


A Comissão Organizadora do 9.º Con-
gresso Português de Hipertensão 
e Risco Cardiovascular Global pre-
tende que este encontro seja um 

ponto de partida anual para novas parcerias nas 
áreas clínica e de investigação, no âmbito nacio- 
nal e internacional. Algo que consideramos ser de 
extrema importância, com o intuito de promover 
o crescimento da comunidade científica na área 
da hipertensão arterial (HTA). Para tal, delineá-
mos um programa científico com base em três 
ideias-chave. 

Em primeiro lugar, à semelhança das edições 
anteriores, pretendemos que este Congresso seja 
direcionado para a discussão de aspetos práticos 
do diagnóstico, do tratamento e do seguimento 
dos doentes hipertensos e com risco cardiovascu-
lar acrescido, salientando um conjunto de ações 
que podem ajudar a prevenir o desenvolvimento 
das doenças cardio e cerebrovasculares. Neste 
contexto, serão destacados os fatores de preven-
ção primária e de educação para a saúde, que são 
fundamentais na prática diária de todos os médi-
cos que se dedicam a esta área com afinco.

Por outro lado, colocámos também o foco na 
integração do conhecimento científico de dife- 
rentes especialidades médicas que lidam com a 
HTA e o risco cardiovascular acrescido e na certi-
ficação dos conteúdos, tanto pelos nossos pares 
nacionais como internacionais. Nesse sentido, 
apostámos na realização de sessões conjuntas da 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão com vá-
rias sociedades científicas, que, ao participarem, 
validam e alargam a difusão do conhecimento, 
discutindo novidades na estratificação do risco 
cardiovascular e na terapêutica do doente hiper-
tenso. Este ano, contamos, até ao momento, com 
a colaboração da Sociedade Portuguesa de Neu-
rologia, da Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar, da Sociedade Portuguesa de Car-
diologia, da European Society of Hypertension e 
da Artery Society. 

Propusemo-nos reforçar aquela que conside-
ramos ser a função major deste Congresso – uma 
oportunidade formativa. Para tal, organizamos o 
Curso de Pós-Graduação em Hipertensão Arte-
rial, que será dedicado especificamente à men-
sagem de atingir os objetivos terapêuticos, não 
só na HTA, mas também nas diferentes comorbi-
lidades que normalmente a acompanham, como 
a diabetes ou a dislipidemia. Paralelamente, tam-
bém queremos discutir estratégias sobre como 
atingir o alvo do cumprimento da terapêutica por 
parte dos doentes, definindo os melhores mode-
los que permitam alcançar uma maior adesão ao 
tratamento.  

Reestruturámos o Curso Prático de Ecografia 
Cervical e Ecocardiografia no Doente Hipertenso, 
por forma a torná-lo mais abrangente e com 
maior capacidade de aprendizagem prática.  
Criámos o Curso de Introdução à Investigação 
Clínica, dirigido especialmente aos internos e 
aos colegas que tenham interesse em iniciar a 
sua atividade na investigação clínica. Este decor-
rerá dividido em duas partes distintas: «Como 
ler e avaliar a evidência de um artigo científico» 
e «Como estruturar um projeto de investigação 
clínica». 

Temos vindo a fazer um trabalho conjunto 
com a Direção da Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão (SPH), que em muito nos tem aju-
dado, para construir um programa científico 
sólido e que vá ao encontro dos interesses 
dos nossos congressistas. Focaremos assuntos 
de interesse específico e relativos à realidade 
portuguesa, por um lado (organizaremos o 
Simpósio de Sal), e cuidaremos a possibilidade 
de integração de novidades técnicas na nossa 
prática diária, nas sessões com a ESH, o Working 
Group of Hypertension and the Brain e a Artery 
Society. Não descurámos as possibilidades de 
colaboração além-fronteiras e dedicamos um 
espaço significativo aos simpósios com cole-
gas da Hungria, Brasil e França, com particular  
envolvimento no Projeto Lusofonia, que espera-
mos poder apresentar no Congresso. 

Esperamos que o 9.º Congresso da SPH seja 
do agrado de todos os que se interessam pelas  
temáticas da HTA e do risco cardiovascular glo-
bal. A Comissão Organizadora cumpriu já um 
dos seus desideratos - tornar este encontro num 
fórum de debate alargado na área do risco car-
diovascular global. Este ano, foi recebido um nú-
mero significativo de submissões de trabalhos 
ao congresso, o que espelha o interesse e a von-
tade de participar.

até breve, em vilamoura!

Pedro Cunha
Presidente da Comissão Organizadora 
do 9.º Congresso Português de Hipertensão 
e Risco Cardiovascular Global 

326 fevereiro | O Prof. Alberto Zanchetti 
fala sobre a importância das meta-análises 
na área da hipertensão arterial (HTA)

427 fevereiro | Panorama e consequências 
do consumo de sal em Portugal (Prof. Jorge 
Polónia, Prof. Luís Martins, Prof. Jorge Cotter e  

Dr. Rui Cernadas)

527 fevereiro | Sessão Magna da SPH 
com a Associação Portuguesa de Medicina 
Geral e Familiar (APMGF) discute casos clíni-

cos comuns (Dr. Pedro Damião)

627 fevereiro | Atualidades na área da 
HTA em debate no Simpósio Luso-Brasileiro 
(Prof. Luíz Bortolotto, Prof. Roberto Franco e 

Dr. Fernando Pinto) 

727 fevereiro | Avanços no diagnóstico e 
no tratamento da HTA em destaque no Sim-
pósio Luso-Húngaro (Dr. Fernando Pinto e 

Prof. Csaba Farsang)

827 fevereiro | Sessão conjunta da SPH 
com o Working Group on Hypertension and 
the Brain da European Society of Hyperten-

sion (ESH) e a Sociedade Portuguesa de Neurologia 
(Prof. Vitor Oliveira, Prof. Antonio Coca e Dr. Pedro 
Cunha)

928 fevereiro | Metas do Comité Francês 
de Luta Contra a Hipertensão Arterial em 
foco no Simpósio «Rencontres Franco-

-Lusitaniennes» (Dr. Fernando Pinto, Dr. Bernard 
Vaïsse, Prof. Jean-Philippe Baguet e Prof. Jean- 
-Jacques Mourad)

1028 fevereiro | Novidades no diag-
nóstico e na terapêutica da HTA na 
sessão conjunta da SPH com a ESH 

(Profs. Stéphane Laurent, Krzysztof Narkiewicz,  
Peter Nilsson e Michel Azizi) 

1128 fevereiro | Sessão conjunta 
da SPH com a Artery Society abor-
da os fatores de risco das doenças 

cardiocerebrovasculares (Prof. Luc Van Bortel e  
Dr. Pedro Cunha)

12formação | Curso de Introdução 
à Investigação Clínica (Dr.ª Joana 
Monteiro) e Curso Prático de Eco-

grafia Cervical e Ecocardiografia no Doente Hiper-
tenso (Drs. Pedro Cunha e Tiago Gregório)

13formação | «Treat to target» é o 
lema do 4.º Curso de Pós-Graduação 
em HTA (Drs. Pedro Cunha, Pedro  

Neves e Clarinda Neves)

14vida da sph | O Dr. Fernando Pinto 
faz o balanço do  seu mandato como 
presidente da SPH, em entrevista

Aposta na multidisciplinaridade 
e na formação
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Qual a importância das meta-análises 
para o tratamento eficaz dos doentes 
hipertensos?
O tratamento da hipertensão arterial [HTA] 
deve basear-se em evidências, o que significa 
que os benefícios das intervenções terapêu-
ticas devem ser testados em grandes ensaios 
clínicos randomizados e controlados. As meta-
-análises são úteis para mostrar a robustez dos 
resultados de diferentes estudos e para avaliar 
os efeitos das intervenções que visam diminuir 
a pressão arterial [PA]. Além disso, também são 
vantajosas para tentar responder a questões 
práticas insuficientemente exploradas nos en-
saios clínicos.

Que evidência vai apresentar no 9.º Con-
gresso Português de Hipertensão e risco 
Cardiovascular global?
Foram identificados 68 ensaios clínicos rando-
mizados e controlados que versam sobre a di-
minuição da PA (realizados entre 1966 e 2013) 
e agrupados em meta-análises com base nas 
seguintes questões: 1) A diminuição da PA reduz 
todos os tipos de outcomes cardiovasculares? 
2) A prevenção de todos os outcomes é propor-
cional à diminuição da PA sistólica, diastólica e 
de pulso? 3) Todas as classes de fármacos anti-
-hipertensores têm capacidade para reduzir 
todos os tipos de outcomes cardiovasculares? 
4) A redução da PA é benéfica quando é inicia-
da em qualquer estádio de HTA? 5) Os ensaios 
clínicos randomizados e controlados sobre a 

redução da PA demonstram evidência sobre os 
alvos terapêuticos da PA sistólica e diastólica?  
6) A terapêutica para reduzir a PA deve dirigir-se 
preferencialmente a doentes de risco elevado, 
que prometem maiores benefícios absolutos do 
tratamento?         

