Notícias Diárias
9

º
.

Congresso Português
de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global

26 de fevereiro a 1 de março 2015

27

fevereiro

sexta-feira

Edição n.º 1

9.º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global | Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) | www.sphta.org.pt

European Board
for Accreditation
in Cardiology

Publicação de distribuição gratuita

Referências mundiais da
hipertensão reforçam elevado
nível científico do Congresso

Aceda à versão digital

Os Profs. Alberto Zanchetti e Peter Sleight (ao centro) são duas referências mundiais na área
da hipertensão arterial e voltam a marcar presença no Congresso da Sociedade Portuguesa de
Hipertensão (SPH). O Dr. Fernando Pinto, presidente da SPH (à esquerda), e o Dr. Pedro Cunha,
presidente da Comissão Organizadora (à direita), não escondem o orgulho de receber estes e
outros nomes incontornáveis da HTA além-fronteiras, contribuindo para o elevado nível científico
deste 9.º Congresso, que conta com quase 1 300 inscritos – um número recorde.
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Hipertensão em diferentes realidades
lusófonas
Conhecer o estado da arte e as
diferentes realidades da hipertensão
arterial e do risco cardiovascular
no Brasil, em Moçambique e em
Angola foi o principal objetivo do
Simpósio Lusofonia. Esta sessão
decorreu ontem e foi moderada
pelo Dr. Pedro Cunha, presidente
deste Congresso, e pelo Prof. José
Mesquita Bastos, chefe de serviço
de Cardiologia no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/Hospital
Infante D. Pedro, em Aveiro.
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A

por Marisa Teixeira

Dr. José Roberto Santos, Prof.ª Lucélia Magalhães e Prof. Albertino Damasceno

primeira intervenção esteve a cargo da Prof.ª Lucélia Magalhães,
cardiologista em Salvador, que
apresentou os dados mais atuais
sobre a epidemiologia dos fatores de risco cardiovascular no Brasil, incluindo a HTA. A oradora
começou por explicar que «estas problemáticas não são avaliadas de forma sistemática e
representativa da população brasileira». Isto
porque o único inquérito nacional concretizado neste âmbito – denominado Vigitel – relaciona-se com a vigilância dos fatores de risco e
a proteção das doenças crónicas.
O Vigitel realizou-se por via telefónica, entre 2006 e 2012, a residentes nas capitais dos
26 estados brasileiros e no Distrito Federal
(cerca de 2 000 adultos por cidade), com idade igual ou superior a 18 anos. Este inquérito
indicou, por exemplo, que 17,2% da população apresenta obesidade e 7,6% glicemia
superior a 110 mg/dl. No entanto, Lucélia
Magalhães chama a atenção para as «divergências de resultados em relação a outras
pesquisas», como o caso do projeto Corações do Brasil, realizado no ano de 2004, com

2 250 participantes de 74 cidades com mais de
100 000 habitantes. Neste caso, a taxa de
obesidade alcançou os 22% e a glicemia era
superior a 110 mg/dl em 8% da população.
«Outras investigações de base populacional realizadas em diferentes cidades mostraram também resultados bastante diferentes
do Vigitel. Num estudo que decorreu em
Ribeirão Preto, no ano de 2000, incluindo
1 456 doentes, a prevalência de hipertensão
arterial foi de 62%. Já noutro estudo realizado
em Salvador, em 1999 e 2000, com 1 800 indivíduos, a prevalência foi de 50%. Por seu turno, o Vigitel registou 23,5% de hipertensos»,
avançou Lucélia Magalhães. E acrescentou:
«Estas divergências podem ser explicadas
pela diferença de tempo das referidas pesquisas e, principalmente, pela forma de abordagem. Enquanto o inquérito Vigitel foi feito
por telefone, nas outras pesquisas foi medida
diretamente a pressão arterial do indivíduo,
sorteado aleatoriamente.»
Em suma, Lucélia Magalhães frisou que «é
necessário reduzir a mortalidade cardiovascular, que tem aumentado no Brasil, e reali-

Cenário da HTA na capital angolana

Abordando o tema «Hipertensão: uma pequena parte da realidade angolana», o Dr.
José Roberto Santos detalhou o quadro de HTA que vê todos os dias no local onde
exerce a função de cardiologista, na Clínica Sagrada Esperança, em Luanda. Nesta
unidade, realizaram-se, no ano passado, 210 775 consultas externas e «a HTA foi
responsável por cerca de 15 871 consultas, representando, isoladamente, cerca de
7,5% do total de consultas». De acordo com este especialista, se se tiver em conta
o número de doentes com acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal e
insuficiência cardíaca (cujo fator de risco cardiovascular mais frequente é a HTA) e
uma grande parte dos doentes com diabetes mellitus tipo 2 (que apresentam também
esta condição), percebe-se que, «de facto, a HTA é um dos maiores contribuidores
isolados para a morbilidade e a mortalidade». Esta realidade foi também patente
nos 12 103 internamentos registados em 2014 na Clínica Sagrada Esperança.

zar inquéritos populacionais sistemáticos,
representativos e apartidários, para entender
melhor o perfil epidemiológico do país com
toda a sua grandeza territorial, diversidade
sociocultural e imensas desigualdades».

Transição epidemiológica em África
«Nos países africanos, durante muitos anos,
as doenças transmissíveis e relacionadas
com a pobreza predominavam no padrão
epidemiológico. Recentemente, o processo
de rápida urbanização acompanhado por
uma mudança radical dos hábitos de vida
fez surgir novos fatores de risco até há
pouco tempo praticamente desconhecidos.» Estas são palavras do Prof. Albertino
Damasceno, docente na Faculdade de
Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, que falou nesta sessão
sobre a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em Moçambique, onde está a
ocorrer uma transição epidemiológica que,
de resto, se verifica em praticamente todo o
continente africano.
Assim, «a cada vez maior prevalência de fumadores, o aumento do consumo de álcool
e de sal, uma vida mais sedentária e a maior
prevalência de HTA, obesidade e diabetes
tipo 2 trouxeram à ribalta manifestações
clínicas anteriormente não conhecidas ou
raras». Outra questão preocupante relacionase com o facto de estas «novas» doenças se
associarem às anteriormente existentes,
como a sida, sobrecarregando os exíguos
serviços de saúde. «O desafio para o futuro
é enorme. A importância da prevenção primária destas novas patologias é fundamental
para evitar o colapso do sistema nacional de
saúde», rematou Albertino Damasceno. ND

OPINIÃO

Alvos terapêuticos
individualizados
para cada doente

A

Dr.ª Luísa Moreira
Internista no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em Santa Maria
da Feira | Preletora da Sessão 1 do Curso de Pós-Graduação em HTA «Treat to Target: Quais são os alvos
terapêuticos na HTA, diabetes e dislipidemia em diferentes populações-alvo?», que decorreu ontem

maioria dos doentes apresenta
mais do que um fator de risco
para doença cardiovascular
devendo, por conseguinte, a
abordagem do médico ser multidisciplinar.
A primeira fase da avaliação deve consistir
na identificação dos fatores de risco, deteção de lesões de órgãos-alvo instaladas
e de eventos eventualmente já ocorridos,
de forma a classificar os doentes de acordo com o nível de risco cardiovascular. Em
função desta caracterização deveremos
estabelecer alvos terapêuticos individualizados para cada doente de acordo com as

recomendações internacionais. No primeiro
módulo do 4.º Curso de Pós-Graduação
em Hipertensão Arterial (HTA), fez-se uma
revisão dos alvos terapêuticos para a HTA,
a diabetes e a dislipidemia nas diferentes
subpopulações, assim como uma referência muito breve à forma proposta para os
atingir.
O alvo de pressão arterial (PA) sistólica
<140 mmHg é recomendado em todos os
doentes – sendo de considerar, eventualmente, <130 mmHg no doente com doença
renal crónica e 140-150 mmHg na maioria
dos idosos. A PA diastólica <90 mmHg é

proposta para todos os doentes, exceto nos
diabéticos (nestes propõe-se <85 mmHg).
O alvo do controlo glicémico no diabético é
uma hemoglobina glicada (HbA1c) de 7,0%.
Nos doentes de risco cardiovascular muito
alto, é proposto o valor de colesterol LDL
<70 mg/dl; nos de alto risco <100 mg/dl e
nos de moderado risco <115 mg/dl. A antiagregação tem indicação sempre no âmbito
da prevenção secundária e poderá ser ponderada em termos de prevenção primária
no doente com redução da taxa de filtração
glomerular estimada e no doente de alto risco cardiovascular. ND
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Curso Prático de Ecografia Cervical
Um momento do Módulo de
Ecografia Cervical, que decorreu ontem, com a aplicação
prática dos conhecimentos
de ecocardiografia transtorácica. «Um dos pontos fortes
deste curso alicerça-se na sua
abordagem hands on e em
ambiente descontraído, de
modo a perimitir uma visão
pragmática e dirigida da ecoscopia cardíaca, que é pertinente para a prática clínica
dos formandos», frisa o
Dr. Tiago Adrega, um dos formadores (na foto, a explicar a
execução da técnica).
Ficha Técnica
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Novidades no tratamento da HTA em 2015

