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O 8.º Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global atingiu um número recorde
de inscrições – perto de 1 200. As razões deste sucesso prendem-se com a pertinência e a diversidade
dos temas, que abrangem todo o espetro do risco cardiovascular, e a apresentação de novidades, o
que cativa cada vez mais médicos de diferentes especialidades, nomeadamente da Medicina Geral e
Familiar.
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(à esq.) e o Dr. Mariano Pego (à dta.), os Profs. Jorge Polónia, Luís Martins e Agostinho Monteiro vão
uipoi uipoi
falar sobre os destaques e as novidades deste Congresso. Avançamos algumas das ideias que estes
líderes de opinião na área da HTA em Portugal vão partilhar com os congressistas. Pág.4

Normas de orientação e guidelines
na prática clínica
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que está publicado na literatura nacional e
internacional, sobretudo no que se refere
ao tratamento dos doentes». E continua:
«AS NOC publicadas com data anterior à
apresentação das guidelines da SEH de
2013 têm alguns pontos de índole científica
muito controversa (e mesmo em relação às
guidelines anteriores, de 2007 e 2009).»
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Diferença entre as NOC
e as guidelines europeias
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dr. josé nazaré

A quarta e última sessão do 3.º Curso de Pós-Graduação em Hipertensão
Arterial decorre entre as 9h00 e as 10h00, na sala Neptuno, e versa sobre
a utilização das Normas de Orientação Clínica da Direção-Geral da Saúde
e das guidelines da Sociedade Europeia de Hipertensão na prática clínica.
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Vanessa Pais

O

Dr. José Nazaré, chefe de serviço
de Cardiologia no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental/Hospital
de Egas Moniz, é o preletor do quarto módulo do 3.º Curso de Pós-Graduação em
Hipertensão Arterial (HTA). Esta formação tem por objetivo «fazer o enquadramento atual do que é mais recomendado
pela Sociedade Europeia de Hipertensão
[SEH], em termos das boas normas de atuação médica na avaliação e no tratamento
dos doentes com hipertensão arterial».
Lembrando que foram publicadas várias normas de diferentes entidades, versando temas comuns, o formador sublinha
a importância de «realçar o que é consensual, o que é controverso e, sobretudo, o
que tem uma base científica inquestionável

NotíciasDiárias
Ficha Técnica
NOTA: os textos
desta publicação
estão escritos
segundo as regras
do novo Acordo
Ortográfico.
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no contexto da prática clínica». Isto partindo
da perspetiva de que «a avaliação global do
doente com HTA deve ser rigorosa e objetiva, o risco cardiovascular global deve ter
objetivação precisa e os meios complementares de diagnóstico devem ser utilizados
de forma racional, sempre que a avaliação
e a monitorização clínica do doente aponte para a necessidade da sua prescrição».
Neste contexto, «as Normas de Orientação
Clínica [NOC] devem basear-se nas guidelines e em quaisquer outras publicações de
índole científica comprovada».
Infelizmente, considera José Nazaré,
«a vertente “aparentemente economicista”
das NOC, publicadas pela Direção-Geral
da Saúde [DGS], leva a que, por vezes,
estas não sejam exatamente adequadas ao
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Segundo José Nazaré, no que toca à classificação e definição da HTA, «são referidos nas NOC os pontos mais importantes, embora alguns sejam questionáveis,
como a periodicidade das medições, a
não sugestão dos meios auxiliares de
diagnóstico mais indicados nos diferentes contextos e a ausência de referência à
gravidade em função do contexto de risco
associado, apontando-se uma categorização da HTA em ligeira, moderada e grave,
que é desajustada da realidade atual».
Por sua vez, as guidelines da SEH têm
sido atualizadas frequentemente. «Na
publicação mais recente, de junho de
2013, foram introduzidos, pela primeira
vez e à semelhança do que acontece em
outras recomendações, os conceitos de
grau de recomendação e de nível de evidência em função do que é afirmado. Isto
revela um cuidado muito importante em
validar as diretrizes, no que se refere ao
valor dos estudos e ao impacto científico do tipo de publicação», destaca José
Nazaré. E acrescenta: «Muitas das referências mais relevantes estão baseadas
em grandes estudos aleatorizados e em
meta-análises que englobam milhares de
doentes de diferentes publicações.»
O quarto módulo do 3.º Curso de Pós-Graduação em HTA promete ser interativo
e com interesse, tanto para a Medicina Geral e Familiar como para a Medicina hospitalar. «Vai ser, seguramente, uma sessão
muito interessante e clarificadora do que
é a melhor prática clínica atual, no que se
refere ao diagnóstico e ao tratamento de
quem tem HTA», conclui José Nazaré.
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Sociedade Portuguesa de Hipertensão
Avenida Visconde de Valmor,
n.º 12, R/C Dto. A, 1000 – 291 Lisboa
Tel.: (+351) 217 960 097
Fax: (+351) 217 960 098
geral@sphta.org.pt
www.sphta.org.pt

