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dyslipidemia was present in 48% of the hyperten-
sion with females dominance (p > 0,05) and 13% 
were smokers (79% male, p < 0,05).
The target organ damage was more frequent 
in the age group above 65 years (p < 0,05). The 
ischemic heart disease showed a prevalence of 
7% (60% male, p < 0,05), heart failure 5% (62% 
female, p > 0,05), cerebrovascular disease 8% 
(57% sex female, p > 0,05), nephropathy 3% 
(66% female, p > 0,05) and retinopathy 2% (60% 
female, p > 0,05).
Discussion: This study revealed a lower preva-
lence of hypertension than recent studies in 
Portugal did. The results emphasize the risk of 
under-diagnosis of this disease and the impor-
tance of the epidemiology of cardiovascular 
risk factors, particularly in the hypertensive 
population under the age of 65 years to prevent 
future target organ damage, with emphasis on 
the fundamental role of the family doctor in its 
prevention and modification.

KEYWORDS (MeSH terms)
“prevalence”, “hypertension”, “risk factors”, “pri-
mary care”.

INTRODUÇÃO 
As doenças cardio e cerebrovasculares são a 
principal causa de morte em Portugal. Provocam 
cerca de 40 mil mortes anuais, principalmente 
por acidentes vasculares cerebrais (20 mil óbitos/
ano) e por enfartes do miocárdio (10 mil óbitos/
ano).1 

A hipertensão arterial (HTA), a diabetes mellitus 
tipo 2, a dislipidémia, a obesidade e o tabagismo 
são factores de risco cardiovascular modificáveis 
que podem ser controlados.
A HTA é um dos graves problemas de saúde 
pública, sendo uma das principais causas de 
morbi-mortalidade nos países desenvolvidos, 
principalmente se desconhecida ou mal contro-
lada.1

Em todo o mundo calcula-se que existam cerca 
de 972 milhões de hipertensos. Segundo estudos 
nacionais recentes, em Portugal a prevalência de 
HTA é de 43,7%1 e de diabetes tipo 2 de 11,7%2. 
Cerca de 12-30% da população com idade igual 
ou superior a 10 anos refere ser fumadora de mais 
de 20 cigarros por dia, mais de 50% apresenta 
excesso de peso e cerca de 31,7% apresenta 
dislipidémia3, sendo Portugal um dos países da 
União Europeia com níveis de sedentarismo mais 
elevados.4

Mundialmente morrem 7,1 milhões de pessoas 
por ano cuja causa pode ser imputável à HTA. 
Estudos desenvolvidos, e que avaliaram mais de 1 
milhão de pessoas, demonstram que a morte por 
doença isquémica cardíaca e por AVC aumenta 

progressivamente e linearmente com o aumento 
da pressão arterial, a partir de valores como 
115/75mmHg. Apenas 46,2% dos portugue-
ses hipertensos conhece que sofre de HTA e 
somente 31% são medicados.4

Este trabalho tem por objectivo caracterizar os 
utentes com HTA inscritos na Unidade de Saúde 
Familiar (USF) Renascer e USF Viver Mais, dos 
ACES de Gondomar e Maia respectivamente, 
com ênfase para a sua relação com factores de 
risco cardiovascular e lesão de órgão-alvo.

METODOLOGIA
Estudo observacional, transversal e analítico, 
realizado na USF Renascer e USF Viver Mais, 
em Julho e Agosto de 2010.
Dos 16562 utentes inscritos nas USF (Figura 
1), foram seleccionados todos os utentes com 
hipertensão arterial (n = 2767), com recurso ao 

software ME® na USF Renascer e SAPE® na 
USF Viver Mais, e consultado o processo clínico 
electrónico do SAM®. Foram garantidos o 
anonimato e confidencialidade dos dados.
Os factores de risco cardiovascular e a lesão de 
órgão-alvo foram considerados com base na 
International Classification of Primary Care, 2nd 
edition (ICPC-2; Quadro I). A sua prevalência 
foi avaliada por sexo e grupo etário (idade igual 
ou inferior a 65 anos e superior a 65 anos). 
Os dados recolhidos foram informatizados e 
tratados com recurso ao Programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0. 
Recorreu-se a uma análise estatística descritiva 
simples para caracterização geral da distribuição 
das variáveis. Para avaliação da relação entre 
variáveis foi usado o Teste de Qui-quadrado, 
considerando-se significativo se p ≤ 0,05, para um 
intervalo de confiança de 95%.

Figura 1 – Pirâmide etária dos utentes inscritos nas USF em estudo (Sexo – 43% homens : 57% mulheres; Idade – 39 anos ± 20).

Variável ICPC-2 Variável ICPC-2

Diabetes mellitus tipo 2 T89/T90 Doença cardíaca isquémica K74, K76

Excesso peso/Obesidade T83/T82 Insuficiência cardíaca K77

Dislipidémia T93 Doença cerebrovascular K89,K90,K91

Abuso de Tabaco P17 Retinopatia F83

Aterosclerose K92 Nefropatia U88

Quadro I – Factores de risco cardiovascular e lesão de órgão-alvo com o respectivo código da ICPC-2 

ArtigoOriginal.indd   7 2/6/2013   11:48:03 AM



JANEIRO/FEVEREIRO 20138

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

RESULTADOS
Nas USF avaliadas existe uma prevalência de 
HTA de 17%.
Dos 2767 utentes com hipertensão arterial, 57% 
(n = 1569) eram do sexo feminino (p < 0,01), 
com uma idade média de 65 anos (DP ± 13,7). 
Em relação aos factores de risco cardiovascular 
(Figura 2), verificou-se que o factor mais preva-
lente correspondia à dislipidémia (48%), seguida 
da diabetes mellitus tipo 2 (25%) e da obesidade 
(16%).
Particularizando, (Quadro II) verificou-se uma 
prevalência de 25% de diabetes mellitus tipo 2, 
com predomínio do sexo feminino e acima dos 
65 anos (55%, p > 0,05 e 52,%, p < 0,05, respec-
tivamente).
Relativamente aos dados biométricos, 16% 
apresentavam obesidade com diferença estatis-
ticamente significativa entre sexos (62% sexo 
feminino, p < 0,05) e 9% excesso de peso (52% 
sexo feminino, p > 0,05). Ambos obtiveram maior 
prevalência abaixo dos 65 anos (70% e 68%, 
respectivamente; p < 0,05). 
A dislipidémia estava presente em 48% dos 
utentes com hipertensão arterial com predomínio 
do sexo feminino (55%, p > 0,05) e do grupo 
etário abaixo dos 65 anos (56%, p > 0,05). De to-
dos os utentes com HTA, 13% eram fumadores, 
sendo este o único factor de risco cardiovascular 
que predominou no sexo masculino (79% do 
sexo masculino e 80% com menos de 65anos, p 
< 0,05).
A aterosclerose estava diagnosticada em 5% dos 
hipertensos, com predomínio do sexo feminino 
(69%, p < 0,05), e acima dos 65 anos (55%, p < 
0,05), de forma similar à distribuição observada 
para a diabetes mellitus tipo 2.
A lesão de órgão-alvo (Figura 3) mais prevalente 
foi a doença cerebrovascular (8%), seguida da 
doença cardíaca isquémica (7%) e da insuficiência 
cardíaca (5%). As lesões de órgão-alvo foram glo-
balmente mais frequentes no grupo etário acima 
dos 65 anos (p < 0,05). 
Particularizando (Quadro III) por ordem 
decrescente de prevalência e distribuindo por 
sexo, a doença cerebrovascular apresentou uma 
prevalência de 8% (59% sexo feminino, p > 0,05), 
a doença cardíaca isquémica de 7% (60% sexo 
masculino, p < 0,05), a insuficiência cardíaca de 
5% (61% sexo feminino, p > 0,05), a nefropatia de 
3% (51% sexo feminino, p > 0,05) e a retinopatia 
de 2% (60% sexo feminino, p > 0,05). Destas, 
realça-se o facto da doença cardíaca isquémica ser 
a única mais prevalente no sexo masculino.

DISCUSSÃO
Apesar da importância e actualidade do tema, 
existem poucos estudos sobre avaliação da 

prevalência de factores de risco cardiovascular 
e lesão de órgão na população portuguesa, em 
particular naqueles que apresentam HTA. O Es-
tudo PAP1, de 2007, com uma amostra de 5023 
indivíduos, observou uma prevalência de HTA 
de 43,7% (49,5% no sexo masculino e 39,8% no 
sexo feminino, p < 0,05). O estudo VALSIM5, de 
2009, com uma amostra de 16 856 indivíduos, 
obteve uma prevalência de HTA de 42,62%. Um 
estudo6 de 2010, com o objectivo de determinar a 
prevalência do diagnóstico de HTA em pessoas 
sedentárias e em praticantes de exercício físico, 
na cidade do Porto, com uma amostra de 900 
indivíduos, obteve uma prevalência de HTA de 
39,67%. Analisando a prevalência de HTA en-

contrada e comparando-a com a de outros países, 
verifica-se uma aproximação à Espanha (18,7%), 
mas um valor inferior ao de países como a Suécia 
(21%), Itália (28,1%), Alemanha (29,9%), Ingla-
terra (40,3%), Canadá (47,3%) e Estados Unidos 
da América (54,5%).4

Pelos resultados obtidos no presente estudo, 
observa-se que os factores de risco cardiovascular 
mais prevalentes nos utentes com HTA foram 
a diabetes mellitus tipo 2 e a dislipidémia. Por 
seu lado, as lesões de órgão-alvo mais preva-
lentes foram a doença cardíaca isquémica e a 
doença cerebrovascular. Estes achados, reforçam 
a importância da avaliação da glicemia e perfil 
lipídico periodicamente, o cálculo do índice de 

Figura 2 – Prevalência de factores de risco cardiovascular nos utentes com hipertensão arterial.

   

Factores de risco 
cardiovascular

Pre-
valência

Idade 
(±DP)

Sexo Grupo etário

Masculino Feminino p ≤65 
anos

>65 
anos p

Diabetes mellitus 
tipo 2 25% 66

(±11,4) 45% 55% >0,05 48% 52% <0,05

Dislipidémia 48% 64
(±12,1) 45% 55% >0,05 56% 44% >0,05

Excesso de peso 9% 61
(±12,0) 48% 52% >0,05 68% 32% <0,05

Obesidade 16% 59
(±12,8) 38% 62% <0,05 70% 30% <0,05

Abuso de tabaco 13% 55
(±11,8) 79% 21% <0,05 80% 20% <0,05

Aterosclerose 5% 68,5
(±13,3) 31% 69% <0,05 45% 55% <0,05

Quadro II – Prevalência e idade média dos factores de risco cardiovascular e sua distribuição por sexo e grupo etário, com respectivo nível de 
significância (p)
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massa corporal em todas as consultas de “saúde 
de adultos”/ “hipertensos”, a promoção contínua 
de estilos de vida saudáveis, o pedido de electro-
cardiograma se justificável e creatininémia pelo 
menos uma vez por ano.
Observando os resultados dos factores de risco 
cardiovascular por sexo, verifica-se uma maior 
prevalência no sexo feminino de diabetes mellitus 
tipo 2, dislipidémia, excesso de peso, obesidade e 
aterosclerose (os dois últimos de forma esta-
tisticamente significativa), sendo que no sexo 
masculino, foi superior a prevalência de abuso de 
tabaco (p < 0,05). Por grupo etário, à excepção 
da diabetes mellitus tipo 2 e da aterosclerose, 
todos os outros foram mais prevalentes abaixo 

dos 65 anos. Na lesão de órgão-alvo, todas foram 
mais prevalentes no sexo feminino (p > 0,05), 
excepto a doença cardíaca isquémica que foi mais 
prevalente no sexo masculino (p < 0,05). Sem ex-
cepção, todas as lesões de órgão alvo foram mais 
prevalentes acima dos 65 anos.
Os resultados obtidos alertam para a importância 
de actuar sobre os factores de risco cardiovas-
cular antes dos 65 anos, de modo a diminuir a 
prevalência de lesão de órgão-alvo depois dessa 
idade e adoptar posturas pró-cessação tabágica, 
em particular no sexo masculino. A maior lon-
gevidade do sexo feminino poderá ser a razão da 
maior prevalência de lesão de órgão-alvo neste 
género. 

