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Aceda à versão digital

Desafios transversais

a toda a Europa
O Simpósio da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a European Society of Hypertension
(ESH) vai debater, entre as 15h30 e as 17h00, temas como as guidelines mais recentes, a relação
entre a HTA e a diabetes, as grandes artérias versus as pequenas e o tabagismo. Os Profs. Peter
Nilsson, Krzysztof Narkiewicz e Stéphane Laurent (na fila de trás, da esq. para a dta.) são os oradores
da sessão, que vai ser moderada pelo Prof. Antonio Coca e pelo Dr. Fernando Pinto (à frente). Pág.8

Novas
guidelines
recomendam
associações
fixas
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No simpósio-satélite organizado
pela A. Menarini, que decorreu
ontem, as novas recomendações
para o tratamento da hipertensão
arterial (HTA) e o papel do
olmesartan foram os temas em
destaque.
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Prof. Antonio Coca, da Unidade de
Hipertensão do Instituto de Medicina Interna e Dermatologia do Hospital Clínic (IDIBAPS), da Universidade de
Barcelona, em Espanha, foi o orador do
simpósio organizado ontem pela A. Menarini. A sessão começou com a análise das
últimas recomendações publicadas nesta
área, nomeadamente as da European
Society of Hypertension (ESH) com a European Society of Cardiology (ESC), de 2013;
as do Eighth Joint National Committee
(JNC-8), também de 2013; e as da American Society of Hypertension (ASH) com
a International Society of Hypertension
(ISH), de 2014.
No que diz respeito ao tratamento,
Antonio Coca referiu que «estas três gui-

HOJE
(na capa)
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delines abordam o início da terapêutica
anti-hipertensora; os objetivos ao nível da
pressão arterial a atingir e a manter; os
tipos de fármacos a utilizar; a estratégia
terapêutica em relação ao risco cardiovascular; o esquema revisto para a associação preferencial de dois fármacos; e as
estratégias terapêuticas para condições
especiais». Todas as guidelines concordam, segundo demonstrou o orador, que
«os doentes com risco cardiovascular elevado devem iniciar o tratamento com terapêutica de associação».
Entre as principais vantagens deste tipo
de terapêutica, Antonio Coca destacou «a
redução do número de comprimidos e de
tomas diárias, a facilidade e a redução do
tempo da prescrição, a redução de custos

e a melhoria da compliance». E particularizou: «Combinações que incluam antagonistas dos recetores da angiotensina e bloqueadores dos canais de cálcio, como a que
junta o olmesartan com a amlodipina, têm
mostrado benefícios que vão para além do
controlo da pressão arterial.»
Assim, Antonio Coca concluiu que «a
escolha de uma associação de fármacos
anti-hipertensores específica deve ser baseada na fisiopatologia, nas considerações
farmacológicas e nos resultados da melhor evidência clínica». Foi esta também
a ideia que sobressaiu da discussão final,
conduzida pelo Dr. Fernando Pinto, cardiologista no Hospital de São Sebastião,
em Santa Maria da Feira, e presidente da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão.

EM FLASHBACK
A primeira edição
do Notícias Diárias
do 8.º Congresso
Português de
Hipertensão e Risco
Cardiovascular
Global foi presença
constante nas mãos
dos congressistas.
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As salas cheias são um sinal do número
recorde de congressistas: cerca de 1 200,
incluindo 300 estrangeiros.

22 de fevereiro 2014

A avaliação
hemodinâmica (com
técnicas como Doppler
carotídeo, cálculo de
índices de resistência e
estenoses significativas)
foi o tema da segunda
sessão do Curso Prático
de Ecografia Cervical
e Ecocardiografia no
Doente Hipertenso.

NotíciasDiárias

Como orientar uma consulta
de hipertensão arterial?
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Esclarecer as dúvidas e questões
que podem surgir aos internos
durante as consultas de
hipertensão arterial, mas também
as ferramentas que têm ao seu
dispor é a proposta da segunda
sessão formativa organizada pelo
Núcleo de Internos da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão
(NISPH) neste Congresso. Entre as
8h00 e as 9h00, na sala Neptuno.
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«C

