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Congresso e prioridades
da Sociedade Portuguesa
de Hipertensão
O Dr. Fernando Pinto, presidente da Comissão
Organizadora do 6.º Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, fala
sobre os principais desafios e temáticas desta
reunião, que está «a dar cartas» na cena internacional. Este ano, regista-se uma ligeira alteração
no nome do Congresso, que passou a abranger o
estudo do risco cardiovascular global. Pág.8

O presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), Dr. José Nazaré, passa em revista
as ações mais importantes da sua Direção, como
o apoio na elaboração das normas da Direção-Geral da Saúde referentes à hipertensão arterial.
Sobre o futuro próximo, o responsável sublinha
que o combate ao consumo excessivo de sal continua a ser uma prioridade. Pág.15
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- Primeiro Simpósio Luso-Francês aborda
semelhanças entre os dois países
- O Prof. José Mesquita Bastos escreve sobre
o papel da MAPA em 2012

O Simpósio entre a SPH e a ESH debate a necessidade de rever as guidelines

Simpósio Luso-Húngaro foca influência da
obesidade e do stress na HTA

- Apresentação de alguns projetos
nacionais de investigação
- Conferência «História da HTA em Portugal»
encerra Congresso
- Destaques da primeira Summer School 		
europeia em Portugal, em 2013
- Balanço da última Summer School da SPH

O presidente da SPH, Dr. José Nazaré, fala sobre
ações recentes e prioridades a curto prazo

Inovação e internacionalização:
as palavras-chave do
6.º Congresso

N

a sequência do êxito dos cinco anteriores
Congressos da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH), organizar a edição deste ano constituiu um enorme desafio, desde logo
na procura de construir um programa científico aliciante. Quisemos manter o espírito inovador e, ao
mesmo tempo, rever os temas fundamentais para
a prática clínica diária, tornando o programa apetecível para um grande número de médicos das mais
variadas origens formativas (em consonância com o
que motivou a criação da SPH).
Cientes da importância de uma abordagem integrada, decidimos alterar a denominação da nossa reunião para Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, procurando
refletir a prática clínica diária e a abrangência do
programa científico que, embora centrado na hipertensão arterial (HTA), se alargou a vários domínios do risco cardiovascular. Pensamos que esta
é uma vertente que deverá ser desenvolvida nos
futuros Congressos da SPH.
Nestes tempos particularmente difíceis que
o País e o mundo atravessam, foi necessário repensar a forma de conseguir os imprescindíveis
apoios financeiros para realizar o Congresso. O
facto de o presidente da Comissão Organizadora
ter sido nomeado para este e para o próximo Congresso, permitindo-lhe assumir compromissos de
médio prazo, e o empenhamento ativo de todos
os membros da Direção da SPH ajudaram a minimizar algumas das inúmeras dificuldades. Mas
não posso deixar de salientar e agradecer, pessoal
e institucionalmente, o esforço significativo que as
empresas da indústria farmacêutica e de equipamentos, bem como o Hotel Tivoli Marina, fizeram
para tornar possível este evento e contribuir para
o sucesso que adivinhamos.
Destaques do programa científico
Do vasto e abrangente programa científico, destaco, por um lado, a crescente internacionalização do
nosso Congresso, que é fruto do excelente trabalho
das Direções e Comissões Organizadoras anteriores e se reflete nas diversas sessões conjuntas com
a Sociedade Europeia de Hipertensão (SEH), com
vários países europeus (simpósios Luso-Húngaro,
Luso-Francês, Mediterrânico, este último com oradores da Grécia e da Turquia) e, ainda, com os países lusófonos (este ano, Moçambique e Brasil).
Outra novidade é que as línguas oficiais do
Congresso são, pela primeira vez, o português e o
inglês, pelo que todas as sessões com palestrantes estrangeiros terão tradução simultânea, o que
contribuiu para a atribuição do patrocínio científico
pela SEH e para a inscrição de médicos estrangeiros, que se aproxima já das duas centenas. Este facto enche-nos de orgulho, pois confirma o interesse
que o nosso Congresso já suscita além-fronteiras,
mas aumenta a nossa responsabilidade, já que esta

reunião também reflete a imagem da SPH e da Medicina portuguesa no estrangeiro.
O outro destaque vai, naturalmente, para o
Curso de Formação Pós-graduada, que é dividido em quatro sessões. Com um caráter iminentemente prático, estas sessões são vocacionadas,
primordialmente, para os colegas em fase de formação e/ou aqueles que pretendem rever alguns
aspetos da prática clínica diária, da epidemiologia ao diagnóstico, passando pelo seguimento
e tratamento na população geral e em grupos
particulares de doentes.
A conferência cultural foi, este ano, substituída
por uma interessantíssima conferência histórica,
que terá lugar no domingo e onde será revista a
história da HTA em Portugal. O programa social foi
também remodelado, pelo que, na quinta-feira, teremos um primeiro momento de convívio informal
com um Porto de Honra, mas o ponto alto será o
Jantar de Encerramento, no sábado, que será abrilhantado pela atuação das nossas futuras colegas
da Tuna Feminina de Medicina do Porto.
Uma palavra final (porque guardo sempre para
o fim o mais importante) de sentido agradecimento a todos os membros da Comissão Organizadora, que me deram o privilégio de comigo
colaborar e tornaram possível a construção deste
sonho. A eles se deve e a eles dedico todos os êxitos deste Congresso.
Esperamos corresponder às vossas expetativas e
ver-vos a todos em Vilamoura, de 9 a 12 de fevereiro, no nosso Congresso!

fernando pinto
Presidente da Comissão Organizadora do 6.º Congresso
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global
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«Há uma grande lacuna entre as
Presidente da Comissão Organizadora do 6.º Congresso Português
recomendações
e o que é alcançado»
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global

Súmario
Editorial

Em entrevista, o Prof. Josep Redon reflete sobre a realidade da hipertensão arterial na Europa e as atividades da
European Society of Hypertension, que está a apostar no reforço de laços com os organismos nacionais.
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Entrevista

por Ana João Fernandes
Como presidente da European Society of Hypertension
(ESH) quais os seus principais objetivos e preocupações?
A nossa principal preocupação é a grande prevalência da doença
cardiovascular e da hipertensão arterial (HTA) não controlada na
Europa. Apesar de as sociedades científicas fazerem amplos esforços em divulgar as guidelines para a melhorar a abordagem e
o tratamento da HTA, reconhece-se que existe uma grande lacuna
entre as recomendações e o que é alcançado.
As causas são múltiplas, desde a falta de compliance terapêutica
até à chamada inércia dos médicos e dos sistemas de saúde. Mas a
ESH está realmente empenhada em colmatar essa lacuna, apoiando
estudos que podem dar algumas pistas para deter o problema, promovendo ações para reduzir a falta de consciencialização sobre o
risco potencial da HTA e introduzir mudanças na gestão da doença.
Quais são as principais atividades que a ESH vai desenvolver no âmbito da atual Direção (2011-2013), à
qual preside?
Ao longo dos últimos anos, a ESH tem-se expandido em membros
e atividades, incluindo a organização e o patrocínio de congressos e a organização de outras reuniões e atividades educacionais
(cursos avançados e summer schools). O envolvimento das sociedades nacionais tem sido sempre o principal objetivo do Conselho
Científico da ESH. Neste âmbito, um documento recente, publicado
no nosso site, resume as atividades conjuntas que estão a decorrer (Summer & Winter Schools, Specialist Programme, Travelling
Master Courses, Bolsas de Investigação) e descreve maneiras de
fortalecer as relações (como o Fórum das sociedades nacionais e a
participação em reuniões e atividades da ESH).
Estamos a tentar estabelecer e reforçar laços. Neste contexto, contamos com um programa formal de filiação e associação de sociedades nacionais de hipertensão de países europeus (e não só), que
queiram integrar a ESH e participar regularmente nas atividades. É
propósito da afiliação o mútuo encorajamento, o estímulo e a perspetiva de pesquisa e de melhoria dos cuidados clínicos em HTA.
Na Reunião Anual da ESH de 2013, que decorrerá em
Milão, vão ser apresentadas novas guidelines. O que
as distinguirá das anteriores?
As últimas guidelines da ESH/ESC [European Society of Cardiology]
foram lançadas em 2007 e, desde então, muitos estudos deram-nos informações relevantes sobre a melhor maneira de abordar
a redução da HTA, induzindo danos cardiovasculares e renais. Em
2009, a ESH publicou um documento atualizado ( ESH/ESC Guidelines Reappraisal 2009), que cobria as novidades publicadas. Agora,

