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EDI TORIAL

Este n.º  da nossa  Revista  sa i rá 
durante  a  rea l ização do 8º  Congresso 

Por tuguês  de Hiper tensão  e  Risco 
Cardiovascular  chamando-se desde já 

a  atenção para  o excelente  programa 
do Congresso que se  publ ica  e  onde 

ressa l tam os  s impósios  conjuntos  com 
outras  sociedades  c ient í f icas .

Desde já  os  nossos  votos  para  que o 
êxi to desta  reunião se ja  pelo menos 

idênt ico ao de anos anter iores  e 
contr ibua para  a  di fusão e 

actual ização dos  conhecimentos  nesta 
tão impor tante  área  de saúde públ ica .

No ar t igo de revisão sobre terapêut ica 
da hiper tensão na grávida, F i l ipa 
Rocha e  colabs  abordam de uma 

forma s is temática  esta  problemática 
do ponto de v is ta  do Médico de 

Famíl ia  com indicação das  medidas 
prát icas  mais  impor tantes .

Luís  Paiva  e  colabs  apresentam a 
exper iência  do Centro Hospita lar  e 

Univers i tár io  de Coimbra re lat iva-
mente à  terapêut ica  da HTA 

res is tente  pela  desner vação renal 
percutânea, meio terapêut ico este 

ul t imamente tão discut ido 
especia lmente após conhecimento de 

a lguns resul tados do estudo 
S implic i t y  HTN3. Descrevem os 

achados de estudo obser vacional  de 
9 doentes  sendo os  resul tados muito 
promissores  não só quanto à  redução 

tensional  medida em consulta  e  por 
MAPA, com melhor ia  do padrão 

tensional  nocturno, como no que diz 
respeito a  segurança par t icularmente 

renal .
São a inda apresentados resumos de 

conferências  das  jornadas  de HTA de 
Matosinhos bem como o regulamento 

da Bolsa  Menar ini  de fomento à 
invest igação em Hiper tensão Arter ia l .
Renovamos os  votos  para  que o nosso 

Congresso decorra  com o êxi to 
habitual  e  que contr ibua para  o 

aprofundamento do conhecimento 
neste  capítulo tão re levante  da 

medicina.

J. Braz Nogueira

capa.indd   4 1/20/2014   3:55:23 PM
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ORIGINAL ARTICLE

HIPERTENSÃO ARTERIAL RESISTENTE: 
A EXPERIÊNCIA INICIAL COM A TÉCNICA PERCUTÂNEA

DE DESNERVAÇÃO RENAL

RESISTANT HYPERTENSION: INI-
TIAL EXPERIENCE WITH PERCU-
TANEOUS TECHNIQUE OF RENAL 
DENERVATION 

Luís V. Paiva, Paulo Dinis, Maria C. 
Cachulo, António L. Marques

Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra – Hospital Geral (Covões)

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial é um 
importante factor de risco para a doença car-
diovascular, resultando num aumento da in-
cidência de eventos cerebrovasculares, doença 
coronária, insuficiência cardíaca e renal.
Apesar do conhecimento actual sobre a 
hipertensão arterial e da disponibilidade de 
vários medicamentos antihipertensivos, a hi-
pertensão não controlada continua a ser uma 
condição prevalente. A emergência da técnica
percutânea de desnervação renal tem vindo a 
constituir-se como um adjuvante terapêutico 
válido num grupo de indivíduos de altíssimo 
risco de morbilidade e mortalidade precoces.
Métodos: Estudo observacional constituído 
por uma amostra de 9 doentes seguidos em 
consulta por hipertensão resistente e sub-
metidos a desnervação renal percutânea. O 
objectivo primário do estudo foi avaliar o 
efeito da desnervação renal percutânea na 
pressão arterial medida na consulta médica 
e na pressão arterial média do MAPA dos 
6 meses. Os objectivos secundários foram a 
avaliação das complicações imediatas e tardias 
da intervenção.
Resultados: Os indivíduos da amostra apre-
sentavam uma idade média de 53.0±0.7 anos, 
a maioria eram homens (N=6, 66.7%), com 
hipertensão arterial do tipo sisto-diastólica 
(N=8, 88.9%), perfil tensional nocturno
dipper (N=5, 55.6%), com baixa prevalência 
de co-morbilidades e com uma terapêutica 
farmacológica de cerca de 6 fármacos hipo-
tensores, a maioria já com espironolactona 
(N=8, 88.9%). No seguimento e em relação 
aos valores basais houve uma redução de 
28/15 mm Hg na pressão arterial medida em 

consulta e de 18.2/12.4 mm Hg nos registos 
MAPA. A pressão arterial média mostrou-
se tendencialmente menor nos registos da 
consulta (pressão arterial sistólica: 181.4±23.4 
vs. 148.0±19.2 mm Hg, p=0.087; pressão arte-
rial diastólica: 100.0±10.0 vs. 85.0±7.1 mm 
Hg, p=0.089) e no MAPA (pressão arterial 
sistólica: 154.2±19.4 vs. 132.2±9.3 mm Hg, 
p=0.160; pressão arterial diastólica: 83.8±10.4 
vs. 71.0±13.7 mm Hg, p=0.193) e houve 
melhoria no padrão tensional nocturno em 
2 dos casos (N=5 [71.4%] vs. N=7 [100%], 
p=0.178), apesar de não ter atingido signi-
ficância estatística. O número de fármacos 
hipotensores não variou significativamente no
seguimento (5.7±0.8 vs. 5.2±1.3, p=0.208).
Conclusões: A desnervação renal percutânea 
possibilitou a redução tendencial dos registos 
de pressão arterial média na consulta e no 
MAPA, melhoria do padrão tensional noc-
turno. Não se registaram complicações
relevantes associadas com esta técnica per-
cutânea.
Palavras-Chave: hipertensão; resistente; 
desnervação renal

ABSTRACT
Introduction: Arterial hypertension is an impor-
tant risk factor for cardiovascular disease, result-
ing in an increased incidence of cerebrovascular 
events, coronary disease, heart and kidney failure. 
Despite the availability of several antihyperten-
sive drugs, uncontrolled hypertension remains a 
worrying prevalent condition. The percutaneous 
renal denervation has been set up as a valuable 
therapeutic technique in a group of individuals at
very high risk of early morbidity and mortality.
Methods: Observational study consisting of 
a sample of 9 patients followed for resistant 
hypertension, which underwent percutaneous 
renal denervation. The primary objective of the 
study was to evaluate the effect of percutaneous 
renal denervation on blood pressure levels at a 6 
months follow up. The secondary objectives were
to assess the immediate and late complications of 
this intervention.
Results: The subjects in the sample had an 

average age of 53.0 ± 0.7 years, most were men 
(N = 6, 66.7%), had both systolic and diastolic 
hypertension (N = 8, 88.9%), had a dipper noc-
turnal profile (N = 5, 55.6%), low revalence of 
co-morbidities, and were on nearly 6 hypotensive 
drugs, such as spironolactone (N = 8, 88.9%).
We found a reduction of 28/15 mm Hg in the 
office-based blood pressure levels measurements, 
and an 18.2/12.4 mm Hg reduction in the 
24-hour blood pressure monitoring at a 6-month 
follow up. Mean arterial pressure showed a 
tendency for reduction in office-based measure-
ments (systolic blood pressure: 181.4 ± 23.4 vs. 
148.0 ± 19.2 mm Hg, p = 0.087, diastolic blood 
pressure: 100.0 ± 10.0 vs. 85.0 ± 7.1 mm Hg, 
p = 0.089) and to a lesser extent in the 24-hour 
blood pressure monitoring (systolic blood pressure: 
154.2 ± 19.4 vs. 132.2 ± 9.3 mm Hg, p = 0.160, 
diastolic blood pressure: 83.8 ± 10.4 vs. 71.0 ± 
13.7 mm Hg, p = 0.193). Moreover, there was 
an improvement in the nocturnal blood pres-
sure (dipper) in 2 cases (N = 5 [71.4%] vs. N 
= 7 [100%], p = 0.178), although not reaching 
statistical significance. The number of hypotensive 
drugs did not vary significantly in the follow up 
(5.7 ± 0.8 vs. 5.2 ± 1.3, p = 0.208).
Conclusions: The percutaneous renal denervation 
led to a downward trend of mean arterial pres-
sure recordings in both office-based and 24-hour 
blood pressure monitoring, and on the nocturnal 
blood pressure profile. There were no significant 
complications associated with the percutaneous 
renal denervation. 
Keywords: hypertension, resistant; renal dener-
vation

INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial resistente é definida 
como a pressão arterial persistentemente 
elevada, apesar das intervenções no estilo de 
vida e da terapêutica com três ou mais fárma-
cos anti-hipertensivos em doses adequadas, 
devendo incluir um agente diurético [1, 2]. 
Embora a definição de hipertensão resistente 
seja arbitrária, esta permite identificar um 
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grupo de risco cardiovascular muito elevado e 
no qual as potenciais causas reversíveis de 
hipertensão devem ser cuidadosamente 
excluídas. Este fenótipo de resistência ao 
tratamento é uma entidade complexa com 
vários factores contributivos e sobreposição 
de co-morbilidades, tornando-a um dos 
maiores desafios clínicos da actualidade. O 
avanço tecnológico permitiu a emergência 
de novas terapêuticas, nomeadamente da 
técnica percutânea de desnervação renal que 
se tem vindo a constituir como um adjuvante 
terapêutico válido num grupo de indivíduos 
de altíssimo risco de morbilidade e mortali-
dade precoces. O objectivo deste trabalho 
foi caracterizar os indivíduos submetidos a 
desnervação renal percutânea num hospital de 
Portugal e apreciar os resultados preliminares 
de eficácia e segurança conseguidos com esta 
intervenção invasiva.

MÉTODOS
Estudo observacional, descritivo e transversal 
não controlado, constituído por uma amostra 
de 9 doentes seguidos em consulta de Cardio-
logia do Hospital Geral do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra por HTA resis-
tente e que foram submetidos a desnervação 
renal percutânea com o dispositivo Simplicity 
Catheter System (Ardian, Mountain View, CA, 
EUA) por acesso arterial femoral, entre Outu-
bro de 2011 e Dezembro de 2012.
A amostra compreendia indivíduos de ambos 
os sexos e com idades entre os 46 e 71 anos, 
com uma pressão arterial sistólica persistente-
mente ≥160 mmHg (ou ≥150 mmHg em 
diabéticos), apesar da verificação da adesão a 
3 ou mais medicamentos anti-hipertensivos, 
incluindo um diurético, nas doses máximas 
toleradas. Os critérios de exclusão incluíam 
uma taxa de filtração glomerular (estimada 
pela Modification of Diet in Renal Disease [3]) 
inferior a 45 mL/min por 1.73 m2, a presença 
de causas secundárias de hipertensão (figura 
1), contra-indicação para cateterismo vascular 
periférico, estenose significativa da artéria 
renal, anatomia complexa da artéria renal 
(diâmetro <4 mm, <20 mm de comprimento, 
ou mais do que uma artéria renal principal) e
história de enfarte agudo do miocárdio, an-
gina instável ou acidente cerebrovascular nos 
6 meses anteriores.
Foram recolhidas informações sobre a história 
clínica e factores de risco cardiovascular, sobre
parâmetros analíticos, de ecocardiografia 
transtorácica e da monitorização de ambu-

EXCLUSÃO DE CAUSAS DE PSEUDORESISTÊNCIA
• Medição incorrecta da pressão arterial
• Má aderência terapêutica
• Hipertensão de “bata-branca”

IDENTIFICAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS FACTORES CON-
TRIBUTIVOS (ESTILO DE VIDA, INTERACÇÔES DE SUBSTÂNCIAS) 

EXCLUSÃO DE CAUSAS REVERSÍVEIS DE HIPERTENSÃO
• Apneia obstrutiva do sono (ressonar, apneia testemunhada, sonolência diurna)
• Aldosteronismo primário (aldosterona / renina elevada)
• Doença renal crónica (clearance de creatinine <30 mL/min)
• Estenose da artéria renal (sopro abdominal, mulher jovem, doença ateroscle-
rótica, agravamento da função renal)

• Feocromocitoma (hipertensão episódica, palpitações, hipotensão ortostática, 
diaforese)
• Sindroma de Cushing (fácies em “lua-cheia”, obesidade central, estriase, gor-
dura inter-escapular)
• Coarctação da Aorta (pulso femoral/braquial, sopro sistólico)

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO
• Utilizar regimes simples e com combinações de longa duração
• Preferir agentes de diferente mecanismo de acção, na máxima dose tolerada
• Considerar esquema farmacológico triplo com IECA/ARA-II + ACC + Diuré-
tico (Clortalidona)
• Usar diuréticos de ansa quando clearance de creatinine <30mL/min; doses 
diárias repartidas
• Usar pelo menos um fármaco anti-hipertensivo ao deitar (cronoterapia)
• Acrescentar antagonista da aldosterona (e.g. espironolactona 25-50 mg/dia)
• Acrescentar outro anti-hipertensivo de diferente classe farmacológica, depen-
dendo do contexto clínico