Em relação ao presente estudo, este apresenta 
como limitações o facto de a identificação dos 
utentes com HTA ser com base nos registos do 
ME® e do SAPE®, havendo o risco de sub-
avaliação da população hipertensa; bem como 
a hipótese de desvio dos resultados obtidos por 
lapsos na codificação ICPC-2 dos factores de 
risco cardiovascular/lesão de órgão-alvo. Como 
pontos positivos, realça-se a avaliação da totali-
dade dos utentes com o diagnóstico de HTA e o 
facto de se ter procedido à avaliação da prevalên-
cia dos factores de risco cardiovascular e lesão de 
órgão-alvo, de forma a ser possível a aplicação de 
medidas preventivas/terapêuticas dirigidas por 
sexo e grupo etário.
Em conclusão, este estudo revelou uma prevalên-
cia de HTA inferior a estudos recentes em Portu-
gal, o que alerta para o risco de sub-diagnóstico. 
Apesar das limitações, os resultados obtidos 
assinalam a importância da epidemiologia dos 
factores de risco cardiovascular, em particular na 
população hipertensa com idade inferior a 65 
anos, com vista a prevenir lesões de órgão-alvo 
futuras. Este estudo realça o papel primordial do 
Médico de Família na sua prevenção, sinalização 
e modificação.

Nota dos autores
Os autores declaram a inexistência de conflito de 

interesses.

Figura 3 – Prevalência de lesão de órgão-alvo nos utentes com hipertensão arterial.

 

Lesão de órgão-
alvo

Pre-
valência

Idade 
(±DP)

Sexo Grupo etário

Masculino Feminino p ≤65 
anos

>65 
anos p

Doença cardíaca 
isquémica 7% 68

(±11,6) 60% 40% <0,05 41% 59% <0,05

Insuficiência 
cardíaca 5% 74

(±10,9) 39% 61% >0,05 19% 81% <0,05

Doença cerebro-
vascular 8% 71

(±12,5) 42% 58% >0,05 30% 70% <0,05

Retinopatia 2% 68
(±10,6) 40% 60% >0,05 41% 59% <0,05

Nefropatia 3% 71
(±10,2) 49% 51% >0,05 30% 70% <0,05

Quadro III – Prevalência e idade média das lesões de órgão-alvo e sua distribuição por sexo e grupo etário, com respectivo nível de significância (p) 
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O Registo da Aveleira deve a sua denominação à 
Instituição em que decorre que, por sua vez, traduz 
a designação da pequena povoação em que se 
insere, situada nos arredores de Coimbra.
Poderei considerar que a origem do estudo residiu 
numa casualidade. Na verdade, foi despoletado 
por um pedido de auxílio expresso por algumas 
colectividades desportivas locais no sentido de que 
lhes fosse facultada a realização de exames clínicos 
aos seus jovens atletas, procedimento essencial à 
sua inscrição federativa. 
Neste contexto muito particular, a Instituição onde 
exerço a minha actividade clínica disponibilizou-
se a responder positivamente ao apoio solicitado, 
na fase inicial de uma forma totalmente solidária, 
não antecipando minimamente a dimensão que 
esta tarefa iria atingir. 
Reconhecendo a relevância progressiva da 
população avaliada e pretendendo optimizar a sua 
abordagem clínica, procedi à análise dos dados 
obtidos e deparei-me com uma elevada prevalên-
cia de jovens Hipertensos (n=1.618, prevalência 
= 9.8%; n= 3.540, prevalência = 12.5%), situação 
que motivou duas publicações preliminares 1,2 e 
o despertar de um interesse particular sobre esta 
temática.
O aprofundamento de conhecimentos nesta área 
permitiu constatar a existência de uma enorme 
variabilidade na suposta prevalência da Hiperten-
são Arterial (HTA) nesta faixa etária (entre os 5 e 
os 18 anos), tanto a nível nacional como interna-
cional, bem como a existência de muitas reservas 
relativamente à metodologia adoptada em muitos 
dos estudos de referência publicados. Neste sen-
tido, uma das críticas mais consistentes derivava 
da determinação da pressão arterial ser efectuada 
através de aparelhos automáticos não validados 
para a população em causa, procedimento que, 

desde logo, desvirtua a credibilidade dos resultados 
obtidos.
Estando certo de que este factor poderia afectar 
a interpretação dos nossos dados, tentei validar 
o dispositivo em que baseámos a determinação 
tensional, situação que, infelizmente, se revelou 
impossível pela ausência na amostra de elementos 
suficientes com perfis tensionais extremos.
Este feliz contratempo constituiu, seguramente, 
o factor mais construtivo e decisivo no possível 
mérito deste estudo, convertendo-se no elemento 
determinante para um recomeço alicerçado em 
premissas metodológicas cuja solidez e exigência 
só poderiam derivar de uma intensa experiência 
anterior. Analisemos alguns dos parâmetros que 
considerámos mais relevantes:
1- Redobrada exigência relativamente ao contexto 
em que a determinação tensional foi efectuada, 
respeitando as normas definidas, não descurando 
a medição inicial nos dois membros e adopção 
ulterior do que expressa valores tensionais mais 
elevados, bem como o cumprimento escrupuloso 
dos períodos de repouso e a tranquilidade do 
ambiente em que o procedimento decorreu. Neste 
aspecto, a experiência acumulada levou-nos a in-
centivar a presença dos pais durante este intervalo 
temporal, principalmente perante crianças mais 
novas e ansiosas. Este requisito só foi viável devido 
a certas particularidades físicas da Instituição.
2- Determinação da pressão arterial mediante 
um aparelho automático validado para a faixa 
etária. Perante valores elevados para o percentil, 
confirmação através de um esfigmomanómetro de 
mercúrio.
3- Determinação da pressão arterial efectuada por 
uma enfermeira, num gabinete com as caracterís-
ticas descritas, sem a presença do médico que iria 
proceder à avaliação clínica.
4- Avaliação da amostra pelo mesmo clínico, 
situação que se verificou em cerca de 95% dos 
casos, premissa assumida como fundamental mas 
que se demonstrou extremamente exigente a nível 
pessoal. Da mesma forma, uma igual magnitude 
da amostra contactou com a mesma enfermeira. 
Assim apostámos numa reprodutibilidade difi-
cilmente atingível por qualquer estudo com estas 
características.
5- Minimização de factores externos indutores 
de reacção de alarme. Neste sentido foi dedicada 
uma atenção suplementar ao ambiente propi-
ciado aos jovens e familiares, tentando amenizar 
eventuais elementos indutores de ansiedade ou 

dispersão. Para tal, foi desenvolvido um enorme 
esforço no atendimento, reforçando factores como 
a simpatia, paciência e disponibilidade, bem como 
na marcação das visitas, impedindo a concentração 
de jovens e a frequente agitação inerente à sua 
irreverência juvenil. 
6- Incentivo ao acompanhamento dos jovens atle-
tas por familiares, condição essencial à sua correcta 
caracterização e fundamental para a penetração 
dos conselhos e orientações decorrentes da sua 
avaliação.

Tendo como base um contexto metodológico tão 
exigente, procedemos à apresentação e publicação 
dos dados provenientes das avaliações efectuadas 
desde o ano de 2008, que presentemente atingiram 
o difícil patamar de 10.000 crianças e adolescentes.
Quanto aos resultados, encontrámos uma pre-
valência global de HTA, indexada ao percentil em 
função do sexo, idade e estatura, de 15.7% (Figura 
1) 3, valor preocupantemente mais elevado que 
os 12.8% 4 detectados na avaliação anterior de 
5.381 jovens. A importância deste dado deverá 
ser dimensionada relativamente à prevalência de 
HTA estimada nesta população na Europa e nos 
Estados Unidos da América, que oscila entre os 
3 e 5%. Deverá ser salientado que 3.1% dos casos 
documentados se referiram a situações de HTA de 
maior gravidade (Grau 2; superior ao percentil 99 
+ 5 mmHg). 
Na análise de subgrupos, a prevalência é significa-
tivamente mais elevada no sexo masculino (15.8% 
versus 13.7%; P<0.02), ainda que a amostra seja 
bastante desequilibrada neste aspecto, contando 
com apenas 20% de representantes do sexo 
feminino.
No que concerne ao peso corporal, 14.2% dos 
jovens apresentavam excesso de peso e 7.5% 
obesidade, situações que condicionaram percen-
tagens significativamente maiores na prevalência 
de HTA (19.7% e 26.4%, respectivamente) 
quando comparadas com a população com peso 
normal (14.1%). Curiosamente, a magnitude 
dos casos documentados de excesso de peso e 
obesidade situa-se muito aquém da dimensão 
usualmente apontada para a realidade nacional. 
Naturalmente que seria legítimo presumir que a 
especificidade da amostra, apenas contemplando 
atletas federados, poderia condicionar decisi-
vamente qualquer tentativa de extrapolação de 
âmbito mais vasto. Não obstante, deveremos 
ter em consideração que a maioria dos jovens 
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estudados (65.3%) ia iniciar a actividade física 
federada e que a percentagem remanescente 
tinha uma média semanal de treinos de 4.31 
horas, patamar que os afasta, irremediavelmente, 
de qualquer definição de atletas de elevado 
rendimento. Contudo, apesar da incipiência 
desportiva dos jovens avaliados, são objectivas 
diferenças significativas na prevalência de HTA 
entre os que iniciam e os que praticam desporto 
regularmente (17.5% versus 12.2%; P<0.001). 
A presença de antecedentes familiares de HTA 
foi detectada em 7.5% da amostra, percentagem 
que consideramos claramente subestimada, na 
medida em que muitos dos jovens avaliados não 
se apresentaram acompanhados por familiares, 
circunstância que inviabilizou uma correcta 
obtenção de dados fidedignos relativamente 
aos seus antecedentes. Apesar desta incon-
tornável limitação, foram objectivadas diferenças 
significativas na prevalência de HTA entre os 
que apresentavam, ou não, antecedentes desta 
patologia (16.1% versus 10.6%; P< 0.001). 
Finalmente, um achado interessante, cuja 
detecção terá apenas sido viável pelas especiais 
características em que decorreu o estudo. Assim, 
constatei, com alguma surpresa, a existência 
de um elevado número de jovens com cáries 
dentárias, algumas de grande dimensão, pela pri-
meira vez detectadas durante a nossa avaliação.  
Contrariamente ao que poderíamos supor, a 
detecção destes casos revelou-se independente 
da classe social, económica ou cultural. Para 
além da natural orientação destas situações para 
tratamento especializado, presumi que este pos-
sível indicador de menor atenção relativamente à 
higiene oral revelado pelos progenitores poderia 
acompanhar um menor empenho no cum-
primento de normas elementares de nutrição 
relativamente aos seus filhos. A análise desta 
hipótese revelou-se promissora, sendo detectada 
uma diferença significativa na prevalência de 
HTA entre a população com cáries detecta-
das inicialmente na nossa Instituição e a com 
ausência de cáries ou com cáries previamente 
detectadas (18.2% versus 12.9%; P< 0.05). 
Muito mais do que uma mera curiosidade, 
este parâmetro revelou-se um dos preditores 
independentes de HTA na nossa população 
(OR= 1.38), na análise de regressão logística 
multivariada ajustada ao sexo e idade, acompa-
nhando indicadores aparentemente mais óbvios 
como o sexo masculino (OR= 1.21), o excesso 
de peso (OR= 1.28), a obesidade (OR= 1.78), o 
sedentarismo (OR= 1.20) e a história familiar de 
HTA (OR= 1.81). 
Uma derradeira referência para duas vertentes 
paralelas do estudo, delineadas como investi-
gações preliminares tendentes a clarificar dois 
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provenientes de famílias que alegaram um es-
pecial empenho no objectivo traçado (n= 295) e 
comparando com as que não alteraram minima-
mente a sua alimentação (n= 595), constatámos 
uma diferença significativa na evolução ten-
sional entre os dois grupos considerados (Figura 
3). Reconhecendo as limitações inerentes a este 
estudo, pensamos que o resultado obtido poderá 
constituir um pequeno contributo de reflexão 
adicional para o importante plano estratégico 
relativo ao sal que decorre em Portugal.
Em conclusão, o Registo da Aveleira consti-
tuiu-se como uma plataforma epidemiológica 
relativamente à HTA em crianças e adoles-
centes, alicerçada numa metodologia muito 
exigente e rigorosa, integrando uma população 
de dimensão invulgar, que constitui uma das 
maiores séries jamais avaliadas neste contexto. 
Relativamente ao seu impacto científico, os 
resultados apresentados e publicados motivaram 
um enorme interesse e perplexidade a nível 
internacional, assim como uma receptividade 
positiva no exigente plano interno, embora 
sem a percepção de que tenha desencadeado a 
atenção e preocupação adequadas.
Naturalmente que este projecto consubstan-
cia uma perspectiva pioneira na investigação 
clínica, ao ser integralmente suportado por 
uma Instituição privada cuja prioridade não é a 
investigação e por contar com um reduzidíssimo 
grupo de trabalho. Estas idiossincrasias revelam 
todos os seus méritos e limitações, estando 
consciente que os dados divulgados emergem 
de um enorme empenho e dedicação, com uma 
motivação que se resume à tentativa cívica de 

