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ID RESUMO: 31 
ID CONGRESSO: CO-1-1 
IMPORTÂNCIA DA TOMA VIGIADA NA ABORDAGEM DOS DOENTES COM HIPERTENSÃO RESISTENTE 
Tema: Terapêutica 
 
André Salgueiro (1), Loide Barbosa (2), Jose A Silva (2), Jorge Polonia (3) 
(1-USF Santa Clara, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 2-Unidade Hipertensão e Risco Cardiovascular, Hospital 
Pedro Hispano, Matosinhos, 3-Departamento de Medicina Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um dos maiores fatores de risco independente de morbi mortalidade 
cardiovascular e o principal fator para o seu mau controlo é a má adesão ao tratamento. O diagnóstico de HTA 
resistente (HTAres) passa também por garantir o adequado cumprimento da terapêutica. Também a análise da 
eficácia da desnervação renal deve incluir a demonstração do adequado cumprimento da terapêutica. No estudo 
pressente pretendemos avaliar a utilidade da toma vigiada (TV) da terapêutica no controlo da adesão à medicação 
anti-hipertensora em doentes com HTAres  
 
Métodos: Estudo prospectivo longitudinal, envolvendo 46 doentes com HTAres (TA > 150 /ou 90 mm Hg sob 
medicação com pelo menos 3 fármacos de classes diferentes em doses optimizadas) numa consulta de Hipertensão 
Arterial e Risco Cardiovascular. A pressão arterial (PA) foi avaliada antes do procedimento por método casual e por 
MAPA 24 horas. Todos os doentes seleccionados dirigiam-se ao centro do estudo todos os dias úteis durante uma 
semana, onde tomavam toda a medicação de manha sob supervisão de um técnico, e no quinto dia realizavam nova 
MAPA.  
 
Resultados: Dos 46 doentes avaliados, 76% eram do sexo feminino, com idade média de 63±11 anos e IMC 29.7±5.2 
Kg/m2. A média de medicamentos anti-hipertensores foi de 4.5 ±1.2 medicamentos/dia. A TV implicou uma descida 
significativa da TA casual, 24h, diurna e nocturna sem alteração da descida percentual nocturna da TAS (ver tabela). 
Após TV, 16 doentes (34.8%) reportaram após TV a existência de reacções adversas a medicação que não referiam 
antes da TV. Após TV 54,3% dos doentes normalizaram os valores da MAPA (24h < 130/80 mm hg). Por outro lado 4 
destes doentes que haviam sido submetidos a desnervação renal a qual fora considerada ineficaz (ausência de 
controlo adequado da TA na MAPA) , apresentaram agora valores de MAPA normais apos TV.  
 
Conclusões: O conceito e a prática da TV parece ter relevância como forma de aferição da adesão (ou não) ao 
tratamento dos doentes com HTAres. Este estudo revela que em mais de metade dos doentes com diagnóstico de 
HTAres, a causa da resistência reside na não adesão à terapêutica a qual pode ser identificada com a TV. Para além 
disso a TV pode ajudar a identificar bons e maus respondedores a técnicas como a desnervação renal, quando o 
insucesso aparente desta técnica reside na ausência de adesão dos doentes ao tratamento farmacológico. 
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ID RESUMO: 37 
ID CONGRESSO: CO-1-2 
BIOMARCADORES CARDIOVASCULARES E DA INGESTÃO ALIMENTAR ASSOCIADOS COM A HIPERTENSÃO ARTERIAL 
EM DIABÉTICOS TIPO 2 
Tema: Hipertensão em populações especiais 
 
Ana Valente1,2,3 (1), Manuel Bicho (2), Rui Duarte5 (3), João F. Raposo5 (3), Helena S. Costa1,6 (4) 
(1 DAN, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., Lisboa; 2 ATLÂNTICA, Fábrica Barcarena; 3 
Laboratório de Genética, ISANB, FMUL, Lisboa (1), 3 Laboratório de Genética, ISANB, FMUL, Lisboa; 4 Instituto de 
Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, Lisboa (2), 5 Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, Lisboa 
(3), 1 DAN, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., Lisboa; 6 REQUIMTE/LAQV, Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto (4)) 
 
 
Introdução: A diabetes é um fator de risco da hipertensão arterial. Conhecer e relacionar os níveis plasmáticos de 
diversos biomarcadores pode contribuir para prevenir e controlar a hipertensão arterial em diabéticos tipo 2.  
 
Objectivo: Avaliar uma possível associação entre os níveis plasmáticos de biomarcadores cardiovasculares, stress 
oxidante e da ingestão alimentar com a hipertensão arterial em diabéticos com e sem angiopatia.  
 