DR

4
6.º
Congresso

5
6.º
Congresso

6
6.º
Congresso

7
6.º
Congresso

8

Prof. Josep Redon
Presidente da Sociedade Europeia de Hipertensão

Conferência inaugural
sobre microalbuminúria
A Conferência Inaugural do 6.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global tem como orador o
Prof. Josep Redon. Eis as ideias-chave da sua intervenção:
«A avaliação de danos nos órgãos-alvo é um passo crucial na gestão da HTA. Uma maneira fácil e barata é a medição de pequenas
quantidades de albumina excretada na urina. A microalbuminúria é
um marcador de risco integrado, visto que não está só ligado aos
valores da pressão arterial, mas também a subtis alterações no metabolismo dos carbo-hidratos, principalmente no que respeita a resistência à insulina. Valores aumentados de albumina na urina têm
sido associados a alto risco cardiovascular e renal, pelo que a sua
redução é aconselhada.»
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é tempo de ir mais longe e preparar um novo documento, que tem
o desafio de ser ainda melhor que o anterior e de ter ainda mais
divulgação junto dos profissionais de saúde responsáveis pela redução do risco cardiovascular e renal.
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No primeiro dia do Congresso, uma mesa-redonda vai dar a conhecer a realidade da hipertensão arterial (HTA)
em Moçambique e no Brasil, dois países que têm estreitas relações com Portugal. Os Profs. Albertino Damasceno
(de Moçambique) e Maurício Rocha Júnior (do Brasil) são os preletores convidados desta sessão comoderada
pelo Prof. Manuel Bicho (Portugal).

«D

e acordo com um relatório recente da Organização
Mundial da Saúde, a África
Subsariana é a região do mundo com maior
prevalência de hipertensão arterial. E os
países lusófonos em África, particularmente Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe, não fogem à regra. A consequência é uma elevada incidência de acidentes

Factos & Números
Em Moçambique:
- 33% é a prevalência de hipertensão
arterial, que é superior nas populações
urbanas em relação às rurais;
- Apenas 14,8% dos hipertensos estão
diagnosticados;
- Dos diagnosticados, só metade (7%)
estão medicados e, destes, metade (3%)
estão controlados.
Resultados de um estudo realizado em
Moçambique no ano de 2005, com uma
amostra de mais de 3 300 cidadãos de idades entre os 25 e os 64 anos.

No Brasil:
- Existem cerca de 30 milhões de hipertensos, o que significa 35% da população com mais de 40 anos;
- Registam-se 350 mil mortes de causa
cardiovascular por ano;
- O acidente vascular cerebral (AVC) é a
principal causa de morte cardiovascular,
seguido de perto pela doença coronária.
Dados fornecidos pelo cardiologista brasileiro Maurício de Souza Rocha Júnior.

por Ana João Fernandes
cerebrovasculares em idades ainda jovens.»
A constatação é feita pelo Prof. Albertino
Damasceno, diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Central de Maputo e comoderador e palestrante da mesa-redonda
«Aspetos particulares da HTA em populações lusofónas», que decorre no primeiro
dia do Congresso, 9 de fevereiro.
Como nota o Prof. Manuel Bicho, coordenador do Laboratório de Genética da
Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa e também moderador da sessão, «o
panorama da HTA em Moçambique alterou-se radicalmente nas últimas décadas». «As
populações migraram do meio rural para as
cidades e houve uma aculturação em termos alimentares, de stress, etc. Ora, estas
alterações sociológicas desmascararam uma
situação fenotípica latente: a sensibilidade
ao sódio. Essa condição é, de resto, uma
característica das populações africanas, que
contribui para explicar o facto de a hipertensão se manifestar em idades mais jovens»,
afirma o especialista.
Para Manuel Bicho, é importante abordar
estes aspetos particulares da HTA, até porque,
«quer Portugal quer o Brasil [cuja situação
também vai ser abordada na mesa-redonda]
têm populações de origem africana». «Há que
ter em conta que os hipertensos com essa base
genética desenvolvem lesões nos órgãos-alvo
mais precocemente, têm mais doença renal,
mais doença cardíaca, mais acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos…», sustenta.
Também Albertino Damasceno se congratula pela realização desta mesa-redonda no
Congresso da Sociedade Portuguesa de Hipertensão: «Vai permitir uma troca de expe-

riência entre os participantes dos diferentes
países e nós, vindos dos países africanos,
poderemos aprender com os colegas de
Portugal e do Brasil, cujos sistemas de saúde, que são mais dotados de meios humanos e mais organizados, têm a situação da
HTA mais bem diagnosticada e controlada.»
Ações de combate à hipertensão
no Brasil
O presidente da Sociedade de Cardiologia do
Estado do Rio de Janeiro (Regional Baixada
Fluminense), Prof. Maurício de Souza Rocha
Júnior, é o outro preletor da mesa-redonda.
Abordando o tema «HTA no Brasil», o especialista falará sobre algumas das ações levadas a cabo pelo Governo Federal, juntamente
com a Sociedade Brasileira de Cardiologia,
que, «certamente, mudarão em breve o triste
panorama» da hipertensão no Brasil.
Seguindo o exemplo português da Lei
do Sal (que regula os níveis de sal no pão),
«em abril próximo, terá início a redução de
sal em grande parte dos alimentos consumidos, principalmente pelas crianças, após a
promulgação de uma lei nacional», partilha
o especialista brasileiro. E acrescenta: «Ainda por ação federal, a maioria dos fármacos
anti-hipertensores e antidiabéticos é cedida
gratuitamente à população mediante receita
médica, em milhares de farmácias públicas e
privadas do país.» Além disso, tem-se apostado também na sensibilização da população, através de uma campanha difundida nos
media, intitulada «Eu sou 12 por 8», em que
«atletas, cantores e artistas relatam aos brasileiros a importância do controlo da pressão
arterial para uma vida saudável».
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1.º Curso de Pós-graduação
em Hipertensão Arterial
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A prevalência da hipertensão arterial e os desafios que o seu controlo
impõe levaram a Comissão Organizadora do 6.º Congresso a promover
o 1.º Curso de Pós-graduação em HTA, em parceria com a Comissão de
Formação e Educação da Sociedade Portuguesa de Hipertensão.
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«S

endo a hipertensão arterial
[HTA] uma nosologia prevalente no nosso País, que afeta
mais de 40% da população e provoca elevada morbilidade e mortalidade, entende--se
pertinente encontrar formas simples, comuns e sistematizadas de a abordar e combater», considera o Dr. Pedro Cunha, responsável pela organização do 1.º Curso de
Pós-graduação em Hipertensão Arterial, que
terá lugar ao longo dos quatro dias do 6.º
Congresso, dividido por quatro módulos.
O objetivo, acrescenta este responsável,
é «discutir aspetos simples, mas fundamentais da abordagem da HTA, com o intuito maior de reduzir o ruído técnico que
rodeia as atitudes clínicas e de encontrar
uma comunhão de ação entre médicos de
diferentes especialidades». Como sublinha
o Dr. João Saavedra, presidente da Comissão de Formação e Educação da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão, «ainda há muito trabalho a fazer ao nível da comunicação
entre as várias especialidades envolvidas
no processo de gestão da HTA».
Assim, este Curso foi concebido para «especialistas e internos de várias especialidades,
dos cuidados de saúde primários aos hospitalares, estando aberto a todos os inscritos no
Congresso», sublinha João Saavedra. Quatro

módulos, de uma hora cada, ministradas por
especialistas de todo o País, de áreas como a
epidemiologia, o diagnóstico e a farmacologia, irão decorrer durante os quatro dias do
Congresso (ver calendário).
Quanto às temáticas, houve a preocupação de «incluir as que estão na base da gestão clínica de qualquer doente hipertenso e
que, aparentando simplicidade, são, na realidade, lapidares no que toca à definição do
sucesso na gestão da maioria destes indivíduos», avança Pedro Cunha. E conclui: «Temos a expectativa de gerar um espaço de
discussão que contribua para a definição de
uma comunhão científica e técnica cada vez
maior na abordagem do doente hipertenso
em Portugal e na sua investigação.»
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Dia 9, quinta-feira, às 17h00 – Epidemio-
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logia, diagnóstico e avaliação inicial;