Dr. José Alberto Silva

Prof. Peter Sleight

Prof. Fernando Pádua*

Tratamentos não farmacológicos inovadores ou com avanços recentes, como a desnervação renal e a estimulação dos barorrecetores no seio carotídeo, estiveram ontem em discussão, no simpósio «Alternativas no tratamento da HTA em 2015». No entanto, as respostas farmacológicas não foram esquecidas, nomeadamente a
associação de um bloqueador dos canais de cálcio com um diurético.

N

por Luís Garcia
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a primeira metade do século XX,
antes do aparecimento das
terapêuticas farmacológicas,
os doentes com hipertensão
arterial (HTA) mais grave eram tratados cirurgicamente com uma técnica agressiva – a
simpatectomia lombar. Este procedimento
tinha elevada morbilidade, mas diminuía
significativamente a mortalidade, apesar
de só baixar a pressão arterial em cerca
de metade dos doentes, como recordou o
Dr. José Alberto Silva, diretor da Unidade de
Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos/
/Hospital Pedro Hispano.
Com a sucessiva introdução de fármacos
eficazes no tratamento da HTA e com a melhoria significativa, ao longo do tempo, da
sua duração de ação e da sua tolerabilidade,
a simpatectomia lombar foi abandonada
em definitivo na segunda metade do século
passado. «Apesar do seu uso criterioso, ainda há um número significativo de doentes
que não tem a sua pressão arterial controlada sob medicação com, pelo menos, três
fármacos de grupos diferentes (sendo um
deles um diurético) nas suas doses maximamente toleradas», acrescentou José Alberto
Silva.
Para estes doentes, «o único avanço
terapêutico encontrado nos últimos anos foi
a desnervação simpática renal, que é nada
mais do que uma refinação menos invasiva
e com muito menos morbilidade da clássica
simpatectomia lombar». Foram publicados
dois importantes estudos (Symplicity 1 e 2),
que atestaram a eficácia desta técnica, e um
outro (Symplicity 3), cujos resultados ficaram

aquém dos esperados. Em Portugal, vários
centros realizam a desnervação simpática
renal e já foram publicados alguns resultados. Nesta sessão que decorreu ontem, foram discutidos temas como o estado da arte
desta técnica, os desenvolvimentos previstos para o futuro e os doentes para os quais
está reservada.
O Prof. Peter Sleight, cardiologista no John
Radcliffe Hospital, em Oxford, no Reino Unido, também abordou a desnervação renal,
um procedimento «que envolve a destruição elétrica repetida dos nervos (na camada
adventícia da artéria renal) em descargas
sucessivas». Admitindo que os resultados
negativos do estudo Symplicity 3 geraram
a necessidade de reavaliar a técnica, Peter
Sleight justifica estes dados com o facto de
muitos dos centros que participaram no ensaio terem uma experiência prévia reduzida
com este método e, em muitos casos, terem
inscrito poucos doentes. «Análises posteriores mostraram que os centros com poucas
tentativas de ablação obtiveram piores resultados do que aqueles que usaram uma
técnica mais agressiva», afirmou.

Associação de amlodipina
com indapamida

ropeias de 2013. «Esta associação pode ser
particularmente relevante no tratamento da
hipertensão nos idosos, com vista a melhorar o controlo da pressão arterial sistólica»,
sublinhou.
Assim sendo, a combinação fixa de amlodipina com indapamida, recentemente
introduzida na prática clínica, assume-se
como uma abordagem terapêutica alternativa no tratamento da HTA. «Dentro da classe
dos diuréticos e dos bloqueadores dos
canais de cálcio, a indapamida e a amlodipina destacam-se por terem sido vastamente estudadas num número considerável
de estudos aleatorizados relevantes», afirmou Krzysztof Narkiewicz.
Uma das vantagens desta associação é o
facto de ter demonstrado uma eficácia na
pressão arterial de 24 horas e de ser neutra
ao nível metabólico. «Os ensaios clínicos
mostraram claramente que a combinação
de amlodipina e indapamida provoca maior
redução e melhores taxas de controlo da
PA do que a monoterapia. Além disso, estes
dois fármacos reduzem a lesão dos órgãos-alvo, previnem complicações cardiovasculares, em particular acidente vascular cerebral e reduzem a mortalidade cardiovascular
e global», concluiu este orador. ND

O Prof. Krzysztof Narkiewicz, investigador
no Departamento de Medicina de Gdansk,
na Polónia, falou em seguida sobre outra alternativa no tratamento da HTA – a
associação de um bloqueador dos canais de
cálcio com um diurético. Segundo este especialista, os benefícios desta combinação
são bem conhecidos, suportados em vários
ensaios clínicos e referidos nas guidelines eu-

*Embora tenha colaborado com o Notícias Diárias
para este artigo, devido a condições atmosféricas, o
Prof. Krzysztof Narkiewicz não pôde comparecer na
sessão. O Prof. Fernando Pádua tomou o seu lugar,
abordando a importância de uma Medicina preventiva.
Este cardiologista aproveitou para informar que está a lançar um projeto internacional, que envolve um milhão e
300 mil rotários de todo o mundo. O objetivo é combater
«o desafio do 3.º milénio»: as doenças cardiovasculares.

Novidades e prioridades no combate à HTA
Na sessão solene de abertura deste
9.º Congresso de Hipertensão e
Risco Cardiovascular Global, o
Dr. Pedro Cunha apresentou o
Projeto Lusofonia, uma novidade
que pretende unir esforços no
combate à HTA nos vários países
de expressão portuguesa. A
«necessidade urgente» de legislar
a obrigatoriedade de os rútulos
dos alimentos alertarem para as
quantidades de lípidos, açúcar e
sal foi sublinhada por todos os
intervenientes.
por Marisa Teixeira

O

Dr. Pedro Cunha, presidente da
Comissão Organizadora deste Congresso, foi o primeiro a
intervir na sessão de abertura
e começou por sublinhar o «relevante papel» das comissões organizadoras de todos
os congressos passados, agradecendo-lhes,
pois «são igualmente responsáveis por
tudo o que de bom se conseguiu atingir
neste Congresso». O facto de esta reunião
científica ter sido, pela primeira vez, totalmente acreditada pelo European Board of
Accreditation in Cardiology (EBAC), com a
atribuição de 8 créditos de formação médica contínua, de acordo com os critérios
do European Accreditation Council for
Continuing Medical Education (EACCME),
da European Union of Medical Specialists
(UEMS, na sigla original em francês) foi outro ponto que Pedro Cunha fez questão de
evidenciar.

Dr. Francisco George (diretor-geral da Saúde), Dr.ª Maria Antónia Almeida Santos (presidente da Comissão Parlamentar de
Saúde), Dr. Fernando Pinto (presidente da SPH), Dr. José Santos (representante do bastonário da Ordem dos Médicos) e Dr.
Pedro Cunha (presidente da Comissão Organizadora do Congresso)

O Projeto Lusofonia, que visa unir esforços no combate à HTA nos vários países
de língua oficial portuguesa, é outra das
grandes novidades deste Congresso que,
também pela primeira vez, «está a ser
transmitido, em tempo real, para mais de
400 congressistas de cidades onde se fala
a língua portuguesa, em três continentes:
Salvador da Bahia, Goiânia, São Paulo e Rio
de Janeiro (Brasil), Luanda (Angola) e Maputo (Moçambique).