aspectos que consideramos importantes. 
A primeira, perspectivada no sentido de avaliar 
até que ponto estes resultados seriam re-
produtíveis, atendendo a que se baseiam, como 
a maioria dos estudos congéneres, numa única 
determinação da pressão arterial. Assim, numa 
população de 1.000 crianças e adolescentes, com 
características em tudo semelhantes à amostra 
global, avaliada em duas ocasiões separadas 
por um período médio de 1 ano, encontrámos 
uma prevalência de HTA, nas duas medições, 
de 9.7%, circunstância que reforça a noção da 
existência de uma elevada prevalência de HTA 
nesta faixa etária no nosso País (Figura 2).
Quanto à segunda, pretendeu descortinar a 
provável influência de uma presumida elevada 
ingestão salina nos resultados obtidos. Neste 
sentido, há dois anos iniciei, pessoalmente, uma 
abordagem directa e individual às famílias que 
acompanhavam os jovens que pretendiam ser 
avaliados na nossa Instituição, com o intuito de 
os sensibilizar para a importância de reduzirem 
a utilização de sal na sua alimentação. Este 
contacto foi baseado num pequeno programa 
educacional, no qual inclui a apresentação de 
diapositivos, com uma especial incidência nos 
estudos que demonstraram benefícios prog-
nósticos cardiovasculares evidentes, colocando 
algum dramatismo na necessidade de proceder 
a alterações profundas do nosso comporta-
mento alimentar a este nível para que possamos 
perspectivar uma redução das consequências 
tão nefastas da HTA no nosso País. Apesar do 
carácter indirecto desta abordagem, volvido 1 
ano, ao analisar o perfil tensional dos jovens 
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devolver à comunidade a confiança com que 
nos conduziu à sua realização. Por esta razão 
tentaremos, num futuro próximo, compilar os 
muitos milhares de dados ainda não proces-
sados e proceder à sua divulgação cientí-
fica, tarefa que contamos manter enquanto 
considerarmos que o nosso trajecto comporta 
uma utilidade que julgamos suficientemente 
ajustada ao esforço despendido.
O presente comentário, elaborado em resposta 
a uma simpática solicitação da Revista Portu-
guesa de Hipertensão e Risco Cardiovascular, 
permitirá uma divulgação privilegiada dos 
resultados do Registo da Aveleira previamente 
à sua publicação formal, situação que embora 
pouco usual, será plenamente ajustada ao pos-
sível interesse que possa suscitar nos Clínicos, 
nas Sociedades Científicas e, eventualmente, 
nas Instituições que tutelam a Saúde no nosso 
País, seguramente sensíveis aos resultados tão 
perturbadores que emergem deste estudo.  
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REALIDADE NACIONAL
A leitura do Relatório Anual do Observatório 
da Diabetes permite-nos concluir que a 
realidade nacional da diabetes enferma de 2 
problemas preocupantes: a percentagem de 
doentes não diagnosticados e as complicações 
da diabetes.
A mortalidade intra-hospitalar expressa 
como percentagem de óbitos/n.º de interna-
mentos reduziu-se de 9,2% para 8,1%, entre 
2000 e 2012, mas continua ser superior à dos 
não diabéticos. O n.º de reinternamentos 
por descompensações/complicações agudas, 
incluindo as hipoglicemias, aumentou de 14,1 
para 17%, de 2009 para 2012. Os tratamen-
tos com laser para a retinopatia aumentaram 
de 24.914, em 2005, para 30.317, em 2009. 
No que diz respeito à nefropatia, 22,4% dos 
doentes tinham microalbuminúria, considerada 
um fator de risco para nefropatia, marcador 
de nefropatia incipiente e fator de risco para 
doença cardiovascular.
A prevalência de diabetes nos novos casos de 
insuficiência renal crónica que iniciaram he-
modiálise foi de 33,6% e em diálise peritoneal 
de 17,1%. Por isso, a procura do controlo da 
glicémia para prevenir o desenvolvimento das 
complicações micro e macrovasculares tem 
sido uma preocupação constante da comuni-
dade médica. 

OBJETIVOS DO CONTROLO 
GLICÉMICO
É hoje aceite unanimemente que o bom 
controlo glicémico previne as complicações 
microvasculares. No entanto, se há algum 
benefício do controlo glicémico na prevenção 
das complicações macrovasculares, ele só se 
verifica a muito longo prazo. As recentes reco-
mendações da ADA/EASD reconhecem que o 

doente diabético é o centro da terapêutica, que 
os objetivos do controlo glicémico devem ser 
individualizados e que o início da terapêutica 
deve ser de acordo com os valores glicémicos.
As nossas NOC, nomeadamente a 52, também 
defendem que os objetivos devem ser diferen-
tes consoante o indivíduo a que se destinam. 
O novo algoritmo refere especificamente que 
é um algoritmo centrado no doente, nas suas 
necessidades e preferências.
Tem sido proposto que os objetivos do 
controlo glicémico devem ser adaptados aos 
doentes seguindo o conceito ABCD: 

A – anos, com efeito para os indivíduos mais 
jovens, o controlo deverá ser mais estrito, po-
dendo ser uma A1c de 6 a 6,5% e para doentes 
mais velhos pode admitir-se valores de 8% ou 
mais;

B – obesidade, os doentes obesos estão menos 
sujeitos a hipoglicemias do que os magros e 
por isso poderemos ser mais estritos no seu 
controlo; 

C – complicações, para os doentes com com-
plicações, quer micro, quer macrovasculares, o 
controlo deverá ter objetivos menos ambicio-
sos; 

D – duração, nos doentes com menor duração 
da doença deveremos procurar atingir níveis de 
A1c mais baixos.

Assim, esta individualização implicará dife-
rentes objetivos, de acordo com o doente que 
temos à nossa frente.
Por último, o início da terapêutica deverá ser 
individualizado de acordo com os níveis de 
controlo glicémico em que o doente se encon-
tra. Para níveis mais elevados, pode admitir-
se o início de terapêutica combinada com 2 
antidiabéticos orais. Para valores de A1c > 10% 
pode a terapêutica iniciar-se com insulinote-
rapia. Outro aspeto relevante nesta discussão 
é o potencial risco cardiovascular associado a 
certos antidiabéticos, quer orais – sulfonilureia 
e rosiglitazona –, quer a insulina. 

EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS 
ANTIDIABÉTICOS ORAIS
Os novos ADO, nomeadamente os inibidores 
da DPP4 e os incretinomiméticos, parecem 

ser seguros sob o ponto de vista cardiovascular. 
A vildagliptina tem indicação nas diversas 
opções, monoterapia, terapêutica combinada 
com metformina, SU ou glitazona, terapêu-
tica tripla e associada à insulina. Nos doentes 
idosos, como referido nas citadas NOC, o 
uso de iDPP4 deve ser preferido no idoso e 
nas pessoas em certas circunstâncias sociais 
(vivendo sozinhas), em trabalhadores que usem 
máquinas ou que trabalhem em altura.

INSUFICIENTES RENAIS
A nefropatia diabética é uma das complica-
ções tardias mais frequentes da diabetes, em 
particular da diabetes tipo 2. A doença renal 
crónica (DRC) pode evoluir para insuficiência 
renal terminal. A insuficiência renal é uma 
contraindicação para o uso dos antidiabéticos 
orais clássicos como a metformina e as sulfo-
nilureias. As glitazonas podem ser usadas, mas 
deve ser vigiado o agravamento da retenção de 
fluidos.
Resultados recentes num ensaio com mais de 
meio milhar de doentes e realizado durante 24 
semanas confirmam que o uso da vildagliptina 
não evidenciou qualquer problema de tolerân-
cia ou segurança em doentes com insuficiência 
renal moderada a grave. A dose de 50 mg/dia, 
disponível no mercado, será suficiente para 
controlar estes doentes, não se associando na 
insuficiência renal grave a aumento de hipo-
glicemias comparativamente com o placebo. 
Nestas circunstâncias, poderá ser usada em 
associação com insulina.

*XIII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular - 
Matosinhos (Cortesia JASFARMA)
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A hipertensão arterial resistente (HTAR) ou, 
por outras palavras, a HTA refratária à terapêu-
tica médica anti-hipertensiva, é um conceito 
relativamente recente.
Em 1931, escrevia-se, numa conceituada revista 
médica (British Medical Journal 2; 43:1931) que 
a HTA não devia ser corrigida com terapêu-
tica e, em 1960, considerava-se HTA ligeira 
se os valores da HTA sistólica e diastólica 
se situavam respetivamente entre 150-200 e 
90-120 mm Hg. Nessa época questionava-se a 
altura adequada para tratamento da HTA numa 
perspetiva influenciadora do prognóstico. Uma 
outra questão era a do eventual benefício do 
tratamento desta entidade e, porque a oferta 
terapêutica era escassa, não havia sequer refe-
rência ao conceito de resistência ao tratamento, 
pelo menos no contexto em que ele é definido 
atualmente.
Com o advento, sobretudo nas três últimas 
décadas, de múltiplos fármacos de variados 
grupos terapêuticos, com ações diversas e 
mecanismos de atuação complementares, a 
situação mudou. Por outro lado, a publicação de 
diversos estudos, inicialmente correlacionando 
a hipertensão diastólica com a ocorrência de 
eventos e posteriormente concluindo que a PA 
sistólica ainda era um marcador mais preciso de 
risco vascular, demonstrou que era obrigatório 
corrigir a HTA e, sobretudo, que os valores alvo 
a atingir deveriam ser cada vez mais exigentes 
na população em geral e também em doentes 
de maior risco para a ocorrência de eventos 
vasculares.
Os valores da PA a atingir com tratamento 
anti-hipertensivo devem ser inferiores a 140-90 
mm Hg, aferidos por medição casual da PA. 
Considera-se que um doente é resistente à 
terapêutica anti-hipertensora quando se não 
consegue reduzir a PA para valores inferiores a 
140-90 mmHg com uma terapêutica tripla que 
inclua um diurético (ou não?) e em doses con-
sideradas máximas. Alguns autores consideram 
que os doentes submetidos a terapêutica com 
4 fármacos devam ser considerados resistentes 
independentemente de terem a PA controlada 
ou não.