Dia 10, sexta-feira, às 11h00 – Como e
quando iniciar a terapêutica farmacológica;
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Dia 11, sábado, às 11h00 – Tratamento
em situações clínicas particulares;
Dia 12, domingo, às 9h30 – Quando (e
como) referenciar a um centro especializado.
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Curso Prático de Ecografia Vascular Cervical

D

estinado a médicos internos ou especialistas com interesse em aprofundar as suas capacidades na
avaliação do risco e da lesão vascular,
realiza-se, este ano, pela primeira vez no
6.º Congresso Português de Hipertensão
e Risco Cardiovascular Global, o Curso
Prático de Ecografia Vascular Cervical.
«Dividido em quatro sessões de uma a
duas horas cada, distribuídas pelos quatro dias de Congresso, este Curso está
limitado a um máximo de 20 inscritos»,
afirma o Dr. Pedro Cunha, responsável
pela sua organização.
No final, «espera--se que cada partici-

pante seja capaz de realizar avaliação
ecográfica bidimensional dos vasos do
pescoço (deteção de placas de ateroma e
determinação de espessura íntima média)
e apreenda noções básicas de avaliação
hemodinâmica daquela estrutura vascular
(doppler carotídeo, índices de resistência
vascular, estenoses clinicamente significativas)», sublinha o responsável.
A participação neste Curso é assegurada
por inscrição prévia, através do site da SPH
(www.sphta.org.pt), «e implica o pagamento de 75 euros, valor que será devolvido
no final aos formandos que frequentaram
o Curso na íntegra», adianta Pedro Cunha.
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Promover a aproximação
da Medicina familiar à hospitalar
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A decorrer no segundo dia do Congresso, 10 de fevereiro, a Sessão Plenária entre a Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH) e a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) será informal e colocará a
tónica na intervenção da assistência.
por Ana João Fernandes

T

rês especialistas hospitalares dedicados à
hipertensão arterial (HTA) – Prof. Agostinho Monteiro, Prof. Luís Martins e Dr. Vítor
Ramalhinho – e um colega da Medicina Geral e
Familiar (MGF) – Dr. Pedro Damião – constituem
o painel de palestrantes da Sessão Plenária entre

a SPH e a APMGF. Mas este não vai ser um encontro baseado apenas em preleções. «A sessão será
o mais informal possível. Partiremos de alguns casos clínicos e procuremos que a assistência tenha
um papel decisivo, colocando as suas dúvidas e
questões», comenta o Dr. José Carlos Marinho,

especialista em MGF e moderador do encontro.
Para antecipar algumas informações, o Notícias
Prévias entrevistou o moderador e as presidentes
da sessão, as Dr.as Paula Alcântara (secretária-geral da SPH) e Rubina Correia (vice-presidente da
APMGF). Eis as perguntas e respostas…

1 - A comunicação entre a Medicina Geral e Familiar e as especialidades hospitalares que intervêm ao nível da hipertensão arterial tem sido mais eficaz ou ainda
há trabalho pela frente?
2 - Que aspetos do combate à HTA podem ser melhorados?

6.º
Congresso

8
6.º
Congresso

9
6.º
Congresso

10

Celestino Santos

6.º
Congresso

11
6.º
Congresso

12
6.º
Congresso

13
6.º
Congresso

14
Vida da
SPH

15
Vida da
SPH

janeiro
2012

Celestino Santos

Dr.ª Paula Alcântara

Dr. José Carlos Marinho

Dr.ª Rubina Correia

se modificou, com exceção de alguns «nichos
particulares». Os cuidados de saúde primários
continuam globalmente em isolamento e não
têm canais abertos com os hospitais para discutirem os seus casos, tirarem dúvidas... Muitas vezes, a única solução que encontram é
mandar o doente à consulta hospitalar. Esta
Sessão Plenária é, com efeito, uma forma de
aproximação.

çado na melhoria da articulação entre os
cuidados de saúde primários e os hospitalares, permitindo o estudo cada vez mais adequado do doente hipertenso e a otimização
das estratégias terapêuticas e de acompanhamento. Contudo, haverá colegas, por
razões sobretudo geográficas, com mais
dificuldades em obter apoio diferenciado.
Também a evolução do conhecimento é
vertiginosa. Por isso, há que continuar a trabalhar a relação entre a MGF e os especialistas hospitalares, sendo a relevância desta
Sessão Plenária significativa.

de primários e secundários tem melhorado
bastante. No entanto, temos de conseguir
cada vez mais formas de comunicar eficazes
e rápidas. Os doentes necessitam da interdisciplinaridade médica, para o bom controlo da
sua HTA. Esta Sessão Plenária é o corolário de
uma parceria entre a APMGF e a SPH, com vista a uma melhor prestação de cuidados aos
nossos doentes.

Especialista de Medicina Interna
1 - Penso que a comunicação em geral não

2 - Todos os aspetos podem e devem ser

melhorados. Desde a sensibilização da população, passando por medidas de saúde pública – como a Lei do Sal –, até à própria comunicação médico/doente, há muito a fazer.
É difícil convencer um indivíduo adulto que
se sente bem a modificar o seu estilo de vida.
Mas, ao nível dos jovens, muito pode ser feito.
A sua aptidão para ouvir e aprender é muito
maior e conseguem influenciar e modificar o
comportamento dos pais de uma forma que
nenhum médico consegue.

Especialista de Medicina Geral e Familiar
1 - Quero acreditar que muito se tem avan-

2- Penso que podem ser melhorados sobretudo os aspetos de prevenção primária,
com o reforço da educação para a saúde,
começando na sensibilização dos jovens e
das suas famílias para a mudança de hábitos
de vida. Continua também a ser um desafio o diagnóstico e o tratamento precoce da
doença, bem como a adesão à terapêutica.

Especialista de Medicina Geral e Familiar
1 - A comunicação entre os cuidados de saú-

2 - O combate à HTA pode e deve ser melhorado. Aprofundar o conhecimento dos doentes
sobre os fatores de risco e sobre o seu papel
para evitar as consequências da HTA deve ser
um dos pontos de atuação. Outro será conseguir a melhoria da adesão ao tratamento. Para
isso, é necessária uma eficaz comunicação entre médico e doente. O papel de proximidade
da Medicina Geral e Familiar terá um ónus importante, para entender o doente no seu todo
e poder atuar nos vários níveis de prevenção
da doença cardiovascular.

NotíciasPrévias
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Avaliação do risco
cardiovascular
e obesidade em
destaque no Simpósio
Mediterrânico

Súmario
Editorial

3
Entrevista

As semelhanças entre Portugal, Turquia e Grécia, ao
nível da hipertensão arterial, do risco cardiovascular
e da obesidade, vão estar em evidência, no dia 10 de
fevereiro, no Simpósio Mediterrânico, uma das novidades do 6.º Congresso Português de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global.
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A

pesar de não ser um país mediterrânico, Portugal partilha
com a Grécia e a Turquia alguns hábitos de vida, de alimentação e, consequentemente, a prevalência de algumas patologias, como a hipertensão arterial. Para discutir o que nos une e
diferencia dos países mediterrânicos ao nível das doenças cardiovasculares, a Comissão Organizadora decidiu introduzir no programa científico do Congresso o Simpósio Mediterrânico, que decorre
no dia 10 de fevereiro, sexta-feira. Os oradores são a Prof.ª Serap
Erdine, presidente da Sociedade Turca de Hipertensão e Aterosclerose, e o Prof. Vasilios Kotsis, presidente da Sociedade Helénica de
Hipertensão e Prevenção Cardiovascular.
Os temas a abordar – «Avaliação do risco cardiovascular: estamos a subestimar?» e «Obesidade e hipertensão» – são «extraordinariamente prementes e atuais, tendo em conta a proporção
assustadora e o enorme impacto que a hipertensão arterial e a
obesidade têm vindo a assumir nestes países, tal como em Portugal», sublinha o Dr. Fernando Pinto, presidente do 6.º Congresso e
moderador deste Simpósio. Ao Notícias Prévias , os oradores convidados adiantaram os principais tópicos das suas intervenções.
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Obesidade e hipertensão
arterial

Prof. Vasilios Kotsis

DR

«U

Presidente da Sociedade Helénica de Hipertensão e
Prevenção Cardiovascular

m grande número de estudos tem mostrado que a obesidade assume um impacto negativo na saúde, levando
a recomendações para uma abordagem a esta condição
e às comorbilidades associadas. A baixa tolerância à glicose, os altos
níveis de insulina circulante e a sensibilidade reduzida à ação metabólica da insulina têm sido repetidamente demonstradas em indivíduos
obesos, sendo que a relação entre obesidade e hipertensão arterial
[HTA] está bem estabelecida em adultos e crianças.
A obesidade, por si só, é um importante fator das lesões nos
órgãos-alvo e parece ser um forte preditor do índice de massa
ventricular esquerda, mesmo na ausência de hipertensão arterial.
Além disso, é um importante fator para a aterosclerose carotídea
e, pelo menos, alguns dos efeitos da obesidade são independentes
dos níveis de pressão arterial.Os níveis séricos de glicose nos indivíduos obesos poderá desempenhar um papel importante ao nível
da aterosclerose carotídea.»