TERAPIA BASEADA EM DISPOSITIVO
• Considerar desnervação renal percutânea se persistência de hipertensão não 
controlada 

C
O

M
U

M

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Algoritmo diagnóstico e terapêutico da HTA resistente (Adaptado de Calhoun et al., 
2008)
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Variáveis N=9

Idade (anos) 53.0±7.7
Sexo Masculino 6 (66.7%)

Duração da hipertensão (anos) 7.9±2.8
Índice de Massa Corporal 28.6±3.8

Diabetes mellitus 2 (22.2%)
Disfunção Renal Crónica 2 (22.2%)

Taxa de Filtração Glomerular (mL/min) § 84.89±18.7
Apneia do Sono 1 (11.1%)

História de Doença vascular 2 (22.2%)

História de Enfarte Agudo do Miocárdio 1 (11.1%)
Acidente Vascular Cerebral 1 (11.1%)

PA sistólica (mm Hg) – consulta 181±23
PA diastólica (mm Hg) – consulta 101±9

PA sistólica (mm Hg) – MAPA 160±22
PA diastólica (mm Hg) – MAPA 100±15

Padrão nocturno dipper 5 (55.6%)
Massa do ventrículo esquerdo indexado (g/m2) 159±82

Espessura do septo interventricular (mm) 11.3±2.4
Espessura da parede posterior (mm) 10.6±2.3

N. de fármacos anti-hipertensores 5.8±0.7
Medicado com Espironolactona 8 (88.9%)

TABELA 1 – Características da amostra

PA – pressão arterial, MAPA – monitorização ambulatória da pressão arterial
§ estimada pela Modification of Diet in Renal Disease

latório da pressão arterial (MAPA) antes e aos 
6 meses após a desnervação renal percutânea. 
Os indivíduos foram seguidos em consulta ao
1º e 6º mês para avaliação da pressão arterial 
utilizando um esfigmomanómetro manual e a 
média de 3 medições, para registo de possíveis 
eventos adversos e da prescrição farma-
cológica, e para a apreciação de parâmetros 
analíticos (e.g. taxa de filtração glomerular) 
e do MAPA do 6º mês após a técnica da 
desnervação renal.
O objectivo primário do estudo foi avaliar 
o efeito da desnervação renal percutânea na 
pressão arterial medida na consulta médica 
e na pressão arterial média do MAPA dos 6 
meses. Os objectivos secundários foram a
avaliação das complicações imediatas e tardias 
da intervenção.

análise estatística
Os dados do estudo estão expressos em média 
e desvio padrão. Utilizaram-se os testes t de 
Student para amostras independentes e teste 
de Fisher na avaliação do significado das dife-
renças de variáveis com distribuição normal. 
Consideraram-se significativas diferenças para 
p <0.05.

RESULTADOS
A tabela 1 mostra as características da 
amostra (N=9), com os dados representados 
em médias e respectivo desvio de padrão 
e percentagens relativas. Os indivíduos da 
amostra apresentaram uma idade média
de 53.0±0.7 anos, a maioria eram homens 
(N=6, 66.7%), com hipertensão arterial do 
tipo sisto-diastólica (N=8, 88.9%), perfil 
tensional nocturno dipper (N=5, 55.6%), com 
baixa prevalência de co-morbilidades e com
uma terapêutica farmacológica de cerca de 
6 fármacos hipotensores, a maioria já com 
espironolactona (N=8, 88.9%).
Em relação a complicações decorrentes da 
intervenção renal, de referir a ocorrência de 1 
caso de espasmo persistente da artéria renal 
com necessidade de interromper o procedi-
mento (desnervação renal incompleta da ar-
téria renal esquerda) e a 1 caso de hematoma 
extenso devido ao acesso arterial femoral, am-
bas as situações resolvidas de forma conserva-
dora. Não se registaram disseções ou estenoses 
da artéria renal, pseudoaneurisma, fístula 
arterio-venosa ou hematoma retroperitoneal. 
Não foram descritas complicações tardias
decorrentes da técnica.
Sete dos doentes da amostra completaram 

FIGURA 2 – Pressão arterial média na consulta aos 6 meses após desnervação renal
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6 meses de seguimento. As figuras 2 e 3 
mostram o registo de pressão arterial na 
consulta e do MAPA no final do seguimento. 
Em relação aos valores basais houve uma 
redução de 28/15 mm Hg na pressão arterial 
medida em consulta e de 18.2/12.4 mm Hg 
nos registos dos MAPA.
A tabela 2 apresenta as alterações nos registos 
tensionais e hábitos medicamentosos dos 
doentes submetidos a desnervação renal 
percutânea, em relação aos valores basais. No 
final do seguimento, a pressão arterial média 
mostrou-se tendencialmente menor nos regis-
tos da consulta (pressão arterial sistólica:
181.4±23.4 vs. 148.0±19.2 mm Hg, p=0.087; 
pressão arterial diastólica: 100.0±10.0 vs. 
85.0±7.1 mm Hg, p=0.089) e no MAPA 
(pressão arterial sistólica: 154.2±19.4 vs. 
132.2±9.3 mm Hg, p=0.160; pressão arterial
diastólica: 83.8±10.4 vs. 71.0±13.7 mm Hg, 
p=0.193) e houve melhoria no padrão ten-
sional nocturno em 2 dos casos (N=5 [71.4%] 
vs. N=7 [100%], p=0.178), apesar de não ter 
atingido significância estatística. Na
consulta dos 6 meses, em duas das doentes do 
sexo feminino foi necessária a redução da 
prescrição farmacológica habitual por 
sintomatologia compatível com períodos 
de hipotensão arterial (comprovados por 
registos no domicílio). O número de fármacos 
hipotensores não variou significativamente no 
seguimento (5.7±0.8 vs. 5.2±1.3, p=0.208).

DISCUSSÃO
Apesar da prevalência da hipertensão resis-
tente não estar adequadamente estabelecida, 
estima-se que 8 a 12% dos indivíduos hiper-
tensos apresentem este fenótipo de resistência 
[4, 5]. Na população portuguesa a hipertensão 
resistente não foi especificamente avaliada, no 
entanto, dados recentes do estudo VALSIM 
(Estudo Epidemiológico de Prevalência da 
Síndrome Metabólica na População Portu-
guesa) mostram uma prevalência de 3,2% 
dos pacientes hipertensos a tomar mais de 3 
medicamentos anti-hipertensivos nos cuida-
dos de saúde primários [6]. Numa população 
cada vez mais idosa e com maior incidência 
de co-morbilidades (e.g. diabetes, obesidade, 
disfunção renal) estima-se que a prevalência 
desta condição aumente nos próximos anos.
A hipertensão resistente não deve ser confun-
dida com a hipertensão não controlada, rela-
cionada com regimes terapêuticos inadequa-
dos ou com a pseudo-resistência (hipertensão 
da “bata-branca”, medições inadequadas da 

Parâmetros

Basais

N=7

Seguimento aos 6 

meses N=7
P value

PA sistólica (mm Hg) – consulta 181.4±23.4 148.0±19.2 0.087

PA diastólica (mm Hg) – consulta 100.0±10.0 85.0±7.1 0.089

PA sistólica (mm Hg) – MAPA 154.2±19.4 132.2±9.3 0.160

PA diastólica (mm Hg) – MAPA 83.8±10.4 71.0±13.7 0.193

Padrão nocturno dipper 5 (71.4%) 7 (100%) 0.178

N. de fármacos hipotensores 5.7±0.8 5.2±1.3 0.208

PA – pressão arterial, MAPA – monitorização ambulatória da pressão arterial, NS – não significativo

TABELA 2 – Pressão arterial média e terapêutica farmacológica aos 6 meses e comparação 
com os valores basais 

FIGURA 3 – Pressão arterial média no MAPA dos 6 meses após desnervação renal
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pressão arterial, má adesão terapêutica). A 
hipertensão resistente é um diagnóstico de 
exclusão que deve ser cuidadosamente estabe-
lecido utilizando uma avaliação do doente por 
etapas, de acordo com as recomendações da 
American Heart Association [2] (figura 1). Esta 
condição clínica é de natureza complexa e
quase sempre de etiologia multifactorial obri-
gando a uma abordagem médica global, com 
intervenções no estilo de vida, na identifica-
ção de possíveis factores contributivos (e.g. 
interações medicamentosas, obesidade) e na 
avaliação das potenciais causas reversíveis de 
hipertensão.
O tratamento é composto por várias compo-
nentes. A terapia não farmacológica procura 
a alteração dos factores de estilo de vida que 
contribuem para a resistência ao tratamento; e 
a terapêutica medicamentosa que envolve por 
definição a combinação de três ou mais medi-
camentos anti-hipertensivos. Actualmente, 
o esquema de tratamento triplo com maior 
evidência de eficácia e segurança é constituído 
por um inibidor da enzima conversora de an-
giotensina (IECA) ou antagonista do receptor 
de angiotensina II (ARA-II), por um antago-
nista dos canais de cálcio di-hidropiridínico 
(ACC) e por um diurético [1, 7]. No entanto, 
a pressão arterial permanece descontrolada em 
muitos casos apesar da compliance do paciente, 
dos vários fármacos anti-hipertensivos, com
um risco acrescido de interações medicamen-
tosas e de reacções adversas. A emergência 
da técnica percutânea de desnervação renal 
tem vindo a constituir-se como uma terapia 
adjuvante no controlo destes indivíduos de
altíssimo risco cardiovascular e resistentes ao 
plano de tratamento.
A ablação por catéter de radiofrequência foi 
desenvolvida para interromper selectivamente 
a enervação renal, tendo a sua eficácia e 
segurança sido avaliadas no estudo Symplicity 
HTN-2 [8]. Após 6 meses, a pressão arterial 
média medida na consulta de seguimento 
mostrou um redução de 32/12 mm Hg em re-
lação ao valor basal, e as medições por MAPA 
mostraram uma redução média de 11/7 mm 
Hg. A grande discrepância entre os efeitos 
da técnica na pressão arterial na consulta e 
MAPA, tem sido alvo de discussão em outros 
trabalhos [9], no entanto, o efeito anti-hiper-
tensivo demonstrado parece manter-se para 
além dos 2 anos após a intervenção. Além 
disso, a desnervação renal mostrou um perfil 
de segurança muito favorável.
A nossa experiência com a desnervação renal 
é ainda muito limitada, pela dimensão da 

amostra e pelo curto período de seguimento. 
Há, ainda, que ter em conta os vários factores 
confundidores que poderão dificultar a
interpretação dos resultados (e.g. aderência 
terapêutica, efeito placebo da técnica, melhor 
controlo das várias co-morbilidades). Apesar 
destas considerações, os nossos resultados 
preliminares sugerem que a técnica melhora 
consideravelmente o perfil tensional destes 
doentes de alto risco cardiovascular e refrac-
tários à terapêutica médica optimizada. Em 
relação aos valores basais houve uma redução 
de 28/15 mm Hg na pressão arterial medida 
em consulta e de 18.2/12.4 mm Hg nos re-
gistos dos MAPA, similares aos reportados no 
estudo Symplicity HTN-2 [8]. A variação dos 
registos tensionais no nosso estudo não foi 
estatisticamente significativa dada a pequena 
amostra de doentes, mas houve um tendência 
generalizada para pressões arteriais médias
menores, melhoria do padrão tensional 
nocturno e redução do número de fármacos 
hipotensores. Outro resultado importante é a 
aparente segurança do tratamento renal, sem 
complicações relevantes no período imediato 
após o procedimento e sem registo de compli-
cações tardias.
Embora a desnervação renal percutânea 
abra interessantes perspectivas terapêuticas, 
existem várias limitações nos estudos que su-
portam esta técnica e que foram recentemente 
revistos por Steiche et al [35], nomeadamente, 
quanto há ausência de resultados sobre morbi-
lidade ou mortalidade. Apesar destas conside-
rações, a Sociedade Europeia de Cardiologia 
[1] considera útil esta técnica percutânea 
especialmente como tratamento adjuvante 
de pacientes com hipertensão refractária à 
terapêutica farmacológica tradicional e par-
ticularmente naqueles onde coexistem outras 
co-morbilidades como a apneia do sono e o 
síndroma metabólico [9, 10].