Esta definição, segundo a nossa opinião, é 
restritiva. Alguns doentes toleram mal doses 
elevadas de diuréticos e, por vezes, os antagonis-
tas dos canais do cálcio, imprescindíveis na tera-
pêutica da HTA resistente, não podem nalguns 
casos ser utilizados em doses máximas. Parece, 
portanto, mais lógico definir HTA resistente 
ao tratamento quando são necessários três ou 
mais fármacos em doses consideradas eficazes e 
adequadas para controlo da HTA.
Convém também salientar que um deficiente 
controlo da PA não é sinónimo de HTAR, já 
que a má aderência ao tratamento por parte do 
doente e a relutância do médico em aumen-
tar doses ou associar fármacos está, por vezes, 
presente (condicionamentos sociais, presunção 
de efeito de bata branca, etc.).
A prevalência desta entidade supõe-se ser baixa 
numa consulta geral de doentes com HTA não 
selecionados, mas, pelo contrário, numa consulta 
de referência, ela é habitualmente muito impor-
tante. 
Existe uma relação desta prevalência com a 
idade, sobretudo porque a HTA é muito mais 
frequente em idades avançadas e porque a 
HTA sistólica isolada do idoso é mais difícil de 
controlar.
Este grupo contribui decisivamente para a 
percentagem muito elevada, em todos os países, 
de doentes com HTA não controlada. 
Existem múltiplas causas referidas como 
condicionantes de resistência ao tratamento ou 
de situações que, após avaliação mais rigorosa, 
se revelam como de pseudorresistência ao 
tratamento.
Uma das principais causas de pseudorresistência 
reside no chamado efeito de bata branca, pre-
sente num número significativo de doentes.
A HTA da bata branca é muito frequente. 
Existe em mais de 20% dos doentes suspeitos 
de ter HTA. Nos doentes medicados o efeito 
bata branca é também muito relevante e uma 
das principais causas de HTAR referidas a 
consultas de hipertensão arterial. Não se sabe 
ao certo a prevalência exata deste efeito em 
doentes com HTAR ao tratamento, sendo certo 
que esta constatação é menos frequente em 
medições da PA em casa do doente (auto-
medição da pressão arterial).
Em caso de persistir a dúvida, o recurso à 
monitorização ambulatória da pressão arterial 
(MAPA) é mandatório e permite diagnosti-
car os doentes verdadeiramente resistentes ao 
tratamento. Quando existe HTA apelidada de 

resistente a probabilidade de esta estar rela-
cionada com doses inadequadas de fármacos é 
grande. Na presença de HTA não controlada, 
há muito frequentemente uma atitude pas-
siva por parte quer do doente, quer do próprio 
médico, destacando-se alguma resistência do 
doente a tomar doses maiores ou mais fármacos 
e da parte do médico uma presunção de que o 
não controlo adequado da situação se deve a um 
efeito tipo bata branca.
Deve haver uma maior persistência (consulta 
mais demorada com explicação detalhada dos 
efeitos maléficos do não cumprimento da 
terapêutica, de modo a que o doente se sinta en-
volvido e perceba a lógica do que se lhe propõe e 
dos eventuais benefícios que irá colher).
Devem preferir-se combinações de fármacos 
com efeito sinérgico e em associações fixas (por 
exemplo, IECA ou ARA II com antagonistas 
dos canais do cálcio ou diuréticos), de modo a 
maximizar os efeitos e minimizar os custos e 
devem escolher-se prioritariamente fármacos 
com longa duração de ação de modo a que a 
cobertura das 24 horas seja eficaz, para que se 
possam administrar apenas uma vez ao dia.
Quando se utilizam diuréticos devem preferir-se 
as tiazidas, exceto quando a clearence da creati-
nina estiver diminuída ou houver insuficiência 
renal, situações em que as tiazidas são ineficazes 
e deve recorrer-se ao furosemido.
A sobrecarga de volume é uma causa frequente 
de HTAR e deve suspeitar-se quando a HTA 
coexiste com insuficiência renal, renina baixa, 
em idosos, nos obesos, em indivíduos de raça 
negra e quando há diabetes mellitus. O excesso 
de ingestão de sal, para além de condicionar 
também sobrecarga de volume, diminui a eficá-
cia da maioria dos fármacos de uso corrente (só 
os antagonistas do cálcio é que parecem não ser 
influenciados).
A interação entre fármacos é seguramente tam-
bém uma causa não negligenciável de HTAR. 
Destacam-se pela sua importância e frequência 
de utilização, os AINES e os Inibidores COX-2 
(causam retenção de sal e água), os contracetivos 
orais (sobretudo os mais antigos), os corti-
costeroides, os antidepressivos (antagonizam 
anti-hipertensores com efeito central), os sim-
paticomiméticos de uso na terapêutica da asma 
ou como descongestionantes nasais, a cocaína 
(dá aumento acentuado de catecolaminas), a 
ciclosporina (condiciona vasoconstrição a nível 
renal com consequente retenção salina), o etanol 
e a nicotina (sobretudo em grandes fumadores).
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TERAPÊUTICA
A má aderência à terapêutica é uma causa de 
grande relevância na HTAR. É devida aos custos 
da terapêutica (os idosos submetidos a múltiplas 
terapêuticas e com reduzido poder económico 
tendem a não cumprir o tratamento de uma 
entidade que não dá sintomas), poderá ter a 
ver com deficit de compreensão dos doentes 
(iliteracia, memória deficiente, demência), tem 
correlação com regimes terapêuticos complexos e 
com múltiplas tomas (por isso devem privilegiar-
se as associações fixas), mas tem sobretudo 
também a ver com alguns efeitos acessórios dos 
medicamentos.
Neste contexto, devem preferir-se os IECA ou 
os ARA II (em associações fixas com ACC ou 
diuréticos), mas, sobretudo e como regra geral, 
devem utilizar-se pequenas doses de vários 
fármacos, de modo a minimizar eventuais efeitos 
acessórios. No entanto, quando a associação de 
medicamentos em doses baixas não controla 
a PA, deve recorrer-se a doses mais elevadas 
com uma monitorização cuidadosa dos efeitos 
adversos.
Uma das causas de HTAR ao tratamento é a 
HTA secundária, que não deve ser negligenciada. 
Por fim, e de um ponto de vista da explicitação 
da prática clínica habitual, importa referir como 
é que se processa, na maioria dos casos, a sequên-

cia de avaliação e terapêutica dos doentes com 
HTA resistente:
1) Ver se o regime terapêutico é adequado e 
corrigi-lo (consideramos regime adequado a 
associação de um diurético com um antagonista 
dos canais do cálcio e um modulador do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona).
2) Excluir eventual interação de fármacos.
3) Confirmar a aderência do doente à terapêutica 
(tarefa, por vezes, muito difícil).
4) Verificar se há condições associadas que pos-
samos corrigir (excesso de álcool, ingestão muito 
significativa de sódio, stress importante).
5) Excluir a presença de efeito da bata branca (o 
recurso à MAPA é obrigatório em doentes com 
HTAR).
6) Valorizar eventual sobrecarga de volume com 
o objetivo de a corrigir com terapêutica.
7) Excluir HTA secundária.
8) SE A TERAPÊUTICA FOR ADEQUADA 
(associações lógicas em doses eficazes), ASSO-
CIA-SE UM 4.º FÁRMACO, que na maioria 
das situações deverá ser a ESPIRONOLAC-
TONA.
9) Se a PA continuar comprovadamente não 
controlada, deverá ponderar-se o envio a centro 
especializado, tendo em vista a possibilidade 
do doente ter indicação para ser proposto para 
DESNERVAÇÃO RENAL.

CONCLUSÕES
A HTAR é habitualmente uma consequência 
do mau controlo generalizado da HTA, como se 
verifica nas estatísticas de avaliação do doente 
com HTA dos diversos países.
Esse mau controlo tem múltiplas causas e é 
muito mais frequente nas situações de HTA 
sistólica isolada do idoso e na obesidade, sobre-
tudo quando associada a apneia do sono. 
No que se refere à terapêutica da HTAR, é 
obrigatório utilizar associações de vários fár-
macos, se necessário com doses elevadas e com 
recurso muito frequente aos diuréticos. A asso-
ciação da espironolactona à terapêutica descrita 
pode ser a chave para a resolução de algumas 
situações. 
Presentemente, o recurso à desnervação renal é 
uma realidade para os doentes com HTAR crite-
riosamente selecionados e poderá, no futuro, ter 
um papel importante para ajudar a tratar a PA, 
permitindo um melhor controlo da PA e melho-
rando o prognóstico de um número significativo 
de doentes a quem, com a utilização de múltiplos 
fármacos em associação, não é possível controlar 
eficazmente a PA.

*XIII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular - 
Matosinhos (Cortesia JASFARMA)

DABIGATRANO NA FA – ACERCA DE UM CASO CLÍNICO
Prof. Dr. Mesquita Bastos

Chefe de Serviço de Cardiologia do 
Centro Hospitalar Baixo Vouga
Professor Adjunto da Universidade de 
Aveiro

A fibrilação auricular (FA) é a arritmia mais co-
mum, surge em 1 a 2%, aumentando a incidência 
com idade e é mais frequente no sexo masculino. 
Perante uma FA há um risco acrescido: da mor-
talidade, de AVC (5 vezes mais), outros eventos 
tromboembólicos, insuficiência cardíaca, hospi-
talizações, perda de qualidade de vida, redução da 
capacidade de esforço e de disfunção ventricular 
esquerda.
A FA, no estudo Interstroke, demonstrou ser 
causa de AVC em 9% chegando a atingir os 24% 
nos países desenvolvidos. Por outro lado, diversos 
estudos demonstraram que em doentes com AVC 
prévio o aparecimento de um segundo AVC é 
muito mais prevalente nos indivíduos que têm 
FA. Também o AVC num indivíduo com FA é 
geralmente mais severo comparativamente com o 

indivíduo sem FA.
Foram identificados vários fatores de risco que, 
perante a presença de uma FA, aumentam a 
probabilidade de aparecimento de AVC. Assim, 
quanto mais fatores de risco descritos no score de 
CHA2DS2-VASC o indivíduo apresenta maior 
o risco de vir a sofrer de um AVC. Classicamente, 
a prevenção de AVC em indivíduos com AVC 
é feita através da hipocoagulação com varfarina. 
Esta exige um controlo analítico periódico, de 
forma que o INR se situe entre 2 e 3.
No entanto, dada a sua curta janela terapêutica 
associada a um risco hemorrágico acrescido, bem 
como aos cuidados exigidos de controlo analítico, 
vem colocar os novos anticoagulantes orais 
(dabigratano, rivaroxabano e apixabano) numa 
situação privilegiada, quer pela maior eficácia 
terapêutica associada a um mesmo risco hemor-
rágico (recentemente demonstrado nos estudos 
Rely e Rocket-FA), bem como pela comodidade 
da toma e a não necessidade de um controlo 
analítico. Deve, contudo, realçar-se que estes 
novos anticoagulantes não têm ainda antídoto, 
apesar de terem uma semivida relativamente 
curta.

O dabigatrano demonstrou, no estudo Rely, uma 
eficácia superior a varfarina principalmente com 
a dose de 150 mg e uma eficácia semelhante 
na dose de 110 mg e com uma incidência de 
complicações hemorrágicas fatais e não fatais 
inferior a varfarina. A excreção do dabigatrano 
é em 80% feita pelo rim, pelo que uma diminui-
ção do clearence abaixo de 50 mg/dl exige uma 
vigilância periódica e abaixo dos 30 mg/dl é uma 
contraindicação para o seu uso.
Em relação ao uso de um antídoto do dabi-
gatrano ele não existe, o que obriga ao uso de 
transfusão de sangue e de plasma fresco em caso 
de hemorragia grave. Devido à evidência clínica 
dos novos anticoagulantes orais, nomeadamente 
do dabigatrano, as guidelines europeias da FA 
de 2012 recomendam o uso dos anticoagulantes 
orais a par da varfarina, havendo benefício do 
seu uso no caso de doentes com INR lábil, de 
doentes com limitações logísticas que dificultem 
a monitorização do INR, de doentes que mani-
festem essa preferência e em todos os doentes 
que vão iniciar ACO.

*XIII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco Cardiovascular - 
Matosinhos (Cortesia JASFARMA)

The Proven Power to

ucceed
*

The reassurance of more than 5 years of clinical experience. 
Almost 5000 patients successfully treated. Meet the system 
that sets the standard in renal denervation. 

afe clinical outcomes§, thousands of 
real-world patients successfully treated

ustained blood pressure reduction of  
-33/-19 mmHg at 3 years‡

uperior performance vs. pharmacology  
alone in treatment-resistant  
hypertensive patients†

Based on the evidence, why would you use anything else?

Symplicity™

RENAL DENERVATION SYSTEM

Only

*  Based on published data from a randomised, controlled study and 
long-term data beyond two years.

† Symplicity HTN-2 Investigators. The Lancet. 2010. 
‡ Symplicity HTN-1 Investigators. Hypertension. 2011. 
  Expanded results presented at the American College of Cardiology  
Annual Meeting 2012.