DR

«O

Presidente da Sociedade Turca de Hipertensão e
Aterosclerose

s métodos para avaliar os fatores de risco cardiovascular surgiram de estudos como o Framingham Heart Study (FHS), o
SCORE ou as guidelines da European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC). A avaliação detalhada dos
doentes, tendo como base o quadro de risco da ESH/ESC, revelou a inclusão
de mais doentes em categorias de risco adicional elevado/muito elevado,
do que a avaliação efetuada com base no quadro de risco dos estudos FHS
e SCORE, levantando a questão de que estes podem estar a subestimar a
categoria de risco dos doentes hipertensos.
Dados recentes do estudo CRUCIAL sustentam que cada vez mais doentes são incluídos na categoria de risco elevado/muito elevado, quando são aplicados os quadros de risco da ESH/ESC, indicando que o tratamento de um doente com HTA e outros fatores de risco cardiovascular
pode variar de acordo com as guidelines e a ferramenta de avaliação de
risco utilizados. É, por isso, essencial realizar-se um estudo prospetivo,
em larga escala, para uma comparação mais precisa dos quadros de
avaliação dos fatores de risco.
O estudo TOPIC, já iniciado pela Sociedade Europeia de Hipertensão, irá
aumentar o nosso conhecimento sobre estes mecanismos complexos, sublinhando o desenvolvimento das lesões nos órgãos-alvo e, mais tarde, de
doença cardiovascular, melhorando, assim, a previsão de futuros eventos
cardiovasculares em doentes com HTA.»
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Súmario
Editorial

«Decidimos alargar o horizonte do Congresso
ao estudo do risco cardiovascular global»

Entrevista

Em entrevista, o Dr. Fernando Pinto, presidente da Comissão Organizadora do 6.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, fala sobre os principais desafios e temáticas desta reunião, que está a ganhar
uma reputação internacional cada vez mais marcada. Este ano, regista-se uma ligeira alteração no nome do Congresso, abarcando o risco cardiovascular global, uma vez que a hipertensão arterial «não existe isoladamente».
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Que principais desafios tiveram de enfrentar para organizar o 6.º Congresso Português de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global?
Por um lado, esforçámo-nos para que o Congresso fosse aliciante, trazendo novidades, ao mesmo tempo que mantivemos alguma
continuidade da linha dos cinco congressos anteriores. Por outro
lado, uma vez que a hipertensão arterial (HTA) não existe isoladamente (a maior parte dos doentes tem um ou mais fatores de
risco adicionais), entendemos que deveríamos alargar o horizonte
do Congresso ao estudo do risco cardiovascular global, o que está
refletido hoje na maioria das guidelines das sociedades científicas
internacionais das diversas especialidades. Por isso, alterámos o
seu nome para Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. Esta decisão pareceu-nos ainda mais acertada
depois de constatarmos que o próprio Congresso da Sociedade
Europeia de Hipertensão de 2011 também já não foi só sobre HTA.
Esta mudança visa, de alguma forma, cumprir os objetivos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH)?
Sim. O primeiro objetivo estatutário da SPH é promover o conhecimento para otimizar o tratamento da hipertensão arterial. Sabendo
que quase metade dos portugueses são hipertensos, que uma parte significativa não sabe que tem HTA e que, dos hipertensos em
tratamento, só uma percentagem deles está realmente controlada,
a missão da SPH é contribuir para melhorar este panorama, com
vista a diminuir a mortalidade e a morbilidade. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal e têm custos
económicos e sociais elevadíssimos. Por exemplo, por cada doente
que morre devido a acidente vascular cerebral (AVC), cujo principal
fator de risco é a HTA, um outro doente fica com incapacidades
permanentes e com necessidade de ajuda para as atividades básicas, portanto, esta patologia tem um peso social muito grande.
O que podem os médicos fazer mais e/ou melhor para
reverter este panorama?
É necessário reforçar a necessidade de procurarmos ativamente diagnosticar os nossos doentes. Essa é, seguramente, uma área em que
temos de continuar a ter um papel mais ativo junto das populações,
talvez indo ao encontro dos doentes e não esperar que eles venham
ter connosco. Nesse aspeto, a Medicina Familiar tem assumido um
papel fundamental, com a implementação de consultas de rotina.
Por outro lado, é necessário otimizar a terapêutica, conjugando
as alterações do estilo de vida com o tratamento farmacológico, no
sentido de chegar a um tratamento mais correto, eficaz e precoce.
Na HTA, o paradigma « the lower, the better» foi substituído pelo
paradigma «the sooner, the better».
Outro desafio é a adesão do doente à terapêutica, que envolve
três partes: o médico, o doente e os fármacos que escolhemos. O
médico tem de ser o motivador e formador do doente, conseguindo convencê-lo da necessidade do tratamento. Não há fármacos
universais, a HTA é multifatorial, por isso, temos de procurar, às
vezes por tentativa e erro, a terapêutica mais adequada ao doente
concreto, no sentido de otimizar a redução da pressão arterial e de
minorar os eventuais efeitos colaterais.

Dr. Fernando Pinto
É certo que os médicos de família têm um papel muito
importante no diagnóstico e controlo da HTA. Do programa científico do Congresso deste ano, que sessões podem interessar mais à Medicina Geral e Familiar (MGF)?
A sessão com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
(APMGF) é, habitualmente, um dos pontos altos do nosso Congresso e pretendemos que assim continue a ser. Este ano, mudámos um
pouco o «guião»: o que se pretende é que sejam os congressistas a
tomar conta da reunião, expressando as suas opiniões sobre os diversos temas. Em jeito de uma conversa informal sobre hipertensão
arterial, o objetivo desta sessão é permitir uma troca de saberes.
Outro ponto do Congresso mais dirigido à MGF, concretamente
aos mais jovens, em fase de formação, ou aqueles que querem rever
alguma das áreas da HTA, é o Curso de Pós-Graduação, que está dividido em quatro módulos. Uma vez que esta incluído no programa
científico, este Curso não implica nenhuma inscrição adicional ou
prévia e é aberto a todos os congressistas, sendo que quem participar nas quatro sessões receberá um diploma de pós-graduação em
HTA. De resto, todos os outros temas e sessões do Congresso, dependendo das apetências ou das necessidades que cada um tem de
rever este ou aquele ponto, são, no geral, interessantes, tanto para
os médicos de MGF como para os da Medicina hospitalar.

NotíciasPrévias
Outro destaque do Congresso são as sessões organizadas em parceria com sociedades e especialistas
internacionais. Porquê?
Esta forte aposta é fundamental para que o nosso Congresso continue a crescer e a ter um elevado standard científico. Cada vez mais,
precisamos de contributos além-fronteiras e, agora, são os preletores internacionais que querem vir ao nosso Congresso; já não
precisamos de ser nós a convidar, porque perceberam que a nossa
reunião tem realmente valor científico acrescido. Por isso, o Congresso deste ano será bilingue: a maioria das sessões terá tradução
simultânea em inglês e português. Isso também já está refletido
no programa que, pela primeira vez, está escrito nas duas línguas.
Esta aposta também se justifica porque pedimos o endorsement da
Sociedade Europeia de Hipertensão – que foi aceite – e, para isso,
o Congresso teria de ter o inglês como uma das línguas oficiais.
A internacionalização do Congresso não se reflete
apenas na presença de especialistas estrangeiros
como preletores, mas também como congressistas…
Essa foi uma agradável surpresa e resulta do trabalho dos congressos precedentes e desta internacionalização que o 6.º Congresso
procura incutir. Temos quase duas centenas de inscrições de médicos estrangeiros, o que significa que o nosso Congresso já é visto
além-fronteiras como uma mais-valia científica. Tal facto enchenos de orgulho, mas também aumenta muito a responsabilidade
de tentar responder a este interesse, desejando que, para o ano, o
número de inscrições internacionais aumente!
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Sessões internacionais
– as razões
Simpósio Luso-Francês: «Temos laços fortes com a França, até
pela história da nossa emigração. Há muitos portugueses que vivem
em França, pelo que mantemos uma identidade muito próxima e
podemos aprender muito uns com os outros.»

