» 
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relação obeSidade/HiPertenSão 
e riSco cardioVaScular

Até que ponto se subestima a avaliação do risco cardiovascular e a relação da obesidade com a hiperten-
são arterial (HTA) são as duas questões em destaque no Simpósio Mediterrânico, que decorre hoje, entre 

as 11h00 e as 12h00, na sala Fénix 3.

«Apesar de Portugal não es-
tar propriamente situado 
na costa do mar Mediter-

rânico, temos uma “costela mediterrâ-
nica” em termos de hábitos alimentares 
e de vida, pelo que faz todo o sentido 
partilhar experiências com colegas de 
países mediterrânicos», nota o Dr. Fer-
nando Pinto, moderador, juntamente 
com o Prof. Luís Martins, do Simpósio 
Mediterrânico.

Notando a impossibilidade de última 
hora de a Prof. Serap Erdine, presidente 
da Sociedade Turca de Hipertensão e 
Aterosclerose, vir ao Congresso proferir 
uma conferência sob o título «Avalia-
ção do risco cardiovascular: estamos a 
subestimar?», tal como estava previsto, 
Fernando Pinto adianta que a vai subs-
tituir. E, sobre o tema, comenta: «Muitas 
vezes, não estamos a fazer uma avalia-
ção do risco cardiovascular tão exaus-
tiva como seria necessário. Por vezes, 
esquecemo-nos de que as lesões dos 
órgão-alvo são, durante muitos anos, 
subclínicas. É necessário não deixar 
escapar o início das lesões e fazer al-
guns exames complementares, que, em 
época de contenção de custos como a 
que estamos a viver, devem, é certo, ser 
criteriosamente selecionados.» 

O Prof. Vasilios Kotsis, presidente da 
Sociedade Helénica de Hipertensão e 
Prevenção Cardiovascular, é outro dos 
oradores do Simpósio Mediterrânico, 
cabendo-lhe desenvolver o tema «Obe-
sidade e hipertensão arterial». «A baixa 
tolerância à glicose, 
os altos níveis de in-
sulina circulante e a 
sensibilidade redu-
zida à ação metabó-
lica da insulina têm 
sido repetidamente 
demonstradas em 
indivíduos obesos, 
sendo que a relação 
entre obesidade e 
HTA está bem esta-
belecida em adultos 
e crianças», refere o 
convidado.  

por Sara Pelicano

aValiação do 
riSco cardioVaS-
cular: eStamoS a 

SubeStimar?

Apesar de não ter podido partici-
par no Simpósio Mediterrânico, a 
Prof.ª Serap Erdine não deixou de dar 
ao jornal do Congresso algumas pistas 
sobre a conferência (que passa a ser 
apresentada pelo Dr. Fernando Pinto): 
«Dados recentes do estudo CRUCIAL 
sustentam que cada vez mais doentes 
são incluídos na categoria de risco ele-
vado/muito elevado, quando são apli-
cados os quadros de risco da ESH/ESC, 
indicando que o tratamento de um do-
ente com hipertensão arterial e outros 
fatores de risco cardiovascular pode 
variar de acordo com as guidelines e a 
ferramenta de avaliação de risco utili-
zados. O estudo TOPIC, já iniciado pela 
Sociedade Europeia de Hipertensão, irá 
aumentar o nosso conhecimento sobre 
estes mecanismos complexos, subli-
nhando o desenvolvimento das lesões 
nos órgãos-alvo e, mais tarde, de doen-
ça cardiovascular, melhorando, assim, a 
previsão de futuros eventos cardiovas-
culares em doentes com HTA.»

«A obesidade, por si só, é um impor-
tante fator das lesões nos órgãos-alvo e 
parece ser um forte preditor do índice de 
massa ventricular esquerda, mesmo na 
ausência de hipertensão arterial», lembra 
Vasilios Kotsis. «Além disso, é um impor-
tante fator para a aterosclerose carotídea 
e, pelo menos, alguns dos efeitos da obe-
sidade são independentes dos níveis de 
pressão arterial. A ausência de níveis séri-
cos de glicose nos indivíduos obesos po-
derá desempenhar um papel importante 
ao nível da aterosclerose carotídea.» 