§  No serious adverse events in the Symplicity HTN-1 and Symplicity 
HTN-2 trials.
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CAMPANHA INTERNACIONAL CONTRA A FIBRILHAÇÃO AURICULAR
INTERNATIONAL CAMPAING AGAINST ATRIAL FIBRILLATION

A CARTA GLOBAL DE DIREITOS DOS DOENTES COM 
FIBRILHAÇÃO AURICULAR

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Fibrilhação Auricular (FA) é a perturbação do ritmo cardíaco (arritmia) crónica mais frequente, afectando aproxi-
madamente 6 milhões de pessoas na Europa, 8 milhões na China e 2,6 milhões nos Estados Unidos da América. Os 
indivíduos com FA têm maior risco de sofrer um AVC incapacitante. A FA é responsável por aproximadamente 15% 
dos 15 milhões de AVCs que se estima ocorrerem anualmente a nível mundial. A terapêutica para reduzir o risco de 
formação de coágulos sanguíneos pode prevenir os AVCs e diminuir os custos humanos e económicos devastadores a 
eles associados, contudo, a FA continua a ser subdiagnosticada e subtratada. Os doentes com diagnóstico de FA que 
não são medicados com terapêutica anticoagulante, ou fazem terapêutica inadequada encontram-se em risco aumen-
tado de AVC.
A Carta Global de Direitos dos Doentes com FA foi criada para dar uma voz única a nível mundial, que tem por 
objectivo apelar para melhores cuidados e tratamento dos doentes com FA e em risco de sofrer um AVC associado a 
FA. A Carta faz recomendações sobre as acções críticas que os decisores políticos, os prestadores de cuidados de saúde, 
os pagadores dos cuidados de saúde e os governos nacionais podem desenvolver para salvar vidas e reduzir a carga do 
AVC e os enormes custos a ele associados.
Porque é que um número tão grande e variado de organizações dedicadas à FA, à anticoagulação e ao AVC e as Socie-
dades Médicas se juntaram para apoiar esta Carta? Os enormes custos, a carga de incapacidade e mortalidade devidas 
à FA não diagnosticada e não tratada podem ser evitados se os países adoptarem acções simples. A actual ênfase na 
contenção de custos poderá pressionar os Sistemas de Saúde no sentido de subestimarem a perspectiva do doente. Um 
maior conhecimento da FA e do seu diagnóstico precoce, a ênfase na prevenção e no tratamento do AVC relacionado 
com a FA, alicerçado em recomendações baseadas na evidência, a melhoria dos cuidados continuados destes doentes, 
a implementação de registos nacionais, o acesso atempado aos novos anticoagulantes orais e antiarrítmicos e a novas 
abordagens terapêuticas que superam as limitações do tratamento actual, constituem a melhor via para proporcionar 
cuidados de saúde de qualidade aos doentes com FA, e, em simultâneo, reduzir a enorme carga económica resultante 
dos AVCs associados à FA.

Apelamos aos governos nacionais, aos decisores políticos, aos pagadores dos cuidados de saúde e aos prestadores desses 
cuidados para tomarem medidas para melhorar a vida dos doentes com FA e reduzirem de forma dramática os riscos e 
custos do AVC associado à FA.

A Fibrilhação Auricular (FA) é um dos mais importantes 
factores de risco de acidente vascular cerebral (AVC). Compara-
tivamente à população geral, os indivíduos com FA têm risco 
aumentado de formação de coágulos sanguíneos e cinco vezes 
maior probabilidade de sofrerem um AVC.4,16 A FA é responsá-
vel por 20% dos AVCs isquémicos.4 Os AVCs associados a FA 
são mais graves, causam maior incapacidade e têm pior pro-
gnóstico do que os AVCs não associados a FA.4,17 Muitos AVCs 
associados a FA podem ser evitados por diagnóstico precoce, 
acesso a terapêutica apropriada e melhoria dos cuidados de 
saúde.18,19 Identificar e tratar precocemente os indivíduos com 
FA salvará vidas e poupará custos aos prestadores de cuidados de 
saúde e aos governos nacionais.10 

Esta Carta recomenda medidas simples que os decisores políti-
cos, os prestadores de cuidados de saúde, os pagadores desses 
cuidados e os governos nacionais podem implementar para 
melhorar a vida das pessoas com FA, que se encontram em risco 

de AVC associado a esta.

O DIAGNÓSTICO PRECOCE SALVA VIDAS

O diagnóstico precoce, seguido de cuidados médicos adequados, 
pode melhorar as perspectivas futuras das pessoas com FA.20 
Pode também levar a uma redução de custos para os governos 
nacionais e os prestadores de cuidados de saúde.21 A avaliação do 
pulso é uma maneira rápida, simples e extremamente económica 
de detectar se alguém tem FA.11,22

Apelamos aos governos nacionais para que implementem 
campanhas de informação pública que sensibilizem relati-
vamente aos sinais precoces de FA, aos factores de risco de 
AVC e à importância da avaliação do pulso, apoiadas por 
educação sobre FA, prontamente disponível, e materiais 
informativos. 

carta FA.indd   18 2/6/2013   11:51:00 AM
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Em 2011, um comité de gestão de seis organizações de 
doentes, em conjunto com 39 representantes de outras 
organizações de doentes de 20 países, juntaram-se para criar 
uma Carta Global de Direitos para pessoas que vivam com 
fibrilhação auricular (FA). A Carta Global de Direitos dos 
Doentes com FA foi criada para dar uma voz única a nível 
mundial para melhorar o cuidado e tratamento de pessoas 
que vivam com FA e Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) 
relacionados com FA.

A Carta Global de Direitos dos Doentes com FA é ape-
nas o primeiro passo. Devemos agora levar por diante as 
recomendações de acção e utilizá-las para colocar a FA e 
a prevenção de AVCs relacionados com a FA no topo dos 
compromissos nacionais de saúde.

Juntos podemos fazer a diferença!

O objectivo da iniciativa Assine contra o AVC é o de conse-
guir 1,7 milhões de assinaturas em apoio à Carta - uma as-
sinatura por cada caso estimado de avós, mães, pais, tias e tios 
que morrem ou ficam inválidos devido a AVCs associados a 
FA todos os anos — e entregar essas assinaturas aos decisores 
da saúde nos países por todo o mundo. Demonstrar um forte 
apoio às recomendações da Carta irá ajudar a colocar a FA e 
a prevenção de AVCs associados a FA na primeira linha dos 
compromissos nacionais de saúde.

A PREVENÇÃO DO AVC DEVERÁ SER UMA GRANDE 
PRIORIDADE DOS GOVERNOS

Os AVCs, incluindo os AVCs relacionados com a FA, são evitáveis; 
quando ocorrem, o seu tratamento adequado pode reduzir muito a 
respectiva carga pessoal, social e económica.18,23,24

Apelamos aos governos nacionais para que considerem a preven-
ção do AVC e a prevenção do AVC associado à FA uma priori-
dade de saúde nacional. Recomendamos que sejam efectuados 
Registos Nacionais do AVC para documentar de forma precisa 
e sistemática a incidência, a prevalência e os resultados clínicos 
finais dos doentes com AVCs associados à FA. 

A MELHORIA DO DIAGNÓSTICO E DO TRATAMEN-
TO DAS PESSOAS COM FA PODE PREVENIR OS AVCS 
ASSOCIADOS À FA E MELHORAR O PROGNÓSTICO E 
O RESULTADO FINAL, CASO O AVC OCORRA

Implementar Recomendações Clínicas é uma forma de as organiza-
ções prestadoras de cuidados de saúde melhorarem os cuidados de 
saúde e reduzirem os seus custos.12,25,26

Apelamos aos prestadores de cuidados de saúde para que imple-
mentem as Recomendações Clínicas para o tratamento da FA e 
do AVC associado à FA amplamente aceites, como as desenvolvi-
das por sociedades médicas proeminentes, tais como o “American 
College of Cardiology/American Heart Association”,27 a “Canadian 
Cardiovascular Society”,28 a “Heart Rhythm Society”29 e a “European 
Society of Cardiology”.16 

MELHORAR OS CONHECIMENTOS E AS PRÁTICAS 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MELHORARÁ A PRE-
VENÇÃO, O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DA FA 
E DOS AVCS ASSOCIADOS À FA17 

Os conhecimentos sobre arritmias cardíacas de muitos profissionais 
de saúde têm de ser melhorados, para assegurar um diagnóstico e 
tratamento eficazes.30,31,32

Apelamos às Sociedades Médicas e aos prestadores de cuidados 
de saúde para que assegurem formação contínua sobre diagnósti-
co, tratamento e seguimento dos doentes com FA, com atenção 
muito especial nos médicos de família/clínicos gerais.

Apelamos a todos os profissionais de saúde para que fortaleçam 
a colaboração entre cuidados primários e cuidados secundários, 
no sentido de assegurarem que os doentes recebem tratamento 
adequado a todos os níveis de cuidados.

AS TECNOLOGIAS INOVADORAS QUE MELHOREM 
A PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

DOS DOENTES COM FA OU EM RISCO DE AVC AS-
SOCIADO A FA, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS, DE 
FORMA APROPRIADA, O MAIS CEDO POSSÍVEL33 

Na FA, são urgentemente necessários avanços terapêuticos que levem 
a uma redução da incidência de AVC e das hospitalizações, bem 
como a uma melhoria da qualidade de vida e da saúde cardíaca a 
longo prazo.2

Apelamos aos governos nacionais para que aumentem o acesso 
aos Cuidados de Urgência e a Unidades de AVC especializadas 
que disponham das tecnologias mais avançadas.

Apelamos aos pagadores dos cuidados de saúde para que con-
siderem a evidência que combina dados clínicos robustos com 
provas do impacto nos doentes com FA, para tomarem decisões 
sobre prestação de cuidados que reflictam as necessidades desses 
doentes.

Esta Carta foi desenvolvida de modo independente por um comité de associações de doentes. 
A Bayer Pharma AG forneceu fundos para um secretariado que apoiou o comité.

www.signagainststroke.com
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

7º CONGRESSO 
PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO 
CARDIOVASCULAR GLOBAL
INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND GLOBAL 
CARDIOVASCULAR RISK
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA CIENTÍFICO

13:00      Abertura do Secretariado | Secretariat opening

14:30      COMUNICAÇÕES ORAIS/CARTAZES | ORAL/POSTER SESSION

16:00      Coffee break

17:00      CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA –SESSÃO 1
                 POST GRADUATION COURSE ON HTN – 1ST SESSION

                 Moderadores/Chairpersons: Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Joana Campina, Lisboa 

               AVALIAÇÃO DAS LESÕES DE ÓRGÃO-ALVO
 TARGET ORGAN DAMAGE EVALUATION
               Luísa Moreira, Santa Mª Feira

17:00      MINI-CONFERÊNCIAS | MINI-CONFERENCES

               O DOENTE COMO UM TODO | THE PATIENT AS A WHOLE
               Moderadores/Chairpersons: Francisco Azevedo, Évora e Rasiklal Ranchold, Lisboa

              DIABETES MELLITUS E IMPLANTES DENTÁRIOS
 DIABETES MELLITUS AND DENTAL IMPLANTS
              Ricardo Faria Almeida, Porto

              RISCO PERIODONTAL, RISCO CARDIOVASCULAR
 PERIODONTAL RISK, CARDIOVASCULAR RISK
              Mónica Morado Pinho, Porto

              AVALIAÇÃO DA ÁRVORE ARTERIAL: COMPARAÇÃO DAS VÁRIAS TÉCNICAS 
 EVALUATION OF ARTERIAL TREE: COMPARISON OF SEVERAL TECHNIQUES
              João Maldonado, Coimbra

18:00     SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CEREMONY

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

- Presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftamologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade

- Presidente do Núcleo Português de Estudo da Hipertensão na Grávida

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

- European Society of Hypertension

- World Hypertension League

- American Society of Hypertension

- Bristish Hypertension Society

- Sociedade Brasileira de Hipertensão

- Sociedade Espãnola de Hypertensión

- Societé Française d' Hypertension Arterielle

- Societá Italiana d' Ipertensione

- Núcleo de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS 

- Presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica

- Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF)

- Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH)

- Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA)

- Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)

 ASSOCIAÇÕES DE DOENTES 

- Presidente da Associação dos Hipertensos de Portugal 

CONVIDADOS

Abertura do Secretariado | Secretary Opening

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION

Coffee Break

13:00

14:30

16:00

17:00

17:00

18:00

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Moderadores/Chairpersons: Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Joana Campina, Lisboa

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA  – SESSÃO 1
POST GRADUATION COURSE ON HTN  – 1ST SESSION

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CERIMONY

AVALIAÇÃO DAS LESÕES DE ÓRGÃO-ALVO  

TARGET ORGAN DAMAGE EVALUATION

Luísa Moreira, Santa Mª Feira

MINI-CONFERÊNCIAS | MINI-CONFERENCES

O DOENTE COMO UM TODO | THE PATIENT AS A WHOLE

Moderadores/Chairpersons: Francisco Azevedo, Évora e Rasiklal Ranchold, Lisboa

Diabetes mellitus e implantes dentários  

Risco periodontal, risco cardiovascular 

Avaliação da árvore arterial: Comparação das várias técnicas 

| Diabetes mellitus and dental implants

Ricardo Faria Almeida, Porto

| Periodontal risk, cardiovascular risk

Mónica Morado Pinho, Porto

Evaluation of arterial tree: Comparison of several techniques

João Maldonado, Coimbra
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18:30      CONFERÊNCIA INAUGURAL | INAUGURAL LECTURE