omo orientar uma consulta
de hipertensão: abordagem
estruturada do doente e recurso a ferramentas para estratificação
de risco» é o tema da sessão organizada
hoje pelo NISPH. O primeiro palestrante
é o Prof. Luís Martins, diretor do Serviço de
Cardiologia do Hospital de São Sebastião,
em Santa Maria da Feira, e da Faculdade
de Ciências da Universidade Fernando
Pessoa, no Porto.
O papel das tecnologias de informação no presente e no futuro e a literacia
em saúde são os dois temas abordados
por este orador. «É muito importante focar estas duas áreas, pois representam
um acréscimo de custos muito baixo
para o sistema de saúde. A literacia depende essencialmente de os profissionais de saúde interiorizarem que têm de
ensinar os doentes e de lhes ser dado
mais tempo para realizarem as tarefas
de ensino. E as tecnologias de informação na área da Saúde passam, no fundo,
por utilizar bens e serviços que já existem», explica.
«As tecnologias de informação fazem
parte da geração atual, pelo que vou
simplesmente mostrar o que já está ao
dispor e o que virá a estar num futuro
próximo», adianta Luís Martins. Tendo
em conta que 61% da população portuguesa tem acesso à internet, 67% tem
acesso ao telemóvel, mais de 95% das
pessoas abaixo dos 30 anos utilizam o
telemóvel e a internet e 17% das pessoas acima dos 65 anos utilizam a internet, e sendo Portugal o terceiro país
do mundo em termos de tecnologia de
banda larga, «temos todas as condições
para liderar a área das tecnologias da
informação aplicadas à Saúde», acredita
este orador.
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Prof. Luís Martins, Dr.a Mafalda Santos e Dr. Pedro Cunha
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Em relação à literacia em saúde, «é
preciso que as pessoas percebam a sua
influência, por exemplo, no controlo
da pressão arterial, na taxa de internamentos e nos custos com a saúde»,
alerta Luís Martins. E sublinha: «Cada
hospital e cada consulta de hipertensão
arterial deve desenhar os seus programas de promoção da literacia em saúde, tendo em conta as características do
meio em que se insere.»

Consulta de hipertensão
passo a passo
Segue-se a intervenção do Dr. Pedro Cunha,
internista no Centro Hospitalar do Alto Ave/
/Hospital de Nossa Senhora da Oliveira,
em Guimarães, e da Dr.ª Mafalda Santos,
internista no Hospital Beatriz Ângelo,
em Loures. Ambos vão falar sobre a
estrutura da consulta de hipertensão,
sendo que Mafalda Santos vai deter-se
«na avaliação clínica e na orientação
diagnóstica, incluindo a estratificação
de risco para instituir ou não terapêutica,
além de possíveis alterações no estilo
de vida».
Assim, esta oradora vai começar por
introduzir o tema, falando da importância

que as consultas especializadas em hipertensão arterial e risco vascular assumem,
tendo em conta a prevalência da HTA. Depois, vai descrever os passos essenciais e
necessários para uma avaliação adequada
do doente, começando pela base da Medicina – a anamnese cuidada, incluindo a
história familiar e o exame objetivo.
O encadeamento de exames complementares necessários para excluir causa secundária de HTA (feocromocitoma,
hiperaldosteronismo), a definição do estádio da doença (lesão de órgão-alvo) e a
identificação de doenças concomitantes
(diabetes, dislipidemia, apneia do sono)
são os passos seguintes da consulta referidos por Mafalda Santos, que vai sublinhar
a estratificação do risco com implicações
na decisão terapêutica.
Como principais mensagens-chave,
esta oradora destaca «a necessidade de
vigilância e conhecimento da epidemiologia das doenças cardiovasculares; de
prevenir os fatores de risco modificáveis
(metabólicos e sociais), para evitar a
progressão da doença e lesão subclínica
de órgão-alvo; de avaliação, abordagem
e seguimento equitativos do doente com
risco vascular acrescido».
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O risco cardiovascular em análise
2
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3
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Prof. José Braz Nogueira, Prof. Luís Bronze, Dr. Alberto Mello e Silva (moderador),
Prof. Albertino Damasceno e Dr. Pedro Marques da Silva (da esq. para a dta.)

4

HOJE

Entre as 9h00 e
as 10h30, na sala
Neptuno, decorre
a mesa-redonda
intitulada «Risco
Cardiovascular». Os
oradores adiantam
as principais
mensagens que vão
transmitir nas suas
intervenções.

Doença renal crónica e risco cardiovascular
Prof. José Braz Nogueira | Diretor do Serviço de Medicina I do Centro Hospitalar de Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria e professor catedrático
na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
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doença renal crónica (DRC) atinge entre 10 a 16% da população adulta ao nível mundial, devendo, para sua gradação,
levar-se em linha de conta não só a filtração glomerular, como
a presença de micro ou macroalbuminúria. O risco cardiovascular (CV) está francamente aumentado na DRC, acentuando-se
progressivamente com o seu grau. Este aumento do risco CV é
multifatorial, desempenhando a HTA um papel primordial.
O objetivo da terapêutica anti-hipertensora nos casos de DRC é
atingir valores de pressão arterial (PA) inferiores a 140/90mmHg,
não estando demonstrada qualquer vantagem em serem atingi-

Risco cardiovascular em África
Prof. Albertino Damasceno | Diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Central de Maputo e professor na Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane, em Moçambique