CONCLUSÕES
A desnervação renal percutânea possibilitou 
a redução tendencial dos registos de pressão 
arterial média na consulta e no MAPA, 
melhoria do padrão tensional nocturno e 
redução da necessidade de medicamentos 
antihipertensivos. Não se registaram compli-
cações relevantes associadas com esta técnica 
percutânea.
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RESUMO
Introdução: As síndromes hipertensivas na 
gravidez constituem uma das principais causas de 
morbi-mortalidade materna, fetal e neonatal. 
Atualmente distinguem-se quatro distúrbios 
hipertensivos major na gravidez: Hipertensão pré-
existente, Hipertensão gestacional, Hipertensão 
pré-existente sobreposta de hipertensão gestacional 
com proteinúria, e Hipertensão pré-natal não 
classificável.
Objectivo: Rever e sistematizar aspetos relativos à 
abordagem atual da Hipertensão Arterial (HTA) 
na grávida, à luz da evidência disponível atual-
mente. 
Metodologia: Pesquisa bibliográfica em livros de 
texto e artigos de revisão publicados na base de 
dados PubMed/Medline, nos últimos 10 anos em 
língua portuguesa e inglesa. 
Resultados: O recurso a medidas não farmacológi-
cas constitui o patamar inicial para o tratamento 
das grávidas que apresentem valores tensionais 
compreendidos entre os 140-149mmHg (sistólica) 
e os 90-99mmHg (diastólica), ou ambos. A insti-
tuição de terapêutica farmacológica está reservada 
aos casos de HTA grave com risco materno; os 
agentes selecionados devem ser eficazes e seguros 
para o feto. O tratamento dos casos de HTA ligeira 
ou moderada continua a ser uma área controversa. 
Discussão: É fundamental que o Médico de Famí-
lia esteja sensibilizado para o diagnóstico e correta 
abordagem da HTA na grávida, de forma a intervir 
eficaz e precocemente, e realizar a referenciação 
atempada para os Cuidados de Saúde Secundários. 
Realça-se a necessidade de cooperação interdis-
ciplinar entre os Cuidados de Saúde Primários e 
Secundários.

ABSTRACT
Introduction: Hypertensive disorders in pregnancy 

remain a major cause of maternal, fetal and neonatal 
morbi-mortality. Currently, there are four major 
hypertensive disorders that occur in pregnant women: 
Pre-existing hypertension, Gestational hypertension, 
Pre-existing hypertension plus superimposed gesta-
tional hypertension with proteinuria, and Antena-
tally unclassifiable hypertension.
Objective: To review and systematize aspects of the 
current approach to hypertensive disorders in preg-
nant women, in the light of the currently available 
evidence.
Methodology: Literature in textbooks and review 
articles published in PubMed / Medline, in the last 
10 years, in English and Portuguese.
Results: The use of nonpharmacological measures is 
the initial level for treatment in pregnant women 
who have blood pressure values ranging between 
140-149mmHg (systolic) and 90-99 mmHg (diastol-
ic), or both. The institution of drug therapy is reserved 
for cases of hypertension with severe maternal risk; 
the agents selected must be effective and safe for the 
fetus. The treatment of the cases of mild to moderate 
hypertension remains a controversial area.
Discussion: It is essential that Family Physicians 
are aware of the diagnosis and correct approach to 
hypertensive disorders in pregnant women, in order 
to an early and effectively intervention, and to make 
a timely referral to the Health Care Secondary. This 
highlights the need for interdisciplinary cooperation 
between Primary and Secondary Health Care.

INTRODUÇÃO
As síndromes hipertensivas na gravidez cons-
tituem, em todo o mundo, uma das principais 
causas de morbi-mortalidade materna, fetal e 
neonatal, não só em regiões menos desenvolvidas, 
mas também nos países industrializados.
Atingem 2 a 8% das gravidezes, associando-se a 
16% da mortalidade materna global.
A definição da Hipertensão Arterial (HTA) na 
gravidez não é uniforme, ainda que seja percetível 
uma harmonização de conceitos em função dos 
valores tensionais absolutos, ultrapassando noções 
anteriores. 
Atualmente é baseada na deteção de valores abso-
lutos de pressão arterial elevados (pressão arterial 
sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg ou pressão arterial 
diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg), confirmadas em 
pelo menos duas ocasiões distintas.
Fisiologicamente, a pressão arterial (PA) diminui 
no segundo trimestre (redução média de 6-10 
mmHg na pressão arterial média). No terceiro 
trimestre, assiste-se a um regresso aos níveis pré-

gravidez. Essa variação ocorre tanto em mulheres 
normotensas como cronicamente hipertensas.

CLASSIFICAÇÃO DA HIPERTENSÃO 
NA GRAVIDEZ
As recomendações relativas à definição e trata-
mento da HTA durante a gravidez mantiveram-se 
inalteradas durante muitos anos, ao contrário das 
recomendações para tratamento da hipertensão na 
população em geral. 
Atualmente distinguem-se quatro distúrbios hiper-
tensivos major na gravidez:

• Hipertensão pré-existente
Definida como a PA ≥ 140/90mmHg que antecede 
a gravidez ou se desenvolve antes de 20 semanas de 
gestação. Esta condição persiste geralmente mais 
de 42 dias após o parto.

• Hipertensão gestacional
Compreende os casos de HTA que se desenvolve 
após as 20 semanas de gestação, com ou sem 
proteinúria. Na maioria dos casos resolve dentro 
de 42 dias após o parto. A Hipertensão gestacional 
associada a proteinúria significativa (>300mg/l ou 
>500 mg/24h) é conhecida como pré-eclampsia 
(PE).

• Hipertensão pré-existente sobreposta de 
Hipertensão gestacional com proteinúria
Hipertensão pré-existente associada a agravamento 
da PA e a uma excreção de proteínas ≥ 3g/dia em 
colheita de urina de 24 horas, após as 20 semanas 
de gestação. 

• Hipertensão pré-natal não classificável 
Engloba os casos de HTA, com ou sem manifesta-
ções sistémicas, quando registada pela primeira vez 
após as 20 semanas de gestação. É necessária uma 
reavaliação aos 42 dias pós-parto. Se a HTA estiver 
resolvida nessa altura, deve ser reclassificada como 
Hipertensão gestacional, com ou sem proteinúria. 
Se a hipertensão não for resolvida até então, a 
condição deve ser reclassificada como Hipertensão 
pré-existente.

ABORDAGEM NÃO-FARMACOLÓ-
GICA
As grávidas com HTA deverão ser referenciadas 
para os Cuidados de Saúde Secundários, para 
vigilância e orientação em consultas de Obstetrícia, 
por uma equipa multidisciplinar treinada para o 
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efeito.
O recurso a medidas não farmacológicas consti-
tui o patamar inicial para o tratamento de todas 
as grávidas que apresentem valores tensionais 
compreendidos entre os 140-149mmHg e os 
90-99mmHg, respetivamente de PAS e PAD, ou 
ambos.
Esta abordagem engloba fundamentalmente uma 
vigilância apertada da grávida. Embora ampla-
mente recomendada, não há estudos suficientes 
que avaliem os benefícios e os riscos do repouso no 
tratamento de mulheres grávidas, com hipertensão 
de qualquer etiologia. Dado que a atividade restrita 
é perturbadora para a maioria das mulheres e pode 
ser associada a um risco aumentado de problemas 
tromboembólicos, o repouso absoluto não é reco-
mendado para todas as mulheres grávidas com 
hipertensão, particularmente aquelas com hiper-
tensão estável, crónica. Continua a recomendar-se 
limitação da atividade física e em alguns casos 
repouso no leito em decúbito lateral esquerdo, 
em mulheres com pré-eclampsia, especialmente 
se a pressão arterial não estiver adequadamente 
controlada.  
A instituição de uma dieta regular, sem restrição 
salina é aconselhável. Intervenções preventivas 
utilizadas no passado como a suplementação de 
cálcio (2g/dia), óleo de peixe e outros nutrientes, 
não conseguiram demonstrar efeitos consistentes.
A utilização profilática de uma baixa dose de ácido 
acetilsalicílico é controversa. Segundo indicações 
da ESH em 2011, não deverá ser utilizada de 
forma sistemática, devendo o seu uso ser reser-
vado para mulheres com história de pré-eclampsia 
precoce (<28 semanas).
No que diz respeito à redução do peso, apesar desta 
ser uma medida reconhecida na diminuição da 
PA em mulheres não-grávidas, não é um objetivo 
primordial durante a gravidez, uma vez que pode 
estar associada a uma redução do peso neonatal e a 
um menor crescimento posterior da criança.

ABORDAGEM FARMACOLÓGICA 
DA HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ
Embora haja consenso de que o tratamento medi-
camentoso da HTA grave na grávida é necessário 
e benéfico, a instituição de terapêutica farma-
cológica nos casos de HTA ligeira ou moderada 
continua a ser uma área controversa, devido ao 
baixo risco de complicações cardiovasculares no 
curto período que compreende uma gestação; 
aos efeitos nefastos de uma possível hipotensão 
na perfusão útero-placentária e portanto no 
desenvolvimento fetal; e uma vez que não existe 
evidência de que uma abordagem farmacológica 
produza um melhor outcome neonatal.

Permanecem por esclarecer questões como: qual 
o melhor tratamento farmacológico, quando o 
começar, como tratar vigorosamente; ou se por 
outro lado se deve interromper o tratamento e es-
perar que o efeito hipotensor normal da gravidez 
seja suficiente para controlar a pressão arterial.
Atualmente advoga-se, assim, apenas o tratamen-
to dos casos de PA suficientemente elevada para 
causar potencial de risco grave para a mãe. Não 
está claro se esta é a estratégia adequada... No en-
tanto, embora o objetivo do tratamento da HTA 
seja reduzir o risco materno, os agentes seleciona-
dos devem ser eficazes e seguros para o feto.
Os limiares para os quais se deverá ponderar 
iniciar o tratamento anti-hipertensivo são PAS de 
150 mmHg e TAD de 95 mmHg. 
Esta atitude deverá ser igualmente adotada face 
a valores de PA inferiores (PAS de 140 mmHg 
ou TAD de 90mmHg) em casos de HTA pré-
existente com HTA gestacional sobreposta,  em 
HTA com lesão subclínica de orgãos alvo ou face 
ao aparecimento de sintomas em qualquer fase da 
gravidez.
Os fármacos mais usualmente utilizados na HTA 
não grave são a alfa-metildopa, o labetalol, os 
antagonistas do cálcio, assim como os beta-
bloqueadores, embora estes últimos pareçam 
ser menos eficazes do que os antagonistas do 
cálcio. Os bloqueadores dos canais de cálcio são 
considerados seguros se não  forem administrados 
concomitantemente com sulfato de magnésio, 
pelo risco de hipotensão, devido ao potencial 
sinergismo.  
Como é do conhecimento geral, os Inibidores da 
ECA, os antagonistas da angiotensina II e os ini-
bidores diretos da renina estão contra-indicados 
durante a gravidez.
A objetivação de uma PAS ≥ 170mmHg ou 
PAD ≥ 110mmHg numa mulher grávida deve ser 
considerada um emergência, sendo absolutamente 
essencial o internamento hospitalar.
Face a estas situações mais graves, o tratamento 
farmacológico com labetalol intravenoso, metil-
dopa oral ou nifedipina deve ser iniciado. 
A Hidralazina intravenosa deixou de ser con-
siderada como fármaco de eleição, já que a sua 
utilização está associada a mais efeitos adversos 
perinatais quando comparada com outras opções. 
O sulfato de magnésio por via intravenosa é 
recomendado para a prevenção da eclampsia e 
tratamento de convulsões.
Não parece existir nenhum benefício médico em 
prolongar a gravidez nestas doentes, uma vez 
diagnosticada pré-eclampsia grave. A conduta 
expectante poderá comportar riscos maternos 
e fetais significativos, devendo ser reservada 
para circunstâncias específicas.

DISCUSSÃO
Quando a HTA é diagnosticada numa mulher 
grávida, as principais questões residem no esta-
belecimento de um diagnóstico/classificação, na 
decisão de qual a PA em que o tratamento deve ser 
iniciado e qual a PA alvo, evitando medicamentos 
que possam afetar negativamente o feto. Estas 
grávidas devem ser consideradas de alto risco, 
devendo ser vigiadas por equipas muldisciplinares, 
ao nível dos Cuidados de Saúde Secundários, em 
centros de referência. 
As síndromes hipertensivas na gravidez foram 
já reconhecidas como um importante fator de 
risco para doenças cardiovasculares nas mulheres. 
Importa portanto promover modificações do estilo 
de vida, controles regulares da PA e um adequado 
controle metabólico após o parto, de forma a evitar 
complicações numa gravidez posterior e a reduzir o 
risco cardiovascular materno no futuro.

ArtigoRevisão.indd   13 1/17/2014   12:32:01 PM



JANEIRO/FEVEREIRO 201414

RESUMO DE CONFERÊNCIAS * 
SUMMARY OF CONFERENCES

UM OUTRO OLHAR NA ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
DAS DISLIPIDEMIAS

Dr. Pedro Marques da Silva
Consultor de MI no Núcleo de Investi-
gação Arterial, Medicina IV
Hospital de Santa Marta, Lisboa

Nutracêuticos (nome cunhado pelo Dr. Stephen 
L. DeFelice, Crawford, Nova Jersey) é um 
portmanteau das palavras “nutrição” e “farma-
cêutica” e pode ser visto como um produto 
alimentício ou o alimento que proporciona 
benefícios médicos e de saúde, incluindo a pre-
venção e o tratamento da doença. O Ministério 
da Saúde canadiano definiu o termo como: “um 
produto isolado ou purificado de alimentos que, 
geralmente, é vendido em formas farmacêuticas 
não usualmente associada com alimentos e que 
demonstrou ter um benefício fisiológico ou for-
necer proteção contra doenças crónicas. Inclui, 
nesta definição, nutrientes isolados, suplementos 
alimentares e dietas específicas de alimentos 
geneticamente modificados, produtos naturais 
e alimentos processados, como cereais, sopas e 
bebidas.