Prioridade à rotulagem clara
dos alimentos
«Um em cada três portugueses pode morrer de HTA. Portanto, temos de fazer mais
para combater esta patologia.» Estas foram
palavras da Dr.ª Maria Antónia Almeida
Santos, presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, que também esteve presente
na mesa da sessão de abertura. Esta repre-

sentante governamental referiu ainda que a
entidade de que é responsável está a «trabalhar no sentido de que a sinalização nos
rótulos dos alimentos avance, porém, ainda
não existem consensos».
Esta questão foi também abordada pelo
Dr. Francisco George, diretor-geral da Saúde:
«Temos de avançar com este sistema de cores, equivalentes às de um semáforo, para os
portugueses identificarem mais facilmente
a interpretação da quantidade de sal, gorduras e açucares nos alimentos. O objetivo
é diminuir os anos de vida potencialmente
perdidos e a mortalidade precoce». De
acordo com este responsável, «em média,
anualmente, 23 000 portugueses morrem
sem completar os 70 anos». Esta é uma triste realidade, que se cruza com o flagelo da
HTA, visto ser «a causa das causas de muitas
mortes antes do tempo, tratando-se de uma
epidemia difícil de controlar». ND

Vitalidade da SPH

Este é o último Congresso com o Dr. Fernando Pinto como presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), que
fez questão de agradecer, na sessão solene de abertura, aos organizadores deste 9.º Congresso, caracterizando-os como
«a prova da vitalidade da SPH» e assegurando ser «a certeza de que esta sociedade científica vai continuar a crescer e a
renovar-se». «Este é o culminar das comemorações do 10.º aniversário da SPH, que homenageiam os que contribuíram
para a sua criação, crescimento e maioridade bem patente na notoriedade que atingimos, não só entre pares, mas também
nas parcerias com sociedades nacionais e internacionais», afirmou Fernando Pinto, perante uma sala cheia.
Ao longo de uma década de existência, a SPH tem procurado também chegar ao público em geral, o que tem surtido
efeitos, pois um quarto dos portugueses afirmam ter mudado os seus hábitos alimentares em relação ao consumo de sal,
de acordo com o último inquérito levado a cabo pela SPH em dezembro de 2014. Os restantes resultados ficarão «no
segredo dos deuses» até à Conferência do Presidente, que decorrerá no domingo, na qual Fernando Pinto vai divulgar
mais informação. À semelhança de outros oradores, este responsável salientou também a real importância do sistema de
cores nos rótulos dos produtos alimentares, tendo ainda acrescentado outra temática que deve ser alvo de discussão em
Portugal: «A comparticipação de fármacos anti-hipertensores deve ser uma prioridade.»
27 de fevereiro de 2015
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Importância das meta-análises
na abordagem da HTA

O Prof. Alberto Zanchetti, docente e investigador no Centro de Fisiologia Clínica e Hipertensão da Universidade de Milão, em Itália, foi,
mais uma vez, o orador convidado para a Conferência Inaugural, que
decorreu ontem. «Como podem as meta-análises apoiar a abordagem
de problemas não resolvidos da terapêutica anti-hipertensora?» foi a
questão que deu o mote à sua palestra.
por Marisa Teixeira
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A

apresentação de Alberto Zanchetti focou-se, essencialmente,
em meta-análises que agruparam 68 ensaios clínicos randomizados e controlados sobre a diminuição da
pressão arterial (PA), realizados entre 1966
e 2013 e cujos resultados «influenciarão as
guidelines publicadas num futuro próximo».

Uma das conclusões destes estudos relaciona-se com o facto de «os principais eventos
cardiovasculares e a morte serem significativamente reduzidos com a terapêutica antihipertensora e a sua diminuição ser proporcional à redução da PA sistólica, diastólica e
de pulso».
Este investigador avançou também que
«todas as classes de fármacos anti-hipertensores diminuem significativamente os
acidentes vasculares cerebrais e os eventos
cardiovasculares, o que apoia a ideia de que
a redução destes eventos se deve à diminuição da PA per se». Foi comprovado que «os
outcomes cardiovasculares são significativamente reduzidos em ensaios clínicos
randomizados e controlados com valores
médios de PA sistólica e diastólica nos vários

estádios de HTA, sem diferença significativa
entre os mesmos».
Por outro lado, Alberto Zanchetti salientou: «Os riscos cardiovasculares da maioria
dos principais outcomes cardiovasculares
também diminuíram com o tratamento anti-hipertensor em ensaios de fase I com risco
cardiovascular baixo/moderado. E comprovou-se que baixar a PA sistólica para menos
de 140 mmHg poderá diminuir todos os tipos de outcomes cardiovasculares e a mortalidade.» Este orador destacou ainda o facto
de ter ficado demonstrado que «a terapêutica anti-hipertensora leva a maior redução
do risco absoluto quanto mais elevado for o
nível do risco cardiovascular», mas que este
«está também associado a maior risco absoluto residual». ND

Sensibilizar as crianças para estilos de vida saudáveis

A

comissão organizadora deste 9.º Congresso, em parceria com
a Nutriventures, convidou cerca de 150 alunos, entre os 7 e 10
anos de idade, de três escolas de Albufeira, para participarem
em atividades promotoras de estilos de vidas saudáveis. Ontem, na sala
Gemini, as crianças dançaram, assistiram ao episódio «Sal, sol e suor» da
série de animação «Nutriventures» e participaram em dois jogos.
Num dos desafios, enlaçados por um elástico, tinham de apanhar
bolas e encestá-las, exceto as que simbolizavam o sal;
noutro tinham de identificar várias ervas aromáticas pelo cheiro, com a mensagem de que
estas podem dar sabor aos alimentos, substituindo o sal. No final, as crianças dançaram
novamente ao som da música dos seus heróis e
receberam um brinde alusivo aos desenhos animados da Nutriventures.
Para a SPH a realização destas ações junto da comunidade local é
importante. A Dr.ª Clarinda Neves, uma das organizadoras desta iniciativa (a par do Dr. Pedro Neves e da Dr.ª Paula Felgueiras) referiu
que, «nos últimos anos, o foco tem estado nos mais novos, pois é
mais fácil incutir-lhes boas práticas e, por intermédio deles, alterar
os hábitos das famílias». Fazendo o balanço desta iniciativa, a responsável afirmou: «As crianças divertiram-se muito e aprenderam questões relevantes de saúde. O facto de já conhecerem os personagens
da série ajudou, pois ficaram bastante entusiasmados.» ND

hoje
OPINIÃO

Analisar a evidência
dos artigos científicos

A

leitura crítica de artigos científicos é hoje uma aptidão
fundamental, que permite ao
profissional de saúde fazer
um juízo crítico consistente acerca da
evidência gerada. Nesta sessão NISPH –
Curso de Introdução à Investigação Clínica, será apresentada uma ferramenta
estruturada, que poderá ser utilizada na
avaliação da evidência gerada por um ensaio clínico aleatorizado. Esta ferramenta
divide-se em três partes, pressupondo
que sejam respondidas três questões
fundamentais:

Prof. Luís Alves
Médico na Unidade de Saúde Familiar Santo André de Canidelo, em Gaia | Preletor da sessão
do Curso de Introdução à Investigação Clínica subordinada ao tema «Como ler e a avaliar
a evidência de um artigo científico», que decorre entre as 8h00 e as 9h00, na sala Neptuno

1. Será o estudo válido?
O primeiro passo é decidir se o estudo foi imparcial, avaliando a sua qualidade metodológica. A amostra, a intervenção, o comparador
e os resultados estão claramente definidos? A
intervenção foi adequadamente aleatorizada? Houve perdas no seguimento?

2. Quais são os resultados?
Se decidirmos que o estudo é válido, vale a
pena analisar os seus resultados. Serão estes
resultados clinicamente relevantes? O grupo experimental apresenta um resultado
significativamente melhor, em comparação

com o grupo de controlo? Qual o grau de incerteza dos resultados, expresso sob a forma
de valor de p ou intervalo de confiança?