Pode referir alguns dos resultados obtidos 
nessas meta-análises? 
Os principais eventos cardiovasculares, bem 
como a morte, são significativamente reduzi-
dos com a terapêutica anti-hipertensora e a 
sua diminuição é proporcional à redução da 
PA sistólica, diastólica e de pulso. Mas, devido 
à natureza logarítmica desta relação, a redução 
do risco é progressivamente menor à medida 
que a PA diminui. Além disso, estes estudos re-
velaram que todas as classes de fármacos anti- 
-hipertensores diminuem significativamente os 
acidentes vasculares cerebrais [AVC] e os even-
tos cardiovasculares, o que apoia a ideia de que 
a redução destes eventos se deve à diminuição 
da PA per se. 

Por outro lado, percebeu-se que os outcomes 
cardiovasculares são significativamente reduzi-
dos em ensaios clínicos randomizados e contro-
lados com valores médios de PA sistólica e dias-
tólica nos vários estádios de HTA, sem diferença 
significativa entre os mesmos. Os riscos cardio-
vasculares da maioria dos principais outcomes 
cardiovasculares também diminuíram com 
o tratamento anti-hipertensor em ensaios de 
fase I com risco cardiovascular baixo/moderado. 

«As meta-análises 
que vou apresentar 
influenciarão as 
guidelines publicadas 
num futuro próximo»

o prof. alberto Zanchetti, docente e investigador no Centro de fisiologia Clínica e hipertensão da Universidade 
de milão, em itália, e já um habitué no Congresso português de hipertensão. Nesta 9.ª edição, vai falar sobre a 
importância das meta-análises na área da hTa na conferência inaugural, que decorrerá no dia 26 de fevereiro,  
com início às 18h30. em entrevista, este expert mundialmente reconhecido avança alguns resultados pertinentes 
de meta-análises realizadas com base em 68 ensaios clínicos randomizados e controlados.

por Marisa Teixeira

Concluiu-se que baixar a PA sistólica para menos 
de 140 mmHg poderá diminuir todos os tipos de 
outcomes cardiovasculares, bem como a morta-
lidade. Comprovou-se ainda que a terapêutica 
anti-hipertensora leva a uma maior redução do 
risco absoluto quanto maior for o nível do risco 
cardiovascular, mas este está também associado 
a um maior risco absoluto residual. 

Qual o contributo destas meta-análises 
para o tratamento da Hta na atualidade e 
no futuro?
Estas meta-análises fornecem um sólido suporte 
quantitativo para a maioria das recomendações 
que constam nas recentes guidelines conjuntas 
da European Society of Hypertension (ESH) com 
a European Society of Cardiology (ESC), e dão 
resposta baseada em evidência a outras ques-
tões que essas diretrizes não especificam. Acre-
dito que estas meta-análises vão influenciar as 
guidelines publicadas num futuro próximo.

na sua opinião, qual o futuro da investiga-
ção nesta área?
Estão a decorrer alguns ensaios clínicos para in-
vestigar mais diretamente questões referentes 
ao início do tratamento e à PA-alvo a atingir. Um 
deles é o Stroke in Hypertension Optimal Treat-
ment (SHOT) Trial, levado a cabo pela ESH e pela 
Chinese Hypertension League, com o objetivo 
de determinar os alvos de PA sistólica e de coles-
terol para otimizar a prevenção da recorrência 
do AVC.  NP
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Embora a problemática do elevado 
consumo de sal em Portugal seja um 
tema recorrente e incontornável no 
Congresso Português de Hipertensão 

e Risco Cardiovascular Global, esta 9.ª edição 
inova com a organização do Simpósio do Sal, 
no qual quatro especialistas vão discorrer sobre 
o panorama geral deste reconhecido fator de 
risco cardiovascular. Em primeiro lugar, tomará 
a palavra o Prof. Jorge Polónia, docente na Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Por-
to e consultor de Medicina Interna na Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos/Hospital Pedro 
Hispano. Debruçando-se sobre a realidade por-
tuguesa atual no que toca à ingestão salina, à  
hipertensão arterial (HTA) e à doença cardio e 

cerebrovascular, este especialista confirma que 
«o elevado consumo de sal em Portugal constitui 
um reconhecido problema de saúde pública».

A este respeito, Jorge Polónia é taxativo: «O 
consumo excessivo de sal deve ser encarado 
como uma toxicodependência.» Afinal, é já 
bem conhecido «o efeito tóxico, a nível cardio-
vascular e a nível gástrico, deste fenómeno de 
dependência, que pode ter origem desde ten-
ra idade e prolongar-se na vida adulta». Nesse 
sentido, o também cardiologista defende que 
«reduzir a ingestão de sal será, provavelmen-
te, a medida de saúde pública com maior 
impacto na redução da mortalidade cardio-
vascular na população portuguesa».

De seguida, 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 expor «as oportunidades de 
intervenção precoce para redução do consumo 
de sal em Portugal». Apesar de o conhecimento 
sobre a ingestão de sal pelas crianças ainda ser 
escasso, este especialista vai apresentar os re-
sultados de «um estudo realizado numa escola 
com 2.º e 3.º ciclos de escolaridade, englobando 
crianças dos 10 aos 15 anos». 

A partir desse estudo, a equipa liderada 
por Jorge Cotter analisou «a ingestão de sal 
no grupo global e as diferenças por género e 
faixas etárias, bem como a comparação com 
a ingestão de sal dos seus encarregados de 
educação». Em função dos dados coligidos, 

Realidade e repercussões do consumo 
de sal em Portugal

No dia 27 de fevereiro, entre as 11h00 e as 12h00, terá lugar o simpósio do sal, uma sessão pioneira no âmbito do 
Congresso português de hipertensão e risco Cardiovascular Global. debater o panorama atual, avaliar as implicações 
económicas, políticas e de saúde pública e propor estratégias de intervenção e combate ao elevado consumo de sal 
no nosso país serão os pontos fortes deste simpósio. 

por Ana Rita Lúcio

Dr. Rui CernadasProf. Luís MartinsProf. Jorge Polónia

serão ainda elencadas «sugestões para imple-
mentação de um programa de maior escala, 
que possa conduzir a uma efetiva redução da 
ingestão de sal, com os consequentes ganhos 
a nível de saúde pública, a médio prazo», con-
clui este orador. 

educar para combater
A terceira intervenção ficará a cargo do Prof. Luís 
Martins, diretor do Serviço de Cardiologia e do 
Departamento de Emergência/Urgência do Cen-
tro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga/Hospi-
tal de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, 
que versará sobre as repercussões económicas 
e políticas do consumo excessivo de sal. «Impor-
ta não esquecer que a ingestão salina excessiva 
traz consequências que não se esgotam ao nível 
da saúde», afirma. O combate a este fenómeno 

Estudo PHYSA prova 
gravidade do sal
Na sua intervenção, Jorge polónia 
abordará ainda alguns dos resultados do 
estudo phYsa (Portuguese HYpertension 
and SAlt Study), divulgado em 2013 e 
promovido pela sociedade portuguesa de 
hipertensão, no qual se determinou, pela 
primeira vez, «o consumo de sal numa 
amostra representativa da população 
portuguesa». serão apresentados dados 
de um outro estudo que mostram que  
«o consumo elevado de sal quase triplica 
em 12 anos o risco de ocorrer um evento 
cardiovascular, particularmente o 
acidente vascular cerebral».

«O consumo excessivo 
de sal deve ser 

encarado como uma 
toxicodependência, que 
pode ter origem desde 

tenra idade e prolongar-se 
na vida adulta»

Prof. Jorge Polónia
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Os casos comuns de HTA também 
levantam dúvidas

Dr. Pedro Damião

À semelhança do ano passado, na sessão magna da sociedade portuguesa 
de hipertensão (sph) com a associação portuguesa de medicina Geral e 
familiar (apmGf) vão ser discutidos casos clínicos do quotidiano. Com um 
formato de televoto, este debate vai decorrer no dia 27 de fevereiro, entre 
as 9h00 e as 10h30. 

por Marisa Teixeira

Apesar de serem situações com que 
os médicos que se dedicam ao 
tratamento da hipertensão arte-
rial (HTA) se deparam diariamente, o  

Dr. Pedro Damião, médico no Centro de Saúde 
de Aveiro, organizador e moderador desta Ses-
são Magna, salienta que «o objetivo é debater 
casos comuns, mas para os quais poderá existir 
mais do que uma solução correta, portanto, são 
casos-fronteira ou de exceção». 

Com a apresentação de casos mais polémicos, 
que podem suscitar dúvidas quanto à melhor 
decisão a tomar e trazer à discussão os pres-
supostos de aplicação de algumas normas de 
orientação, Pedro Damião espera que este seja 
um debate interessante, promovendo a troca de 
experiências.

«Os oradores que vão comentar os casos clíni-
cos ficarão a conhecê-los no mesmo momento 
que a audiência. O fator surpresa é essencial 
para que esta sessão seja dinâmica e interativa», 
adianta Pedro Damião. Apesar de o organizador 
não querer revelar muito sobre as situações em 
análise, desvenda «a ponta do véu» ao Notícias 
Prévias, exemplificando: «Um doente hipertenso, 
com 85 anos. Há um mês, apresentava uma pres-
são arterial de 152/80 mmHg e, agora, de 146/82 
mmHg. O que fazer? Modificar a medicação? Há 
que ter em conta outras variáveis importantes, 
que serão reveladas aquando do debate e que 
podem, aparentemente, levar a uma opção dife-
rente do que é suposto.»