Integrado no plano mais geral da modificação 
dos estilos de vida, o uso de nutracêuticos tem
merecido atenção da indústria, no sentido de 
melhor sublinhar esta opção e de melhor ajuizar 
os seus benefícios potenciais. As interven-
ções nos estilos de vida, incluindo o recurso a 
suplementos dietéticos com compostos naturais 
com efeitos hipolipemiantes (e.g. arroz vermelho 
fermentado/monacolina, policosanóis, berbe-
rina), são recomendados nas recomendações 
internacionais de prevenção cardiovascular.

Apesar das estatinas serem – de forma inequí-
voca – os fármacos de primeira linha na abor-
dagem terapêutica dos doentes hipercolestero-
lémicos com risco cardiovascular considerável, 
há, no entanto, alguns doentes que merecem 
esta avaliação particularizada: quando surge em 
“contraposição” a modificações nos estilos de 
vida, quando há a necessidade “psicológica” de 
resultados rápidos (em conjunto e em comple-
mentaridade à dieta), quando há “desconfiança 
e/ou medo” das terapêuticas convencionais ou 
face à necessidade de majorar a eficácia tera-

pêutica das terapêuticas convencionais, quando 
há “resistência” ou “intolerância” aos tratamen-
tos antidislipidémicos e, principalmente, nos 
doentes dislipidémicos com risco global CV 
acrescido baixo ou moderado e nos doentes com 
aumento do LDL-C mas sem indicação forçosa 
de estatinas.

Como critérios definidores da opção e de dis-
cussão de um nutracêutico cita-se (e discute-se) 
a potência (e ação) farmacológica, a variação 
e a diversidade (de constituintes – a eficácia e 
uso de um nutracêutico emerge quando a ação 
farmacológica ultrapassa a va-riação espontânea 
dos parâmetros estudados), a consistência de 
resultados, a eficácia comprovada, a segurança e 
a adesão ao tratamento (que devem ser comple-
mentados em resultados “clínicos” obtidos).

*XIV Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular - Matosinhos (Cortesia NEWSFARMA).

HIPERTENSÃO ARTERIAL: FACTOS E MITOS
Prof. Doutor Luís Martins
Diretor do Serviço de Cardiologia, 
CHEDV Epe
Diretor da Faculdade das Ciências da 
Saúde, Universidade Fernando Pessoa

A elevação dos valores tensionais resulta de 
interações complexas entre vários fatores
genéticos e ambientais.

Essas interações, ao provocarem grande varia-
bilidade de ativação e/ou supressão dos vários 
sistemas fisiológicos envolvidos na regulação e 
controlo da pressão sanguínea (sistema renina-
angiotensina-aldosterona; sistema simpático; 
mecanismos renais; mecanismos vasculares;
etc ), influenciam decisivamente a resposta 
individual aos fármacos anti hipertensores. Essa 
variabilidade fenotípica faz com que a identifi-
cação exata de qual ou quais são os mecanismos 
que estão alterados no caso individual seja 
ilusória e dificulta as decisões relativas ao melhor 
tratamento no caso individual.

A hipertensão é uma alteração hemodinâmica 
que, na sua essência, tem origem em alterações
de mecanismos vasculares. Assim sendo, a hi-
pertensão arterial pode e deve ser considerada
uma doença vascular!

O principal fator hemodinâmico associado à 
elevação da pressão arterial é o aumento da 
resistência vascular periférica e está amplamente
reconhecido que esse aumento se deve fun-
damentalmente à hiperatividade do sistema 
renina-angitensina-aldosterona.

É um facto que com a monoterapia raramente 
se obtém uma resposta satisfatória da pressão 
arterial e que as probabilidades de se conseguir 
um nível maior de controlo da pressão arterial 
aumentam muito através da combinação de
diferentes tipos de fármacos.

No momento atual, são numerosas as evidên-
cias científicas que suportam que a terapêutica 
de combinação de fármacos é realmente a 
abordagem indicada para maioria dos doentes 

hipertensos.

Entre as combinações possíveis a que mais evi-
dências reúnem a seu favor são as que associam
a modulação do sistema renina-angiotensina-
aldosterona com os bloqueadores dos canais
do cálcio e de entre os moduladores do SRAA 
disponíveis, os inibidores da enzima de con-
versão da angiotensina (IECA’s) são aqueles
que, sem margem para dúvida, melhores resulta-
dos permitem.

As últimas metanálises publicadas isso mesmo 
demonstram. É com a utilização de IECA’s que 
é possível obter as diminuições mais significati-
vas quer da mortalidade/morbilidade cardiovas-
cular quer da mortalidade global e até
em diferentes subgrupos de doentes hipertensos, 
com particular para os diabéticos, os IECA’s 
devem passar a ser considerados os
fármacos de primeira linha.

*XIV Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular - Matosinhos (Cortesia NEWSFARMA).
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DEVEMOS OLHAR PARA O DOENTE
HIPERTENSO ISOLADAMENTE?

Dr. José Nazaré
Assistente Graduado Sénior do Serviço 
de Cardiologia do Hospital Egas Moniz 
(CHLO), Lisboa

O controlo da Hipertensão arterial (HTA) 
é fundamental para prevenir a ocorrência de 
eventos vasculares, sobretudo o acidente vascu-
lar cerebral (AVC), causa de incapacidade
muito frequente e muito relacionado com a 
mortalidade no nosso país.

Por isso, é necessário prevenir a hipertensão, 
num contexto global de correção dos fatores
de risco e, numa perspetiva de modificação do 
estilo de vida da população. É fundamental 
diagnosticar os doentes que têm níveis elevados 
de pressão arterial, numa lógica de os poder 
controlar e, com isso, diminuir a perspetiva 
de ocorrerem eventos muito incapacitantes, 
relacionados com a hipertensão e, desse modo, 
contribuir para a redução da mortalidade de 
causa vascular.

A HTA é um fator de risco de grande relevân-
cia, no que concerne à possibilidade de ocorrer 
um acidente vascular (cerebral, miocárdico, 
etc.) e, tem grande importância, quando avali-
ada no contexto global de risco do individuo 
doente ou sem evidência clínica de patologia.

Existe uma relação direta entre os valores da 
pressão arterial (PA) e a esperança de vida,
podendo afirmar-se, em função do que apre-
ndemos com os estudos epidemiológicos, que 
existe uma associação direta entre os níveis 
da PA e a ocorrência de acidentes vasculares 
cerebrais, a evolução para insuficiência cardíaca 
e a deterioração da função renal, na sequên-
cia de hipertensão não diagnosticada ou não 
controlada.

TRATAMENTO DA HTA
A terapêutica tem duas vertentes que se 
complementam: A terapêutica farmacológica e
as medidas não farmacológicas. Ambas são 
importantes e decisivas para a eficácia do 
tratamento.

É fundamental:
-Reduzir o consumo de sal, quer na confeção 
dos alimentos quer à mesa e, evitar alimentos

com alto teor de sal, sobretudo tendo em 
atenção a quantidade de sal dos alimentos 
pré-confeccionados. Estas medidas têm como 
objetivo um consumo de sal inferior a 6 gramas 
por dia (conforme indicação da OMS).
-Diminuir o excesso de peso, com recurso ao 
exercício físico diário (por exemplo andar
a pé com passo apressado uma hora por dia) 
e optar por uma dieta com baixo conteúdo 
calórico e rica em vegetais e frutos.
-Reduzir o consumo de álcool é também im-
portante porque, existe uma relação direta
entre consumo excessivo de álcool e HTA.
-Deixar de fumar. O tabaco agrava a PA e con-
corre para o aparecimento de múltiplos outros 
malefícios.
-Tomar regularmente os medicamentos se-
gundo as indicações do médico assistente. O 
controlo da PA é por vezes difícil de conseguir 
havendo frequentemente necessidade de recor-
rer a associações de vários fármacos para atingir 
um controlo eficaz da PA.

TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA
No que se refere à utilização de fármacos, tem 
sido destacado nas recomendações dos últimos 
anos (“guidelines europeias de 2007, 2009 e 
2013”) o benefício da utilização mais precoce 
de associações de fármacos, em detrimento 
da monoterapia, sobretudo, mas não só, nos 
doentes com alto ou muito alto risco cardiovas-
cular, na perspetiva de um controlo mais rápido 
e mais eficaz da pressão arterial e de modo a 
melhorar a adesão à terapêutica.

Neste contexto, foram publicados nos últimos 
anos estudos de grande dimensão (de que são
exemplos o ASCOT e o ACCOMPLISH),
que demonstram, sobretudo em indivíduos 
de risco cardiovascular elevado, o benefício 
da utilização de associações de inibidores 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(ISRAA) com antagonistas do cálcio (AC), em 
detrimento das associações com diuréticos e, 
de preferência, em associações fixas no mesmo 
comprimido.

Na terapêutica da HTA, quando se combinam 
fármacos, pretende-se que haja complementari-
dade dos mecanismos de ação, de modo a que a 
eficácia anti-hipertensiva seja maior.

A combinação AC/ISRAA tem efeito com-
provado de cardioproteção através de mecanis-
mos variados de que se destacam os efeitos a 
nível tecidular, o aumento dos níveis do óxido 
nítrico (ON), o efeito de reversão da hipertrofia 
ventricular esquerda e a proteção a nível renal. 
Estes efeitos são aditivos e estão documentados 
em múltiplos estudos publicados. Destaca-se 
o facto de este tipo de associação medicamen-
tosa produzir também efeitos complementares 
a nível da pressão aórtica central como ficou 
comprovado no estudo CAFE.

Há no entanto um problema que decorre 
da utilização dos antagonistas dos canais de 
cálcio. É a evidência do seu efeito vasodilatador 
arterial sob a forma de efeitos adversos, alguns 
deles frequentes, que se relacionam com o 
potente efeito vasodilatador arterial dos AC e 
que, sobretudo em doentes mais sensíveis,
são frequentemente referidos. É o caso do 
edema dos membros inferiores, sobretudo com 
doses elevadas destes fármacos. 

Esse edema não pode ser corrigido com a 
adição de um diurético à terapêutica. A única
forma de o tentar evitar é a associação de um 
Inibidor do SRAA (Ieca ou Ara II). A explica-
ção para esta diminuição não está provada
de forma definitiva, embora de uma forma sim-
plista possa ser explicada pela melhoria da
hemodinâmica a nível capilar (efeito dilatador 
venoso e arterial simultâneo com a utilização
dos 2 grupos de fármacos). Há no entanto que 
destacar, em meta-análises recentes, que alguns 
AC de última geração (lercanidipina,
lacidipina e outros menos utilizados) podem 
relacionar-se com uma ocorrência de edemas,
menos frequente.

MECANISMO DE ATUAÇÃO DOS INI-
BIDORES DO SRAA
A Angiotensina II (AII) é a centralizadora da 
maioria dos efeitos adversos conotados com
uma ativação excessiva persistente do SRAA. 
Estes efeitos deletérios são exercidos principal-
mente através da ativação dos recetores AT1 
e traduzem-se por vasoconstrição, ativação do 
sistema nervoso simpático e inflamação vascu-
lar, entre outras ações.

A nível endotelial as células produzem ON e 
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prostaglandinas. O efeito vasodilatador destas
duas substâncias é contrariado pela produção a 
nível tecidular da AII o que tem como conse-
quência um aumento da rigidez vascular,
para além de um efeito pró-trombótico.

Na HTA existe disfunção endotelial que se vai 
estabelecendo e agravando insidiosamente,
com consequente diminuição da produção 
de ON e outras substâncias vasodilatadoras. 
Neste contexto de desregulação crónica passa a 
predominar a atividade de substâncias vasocon-
stritoras mediadas através da produção a nível 
local de AII.

Por esse motivo os agentes que interferem a 
nível do SRAA (IECA, ARA II) corrigem este 
acumular de efeitos adversos via AII, diminu-
indo a sua produção e promovendo direta ou 
indiretamente um aumento do efeito do ON e 
de outras substâncias com efeito vasodilatador.

Este beneficio, em terapêutica crónica dos fár-
macos com ação a nível do SRAA, tem sido
evidente em múltiplos grandes estudos em que 
ficou demonstrado efeito clínico benéfico na 
hipertrofia ventricular esquerda, no acidente 
vascular cerebral, na doença coronária, na pre-
venção da deterioração da função renal,
na prevenção e ou tratamento da insuficiên-
cia cardíaca e na diabetes mellitus, sobretudo 
quando existe concomitantemente proteinúria.