«O

continente africano está a atravessar um período de transição epidemiológica muito rápido das doenças infeciosas para
as doenças não transmissíveis. Começam a surgir novas patologias
associadas aos hábitos de vida. Dentro dos poucos dados existentes,
sabe-se que a HTA, a diabetes e a obesidade estão a aumentar, bem
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Dr. Pedro Marques da Silva | Especialista em Medicina Interna e Farmacologia Clínica no Centro Hospitalar de Lisboa Central/Hospital de Santa Marta

fibrilhação auricular (FA) acarreta um risco aumentado de
cerca de quatro a cinco vezes para a ocorrência do acidente
vascular cerebral (AVC). Pensa-se, aliás, que 20% dos AVC podem ser
atribuídos à FA. Por outro lado, isoladamente, a HTA, que ocorre em
cerca de 70 a 80% dos doentes com FA, é o fator de risco que mais
contribui para o desenvolvimento de FA.
Além do tratamento clássico com os antagonistas da vitamina K,
hoje temos outras alternativas terapêuticas reais, que são os novos
anticoagulantes orais, nomeadamente os antitrombínicos e os inibidores diretos do fator Xa, que atuam num único ponto da chamada
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cascata da coagulação. O grupo da European Heart Rhythm Association (EHRA) publicou um conjunto de recomendações de ordem
prática para a utilização destes novos compostos, as quais vão ser
analisadas durante a minha intervenção.
Serão também abordadas as situações associadas aos doentes
com FA que tiveram um evento coronário agudo ou um AVC. Por último, vai ser salientado o facto de os novos anticoagulantes orais terem uma farmacologia, uma farmacocinética e uma farmacodinamia
muito previsíveis, o que faz com que sejam utilizados em doses fixas
e sem necessidade de monitorização.»

Novos marcadores de risco cardiovascular
Prof. Luís Bronze | Diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, e professor auxiliar de Medicina na Universidade da
Beira Interior

«N
11

como o tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas. A HTA é, neste momento, a quinta causa de mortalidade em África, contribuindo
para o AVC. Temos um estudo realizado em Moçambique que aponta
para uma prevalência de HTA na população adulta (entre os 25 e os 64
anos) de 33% e a sua taxa de controlo é de apenas 3,5%.»

Um guia para a nova hipocoagulação

«A
HOJE
(na capa)

dos valores inferiores a 130/80mmHg, com a eventual ressalva da
presença de proteinúria significativa. As complicações cardiovasculares estão relacionadas também com a prevalência de outros
fatores de risco na DRC, particularmente aumento das LDL pequenas e densas e dos triglicerídeos e diminuição das HDL.
É de salientar que a terapêutica da dislipidemia com estatinas
pode reduzir o risco CV na DRC, o que depende dos valores iniciais de colesterol e do grau de insuficiência renal. A terapêutica
com antiplaquetários deverá ser igualmente considerada, embora
tendo sempre em conta o risco hemorrágico acrescido na DRC.»

os últimos 15 anos, houve um vislumbre fisiopatológico
importante, que permitiu uma viragem profunda no entendimento da biologia molecular fina da doença aterosclerótica.
Clinicamente, a aterosclerose deixou de pertencer ao reino restrito da insuficiência metabólica de determinados órgãos nobres,
por um fenómeno de “canalização entupida” devida à simples acumulação lipídica progressiva na íntima arterial. A doença aterosclerótica ocupa hoje o altar-mor das doenças sistémicas, cujo tratamento e abordagem deverão ser, consequentemente, sistémicos.
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Deste novo entendimento surgiu um interesse em moléculas
de natureza múltipla, particularmente de cariz inflamatório, que
estão a ser usadas na prática clínica em muitos países, como
marcadores-sentinela do processo inflamatório vascular. De entre estas, é exemplo pungente a proteína C reativa ultrassensível,
já usada como alvo terapêutico num estudo de referência. Será
esta uma nova abordagem da doença arterial vascular, ou uma
caixa de pandora, cujas surpresas estamos longe de saber
controlar?»

NotíciasDiárias
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Portugueses e franceses debatem temas
prementes na área da hipertensão arterial
tratar os doentes hipertensos». «Está
perfeitamente demonstrado que os benefícios para o doente em termos de redução da morbilidade e mortalidade cardiovasculares só se verificam quando são
atingidos os valores-alvo de pressão arterial. Assim, no tratamento da HTA, não há
lugar para meias vitórias, pelo que é preciso ser ambicioso e atingir efetivamente
os valores-alvo preconizados», sublinha
este orador.
Para isso, existem várias ferramentas
ao dispor, «a começar pelas alterações no
estilo de vida», destaca Fernando Pinto,
que não tem dúvidas: «É imperioso iniciar precocemente o tratamento farmacológico adequado e contínuo, o que só é
possível se tivermos a capacidade de explicar ao doente a importância de aderir
à terapêutica e de ter a pressão arterial
controlada.»
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Os anti-hipertensores não
são todos iguais
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Prof. Jean-Jacques Mourad, Dr. Fernando Pinto e Prof. Jacques Blancher