Op
ini
ão

NotíciasDiárias
Papel da cronoterapia no controlo da pressão
arterial e na redução do risco cardiovascular

A

hipertensão arterial é um processo crónico que tem uma prevalência superior a 40% na população adulta, constituindo
um importante fator de risco cardiovascular e de doença renal. Perante a utilização habitual das medidas clínicas convencionais para o diagnóstico da hipertensão, numerosos estudos têm documentado que a pressão arterial (PA) durante
o sono é o preditor mais significativo de risco cardiovascular, sugerindo-se a sua utilização como objetivo terapêutico.
Nesse sentido, um bom número de ensaios clínicos com fármacos anti-hipertensores tem documentado diferenças relevantes em termos de eficácia na redução da PA, duração de ação, perfil de segurança e efeitos sobre o padrão circadiano da PA,
que dependem da hora e do dia da administração do fármaco (cronoterapia). Por exemplo, a ingestão de
inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) ou de antagonistas dos recetores da angiotensina (ARA) II ao deitar, em vez de ao levantar, reduz ainda mais a PA durante o sono, sem perda
de eficácia durante as horas de atividade.
Todavia, um número limitado de ensaios clínicos prospetivos avaliou o impacto do risco cardiovascular dos anti-hipertensores ingeridos ao deitar (Sist.-Eur, Sist.-China, HOPE, CONVINCE),
embora nenhum estudo tenha comparado o efeito com a mesma medicação ingerida ao levantar. A diferença em relação ao risco cardiovascular da ingestão de anti-hipertensores ao deitar
e ao levantar foi avaliada, pela primeira vez, no estudo MAPEC (Monitorização Ambulatória para
Predição de Eventos Cardiovasculares), que investigou prospetivamente se o tratamento
com pelo menos um fármaco anti-hipertensor ao deitar melhora o controlo da PA e
reduz o risco cardiovascular, comparando com a administração de toda a medicação
ao levantar.
Os doentes que ingeriram os fármacos ao deitar tiveram um rácio de eventos cardiovasculares significativamente menor do que os doentes tratados ao levantar (0,39;
IC 95% [0,29-0,51]; P<0,001). Estes resultados foram validados, com significado estatístico semelhante, nos subgrupos de muito alto risco cardiovascular, incluindo
doentes com hipertensão arterial resistente, diabetes e doença renal crónica.
De acordo com os resultados, o tratamento da HTA ao deitar melhora o grau
de controlo da PA em ambulatório e, aparentemente, reduz de forma significativa a morbilidade e a mortalidade cardiovasculares.
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NOTA: O Prof. Ramón Hermida, diretor do Laboratório de Bioengenharia e Cronobiologia da Universidade de Vigo, em Espanha, profere
a conferência «A cronoterapia para a melhoria do controlo da pressão arterial e redução do risco cardiovascular» entre as 10h00 e as
10h30, na sala Fénix 2.
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Um jantar musical