Súmario
Editorial

3
Entrevista

Simpósio Luso-Húngaro: «Apesar de estar quase no outro ex-

tremo da Europa, a Hungria tem muitas semelhanças com Portugal:
também tem cerca de 10 milhões de habitantes e uma gastronomia
com alguns aspetos em comum, nomeadamente a elevada ingestão
de sal.»

Simpósio SPH/ESH: «A internacionalização do nosso Congresso
é fruto do excelente trabalho das Direções da SPH e das Comissões
Organizadoras dos congressos anteriores com a European Society of
Hypertension (ESH), o que se reflete na sessão conjunta que conta
com a participação de alguns dos seus mais destacados membros.»
Simpósio Mediterrânico: «Apesar de não estarmos propriamente
na costa do mar Mediterrânico, temos uma “costela mediterrânica”
nos hábitos de vida e daí termos organizado este Simpósio com a
participação de uma colega da Turquia e outro da Grécia. O objetivo é alargar as pontes com países que têm algumas semelhanças
connosco.»
Mesa-redonda «Aspetos particulares da HTA em populações
lusófonas»: «Os países lusófonos têm uma forte ligação afetiva,

cultural e linguística com Portugal, no entanto, estão tão longe geograficamente e em termos de estilo de vida que é importante conhecermos melhor a sua realidade.»
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Espaço da
receção, logo
à entrada

A

Delegação Norte da SPH a funcionar em pleno

dquirida durante a presidência do
Prof. Luís Martins (biénio de 2007-2009), terminada a construção e
inaugurada no mandato do Dr. José Alberto
Silva (2009-2011), a delegação do Norte
da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
(SPH) entrou em pleno funcionamento em
novembro último, sob a direção do Dr. José
Nazaré, com a assinatura da escritura do
espaço, situado na Rua António Bessa Leite,
no Porto. «A ideia surgiu da necessidade
sentida de proporcionar aos sócios da SPH
um espaço, no Norte, para realização de

reuniões e de eventos científicos», explica o
Dr. Fernando Pinto, presidente-eleito da SPH
para o biénio 2013-2015.
Deste modo, a Direção da SPH, na altura,
achou por bem adquirir um espaço ainda
em construção, para que o interior pudesse
ser desenhado de acordo com as necessidades da Sociedade. Assim, «a delegação do
Norte da SPH possui um auditório (chamado
Falcão de Freitas), com capacidade para 50
pessoas, onde podem ser realizadas sessões
científicas e assembleias-gerais da SPH, e
duas salas que podem ser utilizadas para

reuniões mais pequenas, por exemplo, da
Direção ou de outros órgãos sociais», afirma Fernando Pinto.
Neste momento, «está a ser ultimado o regulamento de utilização da delegação Norte
da SPH, para que os sócios e, eventualmente, outras entidades interessadas em alugar o
espaço para organização das suas reuniões,
possam começar a usufruir dele, com regras
claras e beneficiando das excelentes condições ao nível da tecnologia de projeção,
conforto e segurança», adianta o presidente-eleito da SPH. Vanessa Pais
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Simpósio aprofunda relações
entre Portugal e França
Espera-se que cerca de 150 médicos franceses participem no 6.º Congresso
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. O 1.º Simpósio
Luso-Francês – intitulado «Hipertensão: para lá dos números» –, a decorrer a
11 de fevereiro, dá o mote ao aprofundamento desta parceria.
por Ana João Fernandes

P

artiu do Comité Francês de Luta Contra
a Hipertensão Arterial a proposta de um
simpósio conjunto com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). A ideia materializou-se e o Simpósio Luso-Francês vai decorrer,
pela primeira vez, no 6.º Congresso da SPH, no
dia 11 de fevereiro (sábado), subordinado ao
tema «Hipertensão: para lá dos números».
«Muito nos congratulamos pela oportunidade
de iniciar este relacionamento, que se deseja duradouro. A cooperação, para nós, é fundamental.
Ainda mais com um país como a França, em que
o estudo da hipertensão assume grande relevo»,
afirma o Dr. José Nazaré, presidente da SPH e comoderador deste 1.º Simpósio Luso-Francês.
Esta ligação ao Comité Francês de Luta Contra a HTA – que vai trazer cerca de 150 médicos,
de diversas especialidades, para assistirem ao
Congresso português e partilharem experiências
– «só se tornou possível porque a visibilidade
internacional de Portugal aumentou muito nos
últimos anos». «Passou a haver muito interesse
e curiosidade por parte dos colegas da Europa
em relação ao nosso Congresso anual e ao que
decorre do mesmo», sublinha José Nazaré.
Além disso, acrescenta o Dr. Fernando Pinto,
presidente-eleito da SPH e orador neste Simpósio, «Portugal e França têm uma forte ligação
histórica e há uma identidade muito próxima,
até porque há muitos portugueses que vivem
naquele país». «Por isso, esta aproximação é natural. Podemos aprender muito com os france-

ses e eles connosco», diz.
O Prof. Jean-Jacques Mourad, presidente
do Comité Francês de Luta Contra a Hipertensão Arterial e também moderador do Simpósio, classifica as relações entre os dois países
como «muito boas e informais». E ressalva:
«Temos muito a aprender uns com os outros,
particularmente em termos de diagnóstico e
educação terapêutica.»
De acordo com este especialista, «quase 11
milhões de hipertensos são tratados em França.
Após um longo período de melhoria do controlo
da pressão arterial, a percentagem de hipertensos tratados e controlados estagnou em cerca
de 50%, estando as mulheres mais bem controladas do que os homens (60% versus 48%)».
De referir que Jean-Jacques Mourad, para
além de comoderador do Simpósio Luso-Francês, é um dos preletores, falando sobre o
tema «Risco residual e hipertensão: perspetivas
e implicações na prática clínica» (ver caixa). Os
outros palestrantes são: Prof. Bernard Levy, do
Institut Nationale de la Santé et Recherche Médicale (com o tema «HTA: viagem ao centro do
sistema cardiovascular»); Prof. Jacques Blacher,
do Centre de Diagnostic et de Thérapeutique,
Hôtel Dieu, Paris («Risco residual e novos marcadores hemodinâmicos no tratamento da HTA»);
e, como referido, o Dr. Fernando Pinto (com o
tema «Fatores de risco associados à HTA : últimas novidades»). As conclusões finais ficarão a
cargo dos dois moderadores do Simpósio.
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Hipertensão
e risco residual
No Simpósio Luso-Francês, Jean-Jacques
Mourad vai falar sobre risco residual e
hipertensão arterial: perspetivas e implicações na prática clínica. Ficam aqui as
ideias-chave da sua intervenção:
«O risco residual de hipertensão arterial é
uma noção epidemiológica recente, que
tem algum impacto clínico: a mera redução
da pressão arterial graças ao tratamento
anti-hipertensivo não é suficiente para corrigir totalmente o risco cardiovascular de
um hipertenso. Para obter uma prevenção
cardiovascular otimizada, deve-se tentar
padronizar o conjunto de parâmetros hemodinâmicos recentemente associados ao
excesso de risco (pressão noturna, pressão
central, variabilidade tensional, etc.) e os
fatores modificáveis associados à HTA, tais
como o colesterol LDL alto ou HDL baixo.»
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NOTA: O Prof. Mesquita Bastos vai proferir a conferência
«Papel da MAPA em 2012» no dia 10 de fevereiro, sexta-feira,
pelas 17h30, com a moderação do Prof. José Pinto Carmona.