                 Presidente/President: José Nazaré, Lisboa 

               Moderador/Chairperson: Fernando Pinto, Santa Mª Feira 

                  O QUE APRENDEMOS COM OS RECENTES ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS DE  
 TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSOR?           
 WHAT HAVE WE LEARNT FROM RECENT RANDOMIZED TRIALS OF      
 ANTIHYPERTENSIVE THERAPY? 
                  Alberto Zanchetti, Milão, Itália

19:00      MESA REDONDA | ROUND TABLE

                 HTA NA GRAVIDEZ: DA PRÉ-CONCEPÇÃO AO PUERPÉRIO 
                 HTN IN PREGNANCY: FROM PRECONCEPTION TO POSTPARTUM
                 Moderadores/Chairpersons: João Maldonado, Coimbra & TBA
           
 A PRÉ-CONCEPÇÃO E O 1º TRIMESTRE DA GRAVIDEZ
 PRECONCEPTION AND 1ST TRIMESTER OF PREGNANCY
              Elsa Pereira, Guimarães

              O 2º E O 3º TRIMESTRE DA GRAVIDEZ
 SECOND AND 3RD TRIMESTER OF PREGNANCY
              Ana Paula Machado, Porto

              O PUERPÉRIO
 POSTPARTUM
              Ana Campos, Lisboa

20:00     PORTO DE HONRA | WELCOME PORTO-WINE COKTAIL

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

- Presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftamologia

- Presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade

- Presidente do Núcleo Português de Estudo da Hipertensão na Grávida

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS 

- European Society of Hypertension

- World Hypertension League

- American Society of Hypertension

- Bristish Hypertension Society

- Sociedade Brasileira de Hipertensão

- Sociedade Espãnola de Hypertensión

- Societé Française d' Hypertension Arterielle

- Societá Italiana d' Ipertensione

- Núcleo de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS 

- Presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica

- Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF)

- Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH)

- Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA)

- Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)

 ASSOCIAÇÕES DE DOENTES 

- Presidente da Associação dos Hipertensos de Portugal 

CONVIDADOS

Abertura do Secretariado | Secretary Opening

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION

Coffee Break

13:00

14:30

16:00

17:00

17:00

18:00

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Moderadores/Chairpersons: Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Joana Campina, Lisboa

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA  – SESSÃO 1
POST GRADUATION COURSE ON HTN  – 1ST SESSION

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CERIMONY

AVALIAÇÃO DAS LESÕES DE ÓRGÃO-ALVO  

TARGET ORGAN DAMAGE EVALUATION

Luísa Moreira, Santa Mª Feira

MINI-CONFERÊNCIAS | MINI-CONFERENCES

O DOENTE COMO UM TODO | THE PATIENT AS A WHOLE

Moderadores/Chairpersons: Francisco Azevedo, Évora e Rasiklal Ranchold, Lisboa

Diabetes mellitus e implantes dentários  

Risco periodontal, risco cardiovascular 

Avaliação da árvore arterial: Comparação das várias técnicas 

| Diabetes mellitus and dental implants

Ricardo Faria Almeida, Porto

| Periodontal risk, cardiovascular risk

Mónica Morado Pinho, Porto

Evaluation of arterial tree: Comparison of several techniques

João Maldonado, Coimbra
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

08:00      COMUNICAÇÕES ORAIS/CARTAZES | ORAL/POSTER SESSION

09:00      SIMPÓSIO ESH-SPH  | ESH-PSH SYMPOSIUM

               DESAFIOS NA HIPERTENSÃO EM 2013 
                   CHALLENGES IN HYPERTENSION IN 2013
               Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Josep Rédon, Valência, Espanha

 OS EFEITOS HEMODINÂMICOS E O CONTROLO DOS FACTORES DE RISCO    
 ATRAVÉS DOS NOVOS ANTIDIABÉTICOS TÊM IMPORTÂNCIA?
 COULD HEMODYNAMIC EFFECTS AND RISK FACTOR CONTROL BY NEW    
 ANTIDIABETES DRUGS BE OF SOME INTEREST? 
 Peter Nilsson, Malmoe, Suécia

 OBJETIVOS DA PRESSÃO ARTERIAL PARA DOENTES DE ALTO RISCO
 BLOOD PRESSURE TARGETS FOR HIGH RISK HYPERTENSIVE PATIENTS
 Antonio Coca, Barcelona, Espanha

 HEMODINÂMICA CENTRAL COMO CHAVE PARA COMPREENDER LESÕES NO    
 CÉREBRO (AVC, DECLÍNIO COGNITIVO) NA HIPERTENSÃO
 CENTRAL HEMODYNAMICS AS A KEY TO UNDERSTAND BRAIN DAMAGE    
 (STROKE, COGNITIVE DECLINE) IN HYPERTENSION
 Stéphane Laurent, Paris, França

 PRIVAÇÃO DO SONO E HIPERTENSÃO | SLEEP DEPRIVATION AND HYPERTENSION
 Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Polónia

 DESAFIOS NO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO EM 2013
 CHALLENGES IN TREATMENT OF HYPERTENSION IN 2013
 Serap Erdine, Istambul, Turquia

10:30      Coffee break

11:00      CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA –SESSÃO 2 
  POST GRADUATION COURSE ON HTN – 2ND SESSION

 Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro & Manuel Cruz Santos, Matosinhos

 ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO NO DOENTE HIPERTENSO
 RISK STRATIFICATION IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
 Clarinda Neves, Aveiro

11:00     MESA REDONDA | ROUND TABLE

 RISCO CARDIOVASCULAR | CARDIOVASCULAR RISK
 Moderadores/Chairpersons: Pedro Marques Silva, Lisboa & Mariano Pego, Coimbra

11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 2 
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 2ND SESSION

Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro & Manuel Cruz Santos, Matosinhos

RISCO CARDIOVASCULAR 

NOVAS EVIDÊNCIAS NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA E DA 
DIABETES MELLITUS: O QUE O CLÍNICO NECESSITA DE SABER 

ANTICOAGULANTES ORAIS NA REDUÇÃO DO AVC

| CARDIOVASCULAR RISK
Moderadores/Chairpersons: Pedro Marques Silva, Lisboa & Mariano Pego, Coimbra

NEW EVIDENCE IN THE TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA: 
WHAT THE CLINICIAN NEEDS TO KNOW
Fernando Pinto, Santa Mª Feira & TBA

ORAL ANTICOAGULANTS IN THE REDUCTION OF STROKE
Jorge Ferreira, Lisboa

MESA REDONDA | ROUND TABLE11:00

SIMPÓSIO SATÉLITE NOVARTIS | SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS12:00

ALMOÇO | LUNCH13:00

SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL  | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL14:30

15:30 SESSÃO PLENÁRIA SPH-APMGF | PLENARY SESSION SPH-APMCG

Presidentes/Presidents: Paula Alcântara, Lisboa e Presidente da APMGF

Moderador/Chairperson: J. C. Marinho, Aveiro & Pedro Damião, Aveiro

Preletores/Lecturers: Agostinho Monteiro, Porto & Luís Martins, Santa Mª Feira

Coffee Break17:00

17:30

17:30

18:00

CONFERÊNCIA  | LECTURE
Moderador/Chairperson: Jorge Cotter, Guimarães 

HTA NO ADULTO JOVEM | HTN IN YOUNG ADULT
Mesquita Bastos, Aveiro

CONFERÊNCIA  | LECTURE
Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

ÁCIDO ÚRICO E RISCO CARDIOVASCULAR: FACTOR  DE RISCO OU MARCADOR 
DE RISCO? 
URIC ACID AND CARDIOVASCULAR RISK: RISK FACTOR  OR RISK MARKER?

Cristina Alcântara, Lisboa

SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI  | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI

CONGRESSO PORTUGUÊS DE
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

 NOVAS EVIDÊNCIAS NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA E DA DIABETES    
 MELLITUS: O QUE O CLÍNICO NECESSITA DE SABER
 NEW EVIDENCE IN THE TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA: WHAT THE CLINICIAN   
 NEEDS TO KNOW
 Fernando Pinto, Santa Mª Feira & TBA

 ANTICOAGULANTES ORAIS NA REDUÇÃO DO AVC
 ORAL ANTICOAGULANTS IN THE REDUCTION OF STROKE
 Jorge Ferreira, Lisboa

12:00      SIMPÓSIO SATÉLITE NOVARTIS | SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS
 

13:00     ALMOÇO | LUNCH

14:30      SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL

15:30       SESSÃO PLENÁRIA SPH-APMGF | PLENARY SESSION SPH-APMCG

 Presidentes/Presidents: Paula Alcântara, Lisboa e Presidente da APMGF
 Moderador/Chairperson: J. C. Marinho, Aveiro & Pedro Damião, Aveiro
 Preletores/Lecturers: Agostinho Monteiro, Porto & Luís Martins, Santa Mª Feira

17:00       Coffee break

17:30       CONFERÊNCIA | LECTURE
 Moderador/Chairperson: Jorge Cotter, Guimarães 

 HTA NO ADULTO JOVEM 
 HTN IN YOUNG ADULT
 Mesquita Bastos, Aveiro

17:30       CONFERÊNCIA | LECTURE
 Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

 ÁCIDO ÚRICO E RISCO CARDIOVASCULAR: FACTOR DE RISCO OU MARCADOR DE   
 RISCO?
 URIC ACID AND CARDIOVASCULAR RISK: RISK FACTOR OR RISK MARKER?
 Cristina Alcântara, Lisboa

18:00     SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI

11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 2 
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 2ND SESSION

Moderadores/Chairpersons: Mesquita Bastos, Aveiro & Manuel Cruz Santos, Matosinhos

RISCO CARDIOVASCULAR 

NOVAS EVIDÊNCIAS NO TRATAMENTO DA DISLIPIDEMIA E DA 
DIABETES MELLITUS: O QUE O CLÍNICO NECESSITA DE SABER 

ANTICOAGULANTES ORAIS NA REDUÇÃO DO AVC

| CARDIOVASCULAR RISK
Moderadores/Chairpersons: Pedro Marques Silva, Lisboa & Mariano Pego, Coimbra

NEW EVIDENCE IN THE TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA: 
WHAT THE CLINICIAN NEEDS TO KNOW
Fernando Pinto, Santa Mª Feira & TBA

ORAL ANTICOAGULANTS IN THE REDUCTION OF STROKE
Jorge Ferreira, Lisboa

MESA REDONDA | ROUND TABLE11:00

SIMPÓSIO SATÉLITE NOVARTIS | SATELLITE SYMPOSIUM NOVARTIS12:00

ALMOÇO | LUNCH13:00

SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL  | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL14:30

15:30 SESSÃO PLENÁRIA SPH-APMGF | PLENARY SESSION SPH-APMCG

Presidentes/Presidents: Paula Alcântara, Lisboa e Presidente da APMGF

Moderador/Chairperson: J. C. Marinho, Aveiro & Pedro Damião, Aveiro

Preletores/Lecturers: Agostinho Monteiro, Porto & Luís Martins, Santa Mª Feira

Coffee Break17:00

17:30

17:30

18:00

CONFERÊNCIA  | LECTURE
Moderador/Chairperson: Jorge Cotter, Guimarães 

HTA NO ADULTO JOVEM | HTN IN YOUNG ADULT
Mesquita Bastos, Aveiro

CONFERÊNCIA  | LECTURE
Moderador/Chairperson: João Saavedra, Lisboa

ÁCIDO ÚRICO E RISCO CARDIOVASCULAR: FACTOR  DE RISCO OU MARCADOR 
DE RISCO? 
URIC ACID AND CARDIOVASCULAR RISK: RISK FACTOR  OR RISK MARKER?