«Fatores de risco e plasticidade vascular», «Escolher a ambição para tratar
os doentes hipertensos» e «IECA versus ARA II» são os temas em debate
nos 3èmes Rencontres Franco-Lusitaniennes. A sessão decorre entre as
9h00 e as 10h30, na sala Fénix 2.
Vanessa Pais

O

s Rencontres Franco-Lusitaniennes
completam neste Congresso a sua
terceira edição e são já um sucesso entre os especialistas portugueses e
franceses, no que diz respeito à promoção
do debate em torno da hipertensão arterial (HTA). Este ano, nota o Dr. Fernando
Pinto, promotor, moderador e orador nesta
sessão, «são esperados mais de 200 especialistas franceses, o que comprova o
sucesso desta iniciativa, mas também o
interesse internacional crescente no nosso Congresso».
O primeiro tema em debate – «Fatores
de risco e plasticidade vascular» – é apresentado pelo Prof. Jacques Blancher, docente na Universidade Paris Descartes e
cardiologista no Hôtel-Dieu Hospital, em
Paris. De acordo com este orador, «vários
estudos têm demonstrado que, no início
da adaptação das artérias (incluindo as
paredes) ao seu ambiente, poderá verifi-
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car-se a reversibilidade na presença de
alterações de pressão e/ou fluidez, com
exercício físico, perda de peso e intervenção farmacológica». Contudo, «muitos estudos mostram também que essas
intervenções costumam decorrer de forma muito diminuída e tardia», acrescenta.
Os estudos têm mostrado também
«os benefícios dos inibidores da enzima
conversora da angiotensina [IECA] na rigidez arterial e nas ondas de reflexão».
No entanto, Jacques Blancher considera
que «são necessários mais estudos para
definir melhor o tempo ótimo de intervenção e a individualização terapêutica,
de acordo com os diferentes fenótipos de
alterações vasculares».

Atingir os valores-alvo
de pressão arterial
Segue-se a intervenção de Fernando Pinto,
intitulada «Escolher a ambição para

O último tema em análise nesta sessão
– «IECA versus ARA II» – é apresentado
pelo Prof. Jean-Jacques Mourad, docente de Medicina Interna na Universidade
Paris XIII e chefe da Unidade de Hipertensão e Medicina Interna do Avicenne Hospital, em Bobigny, França. «Os inibidores da
enzima conversora da angiotensina [IECA]
e os antagonistas dos recetores da angiotensina [ARA] II são, muitas vezes, tidos
como classes semelhantes de fármacos,
pois ambos atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona», afirma este orador.
Durante a sua intervenção, Jean-Jacques
Mourad vai demonstrar que é apenas
neste aspeto que reside a semelhança
entre estas duas classes de fármacos.
«Claro que ambos são eficazes na diminuição da pressão arterial e consequente
redução dos eventos cardiovasculares, no
entanto, a diferença reside na verdadeira
razão pela qual é essencial tratar a hipertensão arterial – os parâmetros cardiovasculares.»
Segundo este especialista, «a mortalidade total e o enfarte agudo do miocárdio
não são reduzidos apenas com a diminuição da pressão arterial, mas também com
outras ações que os IECA revelaram ter e
os ARA II não». E conclui: «As meta-análises de estudos como o HYVET, o ASCOT
e o ADVANCE mostram bem a diferença
de “poderes” entre estas moléculas.»

NotíciasDiárias

Abordagem multidisciplinar
da disfunção erétil

2
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Um sexólogo, um cardiologista e um urologista reúnem-se para falar sobre disfunção erétil, entre 11h00 e as
12h00, na sala Fénix 2. Segue-se um resumo do que vai ser discutido por cada especialista.

Perspetiva
do sexólogo

Urologista no Centro Hospitalar do
Porto/Hospital de Santo António e
professor catedrático convidado no
Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar da Universidade do Porto

Psiquiatra e sexólogo em Coimbra

onforme tenho afirmado repetidamente, a disfunção
erétil (DE) é um quadro clínico comum, que se traduz
por um intenso sofrimento, quer nos homens quer nas suas
parceiras. É uma perturbação que aumenta de forma clara
com a idade e que, muitas vezes, está associada a graves problemas médicos e psicopatológicos.
Apesar de exaustivamente estudada e da descoberta de terapêuticas simples e eficazes, continuam a persistir problemas na
sua abordagem clínica, que suscitam algumas reflexões. Um dos
problemas centrais na terapêutica da DE é o contraste, bem documentado, entre a eficácia da farmacoterapia e a sua descontinuidade. Na origem deste fenómeno pode estar uma abordagem
redutora da sua etiologia e uma intervenção terapêutica demasiado simplista e apressada.
Continua-se a pensar que a DE tem uma causalidade bipolar:
orgânica ou psicológica. Este reducionismo, consequência do dualismo cartesiano, ignora a complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, que se constitui como traço distintivo da DE. Terapêuticas que só contemplem o aspeto somático ou
psicológico do doente podem estar votadas ao fracasso.
A DE é um quadro clínico que exige uma abordagem multidisciplinar. A investigação mostra, de forma clara, que os tratamentos
combinados – psicoterapia mais farmacoterapia – são mais eficazes do que a psicoterapia ou farmacoterapia isoladas.»