MECANISMOS DE ACTUAÇÃO DOS 
AC
A vasoconstrição periférica é, na maioria das 
situações, devida à concentração intracelular
de cálcio nas células do musculo liso das 
artérias (influxo através dos canais de cálcio 
do tipo L). Os AC ao contrariarem este efeito 
produzem dilatação arterial e promovem tam-
bém a fibrinólise por aumentarem a produção 
do t-PA. Produzem também efeito anti-
proliferativo a nível das células musculares lisas 
da parede arterial e (sobretudo os AC do grupo 
das dihidropiridinas), melhoram a disfunção 
endotelial por estimularem a libertação de ON 
e promoverem o restaurar do balanço a favor 
dos sistemas vasodilatadores a nível local.

Por este somatório de efeitos peculiares os AC 
são fundamentais na terapêutica da maioria dos 
doentes com HTA, são benéficos em qualquer 
idade (embora particularmente eficazes no 
idoso) e têm eficácia demonstrada na presença 
de doença coronária e na prevenção da ocor-
rência de AVC.

A terapêutica combinada, recorrendo a agentes 
com mecanismos complementares de atuação, 
pode ter as vantagens de cada tipo de fármaco 
utilizado, o que aumenta a eficácia e, muitas 
vezes, minimiza os efeitos secundários habitu-
almente mais evidentes com a monoterapia (é 
exemplo a redução do edema periférico quando 
se associa um AC a um IECA ou a um ARA 
II).

A combinação de um ARA II ou IECA com 
um AC produz efeitos benéficos inerentes às 
ações de cada um dos fármacos. Por vezes essas 
ações são sinérgicas, por estarem presentes ou 
serem referidas para os dois medicamentos
em associação. No caso deste tipo de asso-
ciação, merecem realce especial os efeitos de: 
atraso de progressão da aterosclerose, melhoria 
da HVE e da isquemia do miocárdio, proteção 
renal, prevenção do AVC e da evolução para 
insuficiência cardíaca e diminuição da ocor-
rência de novos casos de diabetes.

A terapêutica combinada no tratamento da 
HTA, sobretudo nas situações de risco cardio-
vascular acrescido, implica a administração,
logo no inicio da terapêutica, de 2 fármacos em 
associação (preferencialmente em associação 
fixa) para que se possa atingir mais facilmente 
um controlo o mais eficaz possível da PA.

O controlo com 2 fármacos com sinergismo 
de efeitos é melhor e mais adequado, ficam 
minimizados alguns efeitos adversos e, o custo 
da terapêutica será menor.

A evidência obtida em estudos publicados nos 
últimos anos favorece a utilização de fármacos
com efeito a nível do sistema renina-angioten-
sina-aldosterona associados a antagonistas do 
cálcio.

ASSOCIAÇÃO ENALAPRIL/LERCANI-
DIPINA
Esta associação está comercializada numa for-
mulação fixa de enalapril e lercanidipina.

Após a publicação do estudo ACCOMPLISH 
passou a haver uma lógica de associação IECA/ 
/AC na perspetiva de que seria a associação a 
preferir no tratamento inicial dos doentes com
HTA e risco CV elevado. Tem a curiosidade de 
associar um AC de uma geração muito recente,
a lercanidipina com um dos IECA mais 
antigos, o enalapril, numa perspetiva de juntar 
benefícios descritos num AC de última geração
(frequentemente descritos com a possibilidade 

de melhor tolerância por indução de um menor 
número de situações de edema periférico e de 
maior efeito protetor renal em comparação
com outros AC) com os de um IECA com 
um passado de ampla experiência clínica e de 
estudos, com um realce especial na área do 
tratamento e da prevenção da insuficiência 
cardíaca (SOLVD).

Vários estudos publicados documentam a eficá-
cia anti-hipertensiva deste tipo de associação 
em doentes com HTA, sobretudo com risco 
CV associado e com diabetes. Nalguns outros,
tem sido também referida a indicação de uma 
toma única diária como eficaz no controlo
da PA nas 24 horas. O enalapril habitualmente 
descrito como tendo um tempo de semivida in-
compatível com a utilização de uma toma única 
diária beneficia, neste contexto, da associação
com um AC de ação prolongada, o que leva a 
que a administração conjunta dos 2 fármacos 
seja eficaz durante 24 horas, permitindo que a 
utilização se faça uma só vez ao dia, como foi 
demonstrado em estudos de idosos com HTA
submetidos a esta terapêutica e controlados 
com recurso a monitorização  ambulatória da 
PA de 24 horas.

Pode pois concluir-se, em relação a esta as-
sociação de enalapril com lercanidipina em 
formulação fixa, que o benefício do tratamento 
com a sua utilização está comprovado, sobre-
tudo em doentes com risco elevado (estudos
ASCOT e ACCOMPLISH) e deve ser utiliza-
da precocemente no tratamento de um número 
muito significativo de doentes com HTA para 
que o efeito de proteção dos órgãos alvo (me-
nos HVE no coração, efeito benéfico a nível 
arterial e melhor proteção renal) contribua
para uma melhoria do prognóstico do doente 
com HTA e aumente a percentagem de 
controlo rápido e eficaz da PA dos nossos 
doentes.
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DIABETES TIPO 2: PODEMOS IR MAIS ALÉM
NO TRATAMENTO COM UM INIBIDOR DA DPP-4?

Prof. Doutor Jorge Polónia
Consultor de Hipertensão da Unidade 
de HTA e Risco Cardiovascular do 
Hospital Pedro Hispano, Matosinhos
Professor Associado com Agregação
da Faculdade de Medicina do Porto
Especialista Europeu de Hipertensão
Ex-Presidente da Associação Portu-
guesa de Hipertensão

“Podemos ir mais além no tratamento da dia-
betes tipo 2 com um inibidor da DDP-4?” foi 
o tema da conferência do Prof. Doutor Jorge
Polónia. O especialista destacou algumas 
mudanças de paradigma no tratamento da 
diabetes tipo 2 que é considerada atualmente 
uma doença cardiovascular pois mais de 75% 
dos doentes morrem de AVC ou enfarte 
do miocárdio. No que se refere ao controlo 
glicémico, a metformina está hoje na base do 
tratamento da DM2, mesmo em doentes com 
insuficiência renal estádio 3 desde que a dose 
seja ajustada. O Prof. Jorge Polónia destacou 
a visão atual dos riscos cardiovasculares da 
hipoglicemia, e do aumento de peso que con-
tribuem para as complicações cardiovasculares 
durante o tratamento da diabetes.

Destacar-se-á que os objetivos do controlo 
glicémico preconizados nas guidelines interna-
cionais estão hoje mais adaptados às carac-
terísticas dos doentes. Os alvos do controlo 
glicémico dependem do tipo de doente e das
circunstâncias de risco hipoglicémico e/ou 
cardiovascular. Por esse facto, é hoje defen-
dido que devem ser preferidos medicamentos
que reduzem a glicemia sem o risco de hipo-
glicemia.

As últimas guidelines da American Associa-
tion of Clinical Endocrinologists (AACE), de 
2013, sugerem que, em doentes com hemo-
globina A1c <7.5%, a monoterapia deve ser 
iniciada com metformina, mas, em situações 
em que esta é contraindicada, é recomendada 
a utilização dos inibidores da DPP-4 e/ou a 
acarbose. Quando a hemoglobina A1c>7.5%,
é aconselhada a utilização dos agonistas do 
GLP-1 e dos inibidores da DPP-4 em associa-
ção com a metformina. Há, porém, doentes

particularmente sensíveis à hipoglicemia,
i.e idosos, doentes com prévios episódios de hi-
poglicemia, obesos, doentes com insuficiência
renal, etc. Mais de 20-40% dos doentes
diabéticos têm insuficiência renal que, “se as-
sociada à diabetes é por si só um fator de
aumento de risco de eventos cerebrovasculares
e coronários”.

A classe dos inibidores da DPP-4 surge no 
contexto de permitir um controlo da glicemia
semelhante aos restantes antidiabeticos orais 
praticamente sem risco de hipoglicemia e de
aumento de peso. Acresce também vantagens 
de ausência de risco aumentado de eventos 
cardiovasculares ao contrário de outros medi-
camentos antidiabeticos como a maioria das 
sulfonilureias, glitazonas e até de insulinas.

Surgiu recentemente a linagliptina, um DPP-4 
com as principais vantagens da classe, mas 
com características de caráter farmacocinético 
diferentes das outras moléculas. De facto,
a linagliptina é mais específica e seletiva da 
DPP-4 relativamente a outras enzimas e com 
um risco menor de elevação das concentrações
de substâncias pró-inflamatórias.

Por outro lado, este fármaco “tem uma potên-
cia de ação superior aos restantes inibidores da
DPP-4, assim como uma duração da ação 
maior, característica que pode permitir 
menores flutuações da glicemia, melhor tole-
rabilidade e um controlo mais sustentado da 
glicemia”.

“A grande mais-valia desta nova molécula é o 
facto de não ter biotransformação hepática
nem excreção renal.” Assim, ao contrário das 
outras gliptinas, permite que a mesma dose 
possa ser usada em doentes com função renal 
normal ou indivíduos em hemodiálise, o que 
significa a comodidade de não ser necessário
ajustamento de dose qualquer que seja a 
deterioração das funções hepática e renal dos 
doentes diabéticos.

Acresce que a linagliptina tem a vantagem pelo 
menos relativamente a algumas gliptinas de 
não ser metabolizada pelos citocromos P450 e,
consequentemente, não ter nenhuma interação 
com medicamentos que são metabolizados

por este tipo de enzimas.

A média da redução da hemoglobina A1c com 
a linagliptina situa-se na ordem de 1%,
equivalente a muitos outros medicamentos.
Contudo, “quando comparado com as sulfonil-
ureias tem uma igual descida da hemoglobina
A1 c, mas com a vantagem importante de não 
provocar aumento de peso nem dos riscos
de hipoglicemia.

Acresce que a linagliptina não tem interações 
relevantes com outro tipo de medicamentos.
Há dados que podem sugerir que possa haver 
algum grau de proteção cardiovascular adicio-
nal que vários estudos em curso estão a tentar 
comprovar.

Assim este novo inibidor da DPP-4, apresenta 
um benefício potencial de um efeito mais
prolongado e de um melhor controlo das 
oscilações glicémicas. “A maior vantagem 
de entre os vários inibidores da DPP-4 é 
a comodidade posológica quer no doente 
diabético com insuficiência renal ou hepática, 
mas também no doente diabético tipo 2 que 
ainda apresente uma função renal normal, mas 
que no decurso da evolução da doença possa 
desenvolver insuficiência renal.”

A take home message é que com a linagliptina: 
“O doente nunca mais precisará de alterar a
posologia do medicamento, o que proporciona 
um enorme conforto quer para o doente diabé-
tico, quer para o médico.”

*XIV Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular - Matosinhos (Cortesia NEWSFARMA).
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NOVAS EVIDÊNCIAS APOIAM INDICAÇÃO 
DA COENZIMA Q10 NA IC CRÓNICA

De acordo com um estudo recente, a terapêutica co-adjuvante com coenzima Q10 mostrou reduzir em 50% a mortalidade dos 
doentes com insuficiência cardíaca crónica.1 “A coenzima Q10 devia ser associada à terapêutica da insuficiência cardíaca”, afirma o 
Professor Svend Aage Mortensen, investigador líder do estudo Q-Symbio e um dos cardiologistas mais reconhecidos da Escandi-
návia.

De acordo com os resultados do estudo Q-Symbio, um estudo multicêntrico, aleatório, duplamente cego, controlado com placebo, 
os doentes com insuficiência cardíaca podem auspiciar uma mortalidade significativamente mais reduzida e uma melhor saúde 
cardíaca. Este estudo conduzido em 420 doentes demonstrou, entre outros resultados, que a administração de um composto seme-
lhante a uma vitamina, chamado coenzima Q10, reduziu a mortalidade em mais de 50% e reduziu para metade o risco de eventos 
adversos cardíacos major (MACE).1

O estudo foi apresentado na reunião anual da Heart Failure Association da European Society of Cardiology, que decorreu em Lisboa 
em Maio deste ano, e aguarda publicação. De acordo com o líder desta investigação, o Professor  Svend Aage Mortensen da 
Copenhagen Heart Centre, o estudo representa um passo à frente em cardiologia.

“A coenzima Q10 é a primeira terapêutica que aumenta a sobrevivência na insuficiência cardíaca crónica desde os inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina e beta-bloqueadores, há mais de uma década, e deve ser associada à terapêutica convencional”, 
refere o Professor Mortensen.