Cristina Alcântara, Lisboa

SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI  | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI
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08:00      COMUNICAÇÕES ORAIS/CARTAZES | ORAL/POSTER SESSION

09:00      MESA REDONDA | ROUND TABLE

 HTA E CÉREBRO | HYPERTENSION AND BRAIN
 Moderadores/Chairpersons: Vitor Oliveira, Lisboa & José Alberto Silva, Matosinhos 

 HTA E AVC EM FASE AGUDA | HYPERTENSION AND ACUTE PHASE OF STROKE
 Manuel Correia, Porto

 HTA, DÉFICE COGNITIVO/DEMÊNCIA
 HYPERTENSION, COGNITIVE DECLINE/DEMENTIA
 Vítor Cruz, Santa Mª Feira

 HTA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO AVC
 HYPERTENSION AND PRIMARY AND SECONDARY PREVENTION OF STROKE
 Vítor Oliveira, Lisboa

 REABILITAÇÃO PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
 REHABILITATION TOWARD SOCIAL REINTEGRATION
 Ana Alves, Santa Mª Feira

09:00      SYMPOSIUM “2ÈMES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES”  
 “2ND PORTUGUESE-FRENCH MEETING” SYMPOSIUM

 QUELLES AMBITIONS POUR NOS PATIENTS HYPERTENDUS? 
 WHICH AMBITIONS FOR OUR HYPERTENSIVE PATIENTS?
 Moderateurs/Chairpersons:  JJ Mourad, Bobigny, France & José Nazaré, Lisboa, Portugal

 Introduction
 José Nazaré, Lisboa, Portugal

 Le vieillissement artériel précoce | Early vascular aging
 Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

 Traitement précoce de l’HTA : ce que nous enseignent les études 
 Early treatment of hypertension: what can we learn from studies
 J.J. Mourad, Bobigny, France

 Les dernières recommandations: avancées diagnostiques et thérapeutiques 
 The latest recommendations: diagnostic and therapeutic advances.
 J. Blacher, Paris, France

 Conclusion
 J.J. Mourad, Bobigny, France

10:30      Coffee break

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE09:00

HTA E CÉREBRO

HTA E AVC EM FASE AGUDA 

HTA, DÉFICE COGNITIVO/DEMÊNCIA 

HTA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO AVC

REABILITAÇÃO PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 | HYPERTENSION AND BRAIN
Moderadores/Chairpersons: Vitor Oliveira, Lisboa & José Alberto Silva, Matosinhos 

| HYPERTENSION AND ACUTE PHASE OF STROKE
Manuel Correia, Porto

HYPERTENSION, COGNITIVE DECLINE/DEMENTIA
Vítor Cruz, Santa Mª Feira

HYPERTENSION AND PRIMARY AND SECONDARY 
PREVENTION OF STROKE
Vítor Oliveira, Lisboa

REHABILITATION TOWARD SOCIAL REINTEGRATION
Ana Alves, Santa Mª Feira

09:00 SYMPOSIUM “2ÈMES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES”  

QUELLES AMBITIONS POUR NOS PATIENTS HYPERTENDUS?  

“2ND PORTUGUESE-FRENCH MEETING” SYMPOSIUM

WHICH AMBITIONS FOR OUR HYPERTENSIVE PATIENTS?
Moderateurs/Chairpersons:  JJ Mourad, Bobigny, France & José Nazaré, Lisboa, Portugal

Coffee Break10:30

11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 3
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 3RD SESSION

Moderadores/Chairpersons: Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR NO DOENTE HIPERTENSO 
ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
Mesquita Bastos, Aveiro
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Introduction

Le vieillissement artériel précoce 

Traitement précoce de l'HTA : ce que nous enseignent les études

Les dernières recommandations: avancées diagnostiques et thérapeutiques 

Conclusion

José Nazaré, Lisboa, Portugal

| Early vascular aging
Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Early treatment of hypertension: what can we learn from studies
J.J. Mourad, Bobigny, France

The latest recommendations: diagnostic and therapeutic advances.
J. Blacher, Paris, France

J.J. Mourad, Bobigny, France

MESA REDONDA | ROUND TABLE

ALMOÇO | LUNCH13:00

11:00

12:00

14:30

HIPERTENSÃO RESISTENTE

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: ESTADO DA ARTE

DESNERVAÇÃO RENAL

 
RESISTANT HYPERTENSION
Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Braz Nogueira, Lisboa

PHARMACOLOGICAL THERAPY: STATE OF ART
José Alberto Silva, Matosinhos

RENAL DENERVATION
Roland Schmieder, Alemanha

SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER 

SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI 

SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

11:00       CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA –SESSÃO 3
 POST GRADUATION COURSE ON HTN – 3RD SESSION
 Moderadores/Chairpersons: Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

 ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR NO DOENTE HIPERTENSO
 ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
 Mesquita Bastos, Aveiro

11:00      MESA REDONDA | ROUND TABLE

 HIPERTENSÃO RESISTENTE | RESISTANT HYPERTENSION
 Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Braz Nogueira, Lisboa

 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: ESTADO DA ARTE
 PHARMACOLOGICAL THERAPY: STATE OF ART
 José Alberto Silva, Matosinhos

 DESNERVAÇÃO RENAL | RENAL DENERVATION
 Roland Schmieder, Alemanha

12:00      SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER | SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

13:00      ALMOÇO | LUNCH

14:30      SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI | SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI

15:30      SIMPÓSIO LUSO-HÚNGARO  |  PORTUGUESE-HUNGARIAN SYMPOSIUM

 HTA EM PORTUGAL E NA HUNGRIA 
 HTN IN PORTUGAL AND IN HUNGARY
 Moderadores/Chairpersons: Luís Martins, Santa Mª Feira & Csaba Farsang, Budapeste, Hungria

 Doenças cardiovasculares e crise económica |Cardiovascular diseases and economic crisis 
 Luís Martins, Santa Mª Feira

 Obesidade e hipertensão | Obesity and hypertension
 Zoltan Jarai, Budapeste, Hungria

 Tratamento da hipertensão na Hungria | Treatment of hypertension in Hungary
 TBA, Hungria

 Controlo dos factores de risco na hipertensão | Risk factor control in hypertension
 Vítor Paixão Dias, V. N. Gaia

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE09:00

HTA E CÉREBRO

HTA E AVC EM FASE AGUDA 

HTA, DÉFICE COGNITIVO/DEMÊNCIA 

HTA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO AVC

REABILITAÇÃO PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 | HYPERTENSION AND BRAIN
Moderadores/Chairpersons: Vitor Oliveira, Lisboa & José Alberto Silva, Matosinhos 

| HYPERTENSION AND ACUTE PHASE OF STROKE
Manuel Correia, Porto

HYPERTENSION, COGNITIVE DECLINE/DEMENTIA
Vítor Cruz, Santa Mª Feira

HYPERTENSION AND PRIMARY AND SECONDARY 
PREVENTION OF STROKE
Vítor Oliveira, Lisboa

REHABILITATION TOWARD SOCIAL REINTEGRATION
Ana Alves, Santa Mª Feira

09:00 SYMPOSIUM “2ÈMES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES”  

QUELLES AMBITIONS POUR NOS PATIENTS HYPERTENDUS?  

“2ND PORTUGUESE-FRENCH MEETING” SYMPOSIUM

WHICH AMBITIONS FOR OUR HYPERTENSIVE PATIENTS?
Moderateurs/Chairpersons:  JJ Mourad, Bobigny, France & José Nazaré, Lisboa, Portugal

Coffee Break10:30

11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 3
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 3RD SESSION

Moderadores/Chairpersons: Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR NO DOENTE HIPERTENSO 
ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
Mesquita Bastos, Aveiro

CONGRESSO PORTUGUÊS DE
HIPERTENSÃO

INTERNAT IONAL MEET ING ON 
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HYPERTENS ION

28 /02
  03/03 
2013   

Tivoli Marinotel 
Vilamoura - Algarve2

MARÇO
MARCH
SÁBADO
SATURDAY

Introduction

Le vieillissement artériel précoce 

Traitement précoce de l'HTA : ce que nous enseignent les études

Les dernières recommandations: avancées diagnostiques et thérapeutiques 

Conclusion

José Nazaré, Lisboa, Portugal

| Early vascular aging
Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Early treatment of hypertension: what can we learn from studies
J.J. Mourad, Bobigny, France

The latest recommendations: diagnostic and therapeutic advances.
J. Blacher, Paris, France

J.J. Mourad, Bobigny, France

MESA REDONDA | ROUND TABLE

ALMOÇO | LUNCH13:00

11:00

12:00

14:30

HIPERTENSÃO RESISTENTE

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: ESTADO DA ARTE

DESNERVAÇÃO RENAL

 
RESISTANT HYPERTENSION
Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Braz Nogueira, Lisboa

PHARMACOLOGICAL THERAPY: STATE OF ART
José Alberto Silva, Matosinhos

RENAL DENERVATION
Roland Schmieder, Alemanha

SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER 

SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER

SIMPÓSIO SATÉLITE JABA-RECORDATTI 

SATELLITE SYMPOSIUM JABA-RECORDATTI
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15:30      MESA REDONDA | ROUND TABLE

 RISCO CARDIOVASCULAR NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 CARDIOVASCULAR RISK IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
 Moderadores/Chairpersons: J. C. Marinho, Aveiro & TBA

 Identificação e estratificação do risco cardiovascular | Identification and stratification of cardiovascular risk
 Paula Martins, Coimbra 

 Papel dos exames complementares de diagnóstico | Role of laboratory investigation
 António Pires, Coimbra 

 Exercício físico | Physical exercise
 TBA, Hungria

 Casos clínicos | Clinical cases
 Joana Marinho, Coimbra

17:00       Coffee break

17:30       CONFERÊNCIA | LECTURE
 Moderador/Chairperson: Pinto Carmona, Lisboa 

 TRATAMENTO DA DIABETES MELLITUS EM 2013 
 TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN 2013
 Paula Alcântara, Lisboa

17:30       CONFERÊNCIA | LECTURE
 Moderador/Chairperson: Braz Nogueira, Lisboa

 O QUE PODEMOS ESPERAR DAS DIRECTIVAS DA ESH 2013? 
 WHAT CAN WE EXPECT OF ESH GUIDELINES 2013?
 Maria João Lima, Porto

18:00       SIMPÓSIO BRASIL-MOÇAMBIQUE-PORTUGAL 
 BRAZIL-MOZAMBIQUE-PORTUGAL SYMPOSIUM
 Presidente/President: José Nazaré, Lisboa 
 Moderadores/Chairpersons: Eduardo Barbosa, Porto Alegre, Brasil & Fernando Pinto, Santa Mª Feira

 HTA EM MOÇAMBIQUE EM 2013 | HTN IN MOZAMBIQUE IN 2013
 Albertino Damasceno, Maputo, Moçambique

 HTA no Brasil em 2013 | HTN in Brazil in 2013
 Luíz Scala, Brasil

 Programa: “Eu sou 12 por 8” | “Eu sou 12 por 8” Program
 Oswaldo Passarelli Junior, Brasil

COMUNICAÇÕES ORAIS / CARTAZES | ORAL / POSTER SESSION08:00

MESA REDONDA | ROUND TABLE09:00

HTA E CÉREBRO

HTA E AVC EM FASE AGUDA 

HTA, DÉFICE COGNITIVO/DEMÊNCIA 

HTA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO AVC

REABILITAÇÃO PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 | HYPERTENSION AND BRAIN
Moderadores/Chairpersons: Vitor Oliveira, Lisboa & José Alberto Silva, Matosinhos 

| HYPERTENSION AND ACUTE PHASE OF STROKE
Manuel Correia, Porto

HYPERTENSION, COGNITIVE DECLINE/DEMENTIA
Vítor Cruz, Santa Mª Feira

HYPERTENSION AND PRIMARY AND SECONDARY 
PREVENTION OF STROKE
Vítor Oliveira, Lisboa

REHABILITATION TOWARD SOCIAL REINTEGRATION
Ana Alves, Santa Mª Feira

09:00 SYMPOSIUM “2ÈMES RENCONTRES FRANCO-LUSITANIENNES”  

QUELLES AMBITIONS POUR NOS PATIENTS HYPERTENDUS?  