Disfunção
erétil como
marcador
de risco
cardiovascular
Dr. Carlos Rabaçal
Cardiologista no Hospital de Vila
Franca de Xira

«P

ara se compreender o que é a disfunção erétil, é necessário entender o papel central do óxido nítrico e das células
endoteliais dos corpos cavernosos e das artérias do pénis na fisiologia da ereção. Subjacente à DE, está a disfunção endotelial,
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Prof. José La Fuente
de Carvalho

Dr. Francisco
Allen Gomes
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Perspetiva
do urologista
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sistema vascular arterial integra a dinâmica neuroendócrina e vascular da ereção, pelo que a integridade arterial
é fundamental. Os fatores de risco cardiovascular, como a idade, a
hipertensão arterial, a diabetes, o tabagismo e a dislipidemia são
fatores comuns à disfunção erétil.
Esta correlação tem um suporte clínico, em que as duas entidades assentam na interação com os androgénios, a inflamação
crónica, os fatores de risco cardiovascular, a lesão do endotélio
e a aterosclerose, com impacto negativo na circulação arterial
sistémica e peniana. Temos observado na prática clínica que a
severidade da função erétil, avaliada pelo Índice Internacional
Função Erétil (IIEF-5, na sigla em inglês) se relaciona com um
risco acrescido de acidente isquémico e aumento da mortalidade,
em relação aos doentes sem DE.
Meta-análises de estudos recentes mostram que a presença
de DE aumenta o risco de acidente cardiovascular em 44%, enfarte agudo do miocárdio em 62% e da mortalidade global em
25%. Estes factos implicam uma avaliação clínica cuidadosa dos
doentes que recorrem à consulta por dificuldade da ereção, mas
já com fatores de risco cardiovascular. Nestes doentes, é fundamental modificar os hábitos alimentares, incentivar a prática da
atividade física, o controlo do peso, do perímetro abdominal e da
pressão arterial. Após a sua correção, devemos recorrer à farmacoterapia para melhorar a capacidade de ereção.»

que é entendida como o denominador comum entre a DE e as
doenças cardiovasculares ateroscleróticas.
Estudos realizados nos últimos 10/15 anos confirmaram que,
muitas vezes, a DE surge antes da doença cardiovascular, situação que pode ser explicada pela teoria do calibre arterial, que
sustenta que as artérias do pénis (sendo de calibre mais pequeno do que as artérias coronárias ou de outros territórios) sofrem
mais cedo as repercussões sistémicas da aterosclerose. Por outro lado, também é comum que o indivíduo que já tem doença
cardiovascular se debata com disfunção erétil.
A questão que se coloca é saber quando é que esta situação
pode ser tratada, uma vez que existem fármacos muito eficazes
para o efeito. Do mesmo modo, os especialistas que contactam
com estes doentes devem estar alerta para a necessidade de
olhar para a esfera sexual e de intervir assim que forem detetadas
as disfunções.»
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Sociedades Portuguesa e Europeia
de Hipertensão debatem últimas
guidelines e evidências
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Prof. Peter Nilsson; Prof. Antonio Coca e Dr. Fernando Pinto (ambos moderadores); Profs. Stéphane Laurent
e Krzysztof Narkiewicz