O Prof. José Mesquita Bastos (chefe de serviço 
de Cardiologia no 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 Fami-
liar Santa Joana, em Aveiro) constituirão o pai-
nel de oradores nesta sessão, que será moderada 
pelos Drs. Manuel Carvalho Rodrigues (cardio-
logista no Hospital das Forças Armadas) e Tiago 
Maricoto (representante da APMGF).  NP

acarreta custos, sendo necessário tomar opções 
«para que se direcionem mais verbas para a pre-
venção», adverte. 

«Se quisermos ser eficazes, a médio/longo 
prazo, temos de adotar uma atitude preven-
tiva e não apenas curativa», sustenta Luís 
Martins. Por isso, «a tónica deve recair sobre 
a formação». «Apostar na educação é deter-
minante: se o consumidor for educado, não só 
optará naturalmente por alimentos menos ri-
cos em sal, como “obrigará” os produtores a di-
minuírem as quantidades de sal nos alimentos 
por si produzidos e comercializados», defende 
Luís Martins.

O Simpósio do Sal terá ainda o contribu-
to do Dr. Rui Cernadas, vice-presidente da  
Administração Regional de Saúde do Norte, 
que dará conta da perspetiva do regulador. «A 
dieta com restrição de sódio é eficaz, sobretu-
do nos doentes que apresentam pressões ar-
teriais mais elevadas, constituindo uma peça 
essencial no combate à hipertensão arterial», 
sublinha. O principal «problema» que se ve-
rifica a este respeito está, no entanto, «numa 
grande incapacidade em conseguir uma limi-
tação do sódio na dieta de forma sustentada 
no tempo», sublinha o também especialista 
em Medicina Geral e Familiar.

No âmbito do papel do regulador, que passa 
por «perceber as necessidades continuadas 
de cuidados de saúde e adotar soluções de 
enquadramento legislativo ou regulamentar 
eficientes», há que promover a adoção de me-

didas que permitam o controlo da HTA. «Isso 
é indispensável na redução do risco cardio-
vascular global», advoga. Entre essas mesmas 
medidas, incluem-se «o reforço da prática do 
exercício físico, o controlo do peso e o com-
bate à obesidade, a redução e a substituição 
do consumo de sal e uma política coerente de  
informação dos consumidores, designada-
mente em matéria de rotulagem dos alimen-
tos e bebidas», enumera Rui Cernadas.  NP

1,8 g
por dia foi a redução 

observada no consumo 
de sal, durante a última 

década, segundo o 
estudo PHYSA

5
gramas (g)

 diários de sal, com um total 
de 2 g de sódio, é o consumo 
máximo recomendado pela 

Organização Mundial 
da Saúde

10,7 g
é o consumo médio diário 

de sal no nosso País, de 
acordo com o estudo 

PHYSA
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A moderar esta sessão vão estar o 
Prof. Luíz Bortolotto, presidente 
do Departamento de Hipertensão 
Arterial da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia; o Prof. Roberto Franco, presi-
dente da Sociedade Brasileira de Hipertensão 
e o Dr. Fernando Pinto, presidente da Socie-
dade Portuguesa de Hipertensão. «O Simpó-
sio Luso-Brasileiro tornou-se uma presença 
obrigatória no nosso Congresso e surgiu na  
sequência de um dos objetivos que defini para 
o meu mandato: alargar a internacionalização 
da SPH aos países lusófonos, particularmente ao 
Brasil», começa por notar Fernando Pinto. 

O controlo da hipertensão arterial (HTA) nos 
indivíduos com doença renal crónica (DRC) 
é o tema da primeira intervenção, a cargo do  
Prof. Roberto Franco. «A melhor forma de tratar 
a HTA nos doentes com DRC é a prevenção, que 
passa pelas mudanças no estilo de vida, nome-
adamente a redução da ingestão de sal, o aban-
dono do tabagismo, o controlo da diabetes, o 
combate ao ácido úrico elevado, mas também 
pelo tratamento da hipertensão com medica-
mentos que oferecem proteção renal», frisa este 
orador. 

Segue-se a comunicação do Prof. Weimar 
Sebba Barroso, cardiologista e investigador na 
Universidade Federal de Goiás, no Brasil, que 
apresentará o posicionamento brasileiro sobre a 
pré-hipertensão, a HTA mascarada e HTA de bata 
branca. Depois, o Prof. Luís Bortolotto vai abor-
dar o interesse clínico da desnervação renal na 
HTA resistente, agora que se conhecem os resul-
tados do estudo Simplicity 3. Este ensaio clínico 
realizado pela SBH analisou 190 doentes (com 
pressão arterial sistólica acima de 160 mmHg e a 
tomar pelo menos três fármacos anti-hiperten-
sores) e contou com a colaboração de 24 centros 
europeus, austalianos e neozelandeses. 

Forte participação do Brasil 
o 9.º Congresso português de hipertensão e risco Cardiovascular Global conta com uma 
participação mais ativa de especialistas brasileiros, que vão intervir em diferentes sessões 
como preletores e moderadores. «o objetivo é que haja uma participação cada vez maior 
dos brasileiros no Congresso anual da sociedade portuguesa de hipertensão [sph] e, em 
simultâneo, uma participação crescente dos portugueses nos congressos organizados pela 
sociedade Brasileira de hipertensão [sBh] e pelo departamento de hipertensão arterial 
da sociedade Brasileirade Cardiologia [dha-sBC]», justifica fernando pinto.

Luíz Bortolotto destaca também a importância da troca de experiências entre o Brasil e 
a europa, nomeadamente portugal. «esta colaboração mútua entre a sBC, o dha-sBC e 
a sph pode ajudar na realização de estudos que envolvam ambos os países, com vista a 
obter novas respostas e chegar a melhores resultados», sugere.

Hipertensão arterial em Portugal 
e no Brasil
o simpósio Luso-Brasileiro vai decorrer pela terceira vez no Congresso português de hipertensão e risco Cardiovascular 
Global. No dia 27 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00, a aplicabilidade das guidelines europeias na américa Latina, 
o controlo da hipertensão arterial em doentes com patologia renal crónica e as novidades ao nível da desnervação 
renal são alguns dos temas em análise. 

por Sofia Cardoso

Dr. Fernando Pinto

Prof. Roberto Franco

Prof. Luíz Bortolotto

determinação do risco cardiovascular
O Simpósio Luso-Brasileiro prossegue com a in-
tervenção da Prof.ª Frida Plavnik, investigadora 
na Universidade Nove de Julho, em São Paulo, 
que vai alertar para a importância de determi-
nar o risco cardiovascular dos doentes hiperten-
sos. Segundo Roberto Franco, «apenas 7% dos  
hipertensos apresentam a HTA como único fa-
tor de risco para o desenvolvimento de doença 
cardiovascular, sendo que a grande maioria tem 
mais do que um fator de risco». Acresce que, 
«quanto mais elevados forem os níveis de pres-
são arterial, maior será o risco de um evento car-
diovascular». Não obstante, o presidente da SBH 
sublinha que «todos os fatores de risco podem 
ser prevenidos». 

O encerramento do Simpósio ficará a cargo do 
Prof. Eduardo Barbosa, docente na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, que elucidará os con-
gressistas sobre a aplicabilidade na América Latina 
das guidelines da European Society of Cardiology/
/European Society of Hypertension para o trata-
mento da HTA. Fernando Pinto alerta que «esta é 
uma questão muito pertinente e que deverá ser 
refletida por todos os especialistas, considerando 
a realidade particular de cada país».  NP

«Apenas 7% dos  
hipertensos apresentam 

a HTA como único 
fator de risco para o 
desenvolvimento de 

doença cardiovascular»
Prof. roberto Franco
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Apesar de distantes geografica-
mente, a Sociedade Húngara de 
Hipertensão (SHH) e a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) 

mantêm uma ligação «muito forte» e fazem 
questão de manter o Simpósio Luso-Húngaro, 
que já é «incontornável» no Congresso Portu-
guês de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
Global, como afirma o Dr. Fernando Pinto, pre-
sidente da SPH e moderador deste Simpósio, 
em conjunto com o Prof. Csaba Farsang, presi-
dente honorário vitalício da SHH. 

As semelhanças entre Portugal e a Hungria, 
no que toca às suas casuísticas e característi-
cas geográficas e demográficas, são os prin-
cipais fatores que aproximam as duas socie-

Programa do Simpósio 
Luso-Húngaro
Moderadores: dr. fernando pinto e 
prof. Csaba farsang

• «O que aprendemos e o que 
não aprendemos com os ensaios 
clínicos» (prof. Csaba farsang);

• «Hipertensão e doença arterial 
periférica: novos resultados do 
programa ERV» (prof. Zoltán Járai);

• «Avanços recentes na hipertensão 
endócrina» (dr. alexander alfoldi);

• «Efeitos da hipertensão na 
autorregulação cerebral e na 
função cognitiva em ratos em 
processo de envelhecimento» 
(prof. Ákos Koller);

• «Dez anos de experiência clínica 
com o tratamento de combinação 
fixa amlodipina/lisinopril» 
(dr. ferenc együd).