A coenzima Q10 é produzida naturalmente pelo organismo e é essencial à sobrevivência. Funciona como um transportador da 
cadeia de electrões mitocondrial, sendo uma chave no metabolismo energético das células. Na insuficiência cardíaca a acção da 
coenzima Q10 traduz-se num aumento do fluxo energético nas células do miocárdio, aumentando assim a contracção muscular e o 
débito cardíaco.

A principal área de investigação com coenzima Q10 é a nível das cardiomiopatias, contudo outros estudos demonstram benefícios 
na hipertensão arterial e nas mialgias causadas pelas estatinas. Este grupo de fármacos reduz substancialmente a produção endó-
gena de Q10, originando deficiência mitocondrial que está na génese das mialgias. 

Doentes com insuficiência cardíaca apresentam uma redução dos níveis de coenzima Q10 a nível cardíaco, sendo esta deficiência 
um indicador da gravidade da doença.

A administração de coenzima Q10 tem como objectivo a correcção da sua deficiência.

A formulação dinamarquesa utilizada no estudo Q-Symbio, cuja biodisponibilidade superior e perfil de segurança estão perfeita-
mente documentados, foi já avaliada em mais de 90 estudos. Este produto é a referência oficial da International Coenzyme Q10 
Association (ICQA) devido aos elevados padrões de qualidade e segurança.

1Refª:  SA Mortensen, A Kumar, P Dolliner, et 
al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and 
mortality in chronic heart failure. Results from 
the Q-SYMBIO study. Presented at Heart 
Failure Congress 2013 Final Programme 
Number 440.

Esta foi a formulação oficialmente utilizada no Q-Symbio, um 
estudo multicêntrico, aleatório, controlado com placebo, que 
avaliou 420 doentes com insuficiência cardíaca crónica.
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Uma nova estratégia 
  na insuficiência
        cardíaca crónica

Amostra Grátis

Receba uma amostra gRátis do BioActivo Q10 Forte 
em www.pharmanord.pt/amostraq10 ou preencha este cupão:

BioActivo

Q10
Forte

1 - SA Mortensen, A Kumar, P Dolliner, et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity 
and mortality in chronic heart failure. Results from the Q-SYMBIO study. Presented at 
Heart Failure Congress 2013 Final Programme Number 440

•  50% de redução da mortalidade1

•  50% de redução do risco de eventos adversos cardíacos (MACE)1

•  Recomendado por cardiologistas de todo o mundo

Tel: 21 413 11 30 • www.bioactivo.pt

Envie para: 
Rua Dr. António Loureiro Borges, 
nº 9 10º 1495-131 Algés.

✂
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PIC SOLUTION ASSINA PROTOCOLO COM
 SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO 

Daily Check
Medidor de tensão arterial automático de braço, com display de grande dimensão e indicador de tensão arterial elevada, bem como data e 
hora da medição. Com 120 memórias, informa a média das 3 últimas medições. É calibrável e permite ligação a PC para transferência dos 
valores medidos para software específico. 

Classic Check
Medidor de tensão arterial de braço, completamente automático. A função one touch permite a sua utilização de uma forma fácil, simples 
e intuitiva. Possui também  um visor de grande dimensão e 30 memórias. É calibrável e permite ligação a PC para transferência dos valores 
medidos.

Mamy Check
Como o nome indica, este medidor de tensão arterial automático de braço é especialmente indicado para grávidas.
Apresenta um display de grande dimensão, indicador de hipertensão, 120 memórias com data e hora e a média das 3 últimas medições. É 
calibrável e possibilita a ligação a PC para transferência dos valores medidos.

Para mais informações:

Beatriz Almeida
GCI Braamcamp

212476926
balmeida@gci.pt

e
www.picsolution.com

www.sphta.org.pt 
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Pic CHECK
Medição simples da pressão arterial à medida de cada um.

Dispositivos fi áveis e precisos, desenvolvidos especifi camente para
satisfazer as suas necessidades – e só demora um momento.

Ideal para diabéticos e para aqueles que
necessitam manter a sua pressão arterial
abaixo do limite recomendado pelo médico.
Com personalização de alarme para
valores recomendados. 

• Com indicador de pressão elevada,
o qual pode ser personalizado. 
• 120 memórias (em 2 áreas diferentes).

É o mais adequado para os seniores
e para os que querem uma forma
simples de fazer as medições.

• Fácil e intuitivo de usar.
• Com função one-touch.

Pic My CheckP

Visor de grande dimensão

Pic Personal Check

Visor de dimensão extra

Pic Classic CheckPic ck

Função One Touch

Os Medidores da Pressão Arterial Pic Check foram submetidos 
a uma validação clínica rigorosa de acordo com o protocolo ESH.

Dispositivos médicos de classe IIa.

A saúde é um bem precioso, mas cuidar dela nem sempre é fácil. Pic Solution, a marca líder em Itália, tem vindo a desenvolver
soluções eficazes, inovadoras e fáceis de usar, nos últimos 50 anos, tornando as tecnologias inovadoras acessíveis a todos.

Para quem sofre de hipertensão
e para aqueles que necessitam
de monitorizar a sua pressão
arterial mais do que uma vez
por dia no seu quotidiano activo. 

• Com alarme de hipertensão.
• Compacto e fácil de transportar.

*Pic Solution. Especialistas em autocuidados de saúde.

Specialists in self care.*

AF PICCHECK PROFISSIONAIS 205X290.indd   1 9/27/13   5:31 PM

Com o objetivo de promover a saúde pública e o 
combate à hipertensão, a marca PiC Solution e a 
Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPHTA) 
assinaram um protocolo de cooperação no passado 
dia 20 de Setembro. Todos os medidores de braço 
da tensão arterial da marca Pic Solution, que já 
estavam validados clinicamente de acordo com 
o protocolo internacional de validação clínica da 
Sociedade Europeia de Hipertensão, têm agora o 
reconhecimento e a recomendação da Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão.

Na sequência de colaborações já existentes entre 
a PiC Solution e a Sociedade Portuguesa de 
Hipertensão, os medidores de braço da tensão ar-
terial PiC Solution são agora recomendados pela 
SPHTA, que reconhece, assim, as suas caracterís-
ticas distintivas e a sua validação científica, tendo  
superado, com excelência, o rigoroso Protocolo 
Internacional da European Society Of Hypertension 
(ESH – Sociedade Europeia de Hipertensão). 
Estes medidores de tensão arterial são altamente 
precisos e recomendados para uso domiciliar, 
sendo, ainda,  aconselhados pela dabl Educational 
Trust (www.dableducational.org), um site técnico, 
medico-científico, extremamente conceituado no 
meio.

O presidente da SPHTA, Dr. Fernando Pinto, 
congratula-se com este protocolo, como sendo 
“mais um passo na prevenção e controlo da hiper-
tensão  e consequentemente uma  melhoria na 
qualidade de vida de muitos portugueses”. 

Para Aurélio Vieira, Product Manager da PiC So-
lution, “é uma honra para a marca ser reconhecida 
e recomendada por esta entidade, através de um 
protocolo que visa o combate à hipertensão, para o 
qual a PiC tem vindo a contribuir com uma maior 
fiabilidade, exatidão e facilidade de utilização dos 
seus aparelhos”. 

A hipertensão arterial é um reconhecido fator de 
risco das doenças cardiovasculares. Em Portugal, 
existem cerca de dois milhões de hipertensos. 
Destes, só 76,8% tem conhecimento que tem 
pressão arterial elevada; apenas 74,9% está medi-
cado e apenas 42,6% estão controlados. 

No entanto, a tensão arterial pode ser controlada, 
tornando possível a prevenção de doenças cardio-
vasculares e a melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos. Constituída por sofisticados medidores 
de tensão digitais, a gama PiC Solution foi desen-
volvida para responder a todas as necessidades dos 
utilizadores, garantindo uma elevada fiabilidade 
e exatidão na medição da tensão arterial. Os seus 
produtos são líderes, num mercado cada vez mais 
exigente, competitivo e em constante evolução. O 
seu carácter  inovador e a sua tecnologia de ponta, 
fazem com que estes medidores de tensão arterial 
digitais garantam elevados padrões de qualidade e 
a satisfação máxima de todos os consumidores. 

Com a formalização desta parceria, a Sociedade 
Portuguesa de Hipertensão recomenda o uso da 
já vasta gama de medidores de tensão de braço  
PiC Solution, muito simples e práticos de utilizar:

PERSONAL CHECK 
Este medidor de tensão arterial automático de braço 
possui um indicador de tensão arterial  elevada persona-
lizável, o que permite monitorizar a tensão arterial de 
forma precisa e contínua. O seu visor, de dimensão extra, 
permite uma leitura fácil dos valores. Para além da indi-
cação da data e hora da medição, informa a média das 3 
últimas medições e possui um indicador de irregularidade 
do ritmo cardíaco. Permite ainda transferir as medições 
para o PC, através de um software específico.

HELP CHECK 
Medidor de tensão arterial automático de braço, com 
indicador de estabilidade hemodinâmica, de tensão arte-
rial elevada e de hipertensão. Com 120 memórias, data e 
hora da medição, informa  também a média das 3 últimas 
medições. É calibrável e permite ligação a PC para trans-
ferir as medições efetuadas.

DAILY CHECK 
Medidor de tensão arterial automático de braço, com 
display de grande dimensão e indicador de tensão arterial 
elevada, bem como data e hora da medição. Com 120 
memórias, informa a média das 3 últimas medições. É 
calibrável e permite ligação a PC para transferência 
dos valores medidos para software específico. 

CLASSIC CHECK 
Medidor de tensão arterial de braço, completamente 
automático. A função one touch  permite a sua utilização 
de uma forma fácil, simples e intuitiva. Possui também  
um visor de grande dimensão e 30 memórias. É calibrável 
e permite ligação a PC para transferência dos valores 
medidos.
 
MAMY CHECK 
Como o nome indica, este medidor de tensão arterial 
automático de braço é especialmente indicado para grávi-
das. Apresenta um display de grande dimensão, indicador 
de hipertensão,  120 memórias com data e hora e a média 
das 3 últimas medições. É calibrável e possibilita a ligação 
a PC para transferência dos valores medidos.
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Informação à imprensa 

  Novembro de 2013 
 
 

 

Para mais informações, por favor contactar: 
Ana Santos | Tel. 916 306 618 | anasantos@multicom.co.pt  

PRIMOR distinguida pela APC e SPH  

Vantagens Gama Natura da Primor 
reconhecidas por médicos e doentes  

 
                
 
 
 
 

 
A Gama Natura da PRIMOR viu a sua qualidade ser reconhecida pela Associação 
Portuguesa de Celíacos (APC) e pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH). Foi 
estabelecido um protocolo com cada uma destas entidades que visa a promoção de 
iniciativas conjuntas. A utilização da chancela da APC e SPH nos produtos Primor é uma 
das ações. 
 
Através da parceria com a APC e SPH, a Primor pretende proporcionar as mesmas 
oportunidades de consumo às pessoas intolerantes ao glúten, como é o caso dos celíacos, e, os 
hipertensos, que devem ingerir sal em quantidades reduzidas. A Gama Natura vem suprir esta 
necessidade. 
 
Os protocolos enquadram-se na estratégia da PRIMOR em ter uma oferta mais equilibrada e 
adaptada ao consumidor atual, preocupado em manter uma alimentação saudável, que prefere 
comprar produtos com menos sal, sem abdicar do sabor. 
 
A Gama Natura da Primor é uma linha de produtos de charcutaria com menos 50% de sal, sem 
glúten, com baixo teor de gordura e sem lactose.  
 

                          

 
                
 
 
 
 

 
 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) assinou no passado dia 8 de Novembro um 
protocolo de colaboração com a marca PRIMOR que visa a promoção de iniciativas conjuntas. 
 
Com este acordo a SPH reconhece a qualidade e o baixo teor de sal (menos 50%) da Gama 
Natura da PRIMOR que constitui uma oferta mais equilibrada e adaptada ao consumidor atual, 
preocupado em manter uma alimentação saudável, que prefere comprar produtos com menos 
sal, sem abdicar do sabor. A Gama Natura da Primor é uma linha de produtos de charcutaria 
com menos 50% de sal, sem glúten, com baixo teor de gordura e sem lactose.  
 
Com este acordo, a SPH autoriza a utilização da chancela da SPH nos produtos da Gama 
Natura da PRIMOR. 
 
Este protocolo enquadra-se na estratégia quer da SPH quer da PRIMOR em contribuir para uma 
melhoria da qualidade dos alimentos mantendo todo o paladar dos produtos tradicionais para 
que a opção por uma alimentação saudável não implique cedências ao bom sabor. 
 
 
 

                          

 
                
 
 
 
 

 
 
A Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) assinou no passado dia 8 de Novembro um 
protocolo de colaboração com a marca PRIMOR que visa a promoção de iniciativas conjuntas. 
 