As últimas guidelines, a diabetes, as grandes artérias versus as pequenas e o tabagismo são os temas em
debate no Simpósio da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) com a European Society of Hypertension
(ESH). Entre as 15h30 e as 17h00, na sala Fénix 2.
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Vanessa Pais
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ste ano, o Simpósio conjunto da SPH
com a ESH vai debater as diferenças entre as guidelines da ESH/ESC
(European Society of Cardiology) e as do
Eighth Joint National Committee (JNC-8),
ambas publicadas em 2013. De acordo
com o Prof. Antonio Coca, da Unidade de
Hipertensão do Instituto de Medicina Interna e Dermatologia do Hospital Clínic
(IDIBAPS), Universidade de Barcelona, e
orador responsável por apresentar esta
questão, «o documento do JNC-8 apresenta evidência científica sobre o diagnóstico e o tratamento da hipertensão
em adultos, no entanto, baseia-se apenas
nos resultados dos estudos randomizados, não incluindo meta-análises e revisões sistemáticas» (ver tabela).
Quanto às recomendações conjuntas
da ESH com a ESC, Antonio Coca destaca
de entre as novidades: «Incluem dados
epidemiológicos da hipertensão arterial
[HTA] e do controlo da pressão arterial
[PA] na Europa; fortalecem o valor prog-
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nóstico da monitorização basal da PA e
o seu papel para o diagnóstico e o tratamento da HTA, juntamente com a monitorização em ambulatório; e atualizam o
significado de prognóstico de PA noturna
com a HTA de bata branca e mascarada.»
Mas as novidades não ficam por aqui,
sendo que este orador destaca ainda: «O
reforço da inclusão da PA, dos fatores de
risco cardiovascular (CV), das lesões de
órgão-alvo assintomáticas e das complicações para o cálculo do risco CV total; a
atualização do significado prognóstico de
lesão de órgão assintomática, incluindo
o coração, os vasos sanguíneos, os rins,
os olhos e o cérebro; a HTA nos jovens;
a apresentação de mais critérios que situam a PA-alvo inferior a 140 mmHg nos
doentes de alto e muito alto risco CV; a
revisão do esquema de tratamento, dando
preferência à terapêutica de associação
dupla; a secção com estratégias para doentes com condições especiais; a atenção
especial dada à HTA resistente e às novas

abordagens; o aumento da atenção prestada à terapia guiada na lesão de órgão-alvo; e as novas abordagens para gestão
da doença hipertensiva crónica.»

Novidades na área da diabetes
Também as guidelines na área da HTA e
fatores de risco cardiovascular na diabetes foram atualizadas em 2012 e 2013. «O
valor-alvo de PA para os doentes com diabetes foi revisto e definido como <140/80
mmHg pela maioria das diretrizes, sendo
que a American Diabetes Association (ADA)
distingue um objetivo <140/80 mmHg para
os idosos e <130/80 mmHg para os jovens com diagnóstico recente», afirma
o Prof. Peter Nilsson, do Department of
Clinical Sciences, Lund University-Skane
University Hospital, em Malmo, Suécia.
De acordo com este orador, «as mesmas recomendações reforçam ainda a
ideia de que os especialistas devem ter
em mente não apenas o controlo da PA,
mas também de outros fatores de risco
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importantes, como a glicemia, os lípidos
e o tabagismo». Em relação às novidades
presentes nas novas guidelines, Peter
Nilsson destaca também o facto de ter
sido verificado que «alguns antidiabéticos
orais podem ter um efeito positivo na diminuição da PA».
Estudos recentes, como o SAVOR-TIMI 53
e o EXAMINE, demonstraram «o benefício
cardiovascular dos inibidores da dipeptidil peptidase-4». Em conclusão, Peter
Nilsson defende que «a necessidade de
melhores terapêuticas farmacológicas e
de um controlo mais individualizado dos
fatores de risco vai continuar». Os novos
valores-alvo preconizados não devem fazer com que os especialistas esqueçam
que «a maioria dos doentes não tem uma
PA sistólica abaixo dos 140 mmHg, sendo
este o desafio real da prática clínica».

Tratamento preconizado nas últimas guidelines
Guidelines

Opções de tratamento
farmacológico inicial

2

ontem

JNC-8
População
geral (<60
anos)

<140/90

Africanos: diurético tiazídico
ou BCC

Geral (≥60
anos)

<150/90

População não africana:
diurético tiazídico ou IECA
ou ARA II ou BCC

Diabetes

<140/90

Diurérico tiazídico, IECA,
ARA II ou BCC

DRC

<140/90

IECA ou ARA II

População
geral não
idosa

<140/90

População
geral idosa
<80 anos

<150/90

β-bloqueante, diurético,
BCC, IECA ou ARA II
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População
geral ≥80
anos

<150/90

Diabetes

<140/85

IECA ou ARAII

DRC sem
proteinúria

<140/90

IECA ou ARA II

DRC +
proteinúria

3

hoje

4

ESH/ESC 2013

Relação entre grandes
e pequenas artérias
Segue-se a intervenção do Prof. Stéphane
Laurent, do Department of Pharmacology,
do Hôpital Européen Georges Pompidou,
em Paris, sobre a relação entre as pequenas e as grandes artérias, assumindo o
rim como exemplo. Este orador considera
que «é necessário realizar mais estudos
longitudinais para se perceber melhor os
mecanismos subjacentes à progressão da
doença renal crónica (DRC) e à sua evolução para doença renal terminal (DRT)».
Baseando-se nos últimos achados dos
estudos nesta área, Stéphane Laurent
destaca: «A rigidez aórtica, que se mantém estável durante a progressão da DRC,
tem um valor preditivo importante para
eventos cardiovasculares, mas não para
o declínio da taxa de filtração glomerular

Objetivo
(mmHg)

População

HOJE
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<130/90

ARA II: antagonistas dos recetores da angiotensina II BCC: bloqueadores dos canais de cálcio
DRC: doença renal crónica IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina

(TFG) ou evolução para DRT. O valor preditivo da pressão de pulso central é bastante restrito à DRT, mas a remodelação
da carótida surgiu como um parâmetro
vascular importante, tendo valor preditivo

Malefícios do tabagismo
Forte efeito excitatório simpático;
As respostas hemodinâmicas agudas ocorrem cerca de um a dois minutos após
o ato de fumar e resultam do aumento da procura de oxigénio pelo miocárdio;
Os efeitos de pressão e taquicardia do fumo duram pelo menos 30 minutos;
A sensibilidade do barorreflexo arterial é marcadamente reduzida pelo fumo;
O tabagismo diminui a flexibilidade arterial;
Os efeitos agudos do tabagismo são mais pronunciados nas mulheres do que 		
homens;
Há crescente evidência clínica e epidemiológica de uma relação causal entre o 		
tabagismo e o desenvolvimento de hipertensão arterial;
As respostas cardiovasculares ao tabagismo podem atenuar a potencial eficácia
dos medicamentos anti-hipertensores.

para o declínio da TFG e o aparecimento
de DRT e eventos cardiovasculares.»

8
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Tabagismo, HTA e risco
cardiovascular
A última intervenção deste Simpósio está
a cargo do Prof. Krzysztof Narkiewicz, do
Department of Hypertension and Diabetology, da Medical University of Gdansk, na
Polónia, que vai evidenciar os malefícios do
tabagismo e a sua relação com a HTA e o
risco cardiovascular (ver caixa ao lado). «As
respostas hemodinâmicas agudas ao tabagismo incluem o aumento da frequência
cardíaca, da PA e da contratilidade do miocárdio», indica este orador.
Do mesmo modo, «a PA nos fumadores
medida de forma convencional no consultório é consistentemente menor do que a PA
medida em ambulatório, onde estes indivíduos estão expostos ao fumo do tabaco»,
sublinha Krzysztof Narkiewicz. E acrescenta: «As respostas cardiovasculares ao tabagismo podem atenuar a potencial eficácia
dos medicamentos anti-hipertensores.»
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HTA e síndrome de apneia
obstrutiva do sono

2

ontem

Entre as 11h00 e as 12h00, decorre, na sala Neptuno, a terceira sessão do
Curso de Pós-Graduação em Hipertensão Arterial (HTA), que visa clarificar
a relação entre esta patologia e a síndrome de apneia obstrutiva do sono.
Vanessa Pais
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dr. pedro neves

«A

síndrome de apneia obstrutiva do sono [SAOS] é cada vez
mais prevalente nos países
desenvolvidos, em parte devido à crescente incidência da obesidade. Além disso,
é uma das causas secundárias de hipertensão arterial que deve ser incluída nas
primeiras etiologias tratáveis a descartar
na abordagem inicial do doente.» Esta

afirmação do Dr. Pedro Neves, internista e
responsável pela Consulta de Hipertensão
e Doença Vascular do Centro Hospitalar do
Médio Ave/Unidade de Famalicão, justifica
a inclusão desta temática no 3.º Curso de
Pós-Graduação em Hipertensão Arterial.
Nesta formação, Pedro Neves espera
contribuir para «quebrar a inércia terapêutica do médico e do doente» em relação à
SAOS, cujo tratamento, que é essencialmente não farmacológico, «obriga a uma
abordagem multidisciplinar e a um especial
empenho do médico e do doente na adesão
às terapêuticas». Assim, nesta terceira sessão do Curso, «será explicado qual o papel
da SAOS na HTA e no risco cardiovascular».

Em seguida, o orador vai focar-se no
diagnóstico, explicando as situações em
que se deve suspeitar desta síndrome,
quais os sinais e sintomas, que ferramentas estão disponíveis e que exames
solicitar para a sua confirmação ou exclusão. Por fim, Pedro Neves vai falar
sobre os métodos de tratamento, mostrando os benefícios de cada um, desde
os mais utilizados aos que estão em fase
experimental.
O orador refere ainda que tem a expetativa de que esta formação não seja unidirecional e promete gerir a sua intervenção de forma a auscultar as dúvidas e
as dificuldades dos formandos.