Métodos: Estudo observacional analítico do tipo caso-controlo realizado em 300 adultos com idades entre 40-75 
anos recrutados na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e na Universidade Internacional para a Terceira 
Idade. Foram constituídos 3 grupos: GI - 75 diabéticos tipo 2 com angiopatia; GII - 75 diabéticos tipo 2 sem 
angiopatia; GIII - 150 controlos. Os níveis plasmáticos de biomarcadores cardiovasculares (homocisteína e cisteína), 
de stress oxidante (malondialdeído) e da ingestão alimentar (retinol, α-tocoferol, luteína, piridoxal-5-fosfato e ácido 
ascórbico) foram medidos por métodos validados de Cromatografia Líquida de Elevada Resolução. Os dados foram 
analisados em software informático para Windows, SPSS® através de correlações bivariadas de Spearman e pela 
análise de tabelas de contingência.  
 
Resultados: A prevalência da hipertensão foi de 77% (GI), 64% (GII) e 37% (GIII). No GI, a frequência da presença de 
hipertensão arterial combinada com hiperhomocisteinémia (14,9%) ou com hipercisteinémia (62,2%) foi superior à 
observada nos outros grupos. Baixas concentrações plasmáticas de antioxidantes e de piridoxal-5-fosfato associadas 
à hipertensão arterial foram também mais prevalentes nos diabéticos com angiopatia do que nos diabéticos sem 
complicações. Foram observadas associações positivas da pressão arterial sistólica (PAS) com os níveis plasmáticos 
de homocisteína (r = 0,301; p<0,01), cisteína (r = 0,373; p<0,01), malondialdeído (r=0,237; p<0,01) e α-tocoferol (r = 
0,119; p=0,042). Os biomarcadores da ingestão de frutos e legumes (ácido ascórbico: r = -0,189; p<0,01 e luteína: r= 
0,291; p<0,01) foram inversamente associados com a PAS. 
  
Conclusão: Baixas concentrações plasmáticas de ácido ascórbico, luteína e de pirodoxal-5- fosfato e a elevação dos 
níveis de homocisteína, cisteína e malondialdeído em diabéticos tipo 2 hipertensos favorecem um ambiente de 
stress oxidante, algo que pode contribuir para o aparecimento e/ou progressão de complicações angiopáticas na 
diabetes tipo 2. A presença combinada de níveis inadequados de diversos biomarcadores deve ser considerada nas 
estratégias a adotar para controlar a hipertensão arterial em diabéticos tipo 2.  
 
Agradecimentos: O presente trabalho de investigação foi financiado por uma bolsa de Doutoramento 
(SFRH/BD/16166/2004/5E4M) e pelo projecto PIC/IC/82957/2007 concedidos pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. 
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ID RESUMO: 44 
ID CONGRESSO: CO-1-3 
AUTO-MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL COM O SISTEMA HY-RESULT: ESTUDO DE OPINIÃO DE DOENTES 
VERSUS UTILIZADORES WEB 
Tema: Outros 
 
Lima Nogueira J. (1), Nogueira-Silva L. (2), Postel-Vinay N. (3), Bobrie G. (4), Steichen O. (5), Berra E. (6), Persu A. (7) 
(1-USF da Barrinha, Esmoriz, Portugal, 2-Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar São João EPE, Porto, 
Portugal; CINTESIS, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal, 3-Hypertension Unit, Hôpital 
Européen Georges Pompidou, F-75015, Paris, France; Thot e-santé automesure, F-75005 Paris -France,4-Hypertension 
Unit, Hôpital Européen Georges Pompidou, F-75015, Paris, France, 5-Internal Medicine Department, Hôpital Tenon, F-
75020, Paris, France, 6-Pole of Cardiovascular Research, Institut de Recherche Expérimentale et Clinique – Université 
catholique de Louvain, Brussels, Belgium, 7-Department of Medical Sciences, Internal Medicine and Hypertension 
Division, AOU Città della Salute e della Scienza, Turin, Italy) 
 
 
Introdução: O Hy-result é uma ferramenta web de gestão de regras (Rule Management System), gratuita, concebida 
para estimular a adesão a um protocolo de auto-monitorização da pressão arterial (AMPA) em doentes hipertensos 
e auxiliar na interpretação dos seus resultados (gerando um relatório em PDF). A validação do método foi publicada 
em 2016 (Blood Press Monit). Este sistema é já utilizado em alguns centros, sendo necessário compreender a opinião 
dos utilizadores para perspetivar a sua implementação de rotina na gestão do doente hipertenso.  
 
