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Descrição Biográfica:  

Mesquita, licenciado em Medicina, 1983 (FMUP), Cardiologista, 1994, atualmente 

Assistente Graduado Sénior a trabalhar no Serviço do CHBV. Fez doutoramento em 

Ciências da Saúde pela Universidade de Aveiro (UA) com o tema, 2011. Professor 

convidado da Escola de Saúde da UA, desde 2001. Professor convidado do Mestrado em 

Estatística Médica. Investigador do IBIMED desde 2020. Desde 1994 é responsável: 

Consulta de HTA e pela Monitorização Ambulatório de Pressão Arterial posteriormente 

pela Velocidade de Onda de Pulso e desde 2021 pela prova de esforço cardiopulmonar. 

Em 2021 desenvolveu o projeto de Reabilitação Cardíaca do CHBV que decorre. Desde 

2021 Coordenador do Gabinete de Investigação do CHBV  

Áreas de investigação: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doença coronária, 

epidemiologia, cardiologia preventiva e reabilitação cardíaca.  
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Áreas Interesse de Investigação 

Cedo se interessou pelo valor prognóstico obtido a partir da monitorização da pressão 

arterial de 24h (MAPA) no contexto da hipertensão arterial, através de estudos 

transversais e de um estudo longitudinal, obtido entre 1994-2007, definindo o valor 

prognóstico da MAPA em 1200 registos de hipertensos portugueses (Aveiro, Porto, 

Matosinhos)  com um seguimento de 8,2 anos (tese de doutoramento). Com a MAPA, 

analisou outro tipo de populações (hipertensão resistente, gravidez com hipertensão 

arterial, e analisou outras ferramentas de prognóstico CV, nomeadamente a rigidez 

arterial dos grandes vasos, através da velocidade da onda de pulso e pressão arterial 

central, pelo método do Complior. Depois evoluiu para pressão arterial central, pelo 

FOP_Pen, aparelho desenvolvido, por uma Bioengenheira, Cátia Leitão, I3N, Dep. Física 

–UA, da qual foi coorientador. O FOP-Pen determina a pressão arterial central mesmo 

na presença de ressonância magnética em utentes com doença coronária e em 



hipertensos (tese de doutoramento). Mantem parcerias de investigação com a Cátia 

Leitão, I3N-UA. Atualmente explora a velocidade da onda de pulso no enfarte agudo do 

miocárdio associada a determinação de biomarcadores de inflamação e de prognostico 

em parceria com Rui Vitorino- IBIMED-UA (estudo PROVOPe_FLA); na insuficiência 

cardíaca e em patologia reumatológica em colaboração com o Serviço de Reumatologia. 

A velocidade da onda de pulso é uma expressão da rigidez dos vasos que resulta da 

idade, da presença de fatores de risco cardiovascular como a hipertensão arterial, 

tabagismo, mas também pode ser indiretamente uma expressão do sistema nervoso 

autônomo alterado, da inflamação, da disfunção endotelial que ao lesarem o vaso 

provocam mudanças na elasticidade do mesmo e promovem a rigidez. A própria rigidez 

perpetuará (ganho de colagénio, perda de fibrina) esse fenômeno iniciando-se um ciclo 

vicioso. As alterações medidas pela PWV podem estar associadas as alterações dos 

biomarcadores, ao aumento da pressão de pulso, e a longo prazo ao aparecimento de 

hipertrofia ventricular esquerda cardíaca, insuficiência renal ou no caso de doenças 

reumáticas, a diminuição da perfusão periférica dos tecidos por aumento da rigidez e 

por vasoconstrição. Nessa perspetiva, há múltiplos ângulos para investigar o problema 

que se tocam ou se complementam. A diminuição da eficácia da função cardíaca como 

bomba, aguda ou crônica, tem diferentes causas. A recuperação, total ou parcial, a 

remodelação do coração, a adaptação do corpo é um dos desafios de investigação e que 

fascina.  
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