DR

DR

O Prof. Vasilios Kotsis (da Grécia) e o Dr. Fernando Pinto são os dois oradores do Simpósio 
Mediterrânico, que conta também com a participação do Prof. Luís Martins como moderador 
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meSa-redonda Juntou 
Portugal, braSil 
e moçambiQue
«Aspetos particulares da HTA em populações lu-
sófonas» foi o título da primeira mesa-redonda do 
Congresso. Moderada pelo Prof. Manuel Bicho 
(ao centro), da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, a sessão refletiu sobre a re-
alidade hipertensiva em Moçambique e no Brasil. 
As preleções estiveram a cargo do Prof. Maurício 
Rocha Júnior (à esq.), presidente da Sociedade 
de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (Re-
gional Baixada Fluminense), e do Prof. Albertino 
Damasceno (à dta.), diretor do Serviço de Car-
diologia do Hospital Central de Maputo.

SeSSão 
educatiVa Para 
oS maiS JoVenS
Cerca de 200 jovens do 7.º ao 
9.º ano de escolaridade do 
concelho de Loulé marcaram 
ontem, ao início da tarde, 
presença no 6.º Congresso 
Português de Hipertensão e 
Risco Cardiovascular Global. 
Motivo? Assistir à palestra 
«Viver saudável para prevenir 
as doenças», proferida pelo 
Dr. Pedro Cunha e introdu-
zida pelo Dr. Fernando Pinto, 
num claro sinal de abertura da 
Sociedade Portuguesa de Hi-
pertensão à sociedade civil. 

«Esta sessão teve como 
objetivo transmitir conselhos 
sobre os cuidados a ter com 
a alimentação, bem como so-
bre a necessidade de praticar 
exercício físico regularmente. 
Queremos promover a educa-
ção para a saúde e as crianças 
e jovens são excelentes rece-
tores dessa mensagem, até 
porque também podem in-
centivar os pais a adotar esti-
los de vida saudáveis», referiu 
Fernando Pinto.

No final da sessão educati-
va, os «jovens congressistas» 
tiveram oportunidade de se 
deliciar com um lanche saudá-
vel, composto por fruta, pão e 
leite. Porque uma alimentação 
saudável pode ser saborosa…

êxito da Primeira 
SeSSão do curSo 
de PóS-graduação 
em Hta 
«Epidemiologia, diagnóstico e ava-
liação inicial» foi o tema da primeira 
sessão do Curso de Pós-graduação 
em Hipertensão Arterial (HTA), que 
decorreu ontem. A Dr.ª Clarinda 
Neves, internista do Hospital Infante 
Dom Pedro, em Aveiro, foi a pales-
trante desta sessão moderada pelo 
Dr. João Maldonado (Coimbra) e 
pela Dr.ª Márcia Braga (Lisboa).

PreSidente da Sociedade 
euroPeia de HiPertenSão 
ProFeriu conFerência 
inaugural
A microalbuminúria foi o tema da preleção 
do Prof. Josep Redon, ontem, depois da 
sessão solene de abertura do Congresso. O 
atual presidente da Sociedade Europeia de 
Hipertensão referiu que «a microalbuminú-
ria é um marcador de risco integrado, visto 
que não está só ligado aos valores da pres-
são arterial, mas também a subtis alterações 
no metabolismo dos carbo-hidratos, prin-
cipalmente no que respeita a resistência à 
insulina». «Valores aumentados de albumina 
na urina têm sido associados a alto risco car-
diovascular e renal, pelo que a sua redução é 
aconselhada», afirmou.
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SeSSão de abertura inStigou 
«a notiFicação de eFeitoS clínicoS adVerSoS»
O bastonário da Ordem dos Médicos, Prof. José Manuel Silva, que esteve presente na sessão de abertura des-
te 6.º Congresso, ao final da tarde de ontem, refletiu sobre as «opções políticas que estão a colocar em causa 
o Serviço Nacional de Saúde» e instigou os médicos a «notificar problemas relacionados com a prescrição». 