O jantar de encerramento deste Congresso foi abrilhantado por canto lírico e piano
(foto à esquerda). Com as vozes de Ivo Julião (baixo barítono) e Ana Loureiro (soprano), acompanhadas pelo pianista Tiago Nunes, foi retratada a história da hipertensão
arterial com música clássica, desde Claudio Monteverdi (século XVI) a compositores do
século XX. Foram interpretadas músicas de Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart,
Hernâni Torres (português), George Gershwin e Leonard Bernstein, entre outros.
No final da sobremesa, o ritmo mudou para a música dos anos 80. Cerca de 30 jovens
médicos iniciaram um flash mob e incitaram todos os convidados a dançar (foto dos
ensaios acima).
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Destaques e novidades do Congresso
2
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Dados novos sobre estudos recentes, colaboração entre diferentes especialidades e países, debate amplo sobre
os grandes tópicos da hipertensão arterial (HTA)… Estes são alguns dos aspetos que marcaram o 8.º Congresso
Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global. Os Profs. Luís Martins, Jorge Polónia e Agostinho
Monteiro antecipam alguns dos highlights que vão apresentar entre as 11h30 e as 12h30, na sala Fénix 2.
Luís Garcia
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10 anos de Summer School em Portugal, dia 20
«Apresentei um resumo da história da Hypertension Summer School
portuguesa, com referência ao percurso dos participantes, que tiveram oportunidade de estagiar em centros de referência e, em alguns
casos, estão a fazer doutoramento (um já concluiu). O Prof. Jöel
Menard afirmou que cumprimos quase todos os objetivos da
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Summer School e referiu os resultados do estudo PHYSA [Portuguese HYpertension and SAlt Study], que mostram o grande empenho da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão [SPH] no controlo da pressão
arterial [PA] e na redução do consumo de sal – algo que os franceses,
por exemplo, não conseguiram.» Prof. Agostinho Monteiro

Conferência Inaugural, dia 20, e Simpósio ESH/SPH, dia 22
«Em várias sessões, como a Conferência Inaugural do Prof. Alberto Zanchetti e o Simpósio da European
Society of Hypertension [ESH] com Sociedade Portuguesa de Hipertensão [SPH], foram comparadas as
novas guidelines da ESH/ESC [European Society of Cardiology], da American Society of Hypertension
com a International Society of Hypertension e do Eighth Joint National Committee.
Existem alguns pontos comuns, em termos
de alvos terapêuticos e algumas escolhas de
tratamento. Mas foi sugerido que as guidelines
europeias são as mais completas, porque, apesar
de terem uma componente prática mais difícil, são as que
conseguem abordar, de forma mais abrangente, os problemas desde o
diagnóstico à terapêutica.» Prof. Jorge Polónia

Sessão Magna SPH-APMGF, dia 21
«A discussão desta sessão, assente em casos clínicos, mostrou
como podem existir opiniões divergentes para o mesmo caso concreto, apesar de se utilizarem as mesmas guidelines. A gestão da
HTA deve ser sempre individualizada.» Prof. Agostinho Monteiro
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«Foi uma sessão muito participada e teve um modelo interessante,
que permitiu uma ampla discussão. Foram colocados problemas
reais e a assistência votou nas opções que viriam a ser a escolha
dos moderadores, o que denota um grande conhecimento relativamente ao diagnóstico e ao tratamento da HTA por parte dos
médicos da Medicina Geral e Familiar, que estavam em maioria
na assistência.» Prof. Luís Martins