Hipertensão arterial em Pediatria
7

HOJE

HTA e risco cardiovascular em idade pediátrica e HTA na perspetiva do
cardiologista e do nefrologista pediátricos são os temas em análise na
mesa-redonda que decorre entre as 15h30 e as 17h00, na sala Neptuno.
Vanessa Pais
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S

ensibilizar os congressistas para a
importância do diagnóstico precoce da hipertensão arterial (HTA), de
acordo com as normas atuais da Direção-Geral da Saúde, é o objetivo da mesa-redonda intitulada «HTA em Pediatria», que
é moderada pelo Dr. José Carlos Marinho,
especialista em Medicina Geral e Familiar
(MGF) na Unidade de Saúde Familiar
Santa Joana, em Aveiro, e pelo Dr. Eduardo
Castela, diretor do Serviço de Cardiologia
Pediátrica do Centro Hospitalar e Univer-

sitário de Coimbra (CHUC). «Pretende-se
também estreitar relações entre a Medicina
Geral e Familiar e a Cardiologia Pediátrica»,
sublinha José Carlos Marinho.
«Como identificar a hipertensão na criança; qual o risco cardiovascular associado
e quais as particularidades do processo
aterosclerótico que conduz à doença hipertensiva» são algumas das questões
abordadas nesta mesa-redonda, de acordo
com José Carlos Marinho. Mas, porque é na
vida intrauterina que começa o risco cardio-

TEMAS E ORADORES
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«HTA e risco
cardiovascular em idade
pediátrica»: Dr.ª Paula
Martins, cardiologista
pediátrica no CHUC.
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«HTA na perspetiva
do cardiologista
pediátrico»: Dr. António
Pires, cardiologista
pediátrico no CHUC.

«HTA na perspetiva
do nefrologista
pediátrico»: Dr. António
Jorge, nefrologista no
CHUC.

Drs. Eduardo Castela
e José Carlos Marinho
vascular, nota Eduardo Castela, «esta será
também uma temática a explorar, dentro da
qual serão salientados os fatores de risco
cardiovascular familiares e não familiares».
Porque 90% dos casos de HTA em idade
pediátrica são de causa secundária, lembra
José Carlos Marinho, «esta será uma das
questões a focar, pois é a principal diferença
em relação à realidade da HTA nos adultos,
o que obriga a uma intervenção especializada no acompanhamento das crianças». Por outro lado, acrescenta Eduardo
Castela, «como a idade pediátrica vai até
aos 18 anos, há casos em que a abordagem
não difere muito da dos adultos».
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Hipertensão da bata branca e mascarada

A

hipertensão arterial (HTA) mascarada e a HTA da bata branca são dois subgrupos de uma entidade mais geral que é a HTA. Pelas suas particularidades, estes tipos de hipertensão merecem,
mesmo em termos das guidelines europeias de 2013, um tratamento e uma atenção especiais.
A HTA mascarada apresenta uma prevalência que ronda os 13% e afeta preferencialmente os jovens, o sexo masculino e os fumadores, sendo associada a um
esgotamento simpático e a perturbações barorreflexas. Deste modo, a MAPA
(medição ambulatória da pressão arterial) acaba por ser nuclear na deteção
desta entidade e AMPA (automedição da pressão arterial) também pode fazer
suspeitar da sua presença. O valor prognóstico da HTA mascarada é considerado
como igual ao da HTA em geral; daí a necessidade de ser objeto de tratamento.
Quanto à HTA da bata branca, a sua prevalência é semelhante e atinge especialmente os idosos, o sexo feminino e os não fumadores, sendo atribuída a uma maior
atividade simpática. A AMPA poderá ser uma alternativa de reconhecido valor em relação à MAPA. Em termos de prognóstico, este é mais discutível, o que torna a obrigatoriedade de medicar também mais discutível. Contudo, começa a haver maior
consciencialização sobre o impacto e o prognóstico da HTA da bata branca, o que
tem modificado o seu paradigma.
Em resumo, esquecer ou desvalorizar estas entidades, antes de mais e acima de tudo, é desconhecer ou desconsiderar a HTA como uma síndrome
multifatorial e multivetorial nas suas formas de apresentação.
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NOTA: O Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, cardiologista no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, profere a conferência «HTA da bata branca/
/HTA mascarada» entre as 17h30 e as 18h00, na sala Fénix 2.
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Microalbuminúria e função renal
na hipertensão arterial

HOJE

N

esta conferência, explorar-se-á a relação entre a albuminúria e a doença
renal no indivíduo hipertenso, começando por abordar o facto de haver, sem
dúvida nenhuma, uma relação biunívoca entre a hipertensão arterial (HTA)
e a doença renal crónica. A HTA contribui para o desenvolvimento da doença renal
crónica, que, por sua vez, aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de
doença cardiovascular no doente hipertenso, seja pela diminuição da taxa de
filtração glomerular, seja pela albuminúria.
Tentar-se-á ainda perceber qual o impacto da microalbuminúria e da diminuição da taxa de filtração glomerular enquanto marcadores de risco
para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Além disso, iremos
perceber o significado de risco do valor residual destes marcadores.
Ou seja, vamos analisar o que fica depois do tratamento e o que significa em termos de risco cardiovascular.
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NOTA: O Dr. Pedro Cunha, internista no Centro Hospitalar do Alto Ave/Hospital de Nossa
Senhora da Oliveira, em Guimarães, profere a conferência «Microalbuminúria e função
renal na hipertensão arterial», entre as 17h30 e as 18h00, na sala Neptuno.
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