por ana João Fernandes

«A Saúde está a ser causticada.
Está-se a ir muito longe nos 
cortes impostos ao Serviço 

Nacional de Saúde [SNS], que o põem em 
causa», afirmou o bastonário da Ordem dos 
Médicos, Prof. José Manuel Silva, durante 
a sessão de abertura do 6.º Congresso de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. 
Por isso, os médicos são chamados a parti-
cipar ativamente, para que «a qualidade da 
prática clínica não diminua». «Espero que 
ainda este ano findemos o projeto de revi-
são dos estatutos da Ordem dos Médicos, 
para nos atualizamos face aos tempos em 
que vivemos», declarou o bastonário. 

José Manuel Silva fez outro apelo à forte as-
sistência da sessão de abertura: «É necessário 
que os médicos se habituem a notificar todas 
as situações que possam levantar dúvidas na 
sua prática clínica.» Ladeado pelo presiden-
te da Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
(SPH) e do Congresso, Dr. José Nazaré; pelo 
presidente da Sociedade Europeia de Hiper-
tensão, Prof. Josep Redon; e pelo presidente 
da Comissão Organizadora do Congresso, 
Dr. Fernando Pinto, o bastonário reiterou: «O 
processo de declaração de reações adversas é 
difícil e burocrático, mas criámos no portal da 
OM um campo para esse efeito. É a melhor 
forma de defender o doente.» 

Na perspetiva de José Manuel Silva, a lei 
aprovada na Assembleia da República so-
bre a prescrição por denominação comum 
internacional da substância ativa tem esse 
«aspeto positivo: que os médicos se habi-
tuem a notificar efeitos adversos e substitui-
ções ilegais e indevidas da sua prescrição». 
Aliás, «a lei plasma quase todas as preocu-
pações e exigências da OM», afirmou. 

«A nossa prescrição não tem uma liber-
dade sem horizonte», disse ainda José Ma-
nuel Silva, que garantiu que «não houve 
da parte do Governo qualquer imposição 
de natureza economicista» relativamente 
às normas de orientação clínica. E enfati-
zou: «Todos vamos ser poucos para este 
trabalho gigantesco que é a elaboração e 
manutenção da atualidade das normas de 
orientação clínica, que despertam alguns 
receios naturais, mas infundados. Não são 
uma ditadura científica, mas uma definição 
do estado da arte.» 

«imPoSto 
inteligente» Para 

o Sal?
Na sua intervenção dedicada aos hiper-
tensiologistas, o bastonário da Ordem 
dos Médicos, José Manuel Silva, referiu 
o desejo de que os alimentos exces-
sivamente salgados sejam objeto «do 
chamado imposto inteligente, tal como 
acontece com o tabaco e deveria aconte-
cer com o álcool e com a fast-food». Na 
sua perspetiva, «trata-se de uma forma 
positiva de reduzir o consumo daquilo 
que é prejudicial à saúde, de reduzir as 
doenças cardiovasculares e, ao mesmo 
tempo, de custear o Serviço Nacional de 
Saúde, que precisa de fontes alternativas 
de financiamento», concluiu.

Congresso suscita além-fronteiras e a cres-
cente internacionalização» do mesmo.

Depois de agradecimentos sentidos aos 
restantes membros da Comissão Orga-
nizadora, e já a pensar no próximo Con-
gresso, Fernando Pinto deixou o seguinte 
apelo à assistência: «Até ao final de abril, 
enviem para o secretariado da SPH todas 
as sugestões a nível de conteúdos e mode-
los de comunicação para o nosso próximo 
Congresso.» 

Esse foi um tópico também abordado 
na intervenção de José Nazaré, que frisou 
o «empenho de cooperação da SPH com 
a Direção-Geral da Saúde para que as 
normas tenham credibilidade e verdade 
científica e permitam tratar os doentes o 
melhor possível». 

mais de 1 000 inscrições neste 6.º 
congresso
Aproveitando a presença do presidente da 
Sociedade Europeia de Hipertensão, Prof. 
Josep Redon – que destacou o «forte de-
senvolvimento da SPH» –, José Nazaré, 
no seu discurso, aproveitou para anunciar 
a candidatura portuguesa à organização 
do Congresso Europeu de Hipertensão de 
2018. «A “Europa da Hipertensão” olha-nos 
a sério», disse, confiante. 