NotíciasDiárias
Mesa-redonda «HTA resistente», dia 21
«Foram apresentados alguns casos (14 da zona Norte e outros 14 da
zona Centro) de desnervação renal no tratamento da HTA resistente, com resultados muito semelhantes: a pressão central melhorou,
mas, na pressão ambulatória, não se registaram diferenças estatisticamente significativas. Estes resultados não estão de acordo com o
que se previa e estamos, por isso, num período de reflexão, aguardando estudos maiores. Para responder à HTA resistente, fala-se
agora na estimulação do seio carotídeo, uma técnica que não era
muito utilizada, por ser invasiva, antes de surgir a tecnologia atual.»
Prof. Jorge Polónia
«O maior avanço recente foi o desenvolvimento de uma técnica muito
menos invasiva, uma espécie de pacemaker carotídeo, que me parece um bom caminho. Em Portugal, não há experiência com esta
técnica, mas apenas na desnervação renal, cujos resultados não são
tão bons como se esperava.» Prof. Luís Martins
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«Para responder à HTA resistente, é preciso continuar com as
soluções que já utilizámos na nossa prática clínica, fazer bem o
diagnóstico – pois existem muitos falsos casos de HTA – e escolher a
terapêutica adequada. O tratamento não pode ser igual para todos os
doentes.» Prof. Agostinho Monteiro
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Simpósio Luso-Húngaro, dia 21
«Foi apresentado um estudo húngaro, que incluiu milhares de
doentes, com dados interessantes sobre a relação entre a obesidade e a doença arterial periférica, que não se pensava que fosse tão forte. Também achei curiosos os dados do estudo húngaro com adolescentes, que mostra uma prevalência de HTA muito
inferior à portuguesa, sobretudo tendo em conta que a amostra
é muito semelhante à realidade nacional.» Prof. Luís Martins

Simpósio Luso-Brasileiro, dia 21

Mesa-redonda «Disfunção erétil», dia 22

«Foi apresentada a parte genética do estudo PHYSA, que, pela primeira
vez, identifica numa amostra de população a distribuição das diferentes
variantes genéticas de alguns genes que estão relacionados quer com a
HTA, quer com a hipersensibilidade ao sal. Pode haver uma relação de
risco aumentado com HTA em pelo menos dois desses genes, de risco
aumentado de sensibilidade ao sal noutros dois e de risco cardiovascular aumentado em mais dois. É possível utilizar o genótipo na estratificação de risco e na decisão terapêutica.» Prof. Jorge Polónia

5

«Foi salientada uma questão extremamente relevante: a
disfunção erétil [DE] é um importante marcador de risco
cardiovascular, podendo mesmo ser um primeiro sinal.
Por outro lado, foi sublinhada a dificuldade da escolha da
terapêutica para a DE num indivíduo hipertenso, sobretudo quando também está presente depressão, que pode ser
causa ou consequência da DE.» Prof. Agostinho Monteiro

Comunicações orais
«Numa das intervenções, foi apresentado um estudo de comparação do perfil da HTA ao longo das 24 horas em negros moçambicanos, que incluiu 1 200 habitantes em Portugal e Moçambique, evidenciando as diferenças entre a raça caucasiana e a
negra. Apesar de ser difícil comparar pessoas de regiões diferentes, segundo este estudo, há uma tendência clara para que
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a PA seja mais elevada e a pressão noturna tenha uma descida
inferior nos indivíduos de raça negra. Numa outra apresentação,
foi referido um estudo que demonstra as limitações na reprodutibilidade da monitorização ambulatória da pressão arterial
[MAPA] relativamente à definição da descida noturna da PA.»
Prof. Jorge Polónia
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Ampla participação e discussão aberta
«O balanço deste Congresso é extremamente positivo, com muita discussão e participação de médicos de várias especialidades, com destaque para
a Medicina Geral e Familiar.» Prof. Jorge Polónia
«Numa época de crise, em que quase todas as sociedades científicas têm
visto a participação nos seus congressos diminuir, o Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global continua a crescer, com a
participação de médicos de várias especialidades, o que demonstra o dinamismo da SPH.» Prof. Luís Martins
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Balanço do Congresso pela
Comissão Organizadora
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Na fila da frente: Dr.a Luísa Moreira, Dr. Fernando Pinto,
Prof. Mesquita Bastos e Dr.a Vitória Cunha
Na fila do meio: Dr.a Joana Neves, Dr. Rasiklal Ranchhod,
Dr.a Raquel Ferreira e Dr. Pedro Cunha
Na fila de trás: Dr. Tiago Adrega, Dr.a Clarinda Neves,
Dr. José Carlos Marinho e Dr. Pedro Damião
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e uma forma geral, o 8.º Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global correu
muito bem, superando mesmo as expetativas. O
esforço do Dr. Fernando Pinto e da Comissão Organizadora teve
frutos e refletiu-se no grande número de congressistas. Saliento
também o facto de a Sociedade Portuguesa de Hipertensão ter
disponibilizado a inscrição e a estadia aos internos que não tinham
apoio para participar no Congresso, bem como a presença de
cerca de 300 convidados estrangeiros.
As salas cheias comprovam o sucesso do Congresso e das
inovações que introduzimos, embora respeitando um modelo que já está consolidado. A este nível, destaco o 3.º Curso
de Pós-Graduação em Hipertensão Arterial. Sabíamos que esta
formação interessaria a muitos congressistas, mas não esperávamos uma adesão tão extraordinária. Um dos maiores desafios
da organização do Congresso foi a acreditação deste Curso pelo
European Board for Accreditation in Cardiology, que muito nos
honra. Foi um processo longo e complexo, que envolveu muita
documentação e cujo sucesso se deveu sobretudo ao trabalho da
Dr.ª Clarinda Neves e do Dr. Pedro Cunha.
Gostaria também de salientar o novo impulso dado ao Núcleo
de Internos da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (NISPH) e
o leque extraordinário de conferencistas. Não conheço outro país
europeu que reúna, num evento desta natureza, tantos membros
de sociedades científicas e médicos de diferentes nacionalidades.
É muito compensador verificar o reconhecimento do nosso trabalho também a nível internacional.» Prof. José Mesquita Bastos,
presidente da Comissão Organizadora