3. Os resultados são úteis?
Depois de se ter chegado à conclusão de
que a evidência do estudo em causa é válida
e relevante, é necessário questionar e avaliar de que forma esta evidência poderá ser
aplicável na prática clínica. A este propósito,
deverá ser colocada a seguinte questão: serão as características da população estudada
semelhantes às da população na qual a
evidência será aplicada? ND
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OPINIÃO

Antiagregação com ácido
acetilsalicílico nos diabéticos
Dr.ª Paula Alcântara
Internista no Centro Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria | Preletora na Sessão 2 do
Curso de Pós-Graduação em HTA «Treat to target: Quais são/como atingir os alvos de prevenção
primária/secundária e redução do risco cardiovascular global?», que decorre entre as 11h00 e
as 12h00, na sala Neptuno

C

om o intuito de tornar esta sessão atrativa e dinâmica, como
tem sido apanágio do Curso de
Pós-Graduação em HTA, será utilizado o habitual sistema de televoto. No
início, colocar-se-ão duas ou três questões
que serão repetidas no final, com o propósito de averiguar se a lição foi bem transmitida e ficou bem apreendida. Uma das
principais mensagens que pretendo destacar está relacionada com uma novidade
relativa à utilização do ácido acetilsalicílico
(AAS) como antiagregante plaquetário
nos doentes com diabetes mellitus tipo 2.
Esta informação foi publicada em janeiro
passado, nas guidelines da American Diabetes Association (ADA).

Embora continue controverso quando
começar a antiagregação em prevenção
primária, parece consensual que em diabéticos, tal como na população em geral, com risco elevado (>10% a 10 anos)
os benefícios da antiagregação superam
os riscos do seu uso. Com risco elevado
encontram-se todos os homens com mais
de 50 anos e mulheres com mais de 60
anos, com diabetes e outro fator de risco
cardiovascular associado. Indivíduos com
menos de 40 anos com baixo risco (risco
a 10 anos de 5%) não têm indicação para
antiagregação. Sobra-nos aquele grande
grupo com risco intermédio, em geral com
idades inferiores e outros fatores de risco
associados, em que se pede ao médico

para analisar caso a caso o início ou não
de antiagregação.
Outra das questões pertinentes que convém relembrar e sublinhar, embora não
seja nada de novo, diz respeito aos fatores
de risco: é preferível ter vários meio controlados do que um bem controlado. Por
exemplo, se um doente estiver com a HTA
controlada, mas com a dislipidemia ou a
diabetes completamente fora de controlo,
na prática, não modificámos o risco deste
doente. Merece especial enfâse a modificação dos comportamentos de risco/estilo
de vida, pois é a principal arma para diminuir o risco cardiovascular de forma eficaz
e económica. Em conclusão, devemos «atacar em todas as frentes». ND
27 de fevereiro de 2015

HOJE

Novas perspetivas diagnósticas e terapêuticas
DR

DR

Prof. Ákos Koller e Prof. Csaba Farsang

Prof. Alexander Alföldi

Prof. Zoltán Járai

Dr. Ferenc Együd

Os resultados de ensaios clínicos e de programas que apontam para novas perspetivas diagnósticas
e terapêuticas em várias frentes da HTA dão o mote ao Simpósio Luso-Húngaro, que decorre entre as 9h00
e as 11h00, na sala Fénix 3.

F

por Ana Rita Lúcio
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ruto da «ligação muito forte» entre
as Sociedades Portuguesa (SPH)
e Húngara de Hipertensão (SHH)
e das semelhanças geográficas,
demográficas e de casuística entre os dois
países, este ano, o Congresso Português de
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global
volta a acolher o já habitual Simpósio Luso-Húngaro. A sessão conta com a moderação
do Dr. Fernando Pinto, presidente da SPH, e
do Prof. Csaba Farsang, presidente honorário
vitalício da SHH.
O também professor no St. Imre University Teaching Hospital, em Budapeste, vai
ainda discorrer sobre o tema «O que aprendemos e o que não aprendemos com os
ensaios clínicos». «Atravessamos a era da
Medicina baseada na evidência. Contudo,
o que muitos autores apresentam como
“evidência” nem sempre é validada por
outros autores. Se olharmos com atenção
para alguns artigos científicos, descobrimos vários problemas com o desenho dos
ensaios, o controlo com placebo, a randomização dos doentes, as comparações entre diferentes grupos de doentes e as doses
dos fármacos alvo de investigação», explica
Csaba Farsang.
Ao Prof. Zoltán Járai, secretário-geral da
SHH, cabe apresentar os resultados do Programa ERV, promovido por esta Sociedade,
com o objetivo de despistar a presença de
doença arterial periférica (DAP) em doentes hipertensos, calcular a prevalência desta
patologia nesse mesmo grupo e avaliar o
valor prognóstico do índice tornozelo-braço
(ITB) na população hipertensa. De acordo
com este especialista em Medicina Interna,

o Programa ERV revelou que «a deteção da
DAP através da medição do ITB torna mais
eficaz a identificação do risco em doentes
com pressão arterial [PA] elevada».
Já os «avanços recentes» no que toca à HTA
endócrina vão ser postos em evidência pelo
Prof. Alexander Alföldi, docente no Metabolic
Center do St. Imre University Teaching Hospital, em Budapeste. Este especialista adianta,
desde logo, que o aldosteronismo primário
(AP) surge como «a mais prevalente das formas mais identificáveis e potencialmente
curáveis de HTA». Essa perceção, por seu turno, é responsável «por um incremento considerável da taxa de deteção» e por chamar
a atenção para «descobertas importantes
sobre as suas causas e consequências». «A
mais importante dessas descobertas é a
constatação de que o AP está associado à
morbilidade renal e cardiovascular.»
Em seguida, toma a palavra o Prof. Ákos
Koller, docente no Departamento de Fisiologia da New York Medical College, para abordar os danos da HTA e do envelhecimento
nos mecanismos de autorregulação cerebral. Frisando que «a regulação adequada da

Números

• 14,4% do total de 21 892
doentes hipertensos avaliados pelo
Programa ERV (na Hungria) foram
diagnosticados com doença arterial
periférica (DAP)
• 15,6% dos doentes foram
diagnosticados com DAP borderline
(índice tornozelo-braço entre 0.91
e 1.0)

circulação cerebral é da máxima importância», este especialista sublinha que a mesma consiste em «assegurar que os tecidos cerebrais são irrigados com um fluxo sanguíneo
constante, mesmo se a PA sistémica se alterar
significativamente». Para tal, a PA média deve
situar-se entre 50 e 150 mmHg.
«A hipertensão amplia as respostas miogénicas constritoras através da regulação
ascendente da produção de ácido 20-HETE
(produto do citocromo P450).» Citando estudos recentes com ratos, Ákos Koller afirma
que, «curiosamente, ficou demonstrado que
os mecanismos de constrição reduzem com
a idade». «Portanto, devido à HTA e à idade, o
enfraquecimento dos mecanismos de constrição faz com que a PA elevada atinja a microcirculação, o que pode causar rutura da barreira
sangue-cérebro, desenvolvimento de demências e AVC hemorrágico», conclui este orador.
A sessão encerra com a intervenção do
Dr. Ferenc Együd, product manager na companhia farmacêutica húngara Gedeon
Richter, que vai falar sobre os «10 anos de
experiência clínica com a combinação de
dose fixa amlodipina/lisinopril». Com base
em dados que sugerem que «o lisinopril
pode ter uma resposta metabólica superior a
outros antagonistas dos recetores da angiotensina, este orador defende que a molécula tem «um papel de relevo» no tratamento
de hipertensos com diabetes, insuficiência
renal ou disfunção hepática». E acrescenta:
«Há ensaios clínicos nos quais a combinação
de dose fixa amlodipina/lisinopril se revelou
superior à combinação de dose fixa enalapril/
/hidroclorotiazida, em termos de valores de
PA e parâmetros renais.» ND

Casos clínicos comuns,
mas nem sempre consensuais
A Sessão Magna da Sociedade
Portuguesa de Hipertensão (SPH)
com a Associação Portuguesa
de Medicina Geral e Familiar
(APMGF), que decorre entre
as 9h00 e as 10h30, na sala
Neptuno, pretende discutir vários
casos clínicos comuns na prática
clínica diária, mas que levantam
perspetivas diferentes na sua
resolução. O objetivo é gerar um
debate entre a assistência, os
comentadores e os moderadores,
que também não conhecem
antecipadamente os casos que vão
ser apresentados.
por Sofia Cardoso