Especialistas húngaros apresentam 
evidências recentes
este ano, o simpósio Luso-húngaro terá como oradores cinco especialistas húngaros, que vão apresentar novos 
resultados de estudos e projetos que constituem avanços no diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial. 
a doença arterial periférica, a hipertensão endócrina e o futuro dos betabloqueadores são alguns dos principais 
temas desta sessão que decorre no dia 27 de fevereiro, entre as 9h00 e as 10h30. 

por Sofia Cardoso

Prof. Csaba FarsangDr. Fernando Pinto

dades científicas. «A Hungria tem uma área 
geográfica similar à nossa, uma população 
que ronda os dez mil habitantes e uma eleva-
da prevalência de doenças cardiovasculares 
e de hipertensão arterial, tal como Portugal», 
justifica Fernando Pinto. 

Os cinco oradores do Simpósio deste ano 
são todos húngaros e vêm apresentar os re-
sultados recentes de trabalhos científicos que 
têm desenvolvido no seu país. O primeiro a 
intervir será Csaba Farsang, que vai partilhar 
a sua perspetiva sobre a real utilidade dos 
ensaios clínicos, face às discrepâncias que, 
muitas vezes, se verificam entre o que acon-
tece nos ensaios e a interpretação dos seus 
resultados. «Serão abordados os problemas 
que ocorrem com mais frequência durante o 
processo de interpretação dos resultados», 
antecipa. 

novidades em várias frentes da Hta
De seguida, o Prof. Zoltán Járai, secretário- 
-geral da SHH, apresentará, em primeira mão, 
a avaliação do Programa ERV, uma coleção 
de dados desenvolvida pela SHH, que inclui a  
medição do índice tornozelo-braço em mais 
de 26 mil doentes hipertensos durante cerca 
de cinco anos. Depois, o Dr. Alexander Alfoldi, 
docente na Universidade de Tecnologia e Eco-
nomia de Budapeste, vai refletir sobre os úl-
timos avanços na hipertensão endócrina. «A 
maioria das recidivas da hipertensão secundá-
ria são de origem endócrina, nomeadamente 
a hiperfunção das glândulas suprarrenais e 
da tiroide», alerta Csaba Farsang. Assim, nes-
ta palestra, serão apresentadas as novas fer-

«Está provado que 
o envelhecimento 

perturba os mecanismos 
fisiológicos dos doentes 

hipertensos e que a 
hipertensão arterial 

nos idosos afeta as suas 
funções cognitivas, 
como a memória»

Prof. Csaba Farsang

ramentas de diagnóstico e as mais recentes 
abordagens terapêuticas. 

Tomando a seguir a palavra, o Prof. Ákos 
Koller, docente no Departamento de Fisio-
logia do New York Medical College,  vai falar 
sobre os efeitos da pressão arterial elevada na 
autorregulação cerebral e na função cognitiva 
durante o processo de envelhecimento. De 
acordo com Csaba Farsang, «está provado que 
o envelhecimento perturba os mecanismos 
fisiológicos dos doentes hipertensos e que a 
hipertensão arterial nos idosos afeta as suas 
funções cognitivas, como a memória». 

O Simpósio Luso-Húngaro terminará com 
a intervenção do Dr. Ferenc Együd, de Bu-
dapeste, que vai divulgar os resultados de 
dez anos de experiência clínica com o tra-
tamento de combinação fixa amlodipina/ 
/lisinopril. «Mais de 70% dos doentes hiper-
tensos precisam de uma combinação de fár-
macos anti-hipertensores de diferentes clas-
ses para controlar a pressão arterial elevada. A 
combinação fixa de lisinopril com amlodipina 
já provou os seus efeitos benéficos em muitos 
doentes hipertensos com diferentes comorbi-
dades», adianta Csaba Farsang.  NP
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Papel da HTA no AVC e no declínio cognitivo
a sessão conjunta da sociedade portuguesa 
de hipertensão (sph) com o Working Group on 
hypertension and the Brain da european society 
of hypertension (esh) e a sociedade portuguesa de 
Neurologia (spN) é outra novidade deste Congresso. 
No dia 27 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00, 
vários especialistas vão debater o acidente vascular 
cerebral (avC) e o declínio cognitivo causados pela 
hipertensão arterial (hTa).

«Tratamento da HTA na fase 
aguda do AVC e transição dos 
cuidados hospitalares para os 
cuidados de saúde primários» 

será o tópico comentado pelo Prof. Vitor Olivei-
ra, presidente da SPN e neurologista no Centro 
Hospitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Ma-
ria. Este orador vai enfatizar que «a HTA é um dos 
principais fatores de risco do AVC, nomeada-
mente do AVC hemorrágico». «As hemorragias 
cerebrais em Portugal são um drama, porque 
temos valores muito superiores aos de outros 
países europeus ou dos EUA» sublinha. E acres-
centa: «Este facto tem a ver, sobretudo, com o 
consumo exagerado do sal no nosso País e com 
o mau controlo da pressão arterial [PA].» Nesse 
sentido, Vitor Oliveira alerta para a importância 
de os médicos terem de assumir um papel mais 

por Marisa Teixeira

interventivo na sensibilização da comunidade, o 
que «evitaria muitos AVC».

Seguir-se-á a intervenção do Prof. Antonio 
Coca, presidente do Working Group on Hyper-
tension and the Brain da ESH, dedicada à pre-
venção da recorrência do AVC. «Vou falar sobre 
o controlo da PA depois da fase aguda, com o 
objetivo de evitar a recorrência do AVC», expli-
ca este especialista da Unidade de Hipertensão 
do Instituto de Medicina Interna e Dermatologia 
do Hospital Clínic (IDIBAPS) da Universidade de 
Barcelona. 

Nas duas primeiras apresentações desta ses-
são conjunta, serão revelados dados que de- 
monstram que o tratamento correto da PA ele- 
vada reduz as complicações, a recorrência do 
AVC e a mortalidade causada por esta condição.

deterioração cognitiva 
O dano cerebral silencioso causado pela HTA, 
a deterioração cognitiva e a demência são os 
temas abordados nas intervenções seguintes, 
intituladas «Declínio cognitivo e hipertensão» e 
«Como avaliar a função cognitiva de forma prá-

tica no acompanhamento de rotina do doente  
hipertenso?». A Dr.ª Cristina Sierra, coordena- 
dora do Grupo de Estudo em Hipertensão e 
Cérebro da Sociedad Española de Hiperten-
sión-Liga Española para la Lucha contra la  
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), que tam-
bém exerce no IDIBAPS, irá comentar a relação 
entre o envelhecimento, a HTA e o dano silen-
cioso estrutural e funcional que determina a 
deterioração cognitiva precoce nas idades mé-
dias de vida e que evolui para demência nas 
idades mais avançadas. 

Já a Prof.ª Nadine Santos, do Instituto de  
Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da 
Universidade do Minho, falará sobre os testes de 
avaliação mais adequados para a deteção preco-
ce da deterioração cognitiva e como aplicá-los 
da melhor forma na prática clínica. Antonio Coca 
sublinha que uma das principais conclusões a 
retirar desta sessão conjunta é o facto de «o tra-
tamento anti-hipertensor precoce em doentes 
com deterioração cognitiva em fase silenciosa 
poder, provavelmente, parar, retardar e prevenir 
a progressão para demência».  NP

Estreia do grupo europeu de HTA e cérebro 
no Congresso 
Esta é a primeira vez que o Working Group on hypertension and the Brain da 
european society of hypertension (esh) participa no Congresso português de 
hipertensão e risco Cardiovascular Global. além disso, como sublinha o dr. pedro 
Cunha, presidente da comissão organizadora desta 9.ª edição, «os elementos que 
integram este Working Group foram eleitos no último Congresso da esh, em junho de 
2014, sendo esta a sua primeira reunião científica em conjunto com outra sociedade». 

«esta sessão vai contar também com a intervenção da sociedade portuguesa 
de Neurologia, algo que muito nos apraz salientar e que vem no seguimento de 
uma parceria que estabelecemos no ano passado», afirma pedro Cunha. para este 
responsável, as temáticas que vão estar em debate «são bastante relevantes». por um 
lado, porque «portugal é o país da europa ocidental com maior taxa de incidência de 
avC»; por outro lado, porque «o declínio cognitivo é um flagelo que atinge o mundo 
inteiro». assim, a relação entre a hTa e o declínio cognitivo «tem de ser claramente 
reconhecida, sendo essencial detetar e diagnosticar este problema precocemente».

Prof. Antonio Coca

Prof. Vitor Oliveira
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Dr. Fernando Pinto

Dr. Bernard Vaïsse

Prof. Jean-Philippe Baguet

Prof. Jean-Jacques Mourad

Segundo o Dr. Fernando Pinto, car-
diologista no Centro Hospitalar de  
Entre o Douro e Vouga/Hospital de 
São Sebastião, em Santa Maria da 

Feira, e presidente da Sociedade Portuguesa 
de Hipertensão, o Simpósio «Rencontres Fran-
co-Lusitaniennes» já se tornou «um clássico» no 
Congresso Português de Hipertensão e Risco 
Cardiovascular Global. Em 2015, esta sessão 
promete fazer jus ao sucesso granjeado em 
anos anteriores, afirmando-se como um ponto 
de encontro e debate entre especialistas por-
tugueses e franceses na área da hipertensão 
arterial (HTA).