As melhores comunicações orais do Congresso

E

ntre as 10h30 e as 11h00, na sala
Fénix 2, são conhecidas as três melhores comunicações, sendo que a
vencedora será distinguida com o Prémio
Fernando Pádua. Dos cerca de 70 trabalhos submetidos para apresentação neste
Congresso, entre comunicações orais e pósteres, foram aceites perto de 60. O júri de
avaliação para atribuição do Prémio é composto pelos Drs. João Saavedra e Manuel
Carvalho Rodrigues. Ao verificar a qualidade de alguns dos trabalhos submetidos
sob a forma de póster, a Comissão Organizadora pediu aos autores que os transformassem em comunicações orais. «Foi com
grande satisfação que constatámos a qualidade destes trabalhos», sublinha Manuel
Carvalho Rodrigues.
Entre as especialidades que mais trabalhos submeteram, estão a Medicina
Interna, a Cardiologia, a Nefrologia e a
Endocrinologia. Embora o número de
apresentações de médicos de MGF tenha
aumentado em relação às edições anteriores deste Congresso, a maioria dos
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Drs. Manuel Carvalho Rodrigues e João Saavedra
abstracts são de médicos dos cuidados
de saúde hospitalares, que, de uma forma
geral, apresentaram trabalhos mais robustos e completos do ponto de vista científico. Apesar desta diferença, João Saavedra
entende que «a Sociedade Portuguesa de
Hipertensão [SPH] deve incentivar cada
vez mais os clínicos de Medicina Geral e
Familiar a apresentarem a sua casuística,
de forma correta, profunda e com cada vez
maior qualidade».

Manuel Carvalho Rodrigues destaca o facto de a investigação ser «muito mais difícil»
na MGF, dada a maior escassez de meios
para este efeito. Por isso, nos critérios de
avaliação das comunicações, a SPH tem em
conta o esforço colocado na qualidade do
trabalho e a sua área de origem. A avaliação final resulta de uma ponderação entre
a qualidade dos próprios abstracts e a nota
atribuída à apresentação das comunicações
pelos moderadores de cada mesa.