Dr. José Carlos Marinho, Dr. Pedro Damião, Dr. Tiago Maricoto, Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, Prof. Agostinho Monteiro
e Prof. José Mesquita Bastos

sta sessão conjunta entre
a SPH e a APMGF é já um
“clássico” no Congresso
Português de Hipertensão
e Risco Cardiovascular Global», começa por
afirmar o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues,
secretário-geral da SPH e um dos moderadores da sessão. Nas palavras deste cardiologista no Centro Hospitalar Cova da Beira/
/Hospital Pêro da Covilhã, o painel de oradores integra especialistas «de alto gabarito científico», que tornarão a discussão e a
orientação dos casos clínicos apresentados
«mais estimulante e com uma responsabilidade acrescida».
A moderar este debate interativo (com televoto) estará também o Dr. Pedro Damião,
médico no Centro de Saúde de Aveiro e organizador desta sessão. «O objetivo é debater
casos comuns, mas para os quais poderá existir mais do que uma solução correta. Trata-se,
portanto, de casos-fronteira ou de exceção»,
refere este especialista.
O Prof. José Mesquita Bastos (chefe de
serviço de Cardiologia no Centro Hospitalar
do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro,

em Aveiro), o Prof. Agostinho Monteiro (internista e docente jubilado da Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto) e o
Dr. José Carlos Marinho (médico na Unidade
de Saúde Familiar Santa Joana, em Aveiro)
são os três oradores desta sessão conjunta.

«E

«Serão apresentados
casos algo polémicos,
que podem suscitar
dúvidas quanto à melhor
decisão a tomar e trazer à
discussão os pressupostos
de aplicação de algumas
normas de orientação»
Dr. Pedro Damião

Casos clínicos «surpresa»
Outra característica peculiar deste debate é
a apresentação de casos clínicos que também são uma «surpresa» para os oradores.

Os especialistas que vão comentar os casos
clínicos ficarão a conhecê-los no mesmo
momento que a audiência. «O fator-surpresa
é essencial para que esta sessão seja dinâmica e interativa», frisa Pedro Damião.
Ao longo do debate, serão apresentados
«casos algo polémicos, que podem suscitar
dúvidas quanto à melhor decisão a tomar e
trazer à discussão os pressupostos de aplicação de algumas normas de orientação»,
antecipa Pedro Damião. No fundo, o objetivo é analisar «outras variáveis importantes,
que podem levar a uma opção diferente do
que é suposto», acrescenta o organizador da
sessão.
O Dr. Tiago Maricoto, interno de Medicina
Geral e Familiar (MGF) na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Aveiro
e membro da Direção Nacional da APMGF,
que também vai moderar este debate, frisa
a sua importância: «A articulação que existe
entre a SPH e a APMGF é fundamental e é
reforçada, anualmente, nesta Sessão Magna
conjunta, que tem contribuído para a excelência dos cuidados prestados aos doentes
hipertensos.» ND

Papel da MGF na gestão da HTA

Segundo Tiago Maricoto, a Medicina Geral e Familiar (MGF) é a especialidade que tem mais contacto com a HTA e que
maior responsabilidade assume no seu controlo em Portugal. «Não só por representar uma enorme massa profissional
da rede de cuidados de saúde, mas também porque a MGF aborda o doente hipertenso de forma holística», justifica
este representante da APMGF. E acrescenta: «Os ganhos conseguidos nos últimos anos em Portugal, em matéria de
risco cardiovascular, devem-se ao desenvolvimento de uma rede de cuidados bem articulada entre os diversos planos
(comunitário, primário e secundário) e ao empenho dos vários profissionais que lidam com a HTA.»
27 de fevereiro de 2015
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«Radiografia» do consumo de sal em Portugal

Profs. Jorge Cotter, Jorge Polónia e Luís Martins

Dr. Rui Cernadas

A realidade portuguesa quanto aos efeitos do consumo de sal na hipertensão arterial e na doença cardiocerebrovascular, as suas repercussões económicas e políticas, bem como a intervenção precoce nas crianças, são
os temas em destaque no Simpósio do Sal, que decorre entre as 11h00 e as 12h00, na sala Fénix 3.

10

N

esta sessão pioneira, dedicada
exclusivamente às consequências
do consumo excessivo de sal, são
quatro os especialistas convidados para apresentar diversas abordagens sobre este tema, que constitui um reconhecido
problema de Saúde Pública. «Consumo de Sal,
hipertensão e doença cardio e cerebrovascular: realidade portuguesa» é o assunto que o
Prof. Jorge Polónia, docente na Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e consultor de Medicina Interna na Unidade Local de
Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro Hispano,
vai trazer para o debate.
Segundo este especialista, que também coordena um grupo de investigação sobre esta
problemática, os dados recolhidos pelo PHYSA
(Portuguese Hypertension and Salt study)
«mostram que, particularmente em Portugal,
há um consumo de sal de cerca do dobro do
recomendado pela Organização Mundial da
Saúde e uma relação estreita entre o consumo
de sal e a principal causa de morte no País - o
acidente vascular cerebral [AVC]». Os resultados
de um estudo «pioneiro», realizado em doentes hipertensos seguidos durante 12 anos,
que Jorge Polónia vai apresentar nesta sessão,

Educar em vez de impor

demonstram que «o consumo elevado de sal
quase triplica o risco de ocorrer um evento cardiovascular, particularmente o AVC».
Uma vez que é nas idades mais jovens que
se deve atuar para prevenir a habituação a teores de sal elevados, o Prof. Jorge Cotter, diretor
do Serviço de Medicina Interna e do Centro de
Investigação e Tratamento de Hipertensão e
Risco Cardiovascular do Centro Hospitalar do
Alto Ave/Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, vai falar sobre o consumo de sal nas crianças. Segundo este orador, é
necessário implementar «um programa a uma
escala mais alargada» nesta faixa etária, através da introdução, no curriculum do 2.º ciclo
de escolaridade, de um tempo de frequência
no Clube de Jardinagem. O objetivo deste programa é educar pela Natureza e para a Saúde,
para que «possa conduzir a uma efetiva redução da ingestão de sal, com os consequentes
ganhos em Saúde Pública a médio prazo».

Definir a melhor estratégia de ataque
Segue-se a intervenção do Prof. Luís Martins,
diretor do Serviço de Cardiologia do Centro
Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospital
de São Sebastião, em Santa Maria da Feira e da

Na opinião do Prof. Luís Martins, o principal foco das estratégias para
combater o consumo excessivo de sal «deve estar no ensino, na educação e na
demonstração das complicações». «Muito dificilmente podemos impor em vez
de educar», considera. Até porque, a longo prazo, a educação traz o resto. «Se
o consumidor estiver educado, informado e sensibilizado, é mais fácil “obrigar”
os produtores a diminuírem os níveis de sal nos alimentos processados. E,
se conseguirmos legislar a obrigatoriedade de colocar um semáforo nas
embalagens, os alimentos que estiveram fora da cor saudável não vão vender
tanto», defende Luís Martins.

Faculdade das Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, sobre o tema
«Consumo de sal: repercussões económicas e
políticas. Realidade e estratégias».
Segundo este especialista, a estratégia não
pode passar apenas por dizer que «o sal faz
mal», pois «há muitos mais pormenores a ter
em atenção» para reduzir efetivamente o consumo de sal e, assim, evitar as suas consequências nefastas ao nível da Saúde, da Economia e
da Política. Para Luís Martins, «o combate deve
ser, acima de tudo, preventivo, sendo necessário «procurar aliados políticos, nos legisladores». Só assim, de forma concertada, pode ser
definida uma «estratégia de ataque de base
populacional».