Estes «4èmes Rencontres Franco-Lusitaniennes» 
terão como mote os objetivos definidos pelo 
CFLHTA para controlo da HTA na população 
francesa. «Os nossos colegas franceses leva- 
ram a cabo um grande estudo epidemiológico, 

que demonstrou que, tal como em Portugal, 
ainda existe um número bastante elevado de 
hipertensos não controlados», explica Fernando 
Pinto, também encarregue de moderar a sessão. 

Procurando inverter essa tendência, há três 
anos, o CFLHTA propôs-se atingir a fasquia 
de 70% de doentes com HTA controlados, até 
2015. Embora este seja um «objetivo extraordi-
nariamente ambicioso», Fernando Pinto consi- 
dera que «é importante que assim seja». «Mes-
mo que não se afigure fácil alcançar essa meta, 
é fundamental envidar todos os esforços nesse 
sentido.» Segundo o moderador, a grande 
mais-valia deste Simpósio está, então, em fo-
mentar «a aprendizagem mútua entre especia-
listas franceses e portugueses, de modo a que 
isso possa contribuir para aumentar a percen-
tagem de doentes hipertensos controlados, em 
ambos os países».

tratar precocemente e «em força»
Na qualidade de presidente do CFLHTA, caberá 
ao Dr. Bernard Vaïsse abordar com maior deta-
lhe as iniciativas postas em marcha em França, 
tendo em vista o maior controlo da HTA. 
«Quando lançámos as primeiras campanhas, 
visando obter 70% de hipertensos controlados, 
apenas 50% da população tinha a pressão ar-
terial igual ou inferior a 140/90 mmHg», refere 
este orador. Em 2015, este objetivo «ainda está 
longe de ser alcançado», mas o propósito con-
tinua na mente de todos. Afinal, «o controlo 
da HTA continua a ser um problema de saúde  
importantíssimo, que não pode ser descura-
do», defende Bernard Vaïsse.

As «estratégias vencedoras» a pôr em práti-
ca para conseguir o controlo da pressão arte-
rial serão comentadas pelo Prof. Jean-Philippe  
Baguet, do Departamento de Cardiologia do 
Hospital Universitário de Grenoble. A este 
respeito, a literatura recomenda que se «trate 
precocemente e em força», assegura este car-
diologista. «Há estudos sólidos a mostrar que 
o tempo que o doente passa sem ter a sua HTA 
controlada tem um impacto real no risco de 
desenvolver outras doenças, posteriormente.»

O simpósio luso-francês encerrará com o 
tema «Alcançar uma titulação dinâmica e segu-
ra na HTA», analisado pelo Prof. Jean-Jacques 
Mourad, docente de Medicina Interna na Uni-
versidade Paris XIII e chefe da Unidade de Hi-
pertensão e Medicina Interna do Avicenne 
Hospital, em Bobigny. «A Sociedade Francesa 

Hipertensão e demência
Bernard vaïsse fará ainda alusão à 
campanha pública de informação 
«Quando a hipertensão nos faz perder 
a cabeça», levada a cabo em frança. 
promovida pelo Comité francês de 
Luta Contra a hipertensão arterial 
(CfLhTa) e pelo ministério da 
saúde francês, esta campanha chama 
a atenção para o facto de a hTa 
favorecer o aparecimento de lesões 
cerebrais que, por seu turno, podem 
conduzir ao desenvolvimento de 
estados demenciais, nomeadamente 
doença de alzheimer. Uma das 
medidas mais eficazes para «reduzir 
o risco de demência» passa, então, 
por «controlar e tratar a hTa», como 
ressalva o presidente do CfLhTa. 

Objetivos ambiciosos unem 
médicos lusos e franceses
Na quarta edição do simpósio «Rencontres Franco-Lusitaniennes», agendado 
para o dia 28 de fevereiro, entre as 9h00 e as 10h30, todas as atenções 
recairão sobre as metas traçadas para 2015 pelo Comité francês de Luta 
Contra a hipertensão arterial (CfLhTa). 

por Ana Rita Lúcio

de Hipertensão recomenda que não seja feita a 
titulação quando o doente ainda não está con-
trolado, mas que se opte por uma combinação 
de dose fixa.» No entanto, adverte este espe-
cialista, «há várias combinações de dose fixa 
disponíveis, pelo que se impõe o debate sobre 
quais escolher e que passos dar até se poder 
optar pela titulação», conclui Jean-Jacques 
Mourad.  NP
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Descobertas recentes no diagnóstico 
e tratamento da hipertensão

Na sessão conjunta da sociedade portuguesa de hipertensão (sph) com a european society of hypertension (esh), 
a decorrer no dia 28 de fevereiro, entre as 15h30 e as 17h00, serão apresentados dados das últimas investigações 
no âmbito do diagnóstico e do tratamento da hipertensão arterial. os fármacos em desenvolvimento, os efeitos das 
alterações cerebrais na pressão arterial, a influência da microbiota intestinal no risco cardiovascular e o impacto da 
desnervação renal em doentes com hipertensão resistente serão os temas em destaque.

por Sofia Cardoso

Prof. Stéphane Laurent Prof. Krzysztof Narkiewicz Prof. Peter Nilsson Prof. Michel Azizi

Especialistas de diferentes países eu-
ropeus vão discutir os dados mais re-
centes das últimas investigações ao 
nível do diagnóstico e do tratamento 

da hipertensão arterial (HTA) e o seu impacto 
na prática clínica. O Prof. Stéphane Laurent, do 
Hôpital Européen Georges-Pompidou, em Paris, 
vai falar sobre os novos fármacos em estudo. A 
base da sua intervenção será um artigo recente, 
publicado pelo investigador francês Laurent S. e 
colegas, na revista Lancet, que descreve novas 
classes farmacológicas e novas moléculas de 
classes já existentes (ver coluna ao lado).

O Prof. Krzysztof Narkiewicz, investigador no 
Departamento de Hipertensão e Diabetologia 
da Universidade de Medicina de Gdansk, na Po-
lónia, vai abordar a relação entre as alterações 
cerebrais e a hipertensão arterial (HTA). «Esta re-
lação é comummente interpretada como tendo 
sentido único, ou seja, as alterações cardiovas-
culares resultantes da pressão arterial elevada 
são responsáveis pela patologia cerebral e, mais 
tarde, pela disfunção cognitiva. No entanto, a 
disfunção reguladora do cérebro pode ser consi-
derada uma das causas do aumento da pressão 
arterial», alerta. 

De acordo com este especialista, há cada vez 
mais evidências de que o stresse pode estar re-
lacionado com a disfunção cerebral que provo-
ca a HTA e o aumento do risco cardiovascular. 
«A libertação de adrenalina de forma repetida, 
que ocorre em períodos de stresse, poderá pro-
mover a produção facilitada de noradrenalina 
que, ao longo de muitos anos, poderá contribuir 

para a hipertensão arterial», explica Krzysztof 
Narkiewicz.

Microbiota intestinal e risco cardiovascular
A intervenção do Prof. Peter Nilsson, investiga-
dor no Departamento de Ciências Clínicas da 
Universidade de Lund/Hospital Universitário de 
Skane, em Malmo, na Suécia, centrar-se-á nos 
mecanismos genéticos e não genéticos que es-
tão por detrás do envelhecimento cardiovascu-
lar e metabólico precoce. Com base nas investi-
gações já realizadas no seu Departamento, este 
orador vai alertar para o papel da microbiota 
intestinal nas alterações do metabolismo e da 
função imunológica do organismo. 

«Os fatores genéticos não são os únicos envol-
vidos no aumento do risco de desenvolver uma 
doença cardiometabólica familiar», sublinha 

Peter Nilsson, que vai apresentar as novas des-
cobertas que relacionam a microbiota intestinal 
à obesidade e ao risco cardiometabólico, expli-
cando parte das doenças cardiometabólicas 
familiares. Assim, a microbiota poderá ser, se-
gundo este investigador, «um importante fator 
de prevenção cardiovascular ao ser controlada 
através de um estilo de vida saudável e da inges-
tão de alimentos funcionais».

novidades na desnervação renal 
Os mais recentes dados sobre a desnervação 
renal em doentes com HTA resistente vai ser 
o tema da apresentação do Prof. Michel Azizi,  
investigador na Unidade de Hipertensão do  
Hôpital Européen Georges-Pompidou e na Uni-
versidade Paris-Descartes, em França. Nos últi-
mos anos, «foram desenvolvidos novos sistemas 
de cateter com energia de radiofrequência e 
ultrassons que oferecem uma nova opção tera-
pêutica aos doentes com HTA resistente», assi-
nala este orador. 