Com este acordo a SPH reconhece a qualidade e o baixo teor de sal (menos 50%) da Gama 
Natura da PRIMOR que constitui uma oferta mais equilibrada e adaptada ao consumidor atual, 
preocupado em manter uma alimentação saudável, que prefere comprar produtos com menos 
sal, sem abdicar do sabor. A Gama Natura da Primor é uma linha de produtos de charcutaria 
com menos 50% de sal, sem glúten, com baixo teor de gordura e sem lactose.  
 
Com este acordo, a SPH autoriza a utilização da chancela da SPH nos produtos da Gama 
Natura da PRIMOR. 
 
Este protocolo enquadra-se na estratégia quer da SPH quer da PRIMOR em contribuir para uma 
melhoria da qualidade dos alimentos mantendo todo o paladar dos produtos tradicionais para 
que a opção por uma alimentação saudável não implique cedências ao bom sabor. 
 
 
 

                          

PRIMOR ASSINA 
PROTOCOLO COM
 SOCIEDADE PORTUGUESA DE 

HIPERTENSÃO 
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PATROCÍNIOS CIENTÍFICOS SOLICITADOS

Ordem dos Médicos
European Society of Hypertension
World Hypertension League

SÓCIOS COLECTIVOS DA SPH

ORGANIZAÇÃO

Grandes Benfeitores
Merck Sharp & Dohme
Boehringer Ingelheim
BMS/Sanofi-Aventis
Servier Portugal
Novartis 
Laboratórios Delta
AstraZeneca

Benfeitores
Menarini Portugal
Bayer Portugal

02 03

Caros Colegas

O 8º Congresso Português de Hipertensão e Risco Cardiovascular Global vai realizar-se em Vilamoura 
de 20 a 23 de Fevereiro de 2014. 

A reunião científica anual da Sociedade Portuguesa de Hipertensão tem vindo, passe a imodéstia, a 
afirmar-se como um dos congressos mais atractivos do panorama médico nacional (e assumidamente 
também internacional, já que neste ano temos fundadas expectativas de contar com quase meia 
centena de inscrições de colegas de outros países). Uma vez mais foi desenhado para ser um espaço 
onde possamos partilhar experiências e anseios, dificuldades e saberes, da teoria à prática do 
seguimento dos doentes com patologia cardio-vascular, com óbvio destaque para a principal causa de 
morte e de incapacidade no nosso país: a hipertensão arterial. 

A Direcção da Sociedade Portuguesa de Hipertensão delegou no Prof. Mesquita Bastos a 
responsabilidade de presidir a Comissão Organizadora deste evento onde estarão envolvidos 
reconhecidos membros da nossa Sociedade, da Sociedade Europeia de Hipertensão (incluindo a sua 
Presidente actual, a Prof. Anna Dominiczak) bem como das Sociedades Brasileira e Moçambicana.

No seguimento do rumo traçado nos anos anteriores e dando expressão aos princípios estatutários da 
SPH, firmemente reiterados aquando da tomada de posse desta Direcção, o Congresso tem como 
objectivo contribuir significativamente para a formação contínua de todos os Médicos, sendo 
particularmente dirigido aos colegas de Medicina Geral e Familiar, visto serem eles que lidam com a 
enormíssima maioria dos doentes com hipertensão e/ou com risco cardiovascular. Pretendemos que 
constitua uma oportunidade para, através da partilha de experiências, actualizarmos os nossos 
conhecimentos e agilizarmos as complementaridades das nossas actividades clínicas diárias com 
vista a beneficiarmos cada vez mais os nossos doentes e, idealmente, prevenirmos o aparecimento ou 
retardarmos a evolução das potenciais complicações.

Como vem sendo hábito, para além dos Simpósios conjuntos com membros da Sociedade Europeia de 
Hipertensão e de Sociedades de outros países (Hungria, França, Brasil, Moçambique) teremos espaço 
para discussão prática de casos clínicos e para abordarmos temas mais ou menos controversos numa 
perspectiva formativa, a par com a revisão teórica dos grandes temas da área cardio-vascular. Natural 
destaque também para o III Curso Prático de Formação Pós-graduada, organizado em resposta a 
múltiplas solicitações e sugestões dos colegas que frequentaram as edições prévias, bem como para 
os Cursos Práticos de Ecografia que permitem maior familiarização com a avaliação de lesões de 
órgãos-alvo.

Numa altura em que somos confrontados com aumento crescente de preocupações financeiras, não 
podemos deixar de ter em conta as evidências científicas, consubstanciadas nas Guidelines das 
Sociedades Científicas, pelo que as recentes actualizações destas merecerão amplo debate com vista 
à sua integração na nossa prática clínica diária.

Uma palavra de apreço para o relevante apoio da Indústria Farmacêutica e de Equipamentos que 
mesmo nos tempos difíceis da actual conjuntura sócio-económica, permite que prossigamos o nosso 
desiderato de formação continuada e actualização científica.

Todos juntos faremos um bom Congresso.

Aguardo por todos em Vilamoura.

Fernando Pinto
Presidente da SPH

SOCIEDADE PORTUGUESA DE HIPERTENSÃO

LISBOA
Avenida Visconde de Valmor, nº12, R/C dtº-A
1000-291 Lisboa

PORTO
Rua António Bessa Leite, 1216
4150-744 Porto
Tel +351 21 796 00 97
Fax +351 21 796 00 98
Email: geral@sphta.org.pt
Tel +351 22 609 25 59
Email:geral.norte@sphta.org.pt
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8º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
8TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

PROGRAMA

TIVOLI MARINA HOTEL
20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2014

PRESIDENTE DO CONGRESSO
DR. FERNANDO PINTO

COMISSÃO ORGANIZADORA
PRESIDENTE

PROF. MESQUITA BASTOS

TESOUREIRO
DRA.  LUÍSA MOREIRA

VOGAIS
DRA. CLARINDA NEVES

DR. J. C. MARINHO
DR. PEDRO CUNHA

DR. PEDRO DAMIÃO
DRA. RAQUEL FERREIRA

DR. RASIKLAL RANCHLOD
DR. TIAGO ADREGA

DRA. VITÓRIA CUNHA

COMISSÃO CIENTÍFICA
PROF. AGOSTINHO MONTEIRO

PROF. ALBERTINO DAMASCENO
PROF. ALBERTO ZANCHETI
PROF. ANNA DOMINICZAK

PROF. ANTÓNIO COCA
DR. ANTÓNIO JARA

DR. CARVALHO RODRIGUES
DRA. CRISTINA ALCÂNTARA

PROF. CSABA FARSANG
DR. FERNANDO PINTO

DR. J. C. MARINHO
DRA. JOANA CAMPINA

DR. JOÃO MALDONADO
DR. JOÃO SAAVEDRA

PROF. JORGE COTTER
PROF. JORGE POLÓNIA

DR. JOSÉ ALBERTO SILVA
PROF. JOSÉ BRAZ NOGUEIRA

PROF. JOSÉ CARMONA
DR. JOSÉ NAZARÉ

PROF. KRZYSZTOF NARKIEWICZ
PROF. LUÍS MARTINS
DRA. LUÍSA MOREIRA

DRA. MARIA JOÃO LIMA
DR. MARIANO PEGO

PROF. MESQUITA BASTOS
DRA. PAULA ALCÂNTARA

PROF. PETER NILSON
PROF. PETER SLEIGHT

PROF. RAMON C HERMIDA
DR. RASIKLAL RANCHOLD

PROF. SERAP ERDINE
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DRA. TERESA RODRIGUES

DR. VITOR PAIXÃO DIAS
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13:00

14:30

16:30

16:00

18:30

18:00

19:00

20:00

07

QUINTA-FEIRA THURSDAY

SALA 1

FEVEREIRO 
FEBRUARY

20

ABERTURA DO SECRETARIADO | SECRETARY OPENING 

Coffee Break

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | OPENING CEREMONY

Moderador | Chairperson: Mesquita Bastos, Aveiro

CONFERÊNCIA INAUGURAL | INAUGURAL LECTURE

Tratamento da HTA de Acordo com as Directivas: Evidência ou Sapiência
Management of Hypertension According to Guidelines: Evidence or Wisdom?
Alberto Zanchetti, Milão, Itália

SIMPÓSIO SATÉLITE TECNIMEDE | SATELLITE SYMPOSIUM TECNIMEDE 

PORTO DE HONRA | WELLCOME PORTO-WINE COCKTAIL 

17:00 MINI-CONFERÊNCIAS 
MINI-CONFERENCES
Moderadores | Chairpersons:
Agostinho Monteiro, Porto & Joel Menard, Paris, França

10 Anos de Summer School Portuguesa
10 Years of Portuguese Summerschool
Agostinho Monteiro, Porto & Joel Menard, Paris, França

HTA no Idoso |  HTA in Elderly

Periodontite e Doenças Cardiovasculares
Periodontitis and Cardiovascular Disease

Jorge Cotter, Guimarães

Isabel Poiares Baptista, Coimbra

SALA 2

SALA 2

SALA 1

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA 
POST GRADUATION COURSE ON HTN 

stSESSÃO 1 |1  SESSION
Moderadores  
Fernando Gonçalves, Lisboa & Márcia Lopes, Lisboa

| Chairpersons:

Efeitos Secundários da Terapêutica 
Anti-hipertensora e Follow-up do Hipertenso 
Medicado
Side Effects of Antihypertensive Medication 
and Follow-up of the Treated Hypertensive 
Patient

Sofia Pereira, Porto

SALA 1

SALA 1

SALA 1

SALA 1

SALA 1

APRESENTAÇÃO PREMIO MENARINI | MENARINI GRANT PRESENTATION
Jorge Polónia, Matosinhos

SALA 1

COMUNICAÇÕES ORAIS / POSTERS
ORAL / POSTER SESSION

COMUNICAÇÕES ORAIS / POSTERS
ORAL / POSTER SESSION

Moderadores | Chairpersons: 
Mafalda Santos, Lisboa

Rasiklal Ranchhod, Lisboa & Moderadores | Chairpersons:  
Luísa Moreira, Santa Mª Feira

Manuel Bicho, Lisboa &
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8º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
8TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

PROGRAMA

SALA 1

08:00

08

SEXTA-FEIRA FRIDAY

SALA 1

FEVEREIRO 
FEBRUARY

21

COMUNICAÇÕES ORAIS / POSTERS
ORAL / POSTER SESSION

Moderadores | Chairpersons: 
Menezes Falcão, Lisboa & Francisco Torres, Setúbal

09:00

SALA 2

SALA 2SALA 1

Moderadores | Chairpersons: 
Stephane Laurent, Paris, França & Vitor Oliveira, Lisboa

Cérebro e Hemodinâmica
Brain and Hemodynamics
Stephane Laurent, Paris, França

I
Cerebral Blood Flow, HTN  and Stroke
rrigação Cerebral, HTA e AVC

Vitor Oliveira, Lisboa

Prevenção Secundária do AVC - O Papel
do Controlo Metabólico (lípidos, glicemia)
e da Anti-agregação
Secondary prevention of Stroke - Role 
of Metabolic Control (lipids, glicemia)
and Anti-platlet Therapy
Tiago Gregório, V. N. Gaia

Controle da PA na Fase Aguda do AVC 
BP Control at Acute Phase of Stroke
Teresa Fonseca

MESA REDONDA | ROUND TABLE
AVC | STROKE

SALA 1

Moderadores | Chairpersons: 
Luis Martins, Santa Mª Feira & João Saavedra, Lisboa

Peter Sleight;

MESA REDONDA | ROUND TABLE
HTA RESISTENTE | RESISTANT HTN

SIMPÓSIO LUSO HÚNGARO
SIMPOSIUM LUSO HUNGARO

Presidente | President: Fernando Pinto, Santa Mª Feira

Moderadores | Chairpersons: 
Csaba Farsang, Budapeste, Hungria &
Luís Martins, Santa Mª Feira

Doença Arterial Periférica e HTA
Peripheral Arterial Disease and 
High Blood Pressure

HTA em Adolescentes
Hypertension in Adolescents

Da Hipertrofia Ventricular Esquerda
à Insuficiência Cardiaca
From Left Ventricular Hypertrophy
to Heart Failure

Zoltán Járai, Budapeste, Hungria

Páll Denes, Budapeste, Hungria 

Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa 

10:30

11:00

Coffee Break

Almoço | Lunch13:00

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA
POST GRADUATION COURSE ON HTN 

ndSESSÃO 2 |2  SESSION
Moderadores  
Maria João Lima, Porto & Paulo Pessanha, Porto 

| Chairpersons:

Como Avaliar HTA Secundária a Doença
Parenquimatosa Renal ou a Estenose Renal

 

How to Evaluate Secondary Hypertension
due to Renal Hypertension or to Renal 
Artery Stenosis
Clarinda Neves, Aveiro 

Opções Terapêuticas, Eficácia e Segurança 
Therapeutic Options, Eficcacy and Safety
Peter Sleight, Londres, Reino Unido