«O consumo elevado de
sal quase triplica o risco
de ocorrer um evento
cardiovascular»
Prof. Jorge Polónia

O Dr. Rui Cernadas, médico de Medicina Geral e Familiar e vice-presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, que vai trazer
ao debate a perspetiva do regulador, defende
igualmente a importância de «adotar medidas
de enquadramento legislativo ou regulamentar eficientes, como o regime legal sobre os
teores de sal na indústria panificadora». No
entanto, até agora, «o investimento junto dos
fabricantes de alimentos para reduzir a quantidade de sódio acrescentado industrialmente
não tem surtido efeitos». Por isso, este responsável advoga que a regulação deve ser «assumida com uma visão ampla e transversal». ND

Panorama nacional da hipertensão
em debate
A eficácia da associação fixa amlodipina/valsartan e as vantagens
terapêuticas que lhe são reconhecidas no tratamento da hipertensão
arterial (HTA) estão em evidência no simpósio-satélite promovido pela
Bial entre as 12h00 e as 13h00, na sala Fénix 3. Os fatores que podem
contribuir para uma resposta melhorada no controlo da pressão arterial
(PA) dos portugueses são também alvo de análise.

O

por Ana Rita Lúcio

simpósio-satélite organizado
pela Bial propõe-se a avaliar a
conjuntura atual da HTA no
nosso País. Nesse sentido, o
Dr. Fernando Pinto, presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e moderador desta sessão, toma a palavra em primeiro lugar, debruçando-se sobre o tema
«Amlodipina/valsartan: eficácia e proteção
no tratamento da HTA».
Segue-se a intervenção do Dr. Vítor
Ramalhinho, chefe de serviço de Medicina
Interna no Centro Hospitalar Lisboa Norte/
/Hospital de Santa Maria, que coloca a pergunta: «Controlar a PA dos portugueses é suficiente?». Apesar de reconhecer que, «entre
o primeiro [2003] e o segundo [2012] estudo
da prevalência da HTA em Portugal, houve
uma nítida melhoria» a este nível no nosso
País, o especialista afirma que «ainda há
espaço para melhorar os resultados muito
bons já alcançados».
Essa melhoria deverá ocorrer «não só ao
nível do controlo da PA per se», mas, sobretudo, no que toca à «adequação terapêutica
ao perfil de cada doente». «Além das estratégias de controlo da PA, são necessárias medidas complementares que procurem eliminar o risco residual de HTA.» Desde logo,
adianta Vítor Ramalhinho, há que procurar
«formas de motivar a adesão dos doentes à
terapêutica, optando por fármacos com perfil metabólico adequado, em associações
simples e de toma única».

«Considerando que cerca de 50% dos
doentes abandonam a terapêutica ao fim
do primeiro ano, são precisas soluções que
promovam o controlo tensional a longo
prazo», acrescenta o internista. De resto, «é
indispensável reduzir o consumo de sal e
melhorar o regime alimentar e de exercício
físico» da população portuguesa, para, deste modo, «reduzir também o risco de síndrome metabólica». «Cada vez mais, temos de
encarar o controlo da PA não apenas pela redução dos valores numéricos, mas integrando essa redução na avaliação global de risco
cardiovascular», remata Vítor Ramalhinho.

Dr. Vítor Ramalhinho
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Vantagens da associação amlodipina/
/valsartan
Por seu turno, o Dr. Carlos Portinha, especialista em Medicina Geral e Familiar e diretor
clínico da Clínica Saúde Viável, no Porto, e
também orador neste simpósio-satélite, vai
falar sobre o papel da associação que junta a amlodipina ao valsartan no tratamento
da HTA. «O intuito principal é demonstrar as
vantagens de se administrar esta associação
terapêutica, nomeadamente em doentes
com outros fatores de risco identificados,
como diabetes e síndrome metabólica», frisa.
Segundo este especialista, «a associação
fixa amlodipina/valsartan apresenta benefícios em relação a outras associações livres»,
designadamente no que diz respeito «à
adesão e à manutenção da terapêutica por
parte dos doentes». «Isso potencia a eficácia

Associações fixas nas guidelines
As mais recentes guidelines conjuntas da European Society of Hypertension
com a European Society of Cardiology, publicadas em 2013, são favoráveis à
administração de combinações de dois medicamentos anti-hipertensores em
doses fixas, num único comprimido. «A redução do número de comprimidos
tomados diariamente melhora a adesão à terapêutica e aumenta a taxa de
controlo da PA», lê-se nestas recomendações. Adicionalmente, reconhecem que
«a monoterapia pode reduzir a PA em apenas um número limitado de doentes
hipertensos» e que «a maioria dos doentes requer a combinação de pelo menos
dois medicamentos para conseguir o controlo da PA».

Dr. Carlos Portinha

do tratamento e a redução do risco cardiovascular global.» Adicionalmente, o recurso
a esta associação fixa tem também a mais-valia de «permitir a redução dos custos com
medicamentos, quer para o doente quer
para o erário público», salienta.
A associação destas duas moléculas permite ainda «minimizar os efeitos laterais da
amlodipina administrada em monoterapia»,
acrescenta Carlos Portinha. «Desta forma, podemos utilizar uma molécula bem conhecida
da comunidade médica, mas que alguns de
nós deixaram de usar, ou reduziram a sua utilização, devido a efeitos laterais como o edema periférico. Ao associar a amlodipina (bloqueador da entrada de cálcio) ao valsartan
(antagonista dos recetores da angiotensina II),
vamos combater os efeitos secundários e
obter também os efeitos positivos da inibição
do sistema renina-angiotensina-aldosterona», conclui este orador. ND
27 de fevereiro de 2015
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Sessão conjunta analisa relação entre
hipertensão e doenças neurológicas
complicações associadas, a recorrência e
a mortalidade por AVC.» A prevenção da
recorrência do AVC é, aliás, a temática que
este orador vai abordar. O foco da sua comunicação vai ser «o controlo da PA depois
da fase aguda, com o intuito de evitar que
surjam novos episódios de AVC». Segundo
este especialista da Unidade de Hipertensão do Instituto de Medicina Interna e Dermatologia do Hospital Clínic (IDIBAPS) da
Universidade de Barcelona, este objetivo
é particularmente «decisivo», visto «o AVC
ser a principal causa de morte relacionada
com a HTA, tanto em Portugal como nos
outros países da União Europeia».
Prof. Vitor Oliveira
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Prof. Antonio Coca

Pela primeira vez no Congresso Português de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH)
convida o Working Group on Hypertension and the Brain da European
Society of Hypertension (ESH) e a Sociedade Portuguesa de Neurologia
(SPN) para um debate sobre o acidente vascular cerebral (AVC) e o
declínio cognitivo causados pela HTA. Esta sessão conjunta realiza-se
entre as 15h30 e as 17h00, na sala Fénix 3.

E

Impacto da HTA na função cognitiva
Numa intervenção dedicada à correlação
entre «o declínio cognitivo e a HTA», a
Dr.ª Cristina Sierra, coordenadora do Grupo de Estudo em Hipertensão e Cérebro
DR

por Ana Rita Lúcio
specialistas de diferentes países
europeus e de diversas áreas vão
reunir-se nesta sessão conjunta
entre a SPH, o Working Group on
Hypertension and the Brain da ESH e a SPN,
que é moderada pelos presidentes destes
dois últimos organismos: o Prof. Antonio
Coca e o Prof. Vitor Oliveira, respetivamente. Este último é, aliás, o primeiro a tomar a
palavra, debruçando-se sobre o tratamento
da HTA na fase aguda do AVC e a transição
dos doentes dos cuidados hospitalares
para os cuidados de saúde primários.
Pondo «em evidência o conhecimento
disponível sobre as relações entre a HTA
e as doenças neurológicas», o também
neurologista no Centro Hospitalar Lisboa
Norte/Hospital de Santa Maria sublinha,
desde logo, que «a HTA é um dos fatores
de risco mais importantes – senão mesmo
o mais importante – para o AVC, nomeadamente o hemorrágico».
A este respeito, Vitor Oliveira deixa um
alerta: «As hemorragias cerebrais são um
drama em Portugal, devido ao facto de
registarmos valores superiores aos de outros países europeus ou dos Estados Uni-

dos. É algo que está relacionado, sobretudo, com a HTA, o consumo exagerado de sal
no nosso País e com o controlo deficiente
da pressão arterial [PA].» Para fazer face a
este problema, o neurologista enfatiza o
quão fundamental é os médicos assumirem
«um papel mais interventivo na sensibilização da comunidade, o que contribuiria
para evitar muitos AVC».
Relativamente ao tratamento da HTA na
fase aguda do AVC, o presidente da SPN
ressalva ainda que há uma série de procedimentos que devem ser seguidos para
controlar a PA, tanto no momento em que
o doente é internado, como no período de
tempo imediatamente posterior. «Nos dias
subsequentes ao AVC, verifica-se, habitualmente, uma subida da PA e é preciso saber
controlá-la. Mas baixar a PA nesta fase requer muita prudência, pois hoje sabemos
que baixar a PA na fase aguda do AVC é
nocivo.»
O Prof. Antonio Coca, presidente do
Working Group on Hypertension and the
Brain da ESH e também orador nesta sessão,
concorda: «O controlo adequado dos níveis
excessivamente elevados de PA reduz as