Michel Azizi vai apresentar os resultados dos 
últimos ensaios clínicos realizados com estes 
novos sistemas. Um desses estudos mostra que 
a desnervação renal combinada com um trata-
mento anti-hipertensor padronizado diminui a 
pressão arterial sistólica em aproximadamente  
6 mmHg, comparando com o mesmo trata-
mento anti-hipertensor por si só, durante seis 
meses. Contudo, este investigador alerta que 
«são necessários mais estudos para assegurar 
a eficácia e a segurança dos novos sistemas de 
desnervação renal».  NP

«Há cada vez mais 
evidências de que 

o stresse pode estar 
relacionado com a 
disfunção cerebral 

que provoca a HTA e 
o aumento do risco 

cardiovascular»
Prof. Krzysztof narkiewicz

DR

10

 fEvErEiro
28



Novas terapêuticas 
da HTA em 
desenvolvimento 

• Inibidores duplos 
da vasopeptidase
atuam sobre a enzima conversora 
da angiotensina (eCa) e sobre duas 
outras metaloproteínases de zinco – a 
neprilisina (neutral endopeptídase, 
também chamada de Nep) e a enzima 
conversora de endotelina-1 (eCe-1). 
a combinação de fármacos inibidores 
da eCa, da Nep e da eCe-1 melhora 
o controlo da pressão arterial em 
doentes hipertensos e reduz os danos 
dos órgãos-alvo. 

• Dual ARNI (antagonista dos 
recetores da angiotensina e 
inibidor da neprilisina)
Uma única molécula que contém 
porções moleculares do valsartan e do 
ahU377, um inibidor da Nep. está, 
atualmente, na fase iii de ensaios 
clínicos para tratamento da hTa e da 
insuficiência cardíaca congestiva.

• Antagonistas não peptídios 
do recetor da (pró)renina – 
bloqueador do recetor de (pró)
renina e renina (RPR)
são ativadores da eCa-2, que 
quebra a angiotensina do tipo ii 
(aT2) ao gerar um peptídio putativo 
cardioprotetor – a angiotensina (1-7) 
– e os agonistas do recetor de aT2, 
como o composto 21. 

• Aminopeptidase A (APA) 
oralmente ativa
representa uma nova classe de 
agentes anti-hipertensores de ação 
central, como os inibidores Quantum 
Genomics Corporation (QGC001), 
que têm como alvo a apa. esta 
classe farmacológica gera a enzima 
cerebral angiotensina do tipo iii, um 
dos principais peptídeos efetores do 
sistema renina-angiotensina cerebral, 
que participa no controlo da arginina 
vasopressina (avp) e da libertação de 
pressão arterial. 

• Vacinas 
embora já tenham sido testadas em 
animais há duas décadas, os estudos 
sobre a sua aplicação em seres 
humanos ainda se encontram numa 
fase inicial.

Sessão conjunta 
com a Artery Society 
este ano, a association for research into arterial structure and physiology 
(mais conhecida por artery society) junta-se à sociedade portuguesa de 
hipertensão (sph) para discutir o impacto de importantes fatores de risco das 
doenças cardiocerebrovasculares. a rigidez arterial, a pressão arterial central 
e o envelhecimento vascular precoce serão os temas em foco nesta sessão 
conjunta que decorre no dia 28 de fevereiro, entre as 11h00 e as 12h00.

por Marisa Teixeira

«Rigidez arterial: como medir, 
quando avaliar e de que for-
ma os seus resultados modifi-
cam a estratégia terapêutica» 

é o tema da intervenção do Prof. Luc Van Bortel, 
presidente da Artery Society e investigador na 
Universidade de Gant, na Bélgica. Este especialis-
ta vai focar a influência da rigidez aórtica no risco 
cardiovascular, com base nas investigações rea-
lizadas recentemente na Universidade de Gant 
sobre o impacto da rigidez arterial no desenvolvi-
mento das patologias cardio e cerebrovasculares. 

Nestes estudos, a rigidez aórtica mostrou ter 
um valor preditivo independente para eventos 
cerebrovasculares fatais e não fatais em doentes 
hipertensos. O valor acrescentado da velocidade 
de onda de pulso está acima e para além dos  
fatores de risco tradicionais, inclu indo as pontu-
ações de risco SCORE e Framingham. «Tanto em 
indivíduos com baixo risco, como nos que têm 
risco cardiovascular elevado, a medição da rigi-
dez aórtica pode reclassificar o risco para valores 
superiores ou inferiores, respetivamente», ante-
cipa Luc Van Bortel. 

Os vários métodos não invasivos disponíveis 
para medição da rigidez aórtica também serão 
abordados, nomeadamente a ressonância mag-
nética, que é atualmente «o método-padrão». De 
acordo com o orador belga, «até ao momento, têm 
sido propostos vários métodos para medir a rigi-
dez aórtica que diferem, principalmente, no cálcu-
lo da distância percorrida pela onda de pulso».

Luc Van Bortel alertará ainda para os fatores 
que condicionam a eficácia dos dispositivos de 
medição da rigidez aórtica. «Para chegarmos a 

conclusões credíveis, precisamos de estabelecer 
medidas padronizadas. Para além da utilização 
correta do dispositivo, a estabilização dos doen-
tes, incluindo o período de descanso antes da 
medição, e fatores de risco como o tabagismo 
deverão ser considerados», sublinha. 

A pressão arterial (PA) central será o tema da 
apresentação do Prof. Mario Fritsch, docente 
na Universidade Estatal do Rio de Janeiro, no 
Brasil, que irá falar sobre a aplicação clínica da 
PA central e os prós e contras da sua medição 
na abordagem dos doentes com risco cardiovas-
cular aumentado. Segue-se a comunicação do  
Prof. Pierre Boutouyrie, investigador no Assistan-
ce Publique-Hôpitaux de Paris/Université Paris- 
-Descartes, sobre a intervenção farmacológica nos 
doentes com rigidez arterial e/ou pressão arterial 
central elevadas. Este é «um tema muito pertinen-
te», na opinião do Dr. Pedro Cunha, presidente da 
comissão organizadora deste Congresso e inter-
nista no Centro Hospitalar do Alto Ave/Hospital de 
Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, que en-
cerrará esta sessão, com uma apresentação sobre 
o envelhecimento vascular precoce.

Depois de definir brevemente o que é o en-
velhecimento vascular precoce, Pedro Cunha 
pretende criar um debate sobre o impacto des-
te fator de risco na prática clínica em Portugal. 
«Parece-me cada vez mais apelativo poder asso-
ciar a uma idade cronológica uma determinada 
idade biológica na “árvore” do envelhecimento 
arterial, uma vez que o aumento da “idade das 
artérias” está associado a maior risco de desen-
volver uma doença cardiocerebrovascular pre-
coce», conclui.  NP

Prof. Luc Van Bortel

Dr. Pedro Cunha

DR

janeiro 2015

11

9.º
Congresso Português 
de HiPertensão e risCo 
CardiovasCular global

11

janeiro 2015



Curso de Introdução à Investigação Clínica

Ecografia cervical e ecocardiografia na prática

organizado para o Núcleo de 
internos da sociedade portuguesa de 
hipertensão (Nisph), bem como para 
todos os internos e especialistas que 
tenham interesse na área, o Curso 
de introdução à investigação Clínica 
divide-se em duas sessões («Como ler 
e avaliar a evidência de um artigo 
científico» e «Como estruturar um 
projeto de investigação clínica») 
e vai decorrer nos dias 27 e 28 de 
fevereiro, com início às 8h00.

por Marisa Teixeira

A primeira sessão do Curso de Intro-
dução à Investigação Clínica, que 
vai decorrer no dia 27 de fevereiro, 
tem como principal objetivo munir a 

assistência de ferramentas para analisar critica-
mente a evidência. «Contactamos diariamente 
com informação publicada e consideramos ser 
necessária formação para avaliar corretamente a 
sua qualidade, com o propósito de a transpor-
mos da melhor forma para a prática clínica», ex-
plica a Dr.ª Joana Monteiro, médica na Unidade 
de Saúde Familiar (USF) Odisseia, na Maia, e 
organizadora deste Curso, em conjunto com a  

Dr.ª Paula Felgueiras, internista na Unidade Local 
de Saúde do Alto Minho.

A sessão «Como ler e avaliar a evidência de 
um artigo científico» vai ser ministrada pelo  
Prof. Luís Alves, médico na USF de Canidelo, em 
Vila Nova de Gaia. Além da componente teórica, 
este módulo terá também uma vertente mais 
prática, na qual os participantes irão examinar 
alguns artigos, com a orientação do formador. 

No dia seguinte, será o Dr. Tiago Gregório, in-
ternista no Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, o formador da sessão «Como estru-
turar um projeto de investigação clínica». Neste 
segundo módulo do Curso, serão transmitidas 
algumas noções sobre a investigação clínica, 
nomeadamente referentes à sua organização. 
«Consideramos que esta vai ser uma excelente 
oportunidade para os internos perceberem me-
lhor os desafios com que se poderão deparar se 
quiserem enveredar pela investigação clínica, 
pois serão discutidas as dificuldades que surgem 
no terreno», salienta Joana Monteiro.  NP

O Curso Prático de Ecografia Cervi-
cal e Ecocardiografia no Doente 
Hipertenso volta a realizar-se no  
9.º Congresso Português de Hi-

pertensão e Risco Cardiovascular Global. As 
quatro sessões desta formação dividem-se por 
todos os dias do Congresso e destinam-se a 
internos e especialistas com interesse em apro-
fundar as capacidades de utilização destas téc-
nicas de avaliação de risco e lesão vascular.