Objetivo: Descrever a opinião dos utilizadores do sistema Hy-result e comparar dois grupos de utilizadores - doentes 
seguidos em centros de excelência da Sociedade Europeia de Hipertensão (CEESH) que utilizam este sistema por 
indicação do seu médico versus utilizadores Web que não têm um acompanhamento médico estruturado conhecido. 
 
Métodos: Entre março de 2016 e julho de 2017 foi aplicado um questionário constituído por 24 perguntas 
independentes fechadas, via web, aos doentes que usavam o sistema Hy-result, versando aspetos como a facilidade 
de utilização e interpretação dos dados do sistema, o grau de confiança e a vontade em utilizar a ferramenta em 
conjunto com o seu médico. O mesmo questionário estava igualmente disponível através do sistema para qualquer 
interessado. A amostra foi de conveniência e constituída por doentes hipertensos que utilizaram este sistema 
durante o seu seguimento em 2 CEESH (Paris e Bruxelas) e utilizadores web que usavam livremente o Hy-result; as 
respostas foram anónimas. Foram comparados os resultados entre estes dois grupos.  
 
Resultados: Um total de 284 utilizadores completaram este questionário: 133 doentes seguidos nos CEESH e 151 
usuários web. No que respeita à idade, a grande maioria dos respondedores estavam no mesmo grupo etário 
embora os doentes dos CEESH fossem mais novos (p=0,005); 87% dos doentes deste grupo estavam a tomar 
medicamentos para a hipertensão enquanto que no grupo de usuários web apenas 47% o faziam (p<0,001). A tabela 
1 sumariza os restantes dados obtidos. No subgrupo dos 111 indivíduos (39% do total) que partilharam o relatório 
Hy-result com o seu médico assistente, 94% declararam este considerou o relatório muito útil (5% dos médicos não 
olharam para o relatório e 1% recomendaram a não utilização do sistema).  
 
Discussão e Conclusão: Praticamente todos os utilizadores (99% nos centros ESH e 97% dos usuários web) confiam 
neste sistema. O alto grau de confiança revelada pelos utilizadores web era inesperada porque não sabemos se o 
sistema foi ou não recomendado por um médico; globalmente estes dados apontam para a facilidade de aceitação 
do sistema por novos utilizadores. Embora os dados mostrem a utilidade que a ferramenta tem na comunicação com 
o seu médico assistente existe ainda a necessidade de difundir a utilização da AMPA e desta ferramenta entre os 
profissionais de saúde. Será importante no futuro estudar o grau de utilidade e disponibilidade que os profissionais 
de saúde terão para incorporar este sistema na sua prática clínica. O estudo apresenta como limitações ter uma 
amostra francófona, espelhando um sistema de saúde distinto do português. Apresenta também um viés de 
resposta dado que os participantes no estudo serão tendencialmente os que usam a aplicação e estão satisfeitos ou 
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o fazem por sugestão do seu médico assistente, nomeadamente dos doentes seguidos nos CEESH. Assim, este 
estudo mostra que o Hy-result é bem aceite pelos seus utilizadores, sejam eles acompanhados em consultas 
específicas (CEESH) ou usuários web regulares. Esta ferramenta poderá ter potencialidade na gestão do doente 
hipertenso quer pelo efeito de patient empowerment, quer pela melhoria da comunicação com o médico assistente.  
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ID RESUMO: 55 
ID CONGRESSO: CO-1-4 
HAPTOGLOBIN PHENOTYPE, FIRST TRIMESTER PLACENTAL ANGIOGENESIS MARKERS AND PREECLAMPSIA RISK 
Tema: Hipertensão em populações especiais 
 
Cláudia Teixeira (1), Helena Martins; Júlia Reis (2), Andreia Matos (3), Cristina Araújo (4), Maria Céu Rodrigues (5), 
Altamiro Costa-Pereira (6), Manuel Bicho (3), Jorge Braga; António Tomé Pereira (5), José Carlos Oliveira (2), Irene 
Rebelo (7) 
(1-Serviço de Química Clínica, Centro Hospitalar do Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
UCIBIO@REQUIMTE, Universidade do Porto, 2-Serviço de Química Clínica, Centro Hospitalar do Porto, 3-Laboratório 
de Genética, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 4-Departamento de Bioquímica, Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto, 5-Departamento da Mulher, Centro Hospitalar do Porto, 6-Departamento de 
Medicina da Comunidade Informação e Decisão em Saúde (MEDCIDS), Centro de Investigação em Tecnologia 
(CINTESIS), Universidade do Porto, 7-Departamento de Bioquímica, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto; 
UCIBIO@REQUIMTE, Universidade do Porto) 
 