José Alberto Silva, Matosinhos

Experiência de um Centro de Excelência 
Experience of one Excellence Center

SALA 2

12:00 SIMPÓSIO SATÉLITE BIAL | SATELLITE SYMPOSIUM BIAL

SESSÃO NISPH | NISPH SESSION
Moderadores | Chairpersons: 
A anunciar | TBA

Casos Clínicos Interativos: HTA no Doente 
Complexo 
Clinical Cases in the Complex Hypertensive 
Patient

A anunciar | TBA

SALA 1SALA 1
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17:30

09

15:30

SALA 2SALA 1

 Moderadores  
José Carlos Marinho, Aveiro; Paulo Pessanha, Porto & 
Pedro Damião, Aveiro

| Chairpersons: Joana Campina, Lisboa; 

SALA 1

14:30 SIMPÓSIO SATÉLITE MENARINI | SATELLITE SYMPOSIUM MENARINI  

SALA 1

20 a 23 Fevereiro 
Tivoli Marina
Vilamoura2014

SESSÃO  MAGNA SPH-APMGF 
MAGNA SESSION SPH-APMGF

HTA em MGF - Retalhos da Clinica Diária
HTN in GPs - Patchwork of Daily Practice

Presidentes | Presidents: 
Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa & Presidente da APMGF

SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO 
PORTUGUESE-BRAZILIAN SYMPOSIUM

HTA EM PORTUGAL E NO BRASIL 
HTN IN PORTUGAL AND IN BRAZIL

Moderadores | Chairpersons: Fernando Pinto, Santa Mª Feira, 
Luiz Bortolotto, S. Paulo, Brasil & Roberto Franco, Brasil 

HTA e Diabetes (Statement do DHA-SBC)

Weimar Sebba Barroso, Goiás, Brasil

Combinações de Fármacos Anti-HTA 
(Statement do DHA-SBC)  

Rui Póvoa, S. Paulo, Brasil

Políticas Públicas para Enfrentar Doenças 
Cardiovasculares

Lucélia Magalhães, Salvador, Brasil

A anunciar 

Felipe Sanjuliani, Brasil

HTN and Diabetes (Statement of DHA-SBC)

Anti-HTN Drug Combinations 
(Statement of DHA-SBC)

Public Policies to Adress Cardiovascular 
Diseases

TBA

17:00 Coffee Break

SALA 2SALA 1SALA 1

CONFERÊNCIA | LECTURE CONFERÊNCIA | LECTURE

Moderador | Chairperson: José Alberto Silva, Matosinhos Moderadora | Chairperson: Teresa Rodrigues

Medição Ambulatória da PA 
Ambulatory BP Measurement

Vitor Paixão Dias, V. N. Gaia

HTA na Mulher
HTN in Women
Luisa Moreira, Sta . M. Feira

18:00 SIMPÓSIO SATÉLITE MSD| SATELLITE SYMPOSIUM MSD

SALA 1
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PROGRAMA

SALA 1

08:00

10

SÁBADO SATURDAY

FEVEREIRO 
FEBRUARY

22

09:00

SALA 2SALA 1

SALA 1

Moderadores | Chairpersons: 
Vitor Ramalhinho, Lisboa

MESA REDONDA | ROUND TABLE
DISFUNÇÃO ERÉCTIL
ERECTIL DYSFUNCTION

10:30

11:00

Coffee Break

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA
POST GRADUATION COURSE ON HTN 

rdSESSÃO 3 |3  SESSION

Moderadores  
Cristina Alcântara, Lisboa & Joana Campina, Lisboa

| Chairpersons:

HTA e Síndrome Apneia Obstrutiva do Sono
HTN and Sleep Apnea Syndrome 
Pedro Neves, Famalicão 

SALA 2

12:00 SIMPÓSIO SATÉLITE SERVIER | SATELLITE SYMPOSIUM SERVIER
SALA 1

Moderadores | Chairpersons: Fernando Pinto, Santa Mª Feira & 
J.J. Mourad, Bobigny, France 

Facteurs de Risque et Compliance Vasculaire

J. Blacher, Paris, France 
Risk Factors and Vascular Compliance

Choisissez Ambition pour Traiter les 
Patients Hypertendus 

Fernando Pinto, Santa Mª Feira

Choose Ambition to Treat Hypertensive 
Patients 

ACEs vs ARBs, Débat  

J.J. Mourad, Bobigny, France 
ACEs vs ARBs, Debate 

SYMPOSIUM “3ÈMES RENCONTRES 
FRANCO-LUSITANIENNES”
“3rd PORTUGUESE-FRENCH 
MEETING” SYMPOSIUM

MESA REDONDA | ROUND TABLE

RISCO CARDIOVASCULAR 
CARDIOVASCULAR RISK
Moderadores | Chairpersons:
Mariano Pego, Coimbra & Alberto Melo e Silva, Lisboa

Risco Cardiovascular Residual

Braz Nogueira, Lisboa
Residual Cardiovascular Risk

Risco Cardiovascular em África

Albertino Damasceno, Maputo, Moçambique
Cardiovascular Risk in Africa

Um Guia para a Nova Hipocoagulação
- Revista da EHRA 

Pedro Marques da Silva, Lisboa
A Guide to New Hypocoagulation-EHRA review

Novos Marcadores de Risco Cardiovascular 

Luis Bronze, Lisboa
New markers of Cardiovascular Risk

Perspetiva do Sexólogo

Allen Gomes
Point of Vue from the Sexologist

Disfunção Eréctil como Marcador de 
Risco Cardiovascular 
Erectile Dysfunction as a Marker of
Cardiovascular Risk
Carlos Rabaçal, Lisboa

Perspetiva do Urologista
Point of Vue from the Urologist
A anunciar | TBA

SALA 1

COMUNICAÇÕES ORAIS / POSTERS
ORAL / POSTER SESSION

SALA 2

SESSÃO NISPH | NISPH SESSION
Moderadores | Chairpersons: 
A anunciar | TBA

Moderadores | Chairpersons: 
Cristina Alcântara, Lisboa & João Maldonado, Coimbra

Como Orientar uma Consulta de Hipertensão: 
Abordagem Estruturada do Doente e Recurso 
a Ferramentas para Estratificação de Risco 
How to Manage a Hypertensive Consultation:
The Aproach of the Patient and the Use of
Tools to Stratify the Cardiovascular Risk 
A anunciar | TBA
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17:30

11

15:30

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

SALA 1

20 a 23 Fevereiro 
Tivoli Marina
Vilamoura2014

17:00 Coffee Break

SALA 2SALA 1SALA 1

CONFERÊNCIA | LECTURE CONFERÊNCIA | LECTURE

Moderador | Chairperson: José Carmona, Lisboa Moderadora | Chairperson: Paula Alcântara, Lisboa

18:00

19:00

20:30

SIMPÓSIO SATÉLITE ASTRAZENECA| SATELLITE SYMPOSIUM ASTRAZENECA

SALA 1

SALA 1

Almoço | Lunch13:00

SIMPÓSIO ESH-SPH | ESH-SPH SYMPOSIUM

SALA 1

Moderadores | Chairpersons: 
Fernando Pinto, Santa Mª Feira & António Coca, Barcelona, Espanha

Guidelines Europeias de HTA 2013 e JNC 8. Serão diferentes?
ESH / ESC hypertension guidelines and JNC 8. Are they diferent?

HTA e Diabetes. O que há de novo em 2014?
Hypertension in diabetes - What is new in 2014?

As Grandes Artérias versus as Pequenas Artérias: O Rim como Exemplo.
Large vs Small Artery Cross-talk in Hypertension: The Example of the Kidney

Tabagismo, HTA e Risco Cardiovascular
Smoking, Hypertension and Hardiovascular Risk

António Coca, Barcelona, Espanha

Peter Nilsson, Malmoe, Sweden

Stephane Laurent, Paris, France

Krzysztof Narkiewicz, Gdansk, Poland

HTA da bata branca/HTA mascarada
White coat HNT/Masked HTN

Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa

Microalbuminúria e Função Renal
na Hipertensão Arterial
Microalbuminuria and Renal Function
in Hypertension 

Pedro Cunha, Guimarães

ASSEMBLEIA GERAL DA SPH | PSH GENERAL ASSEMBLY

JANTAR DE ENCERRAMENTO | GALA DINNER
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8º CONGRESSO PORTUGUÊS DE HIPERTENSÃO E RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL
8TH INTERNATIONAL MEETING ON HYPERTENSION AND GLOBAL CARDIOVASCULAR RISK

PROGRAMA

09:00

10:00

11:30

10:30

12:30

12

DOMINGO SUNDAY

FEVEREIRO 
FEBRUARY

23

HIGHLIGHTS

CURSO DE PÓS GRADUÇÃO EM HTA 
POST GRADUATION COURSE ON HTN 

rdSESSÃO 4 |4  SESSION

HOT TOPIC

 Moderadores  António Jara, Évora & Madalena Barata, Lisboa| Chairpersons:

José Nazaré, Lisboa

Antonio Hermida, Spain

Fernando Pinto, Santa Mª Feira

SALA 1SALA 1

SALA 1SALA 1

SALA 1

SALA 1

SALA 1

Como Utilizar Normas de Orientação Clínica e Guidelines da Sociedade Europeia 
de Hipertensão
How to Use a Portuguese NOCs and 2013 ESH/ECH Guidelines on Hypertension

A cronoterapia para a Melhoria do Controlo Tensional e Redução do Risco Cardiovascular
Chronotherapy for Improving Blood Pressure Control and Reducing Cardiovascular Risk

Moderadores | Chairpersons: Fernando Pinto,  & Mesquita Bastos, AveiroSanta Mª Feira

Painel de discussão | Discussion pannel:  João Saavedra, Lisboa; Agostinho Monteiro, Porto & Jorge Polónia, Matosinhos

APRESENTAÇÃO DAS 3 MELHORES COMUNICAÇÕES ORAIS
PRESENTATION OF THE 3 BEST ABSTRACTS

Moderadores | Chairpersons: João Saavedra, Lisboa & Manuel Carvalho Rodrigues, Lisboa

11:00 Coffee Break

Moderadores | Chairpersons: José Carmona, Lisboa & Mariano Pego, Coimbra

Jorge Polónia, Matosinhos; Luis Martins, ; Agostinho Monteiro, Porto & Bráz Nogueira, LisboaSanta Mª Feira

CONFERÊNCIA PRESIDENTE | PRESIDENT'S LECTURE

Moderador | Chairperson: José Nazaré, Lisboa

Almoço | Lunch13:00

8ºcongresso.indd   34 1/20/2014   6:04:22 PM



JANEIRO/FEVEREIRO 201436

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

XV Cong resso  Por t ug uê s  de 
End oc r inolog ia/65ª  Re uni ão 
A nual  d a  SP EDM
23 a  26 de Janeiro de 2014
Centro de Congressos  V i lamoura 
Mar inote l  –  Algar ve

8º  Cong resso  Por t ugu ê s  do AVC
6 a  8 de Fevereiro de 2014
Centro de Congressos  Por to Palá-
cio Hotel  –  Por to

8º  Cong resso  Por t ugu ê s  de  Hi p-
er tensão e  Risc o Cardi o vascul ar 
G lobal
20 a  23 de Fevereiro de 2014
Centro de Congressos  V i lamoura 
Mar inote l  –  Algar ve

20º  Cong resso  Nac ional  de  Me-
d ic ina  Inter na
12 a  15 de Março de 2014
Pestana Casino Park Hotel  – 
Funchal  –  Madeira

XXVI I I  Cong resso  Por t uguê s  de 
Nefrolog ia
9 a  12 de Abr i l  de 2014
Centro de Congressos  V i lamoura 
Mar inote l  –  Algar ve

XXXV Cong resso  Por t uguê s  de 
Card iolog ia
27 a  29 de Abr i l  de 2014
Palácio de Congressos  do Algar ve 
Salgados – Albufeira  –  Algar ve

CONGRESSOS NACIONA IS E I N T ERNACIO NAI S  2014
I N T ERNACIONAIS

ACC – Ame r i c a n C o l lege  of  Car-
di ol og y  Me e t i n g
29 a  31 de Março de 2014
Washington – USA

AS H – Ame r i c a n S o ciet y  of  Hy-
pe r te nsi on Me et i ng
17 a  20 de Maio de 2014
Nova Iorque – USA

ES H – Europe a n S o ciet y  of  Hy-
pe r te nsi on Cong res s
13 a  16 de Junho de 2014
Atenas  – Grécia

ES C – Europe an S o ciet y  of  Car-
di ol og y  Cong re s s
30 de Agosto a  3  de Setembro 
de 2014
Barcelona – Espanha

EAS D – Europe a n Associat ion 
f or  the  S t udy of  D i a b etes 
Me e t i ng
15 a  19 de Setembro de 2014
V iena – Áustr ia

AHA – Ame r i c a n H ear t 
Associ at i on Me et i ng
15 a  19 de Novembro de 2014
Chicago  -  USA

PORTO

VILAMOURA

AGENDA 2014
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NOVA IORQUE

ATENAS

BARCELONA

FUNCHAL
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