Este Curso tem 20 vagas, que serão preen- 
chidas por ordem de inscrição prévia, no web-
site do Congresso Portuguêes de Hipertensão 
(www.sphta.org.pt/9congresso). «Esta formação 
iniciou-se há quatro anos, mas, na altura, era foca-
da apenas na ecografia cervical. No ano passado, 
foi introduzida a vertente de ecocardiografia e a 
adesão foi excelente», refere o Dr. Pedro Cunha, 
presidente da Comissão Organizadora deste 
Congresso. A formação tem estado a cargo da 

Dr.ª Manuela Vieira, cardiologista no Centro Hos-
pitalar do Baixo Vouga/Hospital Infante D. Pedro, 
em Aveiro. 

Devido ao apoio da Siemens, os formandos 
terão à sua disposição um número suficiente 
de aparelhos de ecografia cervical e ecocar-
diografia para que possam manuseá-los. O  
Dr. Tiago Gregório, internista no Centro Hospita-
lar de Vila Nova de Gaia/Espinho e co-organiza-
dor do Curso, salienta que «a avaliação do risco 
cardiovascular é tipicamente efetuada através 
da aplicação de scores de risco». Contudo, estes 
«têm limitações na sua capacidade preditiva, ha-
vendo uma percentagem significativa de even-
tos cardiovasculares que ocorre em indivíduos 
classificados como de baixo risco». 

Por esse motivo, nos últimos anos, «tem ha- 
vido cada vez mais interesse em detetar a ate- 
rosclerose na sua fase assintomática, de modo a 
“refinar” os modelos prognósticos». A tecnolo-
gia Doppler, particularmente por intermédio da 
avaliação da espessura da íntima média da caró-
tida, «tem mostrado essa capacidade», de acor-
do com Tiago Gregório. No Curso, este e vários 
outros aspetos serão abordados, com uma 
marcada componente prática, constituindo 
uma oportunidade ímpar para aquisição/ 
/reforço de competências em ecografia cervical 
e ecocardiografia.  NP  Marisa TeixeiraTal como na edição do ano passado (na foto), este curso vai abordar técnicas de ecografia cervical e ecocardiografia
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Repetindo uma fórmula que suscitou 
grande adesão nas últimas três edi-
ções, o 4.º Curso de Pós-Graduação 
em HTA aposta em módulos de ín-

dole prática, promovendo o intercâmbio e a in-
teração entre formadores e formandos. É por isso 
que, no início e no fim de cada sessão, «os con-
gressistas poderão participar ativamente, atra-
vés de televoto, identificando as áreas-chave dos 
diferentes conteúdos e debatendo os seus aspe-
tos particulares com cada preletor», explica o  
Dr. Pedro Cunha, presidente da Comissão Orga-
nizadora deste 9.º Congresso. Paralelamente, o 
objetivo é «lançar o debate em torno das ques-
tões colocadas». 

Assim se compreende que esta iniciativa for-
mativa se revele «um sucesso crescente junto 
dos congressistas, ao longo dos anos», apelando 
à participação «de médicos de diferentes áreas, 
desde a Medicina Geral e Familiar, à Medicina 

Programa
• 26 de fevereiro
SESSÃO 1 | 17h00-18h00 | «Treat to target: Quais são os alvos terapêuticos na hTa, 
diabetes e dislipidemia em diferentes populações-alvo?» (dr.ª Luísa moreira)

• 27 de fevereiro
SESSÃO 2 | 11h00-12h00 | «Treat to target: Quais são e como atingir os alvos de 
prevenção primária/secundária e redução do rCv global?» (dr.ª paula alcântara)

• 28 de fevereiro
SESSÃO 3 | 11h00-12h00 | «Treat to target: Quais são e como atingir os alvos do 
tratamento não farmacológico do doente com hTa e rCv global?» (dr.ª Joana Campina)

• 1 de março
SESSÃO 4 | 9h00-10h00 | «Treat to target: medidas de promoção da adesão terapêutica 
no doentes hipertensos, diabéticos e com rCv total acrescido» (dr. vítor paixão dias)

Todas as sessões decorrerão na sala Neptuno do Centro de Congressos do Hotel Tivoli Marina Vilamoura.

Dr. Pedro Neves

Dr.ª Clarinda Neves

4.º Curso de Pós-Graduação em HTA 
com o lema «treat to target»
dividido em quatro sessões, realizadas ao longo dos quatro dias de duração do 
9.º Congresso português de hipertensão e risco Cardiovascular Global, o Curso 
de pós-Graduação em hipertensão arterial (hTa) volta a convocar formadores 
de reconhecido mérito para abordarem os temas prementes na área da hTa. 
Na quarta edição desta formação, o foco estará nas atitudes e terapêuticas 
dirigidas ao alvo.

por Ana Rita Lúcio

Interna e à Cardiologia». Quem o garante é o  
Dr. Pedro Neves, internista e responsável pela 
Consulta de Hipertensão e Doença Vascular do 
Centro Hospitalar do Médio Ave/Unidade de 
Famalicão, igualmente encarregue de coorde-
nar este 4.º Curso de Pós-Graduação em HTA. 
«Temos trazido temas diferentes em cada edição 
e as salas mantêm-se sistematicamente cheias, 
conquistando o interesse tanto de especialistas 
já bastante experientes, como de internos e jo- 
vens especialistas», assinala. 

tratamento dirigido ao alvo
O tema central desta edição será o «treat to tar-
get». «É esse o mote principal, ao qual se subor-
dinarão as quatro sessões. O intuito é perceber 
como é que, para cada um dos doentes que nos 
chegam, podemos identificar/selecionar o alvo 
e adaptar o tratamento, de forma a atingir esse 
mesmo alvo», elucida a Dr.ª Clarinda Neves, in-
ternista no Centro Hospitalar do Baixo Vouga/ 
/Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, que tam-
bém assume a coordenação deste Curso.

«O alvo ao qual se dirige o tratamento está nos 
próprios doentes», precisa Pedro Neves. Nesse 
sentido, serão colocadas algumas perguntas às 
quais se procurará dar resposta. «Se o nosso alvo 
for o doente hipertenso, o doente diabético ou 
o doente hipertenso e diabético, por exemplo, 
como é que conseguimos atingir esses diferen-
tes alvos e os objetivos tensionais serão ou não 
os mesmos? Será que devemos tratar todos os 
doentes da mesma maneira?», questiona este 
internista.

A primeira sessão, ministrada pela Dr.ª Luísa 
Moreira, internista no Centro Hospitalar de Entre 
o Douro e Vouga/Hospital de São Sebastião, em 
Santa Maria da Feira, versará sobre os alvos tera-
pêuticos na HTA, na diabetes e na dislipidemia 
em diferentes populações. Na segunda sessão, 
a Dr.ª Paula Alcântara, internista no Centro Hos-
pitalar Lisboa Norte/Hospital de Santa Maria, 
falará de como atingir os alvos de prevenção 
primária e secundária, reduzindo o risco cardio-
vascular (RCV) global. 

Na terceira sessão, por seu turno, a Dr.ª Joana 
Campina, especialista em Medicina Geral e 
Familiar na Unidade de Saúde Familiar Desco-
bertas, em Lisboa, discorrerá sobre os alvos de 
tratamento não farmacológico no doente com 
HTA e RCV global. Finalmente, a quarta sessão 
encerrará o 4.º Curso de Pós-Graduação em HTA 
com a preleção do Dr. Vítor Paixão Dias, diretor 
do Serviço de Medicina Interna do Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, sobre as 
medidas que promovem a adesão terapêutica 
nos doentes hipertensos, diabéticos e com RCV 
total acrescido.  NP
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Há dois anos, em entrevista ao Notícias 
Prévias, o dr. Fernando Pinto traçava dois 
objetivos para o mandato que então se 
iniciava: sensibilizar a população para as 
questões relacionadas com o risco cardio-
vascular global e divulgar conhecimento 
científico aos profissionais de saúde. 
Considera que esses objetivos foram 
alcançados?
No que respeita à sensibilização da população, 
promovemos atividades no Dia Mundial da Hi-
pertensão (17 de maio) que tiveram como capi-
tais Santa Maria da Feira, em 2013, e Setúbal, em 
2014, mas procurámos alcançar uma divulgação 
maior, com ações em várias localidades do País, 
de iniciativa, sobretudo, de profissionais de saú-
de ou associações locais, com o apoio logístico 
e científico da SPH. Tentámos assim que as co-
memorações não se cingissem aos grandes cen-
tros e também desenvolvemos um conjunto de 
iniciativas para atrair os órgãos de comunicação 
social. Sinto-me muito gratificado por ser abor-
dado por pessoas que me dizem que ouviram os 
meus conselhos sobre hipertensão arterial na 
televisão. 