NotíciasDiárias

Congresso encerra
com Conferência
do Presidente
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A Conferência do Presidente é uma
novidade neste 8.º Congresso Português
de Hipertensão e Risco Cardiovascular
Global e vai versar sobre as novidades da
Sociedade Portuguesa de Hipertensão
(SPH). Não perca este espaço privilegiado
de comunicação entre a SPH e os
congressistas, que decorre entre as
12h30 e as 13h00, na sala Fénix 2.
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Vanessa Pais

C

om o objetivo de colocar os congressistas a par do trabalho desenvolvido e das próximas atividades
e projetos da atual direção da SPH, o seu
presidente, Dr. Fernando Pinto, profere
«uma conferência que visa aproximar todos
aqueles que são já uma presença assídua
na vida da SPH, independentemente do seu
estatuto de sócios». Esta ideia surgiu «da
necessidade de comunicar as atividades da
SPH aos congressistas e não apenas aos
sócios em sede de assembleia-geral», explica Fernando Pinto.
O objetivo é que «mais congressistas
se interessem pela vida e pela atividade
da SPH, que queiram tornar-se sócios ou,

pelo menos, colaboradores nas atividades
desenvolvidas ao longo do ano». Portanto,
esta conferência servirá também «para fazer
um balanço das decisões da atual direção
e a consequente atividade da SPH, bem
como para apresentar estratégias para os
próximos anos e despertar o interesse e a
vontade dos congressistas em tornarem-se,
também eles, responsáveis pela melhoria
do panorama da hipertensão arterial em
Portugal», destaca o presidente da SPH.
Por outro lado, serão apresentadas «algumas novidades sobre o panorama da HTA,
mas também sobre a SPH, transmitidas
em exclusivo durante este novo espaço do
Congresso». Esta é, de resto, uma inovação

que o presidente da SPH pretende manter
no Congresso do próximo ano, altura em
que esta conferência «servirá para fazer o
balanço do mandato 2013-2015 e, no fundo,
para esta direção prestar contas a todos os
congressistas».
Em relação ao futuro, Fernando Pinto
salienta que «esta é uma ideia que, ao verificar-se o seu sucesso, poderá ter continuidade, à semelhança do que tem acontecido
com outros projetos, atividades e estratégias da SPH». De facto, esta é uma questão
que o presidente da SPH considera muito
relevante, pois «um dos pontos-chave do
sucesso da SPH reside na complementaridade entre diferentes direções».

Atividades realizadas no âmbito do Dia Mundial da
Hipertensão 2013 (17 de maio);
Participação em duas audiências na Assembleia da
República, com os Grupos Parlamentares da Saúde e da
Economia, nas quais se procurou sensibilizar o poder
político para a necessidade de legislar um método que
permita aos consumidores escolherem os alimentos
de modo claro e informado, sobretudo relativamente à
quantidade de sal;
Divulgação dos dados do estudo PHYSA (Portuguese
HYpertension and SAlt Study);
Organização da edição de 2013 da Hypertension Summer
School da European Society of Hypertension, que decorreu
de 21 a 27 de setembro, no Porto;
Organização, em novembro de 2013, de uma reunião,
na sede da SPH e na delegação do Porto, para debater a
medição ambulatória da pressão arterial;
Colaboração com a Direção-Geral da Saúde na elaboração
de um documento sobre risco cardiovascular.
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MARCOS DA ATUAL DIREÇÃO
Passados:
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Futuros:
Campanha de sensibilização em diversos meios de
comunicação social, denominada «Eu Escolho», a lançar no
próximo Dia Mundial da Hipertensão (17 de maio);
Conseguir a obrigatoriedade de uma rotulagem simples,
com cores (verde, amarelo e vermelho), que possa
facilitar a interpretação das características dos alimentos,
principalmente em termos de quantidade de sal;
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Continuar a análise e divulgação dos dados do estudo
PHYSA;
Dinamizar iniciativas específicas para médicos em fase
de formação, particularmente dirigidas à Medicina Geral e
Familiar;
Estreitar laços com as sociedades internacionais e
aumentar a cooperação com alguns organismos nacionais;
Organização das comemorações dos 10 anos da SPH, no
próximo dia 24 de junho, com uma sessão clínica e uma sessão
solene para homenagear o trabalho dos que contribuíram para
o prestígio e dimensão atuais desta sociedade.
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