“2ND PORTUGUESE-FRENCH MEETING” SYMPOSIUM

WHICH AMBITIONS FOR OUR HYPERTENSIVE PATIENTS?
Moderateurs/Chairpersons:  JJ Mourad, Bobigny, France & José Nazaré, Lisboa, Portugal

Coffee Break10:30

11:00 CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM HTA - SESSÃO 3
POST GRADUATION COURSE ON HTN - 3RD SESSION

Moderadores/Chairpersons: Teresa Rodrigues, Santarém & Madalena Barata, Lisboa

ANTICOAGULAÇÃO E ANTI-AGREGAÇÃO PLAQUETAR NO DOENTE HIPERTENSO 
ANTICOAGULANT AND ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
Mesquita Bastos, Aveiro
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Tivoli Marinotel 
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MARÇO
MARCH
SÁBADO
SATURDAY

Introduction

Le vieillissement artériel précoce 

Traitement précoce de l'HTA : ce que nous enseignent les études

Les dernières recommandations: avancées diagnostiques et thérapeutiques 

Conclusion

José Nazaré, Lisboa, Portugal

| Early vascular aging
Fernando Pinto, Santa Mª Feira, Portugal

Early treatment of hypertension: what can we learn from studies
J.J. Mourad, Bobigny, France

The latest recommendations: diagnostic and therapeutic advances.
J. Blacher, Paris, France

J.J. Mourad, Bobigny, France
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TRATAMENTO FARMACOLÓGICO: ESTADO DA ARTE

DESNERVAÇÃO RENAL

 
RESISTANT HYPERTENSION
Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Braz Nogueira, Lisboa

PHARMACOLOGICAL THERAPY: STATE OF ART
José Alberto Silva, Matosinhos

RENAL DENERVATION
Roland Schmieder, Alemanha
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7º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO 
7TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION

PROGRAMA PRELIMINAR

09:00      CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA –SESSÃO 4 
 POST GRADUATION COURSE ON HTN – 4TH SESSION

 Moderadores/Chairpersons: Cristina Alcântara & Márcia Braga, Lisboa

 IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO
 THERAPEUTICS IMPLICATIONS OF RISK STRATIFICATION
 Pedro Cunha, Guimarães

10:00      CONFERÊNCIA FINAL | FINAL LECTURE 

 Moderador/Chairperson: Agostinho Monteiro, Porto 

 ADESÃO: PODEMOS FAZER ALGUMA COISA? A ENTREVISTA MOTIVACIONAL 
 COMPLIANCE; CAN WE DO SOMETHING? THE MOTIVATIONAL INTERVIEW
 Rui Mota Cardoso, Porto
 

10:30      Coffee break

11:00      SESSÃO MAGNA E ENTREGA DOS PRÉMIOS 
 MASTER SESSION AND AWARDS

 Presidente/President: Alberto Zanchetti, Milão, Itália
 Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Fernando Pinto, Santa Mª Feira

 PREVALÊNCIA DA HTA E CONSUMO DE SAL EM PORTUGAL: APRESENTAÇÃO DOS  
 RESULTADOS DO ESTUDO DA SPH 
 PREVALENCE OF HYPERTENSION AND SALT CONSUMPTION IN PORTUGAL:   
 RESULTS FROM THE SURVEY OF PSH
 Jorge Polónia, Matosinhos & Luís Martins, Santa Mª Feira

12:00      ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY

13:00      ALMOÇO | LUNCH

CONFERÊNCIA FINAL | FINAL LECTURE

Moderador/Chairperson: Agostinho Monteiro, Porto

ADESÃO: PODEMOS FAZER ALGUMA COISA? A ENTREVISTA MOTIVACIONAL
COMPLIANCE; CAN WE DO SOMETHING?  THE MOTIVATIONAL INTERVIEW

Rui Mota Cardoso, Porto

09:00

10:00

11:00

12:00

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA - SESSÃO 4 

POST GRADUATION COURSE ON HTN - 4TH SESSION

Moderadores/Chairpersons: Cristina Alcântara & Márcia Braga, Lisboa

THERAPEUTICS IMPLICATIONS OF RISK STRATIFICATION
Pedro Cunha, Guimarães

IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

Coffee Break10:30

SESSÃO MAGNA E ENTREGA DOS PRÉMIOS | 

PREVALÊNCIA DA HTA E CONSUMO DE SAL EM PORTUGAL: 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DA SPH 

MASTER SESSION AND AWARDS

Presidente/President: Alberto Zanchetti, Milão, Itália

Moderadores/Chairpersons: José Nazaré, Lisboa & Fernando Pinto, Santa Mª Feira

PREVALENCE OF HYPERTENSION AND SALT CONSUMPTION 
IN PORTUGAL: RESULTS FROM THE SURVEY OF PSH
Jorge Polónia, Matosinhos & Luís Martins, Santa Mª Feira

ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY

ALMOÇO | LUNCH13:00

3
MARÇO
MARCH
DOMINGO
SUNDAY
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Tivoli Marinotel 
Vilamoura - Algarve

1. 

http://www.sphta.org.pt/6congresso/

2. 

3. 

4.

TÍTULO

AUTORES

RESUMO

O RESUMO SERÁ PUBLICADO TAL COMO SUBMETIDO

Os resumos só devem ser submetidos para: 

    

O resumo deve conter no máximo 500 palavras ou 3000 caracteres (com espaços), não

    incluindo o título, autores e filiação.

O autor apresentador deve estar inscrito no Congresso.

Todo o documento deve ser escrito em letra tipo Arial, tamanho 10. 

 

O título deve ser conciso e explícito devendo ser escrito em MAIÚSCULAS PEQUENAS E A 
CHEIO.

Deve ser assinalado o autor apresentador (ou considerar-se-á o primeiro autor).

Após listagem dos autores e filiação do trabalho deverá ser mencionado e-mail do responsá-
vel pela correspondência. 

O resumo deve ser estruturado em Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Conclusões. Cada um dos itens deve ser iniciado num novo parágrafo, não havendo 
necessidade de o enunciar especificamente.

O resumo deve ser escrito a 1,5 espaços formato justificado.

As tabelas devem ser a 1 espaço, com o mesmo formato de letra (Arial) e nesse caso a 
contabilização deve ser realizada em caracteres (3000 caracteres com espaços).

Não devem ser utilizados gráficos ou figuras no resumo.

NÃO SERÃO ACEITES QUAISQUER RESUMOS SUBMETIDOS POR OUTRAS VIAS (EX: 
EMAIL)

COMUNICAÇÕES LIVRES:

DATA DE SUBMISSÃO: 

AtÉ AO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013, OS AUTORES SERÃO INFORMADOS 
DA ACEITAÇÃO DO TRABALHO.

http://www.sphta.org.pt/6congresso/

NORMAS PARA RESUMOS 
Também disponíveis no site www.sphta.org.pt

01 de Outubro de 2012 a 06 de Janeiro de 2013
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PRÉMIOS E BOLSAS
AWARDS AND GRANTS

BOLSA MENARINI
DE FOMENTO À INVESTIGAÇÃO EM HIPERTENSÃO ARTERIAL

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão institui, com o 
apoio do Laboratório Menarini, uma Bolsa de Estudo anual 
destinada a subsidiar um projecto de Investigação no âmbito da 
Hipertensão Arterial, no valor total de sete mil quatrocentos e 
oitenta e um euro e noventa e sete cêntimos (7.481,97 €).

1. Metade do valor da Bolsa será entregue ao vencedor 
após decisão do Júri, sendo a outra metade entregue após 
apresentação do trabalho e respectivo relatório. O período 
máximo da Bolsa será de dois anos.

a) O primeiro autor deverá ser sócio da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão (SPH) e só poderão 
concorrer trabalhos a realizar em instituições nacionais.

2. As candidaturas, sob a forma de projecto, deverão ser 
entregues na SPH até 31 de Dezembro de cada ano:

a) Num envelope fechado deverá ser incluído o título do 
projecto, os autores e a instituição a que pertencem;

b) Noutro envelope deverão ser entregues seis 
exemplares do projecto de candidatura à Bolsa, 
dactilografados em papel A4, a dois espaços, de um 
só lado, sem emendas e em folhas numeradas. O texto 
do projecto não incluirá os nomes dos autores, nem 
a origem do trabalho, sendo apenas identificado pelo 
respectivo título;

c) No acto de entrega da candidatura será preenchido 
e assinado o boletim de aceitação do regulamento da 
Bolsa.

3. Os projectos serão analisados pelo Júri em sessão privada e 
o vencedor será anunciado em sessão a definir pela SPH.

4. A atribuição da Bolsa é da inteira responsabilidade da 
SPH que para tal deverá nomear um Júri anualmente.

5. A Direcção da SPH coordenará a recepção dos projectos 
e verificará, antes da entrega dos originais ao Júri, se as 
condições deste regulamento foram cumpridas. Caso as 
mesmas não tenham sido satisfeitas, a Direcção da SPH dará 
conhecimento desse facto aos candidatos.

6. O Júri será constituído por cinco sócios de reconhecido 
mérito científico designados para o efeito pela Direcção 

da SPH, um dos quais será o Presidente. Nenhum dos 
elementos do Júri deverá ter interesse directo nos projectos 
apresentados.
Em caso de impossibilidade, o Presidente do Júri será 
substituído pelo Secretário Geral da SPH.

a) As decisões do Júri serão tomadas por maioria 
absoluta de votos e delas não há recurso;

b) Em caso de empate o Presidente do Júri terá voto de 
qualidade;

c) Da decisão será elaborada uma Acta que será assinada 
por todos os membros do Júri;

d) A Bolsa só poderá ser atribuída a um projecto;

e) No caso de acumulação de Bolsas, estas poderão ser 
atribuídas a mais do que um trabalho.

7. A decisão do Júri será comunicada por escrito pela 
Direcção da SPH a todos os candidatos.

8. A Direcção da SPH poderá em qualquer altura solicitar 
um relatório sobre a evolução da investigação.

9. Os investigadores entregarão à SPH um relatório 
circunstanciado do seu trabalho até sessenta dia após a data 
da conclusão do período máximo de duração da Bolsa. O 
segundo só será feito mediante a apresentação do relatório.

10. O trabalho deverá ser apresentado em Sessão Pública 
especial, a definir pela SPH.

11. O trabalho realizado com o apoio da Bolsa não deverá 
ser publicado, parcial ou integralmente, sem conhecimento 
e autorização prévia da Direcção da SPH. Na publicação do 
trabalho deverá constar que o candidato é bolseiro da SPH e 
teve o patrocínio dos Laboratórios Menarini.
O Laboratório Menarini terá sempre prioridade na 
divulgação dos resultados do trabalho.

12. O Júri poderá decidir a não atribuição da Bolsa e neste 
caso o seu quantitativo reverterá para o ano seguinte.

13. Para toda e qualquer situação não prevista neste 
Regulamento, cabe à Direcção da SPH a sua resolução.
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NACIONAIS

XIV Cong resso  Por t uguê s  de 
End oc r inolog ia  e  64ª  R e uni ão 
A nual  d a  SP EDM
24 a  27 de Janeiro de 2013
Centro de Congressos  do Por to 
Palácio Hotel  -  Por to

7º  Cong resso  Por t ugu ê s  do AVC
31 Janeiro a  2  Fevereiro de 2013
Centro de Congressos  do Por to 
Palácio Hotel  -  Por to

7º  Cong resso  Por t ugu ê s  de 
Hip er tensão e  Risc o 
Card io vasc ular
28 Fevereiro a  3  Março 2013
Centro de Congressos  do Algar ve 
V i lamoura Mar inote l  -  Algar ve

XXVI I Cong resso  Por t uguê s  de 
Nefrolog ia
10 a  13 Abr i l  2013
Centro de Congressos  do Algar ve 
V i lamoura Mar inote l  -  Algar ve

XXXIV Cong resso  Por t uguê s  de 
Card iolog ia
28 a  30 Abr i l  2013
Centro de Congressos  do Algar ve 
V i lamoura Mar inote l  -  Algar ve

19º  Cong resso  Nac ional  de 
Med ic ina  Inter na
22 a  25 Maio 2013
Centro de Congressos  do Algar ve  
V i lamoura Mar inote l  -  Algar ve

CONGRESSOS NACIO NA IS E I N T ERNACIO NAI S  2013
I N T ERNACIONAIS

ACC -  Ame r i c an Col lege  of 
Cardi ol og y  Me et ing
9 a  11 de Março 2013
S. Francisco -  EUA

ES H -  Europe an S ociet y  of 
Hy pe r te nsi on Cong ress
14 a  18 de Junho 2013
Milão -  I tá l ia

AS H -  Ame r i c an S ociet y  of 
Hy pe r te nsi on Meet ing
15 a  18 de Maio 2013
S. Francisco -  EUA

ES C -  Europe an S ociet y  of 
Cardi ol og y  Cong ress
31 Agosto a  4  Setembro 2013
Amesterdão -  Holanda

EAS D -  European Associat ion 
f or  the  S t udy of  Diabetes
23 a  27 Setembro 2013
Barcelona -  Espanha

AHA -  Ame r i c an Hear t  of 
Cardi ol og y  Me et ing
16 a  20 de Novembro 2013
Dal las  -  EUA

PORTO

VILAMOURA

COIMBRA

AGENDA 2013

JANEIRO/FEVEREIRO 201334

S. FRANCISCO

AMESTERDÃO

NOVA IORQUE
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