Outra novidade foi dada na sessão de 
abertura, desta feita por Fernando Pinto. 
«Antes da abertura do secretariado, já tí-
nhamos um número recorde de inscrições 
neste Congresso: mais de 1 000, o que 
corresponde a mais 20% do que em anos 
anteriores», congratulou-se o presidente da 
Comissão Organizadora, observando que 
tal número se deve também às «quase duas 
centenas de inscrições de médicos estran-
geiros», o que denota «o interesse que o 
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O jantar de encerramento do 6.º Congresso Português de Hiper-
tensão e Risco Cardiovascular Global, amanhã, vai ser abri-
lhantado com a atuação da Tuna Feminina de Medicina do Porto. 

«Trata-se de um grupo com mais de 15 anos de existência, constituído, 
atualmente, por cerca de 100 elementos, muitos dos quais já com o 
curso de Medicina terminado e uma carreira profissional iniciada», 
informa Carolina Cardoso, a magister da Tuna. 

«Ao longo destes anos, a participação em saraus culturais, serena-
tas, comemorações, congressos, festivais e encontros de tunas – em 
Portugal e no estrangeiro – contribuiu muito para afirmar a nossa iden-
tidade e traduz o reconhecimento da nossa qualidade e empenho», 
acrescenta a responsável, prometendo aos congressistas: «Da nossa 
atuação, podem esperar muita animação, energia e alegria. Pretende-
mos conseguir transmitir as emoções que nos unem e que traduzem o 
nosso gosto pela música e pela tradição académica e o orgulho que 
temos por fazer parte da Tuna Feminina de Medicina do Porto.» 

Jantar de encerramento eVoca eSPírito académico

por Vanessa Pais

«Projetos de investigação em Portugal» é o nome da mesa-redonda que apresenta quatro trabalhos 
nacionais, hoje, entre as 15h30 e as 17h00, na sala Neptuno. Para já, dois dos seus autores fazem o 

resumo do que vão partilhar com os congressistas.

inVeStigação nacional em deStaQue

«Durante os últimos anos, a velocidade de onda de 
pulso [VOP] tornou-se o método de referência para 

a avaliação da rigidez da parede arterial. Do ponto de vis-
ta clínico, vários estudos demostraram que este é um mar-
cador independente de risco cardiovascular. As guidelines 
conjuntas da Sociedade Europeia de Hipertensão (SEH) e da 
Sociedade Europeia de Cardiologia (SEC) recomendam a sua 
determinação nos doentes com hipertensão arterial (HTA) 
e referem que um valor superior a 12 m/s é um marcador 
subclínico de lesão de órgão-alvo. 

Considerando este cuttoff, o nosso estudo tem por ob-
jetivo verificar se existem diferenças significativas nos re-
sultados obtidos, utilizando diferentes técnicas (Complior 
versus SphygmoCor), com as quais o Serviço de Cardiologia 
do Hospital de São Sebastião tem experiência, e que tam-
bém são as mais utilizadas nos diversos estudos no âmbito 
da VOP.» 

comParação entre 
duaS técnicaS Para 
medição da VoP na 

Prática clínica

Serviço de Cardiologia do Hospital de 
São Sebastião, em Santa Maria da Feira

dr. mário teixeira

«Depois de o estudo “Uma abordagem à prevalência da hiper-
tensão arterial numa amostra de 5 381 crianças e adolescen-

tes portugueses. O registo Aveleira. Hipertensão Arterial em Crian-
ças”, publicado em 2010, na revista Blood Pressure, neste Congresso, 
vou apresentar os resultados preliminares da extensão deste trabalho 
de investigação a uma amostra de 10 000 crianças e adolescentes.