Prof.ª Cristina Sierra

Prof.ª Nadine Santos

Défices cognitivos nos hipertensos

Além de serem «difíceis de detetar», os défices cognitivos em adultos
hipertensos «dividem-se em vários domínios», explica Nadine Santos.
«Por exemplo, os vasos sanguíneos nas áreas subcorticais pré-frontais são,
frequentemente, afetados por HTA grave, o que pode limitar a capacidade
de tomar decisões executivas ou realizar tarefas de memória.» Ao longo
do tempo, é possível ainda que se verifiquem «alterações cerebrais no
doente hipertenso, que podem também manifestar-se noutro tipo de
alterações neuropsicológicas/comportamentais», nota esta oradora.
da Sociedad Española de HipertensiónLiga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), aponta a
HTA como «o fator de risco cardiovascular
modificável mais relacionado com a patologia cerebrovascular». Isto aplica-se tanto
nos casos de AVC (isquémico e hemorrágico), quanto em outras patologias, como
«o enfarte lacunar, as lesões da substância
branca cerebral, as micro-hemorragias
cerebrais, a deterioração cognitiva e a
demência vascular».
A relação existente entre a subida da
PA e a deterioração cognitiva «é um facto
amplamente demonstrado», tanto «em
estudos transversais, como longitudinais»,

acrescenta esta especialista, que também exerce na Unidade de Hipertensão do
IDIBAPS. «Os mecanismos etiopatogénicos
implicados são diversos, complexos e ainda não totalmente clarificados», precisa.
Contudo, «os resultados dos poucos
ensaios clínicos já realizados revelam-se
controversos». São, por isso, «necessários
mais ensaios clínicos, com testes neuropsicológicos mais sensíveis e específicos
e com um seguimento mais adequado»,
defende Cristina Sierra.
Esta especialista afirma que existem também «evidências diretas ou indiretas de
que o tratamento anti-hipertensor, através
do controlo da PA, pode ajudar a prevenir a

deterioração da função cognitiva ou o aparecimento de demências».
«Como avaliar a função cognitiva de forma prática no acompanhamento de rotina
do doente hipertenso?» é a questão que
vai ser colocada pela Prof.ª Nadine Santos,
do Instituto de Investigação em Ciências
da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. Lembrando que «os défices cognitivos
em adultos hipertensos podem ser difíceis
de detetar», esta investigadora destaca o
papel do screening cognitivo, «que permite
estabelecer um nível básico de funcionamento e uma documentação objetiva
da cognição e/ou do comprometimento
cognitivo».
Porém, e porque «é impraticável» fazer
um exame apurado e completo «numa
única sessão de avaliação cognitiva, sobretudo em consultas de rotina, nas quais as
limitações de tempo são evidentes», é necessário recorrer a outros instrumentos, indica Nadine Santos. Nesses casos, «baterias
abreviadas e/ou instrumentos de avaliação
cognitiva geral, como os exames MMSE
[Mini Mental State Examination] ou MoCA
[Montreal Cognitive Assessment] são de
interesse», remata. ND
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Importância de controlar
os níveis da PA noturna

Prof. José Mesquita Bastos
Chefe de serviço de Cardiologia no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/ Hospital Infante D. Pedro,
em Aveiro | Preletor da conferência «Pressão arterial noturna e variabilidade da pressão arterial:
prognóstico e implicações terapêuticas», que decorre entre as 17h30 e as 18h00, na sala Fénix 3

A

pressão arterial (PA) tem um perfil
circadiano, sendo mais elevada a
partir do momento em que acordamos, diminuindo ao longo do
dia e, fisiologicamente, com uma queda superior a 10% à noite, em relação aos valores
diurnos. Esta variação da PA levanta a hipótese
de que os valores de alguns períodos possam
ter um prognóstico diferente de outros. Atualmente, a maioria dos estudos indica que os
valores da PA noturna são os mais importantes
no prognóstico de eventos cardiovasculares,
como o enfarte agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral (AVC).
De facto, no período do sono, há fisiologicamente uma diminuição da atividade do sistema
nervoso simpático, com preponderância do sistema nervoso parassimpático. Segundo Josep
Redon, órgãos como o coração e o rim ficam
mais diretamente afetados pela PA. Por outro

lado, no período noturno, não há atividade física nem a interferência de fatores emocionais
– que podem alterar o perfil tensional –, o que
pode explicar o maior valor prognóstico do período noturno, relativamente ao diurno.
Um outro ponto de análise é a variação dos
valores tensionais batimento a batimento.
De acordo com estudos publicados, quanto
maior o desvio dessa variação, pior o prognóstico cardiovascular. Nós próprios, na análise
da amostra de hipertensos portugueses que
seguimos, verificamos que o desvio-padrão
noturno tem um valor prognóstico para eventos cardiovasculares e AVC muito significativo,
mesmo quando examinadas na mesma análise, a PA sistólica durante 24 horas e a descida
tensional sistólica da PA. Pela existência desta
variabilidade do valor tensional nas 24 horas
e pela variação batimento a batimento (short
variability), é atraente pensar que a toma da

medicação preferencialmente num dos períodos diurnos poderá ter um efeito protetor
superior.
Até à data, apenas uma meta-análise de
2010, da Cochrane, mostrou benefício no
período ao deitar para medicação central ou
para diuréticos, não encontrando diferenças
para os bloqueadores dos canais de cálcio, os
betabloqueantes ou inibidores do sistema
renina-angiotensina. Outros estudos utilizam medicação que não tem uma semivida
suficiente para completar o efeito durante 24 horas, pelo que as suas conclusões
são questionáveis. Os estudos que usam
doses com um efeito anti-hipertensor durante 24 horas não mostram diferenças quando
a toma é feita de manhã ou ao deitar. Outros estudos retiram uma das tomas para o
período da noite, não obedecendo aos critérios de definição da cronoterapia. ND
27 de fevereiro de 2015

HOJE

A realidade da hipertensão dos dois
lados do Atlântico
Resultando de uma iniciativa
conjunta das Sociedades
Portuguesa (SPH) e Brasileira
de Hipertensão (SBH) e do
Departamento de Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira
de Cardiologia (DHA/SBC), o
Simpósio Luso-Brasileiro analisa
o panorama da hipertensão
arterial (HTA) nos dois países. O
controlo deste fator de risco nos
doentes renais crónicos, a posição
brasileira sobre pré-hipertensão, a
HTA mascarada e de bata branca,
a HTA resistente e a desnervação
renal, a determinação do risco
cardiovascular nos doentes
hipertensos e a aplicabilidade das
guidelines europeias na América
Latina serão os temas analisados
entre as 15h30 e as 17h00, na
sala Neptuno.
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F

por Ana Rita Lúcio
ruto da excelente relação entre
os especialistas portugueses e
brasileiros em HTA, o Simpósio
Luso-Brasileiro realiza-se pelo terceiro ano consecutivo, examinando, desta
feita, as realidades da HTA em Portugal e no
Brasil. Para tal, esta sessão conjunta é presidida pelo Dr. Fernando Pinto, presidente
da SPH, e moderada pelos Profs. Roberto
Franco (presidente anterior da SBH) e Luiz
Bortolotto, presidente do DHA/SBC.
Roberto Franco será também orador e vai
abordar o controlo da HTA em indivíduos com
doença renal crónica (DRC). A esse propósito,

Prof. Roberto Franco, Prof. Luiz Bortolotto, Prof.ª Frida Plavnik, Dr. Eduardo Barbosa e Prof. Weimar Sebba Barroso

recorda que, no Brasil, «apenas 7% dos hipertensos apresentam a HTA como único fator
de risco cardiovascular, sendo que a grande
maioria apresenta mais de um fator de risco».
No entanto, este especialista sublinha o facto
de a maioria dos fatores de risco cardiovascular serem «modificáveis e até prevenidos».
O presidente anterior da SBH é taxativo: «A
melhor forma de tratamento é a prevenção.»
Neste esforço preventivo, há que englobar,
desde logo, «mudanças no estilo de vida dos
doentes», que passam, designadamente, pela
«redução da ingestão salina e pela cessação
tabágica». Em paralelo, são fundamentais
medidas terapêuticas, como «o controlo da

diabetes, o combate ao ácido úrico elevado e
o tratamento da HTA com medicamentos anti-hipertensores que ofereçam proteção renal».