Mas, mais importante do que a minha perce-
ção, são alguns dados – cuja divulgação reser-
vo para o Congresso –, que demonstram que 
conseguimos, de facto, sensibilizar a população 

para a hipertensão arterial. Também foi lançada 
a campanha «Eu Escolho», que alertou a popu-
lação para a necessidade de controlar a pressão 
arterial. Esta campanha incluiu a criação do web-
site euescolho.pt e de uma página no Facebook, 
onde são dados conselhos à população, bem 
como a inserção de spots nos meios de comuni-
cação social e a colocação de cartazes em auto-
carros e mupis com o slogan «Eu escolho contro-
lar a pressão arterial, eu escolho a vida».

no âmbito da formação dos profissionais 
de saúde, os objetivos foram atingidos?
Creio que sim. Realizámos várias reuniões es-
pecíficas para internos, de pequena dimensão, 
mas de cariz eminentemente prático, que cos-
tumam ter muitos interessados. Também temos 
participado em diversas reuniões científicas e 
congressos nos quais somos convidados a par-
ticipar. Quanto ao 9.º Congresso Português de 
Hipertensão e Risco Cardiovascular Global, esta-
mos seguros de que iremos ultrapassar as 1 200 
inscrições da edição anterior, numa época em 
que quase todos os congressos nacionais e até 
internacionais registam uma diminuição devido 
à crise económica. Temos cada vez mais gente 
nova no nosso Congresso e também estamos a 
receber um número cada vez maior de profissio-
nais de saúde não médicos, embora ainda sem 

a expressão de que gostaríamos. Outro aspeto 
que nos apraz registar é o facto de não só haver 
cada vez mais inscritos no nosso Congresso, mas 
também a percentagem de pessoas que está 
efetivamente nas salas durante as sessões cien-
tíficas ser sempre muito elevada.

esse aumento do número de congressistas 
reflete a capacidade da sPH para atrair o 
interesse dos especialistas e internos que 
se dedicam à área da hipertensão?
Penso que é o reconhecimento de que o nos-
so Congresso é vivo, interessante e baseado na 
discussão de problemas do dia a dia dos pro-
fissionais de saúde na área das doenças cardio-
vasculares, que são a principal causa de morte 
e morbilidade em Portugal. A hipertensão inte-
ressa a praticamente todos os médicos, porque 
afeta vários órgãos e, aparentemente, temos 
conseguido corresponder às suas expetativas.

a Hypertension Summer School tem sido 
outro projeto de sucesso da sPH. Como vê 
a evolução desta iniciativa formativa?
A Summer School nacional, que vai para a sua 
12.ª edição, em 2015, é um ex-libris da SPH. Este 
curso intensivo, prático e internacional permi-
te formar, todos os anos, cerca de duas dúzias 
de jovens e proporcionar a um deles (o melhor 

Transmitir à população a necessidade de reduzir o consumo de sal, controlar a pressão arterial e manter um estilo de 
vida saudável foi um dos principais objetivos do mandato da direção da sociedade portuguesa de hipertensão (sph), 
que termina no final de fevereiro. em entrevista, o dr. fernando pinto, presidente da sph entre 2013 e 2015, faz um 
balanço dos marcos mais relevantes do biénio.

por Luís Garcia

«Conseguimos sensibilizar a população 
para a hipertensão arterial»
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NOTA: os textos desta publicação estão escritos segundo as regras do novo Acordo Ortográfico. 

CONgressO OrgANizAdO pOr: edição: 

a comemoração dos 10 anos de existência da sph foi também 
um dos marcos de 2014. a cerimónia decorreu a 24 de junho, 
no auditório da ordem dos médicos, em Lisboa, e contou com 
a presença de dezenas de pessoas, entre sócios, médicos de 
várias especialidades, representantes de sociedades científicas, 
profissionais da indústria farmacêutica e outras individualidades, 
como o bastonário da ordem dos médicos e dois deputados da 
assembleia da república, em representação dos respetivos grupos 
parlamentares. 

o 10.º aniversário da sph foi assinalado com a atribuição do 
título de sócio honorário aos cinco anteriores presidentes da 
sph: prof. agostinho monteiro (2003-2005), dr. João saavedra 
(2005-2007), prof. Luís martins (2007-2009), dr. José alberto 
silva (2009-2011) e dr. José Nazaré (2011-2013). «foi uma 
cerimónia de enorme simbolismo e que muito orgulhou esta 
direção, que teve assim uma oportunidade de atribuir a sua 
distinção mais alta àqueles que tanto contribuíram para o 
crescimento da sph», afirma fernando pinto.

classificado no exame final) um estágio de três 
meses no Hospital Georges Pompidou, em Paris. 
Nas últimas edições, recebemos mais do dobro 
dos candidatos para a Summer School e tivemos 
de selecioná-los de acordo com uma grelha mui-
to rigorosa. Em 2013, tivemos também a opor-
tunidade de organizar, em Portugal, a Summer 
School da European Society of Hypertension 
[ESH]. Foi, seguramente, um reconhecimento 
da ESH pela qualidade da Summer School portu-
guesa e pelo trabalho desenvolvido pelas pesso-
as que têm estado à frente dos destinos da SPH. 

Aliás, a edição de 2013 da Summer School da 
ESH foi a que, até à data, registou maior número 
de inscrições. Vários preletores internacionais 
disseram-nos também que se tratou da melhor 
edição de sempre e dois deles, de reconhecido 
mérito internacional, afirmaram mesmo que foi 
a melhor reunião científica em que alguma vez 
estiveram presentes. A enormíssima qualida-
de deste curso foi salientada publicamente na  
Assembleia-geral e na Reunião dos Presiden-
tes da ESH e foi, inclusive, recomendado que a 
nossa Summer School fosse usada como mode-
lo para as edições subsequentes. Partilho este 

sucesso, que nos deixa extraordinariamente 
orgulhosos, com a Comissão Organizadora da 
Summer School e com as direções da SPH que 
nos antecederam.

a sPH teve um papel determinante na sen-
sibilização para os malefícios do consumo 
excessivo de sal, que resultou, inclusive, 
na limitação legal do teor de sal no pão. 
Quais deverão ser os passos seguintes 
nesta «luta» ?
A lei que refere foi um marco histórico. Algum 
tempo depois da sua publicação, em 2010, me-
dimos o conteúdo de sal no pão e todas as amos-
tras, compradas anonimamente em vários pon-
tos do País, estavam abaixo do limite máximo de 
4 gramas de sal por quilo de pão, o que mostra 
que também as panificadoras compreenderam 
a importância deste contributo para a saúde dos 
portugueses. Neste momento, a «luta» a que 
nos temos dedicado tem sido a necessidade 
de legislar sobre a rotulagem dos alimentos. Já 
fomos recebidos duas vezes na Assembleia da 
República a propósito deste tema e deveremos 
ser ouvidos novamente dentro de pouco tempo.

Recentemente, entrou em vigor uma lei sobre 
a rotulagem dos alimentos que obriga a que es-
tejam presentes vários elementos, entre os quais 
o conteúdo de sal. No entanto, esta rotulagem 
continua a ser pouco legível para a maioria das 
pessoas, porque pode ser colocada de diferen-
tes formas que dificultam as comparações. Pro-
pusemos, portanto, a inclusão de um código de 
cores – verde para pouco sal, amarelo para al-
gum e vermelho para muito –, que funcione de 
forma simples. Isto permitiria às pessoas fazer as 

suas escolhas de modo consciente e informado. 
Acredito que também sairemos vencedores des-
ta «luta».

Que outras iniciativas destaca do mandato 
2013-2015?
Estabelecemos vários protocolos de cooperação 
com outras sociedades científicas, como a Socie-
dade Portuguesa de Neurologia e a Associação 
Portuguesa dos Nutricionistas, que permitem 
um intercâmbio e uma troca de ideias mais 
abrangentes, culminando com a nossa presença 
em vários congressos de outras sociedades cien-
tíficas e, reciprocamente, com presença ativa 
de membros destacados dessas sociedades no 
nosso congresso, trazendo-lhe um importante 
contributo científico. Também traduzimos as 
guidelines de 2013 e dez newsletters da ESH, dis-
ponibilizando-as para download gratuito e livre. 

Criámos ainda guias práticas – às quais não 
temos a pretensão de chamar guidelines –, que 
consistem num documento resumido com 
grandes linhas sobre o diagnóstico e as opções 
terapêuticas na hipertensão arterial. Este docu-
mento tem sido considerado um instrumento 
de trabalho muito útil na prática clínica quoti-
diana por muitos colegas. Além disso, reforçá-
mos os laços com as sociedades congéneres de 
outros países, participando em diversas reuni-
ões, e fomos reconhecidos no último Congresso 
Europeu de Hipertensão, em junho de 2014, no 
qual vários portugueses moderaram sessões ou 
foram oradores. Eu próprio tive o privilégio de 
moderar uma das sessões magnas. De realçar 
também que, nesse Congresso, a SPH passou a 
ser afiliada da ESH. NP

Antigos presidentes homenageados 
no 10.º aniversário da SPH

«Estamos seguros 
de que, este ano, 

ultrapassaremos as 
1 200 inscrições do 
último Congresso»

Dr. José Nazaré, Dr. João Saavedra, Prof. Agostinho Monteiro, Prof. Luís Martins (da esq. para a dta.) 
e Dr. Fernando Pinto (atrás)
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