Esta extensão vai tornar a investigação numa das maiores, se não a 
maior série mundial, nesta área de estudo. Os seus resultados brutos 
apontam para uma prevalência de hipertensão arterial de 16% nas 
crianças e adolescentes, uma percentagem três vezes superior à que 
é estimada no resto da Europa.

Nesta última população estudada, foram encontradas relações 
significativas com vários fatores, nomeadamente peso, ante-
cedentes familiares de HTA e relações negativas com a prática 
desportiva, sendo que um intenso plano alimentar para reduzir a 
ingestão salina demonstrou ser uma abordagem eficaz na redu-
ção da pressão arterial.»

PreValência da Hta 
em criançaS e 
adoleScenteS

Instituto de Investigação e Formação 
Cardiovascular, em Coimbra

dr. João maldonado

nota: Na mesma mesa-redonda, o Dr. Pedro Cunha, internista no Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, e o 
Prof. Jorge Cotter, diretor do Serviço de Medicina Interna do mesmo Hospital, vão apresentar, respetivamente, os projetos «Estu-
do de risco vascular na população de Guimarães/Vizela» e «Influência de um Jardim de Aromas na ingestão diária de sal de uma 

comunidade de alunos dos 9 aos 11 anos».

amanHã
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DR

por Vanessa Pais

A realidade portuguesa e húngara na área da hipertensão arterial está hoje em análise, entre as 
15h30 e as 17h30, na sala Fénix 3.

SimPóSio luSo-Húngaro aborda 
PreocuPaçõeS comunS aoS doiS PaíSeS 

São cerca de três mil os quilómetros que 
separam Portugal da Hungria. Mas a 
distância esbate-se quando falamos 

da dimensão, do número de habitantes ou 
do estilo de vida e, consequentemente, das 
patologias mais prevalentes nos dois países, 
como é o caso da hipertensão arterial (HTA). 
Neste contexto, e tendo em conta o trabalho 
conjunto dos especialistas dos dois países 
para melhorar a abordagem a esta patolo-
gia, cumpre-se a tradição dos congressos 
portugueses e húngaros de hipertensão, e 
realiza-se hoje, a partir das 15h30, o Simpó-
sio Luso-Húngaro. 

«Esperam-nos temas interessantes e co-
muns aos dois países, com destaque para a 
prevalência da HTA no nosso contexto so-
cioeconómico; a HTA resistente; e um tema 
muito aliciante a relação entre o stress e 
os níveis da pressão arterial (PA)», adianta 
o Dr. José Nazaré, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH), que mo-
dera a sessão, juntamente com o Prof. Csaba 
Farsang, presidente honorário vitalício da 
Sociedade Húngara de Hipertensão. Este úl-
timo irá ainda proferir a conferência «Hiper-
tensão e stress» (ver caixa).

controlo da Hta pela medicina 
geral e Familiar
A prevalência da HTA no nosso País conti-
nua a situar-se nos 44/45%, chama a aten-
ção o Prof. Luís Martins, diretor do Serviço 
de Cardiologia do Hospital de São Sebastião, 
em Santa Maria da Feira, que profere, neste 
Simpósio, a conferência «Controlo da hiper-
tensão na prática dos médicos de família 
em Portugal». No entanto, «nos hiperten-
sos medicados, o grau de controlo ronda os 
80/82%, quando, há cerca de cinco anos, as 
percentagens apontavam para valores entre 
os 11 e os 14%», destaca. 

Esta alteração deve-se, de acordo com 
Luís Martins, «à maior formação e conse-
quente consciencialização dos profissionais 
de saúde para a necessidade de controlar a 
PA e atingir os objetivos preconizados». Nes-
te campo, realça o cardiologista, o trabalho 
desenvolvido pela SPH tem sido determi-
nante. «Por outro lado, a iniciativa portugue-
sa de reduzir o consumo de sal nos alimen-
tos, apesar de ainda estar no início, tem sido 
bastante elogiada e tenho estado a trabalhar 