 
Introduction: Preeclampsia (PE) is a prevalent clinical entity in pregnancy that stands as a leading cause of maternal-
fetal morbidity and mortality. Haptoglobin (Hp) is a polymorphic acute phase protein whose antioxidant and pro-
angiogenic properties differ between its phenotypes (Hp1-1, Hp2-1 and Hp2-2): antioxidant activity is strongest for 
Hp1-1, whereas pro-angiogenic activity is strongest for Hp2-2. As both oxidative stress and endothelial dysfunction 
are key factors in the pathogenesis of PE, we aimed to determine whether Hp phenotype was associated with PE risk 
and to assess the relationship between Hp phenotype and first trimester serum concentrations of Hp, placental 
growth factor (PlGF) and soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1).  
 
Material and Methods: Case-control study of 452 pregnant women selected from a prospective cohort of 10039 
singleton pregnancies that underwent routine first-trimester aneuploidy screening in a routine care low-risk setting. 
The study sample included 204 women who subsequently developed PE and 248 women with normal pregnancies 
who were matched for gestational age at time of blood sampling. Hp phenotypes were determined by 
polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). First trimester serum PlGF, sFlt-1 and Hp concentrations were 
determined by automated electrochemiluminescence or immunoturbidimetric methods, according to 
manufacturer’s instructions (Roche Diagnostics).  
 
Results: First trimester serum Hp concentrations were significantly higher among women who subsequently 
developed PE than in normal controls (115.6 vs. 100.5 mg/dL, P<0.001). Although Hp phenotype alone did not affect 
overall PE risk, we found significantly higher first trimester Hp concentrations between preeclamptic and normal 
women with Hp2-1 (122.0 vs. 107.1 mg/dL, P=0.010) and Hp2-2 (101.0 vs. 82.0 mg/dL, P=0.001) phenotypes. For 
women with Hp2-2 phenotype, we also found differences in serum levels of Hp when preeclamptic pregnancies were 
divided according to disease severity (mild vs. severe, respectively: 93.9 vs. 114.8 mg/dL, P=0.029). Finally, first 
trimester PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF levels presented significantly different patterns between preeclamptic and 
control pregnancies, being the strongest association in women with Hp2-1 and Hp2-2 phenotypes.  
 
Conclusion: These finding suggest that although Hp phenotype alone did not significantly affect overall PE risk, it 
could be useful in combination with first trimester placental angiogenesis markers to identify subsets of women with 
increased risk of PE development since early pregnancy. 
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ID RESUMO: 58 
ID CONGRESSO: CO-1-5 
POLIMORFISMOS GENÉTICOS DA CYP1A1 E COMT E A SUA POSSÍVEL MODULAÇÃO NOS PARAMÊTROS DE RISCO 
EM MULHERES QUE TIVERAM HIPERTENSÃO DURANTE A GRAVIDEZ 
Tema: Investigação Fundamental & Medicina Translaccional 
 
Manuel Bicho (1), Andreia Matos (1), Ana Carolina Santos (1), Alda Pereira da Silva (2), Ana Portelinha (3), Maria José 
Areias (4), Maria Clara Bicho (5), Irene Rebelo (6) 
(1-Laboratório de Genética e Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; 
Instituto Rocha Cabral, 2-Laboratório de Genética e Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, 3-Centro de Investigação de Doenças Crónicas (CEDOC), Universidade Nova de Lisboa, 
4-Maternidade Júlio Diniz, Hospital Maria Pia, Porto, Portugal, 5-Laboratório de Genética e Instituto de Saúde 
Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; British Hospital; Clínica Europa, 6-Laboratório de 
Bioquímica/Ciências Biológicas, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto) 
 
Objetivos: estudar a suscetibilidade genética dos polimorfismos CYP1A1 e COMT no desenvolvimento de pré-
eclâmpsia e no futuro risco cardiovascular.  
 
Métodos: um estudo caso-controlo com 327 mulheres (média de idade 28.85±5.59 anos), com 142 controlos 
(pressão normal na gravidez, NT) e 185 pré-eclâmpticas (PE). Numa subamostra com 138 mulheres (média idades 
35.24±5.48 anos) avaliamos num estudo prospetivo, destas 90 tiveram PE durante a gravidez, 2 a 16 anos antes. Os 
polimorfismos da CYP1A1 e COMT foram avaliados por PCR-RFLP. Avaliamos parâmetros antropométricos, 
demográficos, hemodinâmicos, proteína C reativa (PCR), função hepática (AST, ALT) e perfil lipídico (colesterol total, 
LDL, HDL, non-HDL, apolipoproteínas (Apo) A e B) que foram determinados por métodos convencionais. A análise 
estatística baseou-se no Chi-quadrado, regressão binária logística, comparação de médias (de acordo com a 
normalidade segundo o teste do Shapiro-Wilk) e considerando um P<0.05 como significativo.  
 