Diferentes tipos de HTA
Em seguida, o cardiologista Prof. Weimar
Sebba Barroso, diretor-eleito da Diretoria para a Promoção da Saúde Cardiovascular da SBC, vai apresentar um statement
publicado por esta entidade, que veicula
o posicionamento brasileiro sobre o diagnóstico e o tratamento da pré-hipertensão,
da HTA mascarada e da HTA de bata branca
(ver caixa abaixo). Este trabalho teve «como
principal objetivo definir a melhor maneira

Recomendações dos especialistas brasileiros
• As mudanças no estilo de vida são necessárias em todos os doentes pré-hipertensos e a intervenção medicamentosa apenas nos
indivíduos com pressão arterial (PA) na faixa normal de alto risco, doença cardiovascular ou doença renal estabelecida, síndrome
metabólica ou diabetes, segundo critérios de decisão médica individualizada.

• O benefício do tratamento medicamentoso para a HTA de bata branca permanece indefinido. Na ausência de evidências diretas
e na presença de alto ou muito alto risco cardiovascular, o tratamento com fármacos anti-hipertensores pode ser considerado. O
seguimento destes doentes deve ser feito com monitorização em ambulatório da pressão arterial (MAPA) ou medidas domiciliares
de controlo da PA.
• O início do tratamento medicamentoso nos doentes com HTA mascarada baseia-se no facto de estes serem reais hipertensos fora
do consultório, com risco cardiovascular semelhante aos hipertensos não tratados. Sugere-se que a eficácia do tratamento anti-hipertensor seja avaliada por medidas de controlo da PA fora do consultório.
Fonte: «I Posicionamento Brasileiro sobre Pré-Hipertensão, Hipertensão do Avental Branco e Hipertensão Mascarada: diagnóstico e conduta», do Departamento de Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia

de diagnosticar, o valor prognóstico e as
condutas mais adequadas em relação ao
tratamento não medicamentoso e medicamentoso dos doentes com HTA», avança
Sebba Barroso.
O programa prossegue com a intervenção
de Luiz Bortolotto, que vai expor a perspetiva
brasileira sobre o interesse clínico da desnervação renal na HTA resistente, que se renovou
após a divulgação dos resultados do estudo
Simplicity 3, em março de 2014. Este ensaio
clínico randomizado, que se realizou nos
Estados Unidos, analisou 535 doentes com
PA sistólica acima de 160 mmHg e a tomar
pelo menos três fármacos anti-hipertensores.
Os resultados alcançados foram, no entanto,
«contraditórios com os dos estudos Simplicity
antecedentes», avança este orador.

Risco cardiovascular em doentes
hipertensos
A Prof.ª Frida Plavnik, diretora científica da SBH,
vai alertar para «a importância de determinar o
risco cardiovascular nos doentes hipertensos».
A este respeito, a especialista ressalva que «a
HTA é, por si só, um dos principais fatores de
risco para morbilidade e mortalidade cardiovasculares». Por isso, intervir precocemente

é crucial nestes casos. «Apesar de não conseguirmos quantificar o real impacto dos fatores
de risco cardiovascular no agravamento da
morbilidade e da mortalidade aterosclerótica, não há dúvida de que o reconhecimento
e a intervenção precoces são determinantes
na melhoria da sobrevida com qualidade dos
doentes hipertensos.»
Por último, o Dr. Eduardo Barbosa, presidente-eleito do DHA da SBC e da Latin
American Society of Hypertension (LASH),

questiona «se as guidelines conjuntas da European Society of Hypertension com a European Society of Cardiology podem ser usadas na América Latina». Na procura de uma
resposta, há que ter em consideração «que a
prevalência da HTA na América Latina é significativa», registando-se um «baixo número
de doentes tratados e menor controlo da PA»,
comparativamente à Europa. «O aumento do
peso é o fator de risco com maior prevalência
na América Latina», nota. ND

Guidelines europeias na América Latina:
sim ou não?

Perante esta questão, é preciso ter em conta que «a diferença populacional
entre a América Latina e a Europa acarreta diferenças na fisiopatologia da
HTA», explica Eduardo Barbosa. Os números são claros: «50% dos brasileiros
têm descendência africana e essa característica tem relação direta com
o comportamento fisiopatológico da HTA». No que toca a implicações
terapêuticas, confrontando os resultados de diferentes ensaios clínicos,
«as meta-análises revelam que há diferenças nos desfechos clínicos, quando
se administram inibidores da enzima da conversão de angiotensina [IECA]
ou bloqueadores dos recetores da angiotensina», afirma este especialista.
E acrescenta: «Podemos concluir que a associação com bloqueadores dos
recetores da angiotensina deve ser questionada em função das características
da população. Além disso, está demonstrado que deve ser dada prioridade à
associação com IECA, assim como a associação entre diuréticos e bloqueadores
da entrada de cálcio [BEC].»
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Prestar mais atenção
à hipotensão ortostática

A

hipotensão ortostática é, muitas vezes, encarada como se do
parente pobre se tratasse em
relação ao risco cardiovascular
global, em geral, e da hipertensão arterial
(HTA), em particular. Este sentimento resulta, frequentemente, da ideia preconcebida
de se tratar de um quadro, se não presente
em parte significativa da população idosa,
pelo menos aceitável do ponto de vista
clínico.
Contudo, a realidade não é esta, nem
tão pouco deve ser esta a abordagem mais
adequada, como a comunidade científica
que se dedica de forma mais intensa a este
assunto tem vindo a demonstrar. Na verdade, a hipotensão ortostática é uma patologia que afeta cerca de 16,2% da população
assintomática acima dos 65 anos. Se, neste

Dr. Manuel Carvalho Rodrigues
Cardiologista no Centro Hospitalar Cova da Beira/Hospital Pêro da Covilhã | Preletor da
conferência «Hipotensão ortostática e hipertensão sistólica isolada: diagnóstico, valor
prognóstico e gestão terapêutica», que decorre entre as 17h30 e as 18h00, na sala Neptuno

âmbito, incluirmos os doentes que, no Cardiovascular Health Study, promovido pelo
National Heart, Lung, and Blood Institute,
nos Estados Unidos, interromperam o mesmo por sintomas incapacitantes, esta incidência sobe para 18,2%.
No entanto, se subirmos a fasquia etária e
observarmos os doentes acima dos 80 anos,
a prevalência desta doença atinge cerca de
33%. O Rotterdam Study, levado a cabo pelo
Erasmus Medical Center, em Roterdão, Holanda, por seu turno, demonstrou que, nos
doentes com hipotensão ortostática, há um
acréscimo estatisticamente significativo do
risco de doença cardiovascular e de morte.
A nível fisiopatológico, a hipotensão ortostática é, essencialmente, uma incapacidade
adaptativa dos barorrecetores à mudança
rápida de posição (de deitado para em pé).

Define-se como uma queda da pressão
arterial sistólica de 20 mmHg ou mais ou da
pressão arterial diastólica de 10 mmHg ou
mais. A sintomatologia é, frequentemente,
muito inespecífica, pelo que tende a não despertar a atenção do médico, indo de simples
acufenos até à sincope, passando por tonturas, quedas frequentes e alterações cognitivas
(na hipotensão ortostática autonómica pura).
Mais do que grandes explanações etiofisiopatológicas, o que pretendo, nesta conferência, é despertar a atenção de quem, no seu
dia-a-dia, lida com doentes de grupos etários
cada vez mais idosos. A detecção e a comprovação desta patologia são, em si, relativamente simples, de baixo consumo de tempo
e de fácil execução em ambulatório (no consultório), pelo que menos se justifica não ser
objeto de atenção na prática clínica. ND
27 de fevereiro de 2015