HiPertenSão e StreSS
«A palavra stress está intimamente relacionada com o investigador húngaro János Selye 
(1907–1982), que dedicou a sua carreira a investigar as causas e consequências do stress e 
descobriu que os doentes manifestam muitos sintomas semelhantes, a que chamou sín-
drome da doença de stress ou síndrome de adaptação geral (SAG). No entanto, a geniali-
dade de Selye residiu em identificar o complicado mecanismo de processamento do stress, 
que veio a ficar conhecido como sistema hipotálamo-hipófise-adrenal e que, juntamente 
com o conhecimento da SAG, tornou possível começar a avaliar o papel do stress nas 
nossas vidas.» Este será o ponto de partida da comunicação do Prof. Csaba Farsang, no 
Simpósio Luso-Húngaro, para explorar a relação entre o stress e a hipertensão arterial.

ativação do barorreflexo implantável. «Estas 
ferramentas foram recentemente desenvol-
vidas e podem ajudar doentes selecionados, 
havendo dados interessantes sobre a pos-
sibilidade de adicionar o primeiro inibidor 
direto oral da renina à terapêutica tripla», 
afirma Fernando Pinto. 

Outras ferramentas que também devem 
ser consideradas são, segundo este orador, 
«a avaliação do estado hemodinâmico, que 
pode fornecer pistas importantes na escolha 
da forma adequada para baixar a PA, e a car-
diografia de impedância, que emergiu como 
uma ferramenta segura e barata para medir 
os parâmetros hemodinâmicos através de 
meios não invasivos». 

De referir que o Prof. Zoltán Járai, secre-
tário-geral da Sociedade Húngara de Hiper-
tensão, também intervém neste Simpósio, 
com a comunicação «Prevalência da doença 
arterial periférica em doentes hipertensos: 
primeiros resultados do programa ERV da 
Sociedade Húngara de Hipertensão». 

em conjunto com os húngaros para imple-
mentar naquele país algo semelhante ao que 
fizemos em Portugal».

Na Hungria, o consumo de sal é superior 
ao que se verifica em Portugal, que é de 12 
gramas por dia, em média, e também há 
uma maior incidência de doença coronária, 
mas «o controlo da pressão arterial é mais 
eficaz e económico», destaca Luís Martins, 
concluindo: «Seria bom “importarmos” para 
Portugal o tipo de plano nacional de inter-
venção na PA dos húngaros.»

otimizar o tratamento 
da Hta resistente
A participação portuguesa no Simpósio 
Luso-Húngaro ficará completa com a inter-
venção do Dr. Fernando Pinto, cardiologista 
no Hospital de São Sebastião e presidente-
-eleito da SPH, que irá falar sobre as novas 
ferramentas para otimizar o tratamento da 
HTA resistente, entre as quais a desnervação 
simpática renal percutânea e o dispositivo de 

À semelhança do que sucedeu no Simpósio Luso-Húngaro decorrido no congresso do ano passado, voltam a intervir 
neste o Prof. Zoltán Járai, o Dr. Fernando Pinto, o Prof. Csaba Farsang e o Prof. Luís Martins (da esq. para a dta.)

Celestino Santos
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tratamento 
da Hta aPóS 

tranSPlante 
renal

A Dr.ª Paula Alcântara sublinha que o tra-
tamento da hipertensão arterial (HTA) após 

transplante renal tem «muitas especifici-
dades». O tema é abordado hoje, numa das 

conferências com início marcado para as 
17h30, na sala Neptuno.

A primeira conclusão a retirar da 
conferência da Dr.ª Paula Alcân-
tara, assistente hospitalar gra-

duada de Medicina Interna no Hospital 
de Santa Maria, em Lisboa, é que a HTA 
tem uma prevalência diferente conso-
ante o órgão transplantado (rim, fíga-
do ou coração). «Indiscutivelmente, o 

por Sara Pelicano

transplantado renal é o que tem maior 
probabilidade de vir a desenvolver hi-
pertensão relacionada com o trans-
plante», sublinha a especialista. 