Papel da MAPA em 2012

A

medição da pressão arterial (PA) de consultório, também denominada PA casual, foi,
durante muito tempo, considerada o método de
referência para registo da PA. Na década de
1960, foi pela primeira vez descrito o registo
da PA por monitorização ambulatória das 24
Titulo
horas (MAPA).
Desde aí,de
vários caixa
estudos longitudinais, com exceção do estudo PAMELA (Pressioni Arteriose Monitorate E Loro Associazioni),
demonstraram clara superioridade prognóstica
da MAPA comparativamente à medição casual.
Adicionalmente, a MAPA permitiu avaliar, pela
primeira vez, o perfil circadiano da PA, quer no
período diurno quer no período noturno.
A conferência «Papel da MAPA em 2012»,
baseando-se nos estudos publicados até à data
e na nossa própria pesquisa, pretende analisar
que aspetos ou vertentes da MAPA devemos valorizar em termos de prognóstico cardiovascular
(CV). Será abordado o papel dos valores sistólicos versus os valores diastólicos em termos de

prognóstico CV, o papel dos valores tensionais
do período noturno comparativamente aos do
período diurno.
Dentro das 24 horas, tentar-se-á caracterizar
qual o período que é mais preditivo em termos
cardiovasculares. Será ainda analisado o valor
da descida 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 trabalho publicado
por nós recentemente. Será ainda abordado 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 CV e em função do
género. Não deixaremos de realçar o papel
deste tipo de medição da PA na cronoterapia
e na demonstração que já começa a haver de
que a modificação de alguns parâmetros altera
o prognóstico.

NotíciasPrévias
Discutir a atualidade das guidelines europeias
No Simpósio da European Society of Hypertension (ESH) com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), que
decorre no dia 11 de fevereiro, sábado, discute-se a questão: «Será necessária uma re-reapreciação das guidelines
da ESH/ESC (European Society of Cardiology)» Os oradores convidados antecipam algumas respostas…
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Controlo da pressão
arterial nos doentes
com diabetes de tipos 1 e 2

Objetivos da pressão
arterial para doentes
de alto risco

Prof. Peter Nilsson
CS

Malmoe, Suécia

«P

ublicações recentes têm sublinhado a necessidade de um controlo apropriado da pressão arterial (PA) em doentes com diabetes. As evidências científicas apontam para um objetivo de PA sistólica,
em doentes com diabetes de tipo 2, entre os 130 e os 135 mmHg, e
abaixo dos 80 mmHg, mas não dos 70 mmHg, no caso da PA diastólica.
Em doentes com diabetes de tipo 1, os estudos indicam que o controlo
mais rígido da PA deve ser paralelo ao desenvolvimento de albuminúria.
Não há dúvida de que a hipertensão arterial (HTA) é um fator de
risco alarmante para doença vascular cerebral e doença coronária,
em doentes com diabetes de tipos 1 e 2, mas, ainda assim, o melhor
tratamento e a melhor escolha de terapêutica combinada continuam por definir. Estes serão, certamente, alguns dos assuntos que vão
ser discutidos na próxima versão revista das European Guidelines on
Hypertension, esperada para 2013.»

CS

«A

Prof. Antonio Coca
CS

Barcelona, Espanha

«T

endo em conta a relação contínua entre os níveis de PA e o risco
cardiovascular, foi assumido, durante anos, que o objetivo do tratamento anti-hipertensor era o de baixar a PA até aos valores mínimos tolerados pelos doentes. O VII Report of the Joint National Committee on the
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure e as
guidelines da ESH/ESC de 2007 vieram substituir o antigo paradigma “quanto mais baixo, melhor” por “quanto mais cedo, melhor”.
Estas guidelines definiram que o objetivo terapêutico, na generalidade da
população hipertensa com mais de 18 anos, deve assentar numa redução
sustentada da PA para níveis inferiores a 140 mmHg em relação à PA sistólica e a 90 mmHg para a PA diastólica. No caso dos doentes de alto risco (hipertensos com diabetes de tipo 2, acidente vascular cerebral ou enfarte do
miocárdio), a PA deve ser reduzida para valores mais baixos do que os preconizados para a generalidade da população hipertensa (130/80 mmHg).»

Avaliação do risco
cardiovascular global
em várias populações

Papel dos Centros de
Excelência na definição
e implementação das
guidelines

Prof. Stéphane Laurent

Prof. Margus Viigimaa

Paris, França

manifestação da doença cardiovascular (DCV) ainda é uma ameaça substancial à saúde pública. Em indivíduos hipertensos assintomáticos, as guidelines de 2007 da ESH/ESC recomendam a monitorização
dos fatores de risco cardiovascular clássicos, controlados através do aconselhamento de alteração do estilo de vida e terapêutica farmacológica.
No entanto, o risco de DCV continua a representar um desafio, apesar de
todos os esforços de prevenção e tratamento. São, por isso, necessários
novos modelos fisiopatológicos, baseados em novos conceitos, para entender melhor esse risco e o seu tratamento.
A minha conferência irá focar-se na rigidez da artéria aorta; em conceitos como o de biomarcador “tecidular” ou “imagem”, aplicados à rigidez
arterial; na descrição da metodologia de medição; e nas ligações fisiopatológicas que permitem explicar a ocorrência de AVC e de enfarte do
miocárdio em doentes com alta rigidez arterial. Irei também levantar a
questão da rigidez arterial como um marcador indireto do risco de DCV.»

DR

«A

Talin, Estónia

ideia de criar Centros de Excelência da ESH surgiu no ano
de 2005, com o objetivo de proporcionar uma plataforma europeia, organizada e estável que contribuísse para o avanço na prevenção e controlo da HTA. Estes Centros passaram a
desempenhar um papel muito importante na implementação das
guidelines da ESH e na oferta de oportunidades de educação médica contínua, focando-se na formação dos médicos dos cuidados
de saúde primários da região onde estão inseridos. Ao mesmo
tempo, estabelecem padrões de diagnóstico e tratamento da HTA
nesses locais e avaliam e melhoram o controlo da PA ao nível dos
cuidados de saúde primários e secundários. Os ESH Hypertension
Excellence Centres transformaram-se numa rede pan-europeia.
Existem, atualmente, 147 Centros, oito dos quais localizados em
países não europeus, como Austrália, China, Brasil, Israel, Líbano
ou Venezuela.»
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Portugueses e húngaros discutem realidades
semelhantes quanto à HTA
No segundo dia de Congresso, 10 de fevereiro, tem lugar o Simpósio Luso-Húngaro. Duas intervenções de
especialistas portugueses e outras duas de especialistas húngaros, moderadas pelo Prof. Csaba Farsang e
pelo Dr. José Nazaré, pretendem discutir as temáticas associadas à hipertensão arterial (HTA) que aproximam as
realidades dos dois países. Deixamos-lhe aqui um resumo de duas intervenções…
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Prof. Csaba Farsang

Dr. Fernando Pinto
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Stress e
hipertensão
arterial

Presidente-eleito da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão

«A

HTA resistente é um problema importante de saúde pública, não só devido à sua prevalência, mas porque estes
doentes são de alto risco, pois a PA alta e descontrolada, por si
só, pode levar a eventos cardiovasculares e a vasta maioria deles
estão associados a outros fatores de risco concomitantes.
O tratamento da HTA resistente é uma tarefa bastante desafiadora. A informação derivada de estudos randomizados é
escassa e, de alguma forma, conflituosa, sendo que, apesar dos
vários medicamentos e combinações terapêuticas disponíveis,
há doentes que não atingem os objetivos de PA, mesmo com a
combinação de quatro substâncias ativas. O mesmo sucede com
a utilização de duas ferramentas muito promissoras, mas invasivas, a desnervação simpática renal percutânea e o dispositivo de
ativação do barorreflexo implantável, que foram recentemente
desenvolvidas, e que podem ajudar doentes selecionados, havendo dados interessantes sobre a possibilidade de adicionar o
primeiro inibidor direto oral da renina à terapêutica tripla.
A avaliação do estado hemodinâmico pode fornecer pistas importantes na escolha da forma adequada para baixar a PA. No
entanto, os estudos hemodinâmicos tradicionais não são fáceis
de executar: são invasivos, caros, não estão disponíveis em todos
os hospitais ou clínicas e é impossível repeti-los várias vezes nos
mesmos doentes. Recentemente, a cardiografia de impedância
emergiu como uma ferramenta segura e barata para medir os
parâmetros hemodinâmicos através de meios não invasivos.»