Quando se aborda um doente que foi 
alvo de transplante renal, há aspetos a 
ter em conta, como a existência prévia 
ou não de HTA e ainda «se o dador de 

rim era hipertenso, pois, neste caso, há 
maior probabilidade de o recetor vir a 
ser hipertenso também», alerta Paula 
Alcântara. Além disso, «a probabilidade 
de aparecerem formas menos frequen-
tes de HTA, nomeadamente HTA reno-
vascular por estenose da artéria renal 
do enxerto, é maior no transplantado 
renal do que no não transplantado». 

Outro dos aspetos a ter em atenção 
prende-se com a medicação prescri-
ta após o transplante. «Há imunossu-
pressores que provocam hipertensão 
arterial, uns mais do que outros, uns 
diretamente outros não…», afirma Pau-
la Alcântara. Por isso, a utilização das 
diferentes terapêuticas tem também 
as suas especificidades. «Há fármacos 
que têm interações com os imunossu-
pressores, com algum efeito protetor 
sobre o rim, mas também alguma ne-
frotoxicidade e, portanto, precisam de 
manejo mais especializado», comenta 
a especialista, acrescentando que há 
situações em que se deve «administrar 
doses mínimas de um determinado fár-
maco habitualmente utilizado e, com 
outros fármacos, doses muito elevadas, 
que não são usadas por rotina».  

PUB.

«Há fármacos que têm interações com os imunossu-
pressores, com algum efeito protetor sobre o rim, mas 
também alguma nefrotoxicidade e, portanto, precisam 

de manejo mais especializado»
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por ana João Fernandes 

o PaPel atual da maPa
Que aspetos da monitorização ambulatória da pressão arterial 
(MAPA) se devem valorizar em termos de prognóstico cardiovascu-
lar? É sobre esta e outras questões que o Prof. José Mesquita Bastos 
vai refletir em conferência, hoje, às 17h30, na sala Fénix 3.

Baseando-se em estudos publica-
dos até à data e na sua própria 
pesquisa, o Prof. José Mesquita 

Bastos, chefe de serviço de Cardiolo-
gia do Hospital Infante Dom Pedro, em 
Aveiro, profere hoje uma conferência su-
bordinada ao tema «Papel da MAPA em 
2012». 

«Pretende-se analisar que aspetos ou 
vertentes da monitorização ambulató-
ria da pressão arterial (MAPA) devemos 
valorizar em termos de prognóstico 
cardiovascular (CV) e será abordado o 
papel dos valores sistólicos versus os 
valores diastólicos em termos de prog-
nóstico CV», refere o preletor da confe-
rência, que é moderada pelo Prof. José 
Pinto Carmona.

O papel dos valores tensionais do pe-
ríodo noturno comparativamente aos 
do período diurno será outro dos tópi-

cos abordados, tentando-se caracterizar 
«qual o período mais preditivo em termos 
CV», afirma Mesquita Bastos. E continua: 
«Será ainda analisado o valor da desci-
da noturna, quer como variável contínua 
quer através do tipo de padrão de queda 
noturna, tendo em conta a nova divisão 
do padrão non dipper sugerido num tra-
balho publicado por nós.» Além disso, o 
conferencista também vai refletir sobre o 
valor prognóstico da subida matinal da 
pressão de pulso e do AASI (ambulatory 
arterial stifness index).

«Por fim, será analisado o papel da 
MAPA, em termos de prognóstico car-
diovascular, em função do género», refe-
re Mesquita Bastos, acrescentando: «Não 
deixaremos de realçar o papel da MAPA na 
cronoterapia e na demonstração que já co-
meça a haver de que a alteração de alguns 
parâmetros muda o prognóstico.» 

Sabia Que…
…na década de 1960 foi descrito, pela 
primeira vez, o registo da pressão arterial 
por monitorização ambulatória das 24 
horas (MAPA)? Desde aí, vários estudos 
longitudinais (com exceção do estudo 
PAMELA – Pressioni Arteriose Monitorate 
E Loro Associazioni) demonstraram clara 
superioridade prognóstica da MAPA 
comparativamente à medição casual.

CS
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NoTA: os textos 
desta publicação 
estão escritos 
segundo as regras 
do novo Acordo 
ortográfico. 
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