CS

Presidente honorário vitalício da
Sociedade Húngara de Hipertensão

«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 síndrome da doença de stress ou síndrome de adaptação geral (SAG). Mas a genialidade
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.
O corpo reage a qualquer tipo de pressão, stress ou necessidade de
adaptação de formas muito similares: o ritmo cardíaco acelera; a pressão
arterial (PA), ventilação (hiperventilação) e a coagulação sanguínea aumentam; há uma melhor perfusão dos músculos e uma ativação de vários mecanismos neuroendócrinos. Atividades do quotidiano, como o esforço físico
e o tabagismo, e emoções negativas podem induzir a ocorrência de enfarte
agudo do miocárdio (EAM) e acidente vascular cerebral (AVC).
Os estudos relacionam o aumento da frequência de morte súbita e de
EAM com catástrofes, como terramotos ou guerras, devido ao stress emocional e psicológico desencadeado nessas situações. Também os eventos
desportivos, como o futebol, e os hábitos associados, como fumar, ingerir
bebidas alcoólicas ou reagir exageradamente, podem, de acordo com estudos recentes, desencadear EAM ou AVC, pois contribuem para uma maior
estimulação do sistema nervoso simpático, libertação das catecolaminas e
para o aumento do consumo de oxigénio, devido ao aceleramento do ritmo
cardíaco e ao aumento da PA.»

NOTA: No Simpósio Luso-Húngaro, os Profs. Luís Martins e Zoltán Járai, respetivamente ex-presidente da SPH e secretágio-geral da Sociedade Húngara de
Hipertensão, também vão ser palestrantes.
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Projetos de investigação
apresentados no Congresso

Súmario
Editorial

Quatro projetos nacionais de investigação sobre hipertensão arterial (HTA)
vão ser dados a conhecer no Congresso, numa mesa-redonda que decorre
no dia 10 de fevereiro.
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por Ana João Fernandes

S

egundo os resultados preliminares
da extensão do estudo «Uma abordagem à prevalência da hipertensão
arterial numa amostra de 5 381 crianças e
adolescentes portugueses. O registo Aveleira», a prevalência da HTA nesta população
é de 16%. Da autoria do Dr. João Maldonado, do Instituto de Investigação e Formação
Cardiovascular, em Coimbra, este estudo foi
publicado em 2010, na revista Blood Pressure, e distinguido, no mesmo ano, com o
prémio para a Melhor Comunicação Oral no
4.º Congresso Português de Hipertensão.
Numa amostra que reúne agora dados
de 10 000 jovens, «foram encontradas relações significativas de HTA com vários fatores, nomeadamente peso, antecedentes
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 redução da pressão arterial», adianta
João Maldonado.
Os resultados deste estudo epidemiológico

4

sobre prevalência da HTA em crianças e adolescentes vão ser detalhados pelo autor no
Congresso, onde também irão ser abordados
outros projetos de investigação: «Influência
de um Jardim de Aromas na ingestão diária
de sal de uma comunidade de alunos dos 9
aos 11 anos», pelo Dr. Jorge Cotter, diretor
do Serviço de Medicina Interna do Hospital
de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães;
«Estudo de risco vascular na população de
Guimarães/Vizela», pelo Dr. Pedro Cunha,
do mesmo Serviço; e «Comparação de dois
métodos de avaliação da velocidade da onda
de pulso (VOP)», pelo Dr. Mário Teixeira, do
Serviço de Cardiologia do Hospital de São
Sebastião, em Santa Maria da Feira.
Sobre este último estudo, o responsável adianta: «Tem por objetivo verificar se
existem diferenças significativas nos resultados, utilizando diferentes técnicas (Complior versus SphygmoCor), com as quais o
nosso Serviço de Cardiologia tem experiência e que também são as mais utilizadas nos
diversos estudos no âmbito da VOP.»
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Dr. Rasiklal Ranchhod

Sócio honorário da SPH

NOTA: Moderada pelo Prof. Fernando de Pádua, a conferência proferida pelo Dr. Rasiklal Ranchhod, «História da
HTA em Portugal», decorrerá no último dia do Congresso,
12 de fevereiro.

História da Hipertensão em Portugal

D

esde que Nogueira da Costa obteve,
em 1970, o reconhecimento do primeiro
Núcleo de Estudos de Hipertensão Arterial,
pelo Conselho Científico da Faculdade de
Medicina de Lisboa (FML), criou-se a primeira
Consulta de Hipertensão Arterial, especialmente dedicada à avaliação, tratamento e
seguimento dos hipertensos referenciados ou
após alta do internamento hospitalar. Este interesse surgiu na sequência dos resultados publicados pelo grupo de estudos do Veterans
Administration, liderados por E. D. Freis, em
1967 e 1969.
Quase em simultâneo, foi criado o Núcleo
de Cardiologia Preventiva, sob orientação
de Fernando de Pádua, na época o mais
jovem professor catedrático da FML. Vinha
contagiado pela abordagem populacional
da Medicina Comunitária e Saúde Pública,
por exposição ao ambiente muito prestigiado, mas pragmático, de Harvard, nos EUA.
Estávamos a receber e a digerir os primeiros
resultados do Framingham Heart Study, dirigido pelo saudoso W. B. Kannel.
Outras figuras preponderantes que constituíram a ínclita geração da saga da HTA foram
Falcão de Freitas, Ramos Lopes e Salomão
Sequerra-Amran, juntando-se, um pouco mais
tarde, Martins Prata. Todos eles produziram

investigação profícua e fizeram escola. Algumas vão já na terceira geração de clínicos,
investigadores, formadores e responsáveis de
Departamentos, Serviços, Unidades ou Consultas Especializadas de Hipertensão e Risco
Vascular, centros reconhecidos pela Sociedade Europeia de Hipertensão.
Há registo de trabalhos de investigação
inovadores e de projeção mundial, em curso ou publicados em revistas de Hipertensão
de referência e citados em Tratados de Medicina, adotados por conceituadas Universidades. Muitos autores, isolados ou em grupo, produziram textos de consulta rápida,
manuais de formação e livros de referência
sobre HTA. São concedidos prémios, subsídios e apoios à apresentação de trabalhos
no estrangeiro e fazem-se edições anuais da
Hypertension Summer School e jornadas científicas lusófonas de HTA e risco vascular.
Dada a personalidade dos mentores iniciais e respetivos continuadores, registou-se
um espírito associativo muito forte que contribuiu para a formação e rotação democrática
de organizações científicas, cada vez mais
abrangentes e relevantes, intervindo na formação de consensos e guidelines, publicadas
pelas autoridades de saúde, desde o início
dos anos de 1980.
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Destaques da primeira Summer School
europeia em Portugal
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Entre 55 a 75 formandos de toda a Europa deverão participar na Summer
School da Sociedade Europeia de Hipertensão de 2013, que decorre pela
primeira vez em Portugal, de 21 a 27 de setembro, em Espinho.
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O

facto de a Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH) ter vencido o concurso para organizar a Summer School
da European Society of Hypertension (ESH) em
2013 enche de orgulho os portugueses e «é a
prova de que a ESH confia na validade e capacidade da SPH para organizar este tipo de eventos», como nota o Dr. Fernando Pinto, coordenador da European Summer School de 2013.
Os formandos – selecionados pelas socieda-

des de hipertensão de cada país representado
na ESH – poderão contar com uma revisão dos
temas principais relacionados com a hipertensão arterial (HTA). Segundo Fernando Pinto,
as revisões científicas apresentadas incluirão
«desde as bases fisiopatológicas até aos fármacos em desenvolvimento», mas também
questões de biologia, genética, epidemiologia
e de diagnóstico.
«Como formadores, poderemos contar com a
maioria dos membros do board da ESH e com
alguns dos mais destacados preletores nacionais. E há sempre a possibilidade de convidar
um ou dois palestrantes de outros continentes»,

avança Fernando Pinto, acrescentando que, ao
contrário da Summer School portuguesa, não
haverá exame final nem prémios para os participantes com melhores qualificações.
A European Summer School de 2013 será abrilhantada por um programa cultural dirigido aos
participantes estrangeiros, convidando-os a fazer
turismo em Portugal. Fernando Pinto levanta a
ponta do véu: «Como o evento se realiza a Norte,
provavelmente, faremos uma visita às Caves do
Vinho do Porto e um cruzeiro no rio Douro. Tentaremos, também, fazer uma curta visita guiada
para que conheçam alguns dos monumentos
mais emblemáticos da cidade do Porto.»
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Participação ativa dos formandos na
8.ª Hypertension Summer School

oram 27 os participantes que marcaram presença na 8.ª edição da Hypertension Summer School (HSS) da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH),
decorrida entre 22 e 25 de setembro de
2011, em Marvão, e focada em temas de genética, fisiologia, epidemiologia e farmacologia clínica. Além dos formandos portugueses, «das mais diversas áreas, entre as quais
a Medicina Interna, a Medicina Geral e Familiar, a Cardiologia e a Nefrologia, participa-

11

«A Summer School permite ir mais além do que
é referido nos livros»
O que significa para si receber esta bolsa de investigação?
Uma grande oportunidade para aprender e pôr em prática os conhecimentos adquiridos num projeto de
investigação em que tenho a possibilidade de estar envolvida em todas as suas fases. Estou muito contente
e as expectativas são altas.
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Qual é o «segredo» para ser o melhor aluno da Hypertension Summer School (HSS)?
Não há nenhum segredo [risos]. Penso que se deveu apenas à curiosidade e ao interesse que sempre tive
relativamente aos fatores de risco cardiovascular, principalmente a hipertensão arterial [HTA], devido ao desafio que representam o diagnóstico, a motivação e o controlo dos doentes. Confesso que me preparei para
o curso, através da bibliografia recomendada, mas o facto de as sessões terem sido bastante dinâmicas e a
motivação, interesse e participação dos colegas também ajudaram.
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À semelhança das edições anteriores, foi
atribuída uma bolsa de investigação ao melhor aluno da 8.ª HSS, escolhido após avaliação efetuada no fim do curso. A vencedora
desta última edição foi a Dr.ª Heloísa Ribeiro, interna do 1.º ano de Medicina Interna
no Centro Hospitalar entre Douro e Vouga/
/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria
da Feira (ver flash interview), que irá estagiar,
durante três meses, no Centro Georges Pompidou, em Paris, França.

Flash interview
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ram, nesta última edição, dois estrangeiros,
um vindo da Hungria e o outro da Polónia»,
sublinha o Prof. Agostinho Monteiro, criador
e coordenador da HSS.
O responsável destaca também «o interesse
demonstrado pelos formandos, a sua participação muito ativa e o entusiasmo com que se
empenharam nas discussões, fazendo da HSS
um dos eventos científicos mais importantes
no âmbito das atividades da SPH, cujo balanço
só pode ser extremamente positivo».

Dr.ª Heloísa Ribeiro

Vencedora da bolsa de investigação da
8.ª Hypertension Summer School da SPH

Que balanço faz da 8.ª edição da HSS?
Foi um curso muito produtivo em todos os aspetos. Os temas escolhidos foram interessantes e destacaram-se por não serem os habitualmente discutidos, o que nos permitiu ir mais além do que é
referido nos livros e abordar novos assuntos, como, por exemplo, a desnervação renal no tratamento
da HTA resistente. O local onde decorreu [Marvão] também contribuiu para o bom ambiente que
Vanessa Pais
vivemos.

NotíciasPrévias
«Vamos continuar a lutar contra o consumo
excessivo de sal»
Em jeito de balanço do primeiro ano de mandato da atual Direção, o presidente da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH) passa em revista as ações mais importantes, como o apoio na elaboração das normas da Direção-Geral da Saúde referentes à HTA. Sobre o futuro próximo, José Nazaré adianta que a SPH continuará a exercer a sua
influência junto dos decisores políticos para combater os elevados níveis de sal consumidos pelos portugueses.
por Ana João Fernandes

Que outras iniciativas estão previstas para este ano?
Temos vários já a decorrer. Destaco a reabilitação da nossa sede
do ponto de vista informático, com a aquisição de novos equipamentos e a remodelação profunda do processo de registo e armazenamento de dados.
De realçar também o lançamento de um livro prático e atualizado
sobre hipertensão arterial, numa perspetiva clínica de diagnóstico e
de terapêuticas atuais, um trabalho levado a cabo por um conjunto
de sócios da SPH, com o patrocínio do laboratório Novartis.
De resto, prevemos continuar na senda da luta contra o consumo
excessivo de sal e, com a ajuda de quem conhece melhor os meandros
políticos, exercer influências que sejam profícuas. Não podemos deixar
de relevar a intenção de, no Dia Mundial da Hipertensão deste ano, vol-
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Quase um ano depois do início do seu mandato como
presidente da SPH, que balanço faz?
O balanço tem de ser positivo, nem que seja para fazer o contraponto
em relação a um país que está deprimido, que não acredita nas suas
possibilidades e no seu futuro. Nós acreditamos e não vamos baixar
os braços. Com a ajuda de todos – população, meios de comunicação,
outras sociedades e instituições –, nós, médicos e profissionais de saúde, temos que ser capazes de conhecer melhor quem tem hipertensão
arterial (HTA), para que possamos orientar, tratar e controlar.
É de toda a justiça realçar o papel decisivo, neste e noutros contextos,
dos colegas da Medicina Geral e Familiar (MGF), que nos têm incentivado e ajudado no dia a dia. Este olhar para o doente numa perspetiva
integrada entre médicos de família e médicos hospitalares tem sido
muito compensador e permite-nos ter uma noção mais exata do que
se passa no terreno.
Cumpre-me, também, sublinhar um ponto que considero decisivo
no ano que passou: o nosso contributo para o trabalho que foi feito
pela Direção-Geral da Saúde, no que se refere ao diagnóstico e ao tratamento do doente com HTA. Colaborámos com o maior empenho e,
caso as normas ainda em processo de aprovação se venham a tornar
definitivas, congratulamo-nos com o teor das mesmas e com a qualidade científica com que foram arquitetadas.
No último ano, a SPH estabeleceu protocolos de cooperação, nomeadamente com a Ordem dos Farmacêuticos
e a Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes. Quais as mais-valias destas parcerias?
Não queremos estar sozinhos e preferimos associar-nos a quem nos
possa ajudar. Estabelecemos um protocolo de parceria com a Ordem
dos Farmacêuticos, na perpetiva de que, com a ajuda destes profissionais, possamos aumentar o número de hipertensos conhecidos e
tratados. Resultante desta parceria, no Dia Mundial da Hipertensão (17
de maio), levámos a cabo uma campanha de medição generalizada e
gratuita da pressão arterial (PA) nas farmácias. Foi o lançar das bases
de uma cooperação que pode melhorar o diagnóstico e poder-se-ão
seguir outros projetos comuns.
Também estabelecemos um protocolo com a Sociedade Portuguesa
de Periodontologia e Implantes. Quem sabe se, enquanto esperam por
um tratamento dentário, os utentes podem ficar a saber os valores da
sua pressão arterial? Todos os locais são bons para medir a PA…
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Dr. José nazaré
tarmos a divulgar as medidas mais relevantes para uma vida saudável,
com a ajuda do laboratório Servier.
Um dos projetos mais importantes da SPH, neste momento, é o estudo de avaliação da prevalência da HTA e
da dimensão do consumo de sal em Portugal. Qual o seu
ponto de situação?
Este projeto ambicioso é «a menina dos olhos» da atual Direção e
congrega um esforço transversal a várias outras Direções. Está em
fase final de execução. Prevê-se que os resultados tenham grande
relevo, quer quanto ao conhecimento da prevalência da HTA e a
sua eventual correlação com o consumo de sal, quer em relação
a outras análises, que a seu tempo serão divulgadas. Contamos
com a parceria da Universidade Fernando Pessoa, representada
pelo Prof. Luís Martins, e com a dedicação do principal responsável
do estudo, o Prof. Jorge Polónia. A estes dois sócios da SPH – sem
esquecer todos os outros que se têm empenhado neste trabalho –,
manifesto o nosso profundo reconhecimento.
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17 de maio de 2012
Dia Mundial da

Hipertensão
Healthy Lifestyle, Healthy Blood Pressure
Fotografia de fundo: Agostinho Monteiro

13 a 16 de setembro de 2012. Local: Curia, Anadia (Aveiro)

9.ª Summer School

da Sociedade Portuguesa de Hipertensão
Inscrições e mais informações: summerschool2012.sphta@gmail.com

Summer School da
Sociedade Europeia
de Hipertensão

21 a 27 de setembro de 2013

Pela primeira
vez em Portugal,
no Hotel Solverde,
em Espinho