Resultados: O genótipo HL da COMT esteve associado a mulheres com ≤34 semanas de gestação (SG≤34), ajustado 
para a idade na gravidez (OR=2.40, 95% IC [1.04-5.50], P=0.039]. Neste modelo, observou-se uma tendência na 
distribuição dos genótipos da CYP1A1, com o genótipo CC mais frequente nas mulheres com SG≤34 (P=0.082). Não 
se observou efeitos dos polimorfismos estudados na HTA durante a gravidez (P<0.05). Na subamostra, as mulheres 
com genótipos TT da CYP1A1 apresentaram maior risco para PE, ajustado para a idade na gravidez (OR=7.30, 95% IC 
[1.31-40.60, P=0.023). Nesta subamostra, as mulheres com genótipo HL da COMT apresentaram maior risco de 
apresentarem SG≤34, ajustado para a idade na gravidez (OR=2.85 95% IC [1.08-7.54, P=0.034). Ao fim 2 a 16 anos, as 
mulheres que desenvolveram hipertensão (HTA) e com genótipo de risco TT da CYP1A1 apresentaram valores 
superiores de Apo A em relação às mulheres com genótipos TC+CC (P=0.064); para as normotensas com genótipo TT 
da CYP1A1, os valores de nitritos foram superiores do que mulheres com genótipos TC+CC (P=0.039). Para o 
polimorfismo da COMT, ao fim 2 a 16 anos, os valores de PAD foram superiores nas mulheres com genótipo HL em 
relação aos genótipos HL+LL (P=0.007). Considerando apenas os genótipos de risco dos polimorfismos estudados 
verificamos que as mulheres atualmente HTA e CYP1A1 (TT), apresentam PAS e PAD superiores às mulheres NT; e 
para a COMT (HL) valores superiores PAS, PAD, perímetro cintura, nitratos e inferiores de HDL (P<0.05), comparando 
com as mulheres normotensas.  
 
Conclusões: os nossos resultados sugerem um perfil genético de risco associado aos genótipos TT da CYP1A1 e HL 
COMT para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia e este perfil poderá modular o futuro risco cardiovascular. Mais do 
que envolvidos na metabolização dos estrogénios, estes polimorfismos poderão ter um impacto importante ao nível 
na resposta imune. Por isso, tendo em conta estes resultados, futuros estudos serão necessários para explorar o 
impacto destes polimorfismos ao nível do controlo imune para o futuro risco cardiovascular em mulheres que 
tiveram pré-eclâmpsia. 
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ID RESUMO: 12 
ID CONGRESSO: CO-2-1 
MORTE SÚBITA E HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM CONCEITO TEÓRICO OU UMA REALIDADE DA PRÁTICA CLÍNICA. 
Tema: Coração & Vasos 
 
Patrícia Perestrelo Passos (1), Manuel de Carvalho Rodrigues (2) 
(1-Aluna UBI - Faculdade de Ciências da Saúde, 2-Cardiologista do Hospital Pêro da Covilhã; Assistente Convidado 
FCS/UBI) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial é, em pleno século XXI, um problema de saúde pública emergente, que afeta 
cerca de 42,2% da população adulta portuguesa e cerca de 1 bilião de pessoas em todo o mundo, pelo que tem sido 
descrita como o principal e mais prevalente fator de risco na etiologia das doenças cérebro e cardiovasculares. As 
complicações cardíacas resultantes do aumento persistente da pressão arterial, designada de doença cardíaca 
hipertensiva, incluem a dilatação auricular esquerda, a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo e a hipertrofia 
ventricular esquerda. A hipertrofia do ventrículo esquerdo é uma complicação precoce da hipertensão e, numa 
primeira fase, representa um mecanismo compensatório ao aumento da pós-carga. Porém, a longo prazo, associa-se 
a alterações estruturais e funcionais que aumentam o risco de eventos cardiovasculares, como é o caso das arritmias 
cardíacas e da morte súbita.  
 
Objetivos: Investigar e analisar criticamente dados da literatura sobre hipertensão arterial e morte súbita, de modo 
esclarecer a sua relação, não só na teoria como na prática clínica.  
 
Métodos: A presente monografia foi realizada com base numa extensa e crítica pesquisa bibliográfica utilizando as 
bases de dados Pubmed, ScienceDirect e Up To Date, as páginas web da WHO, as guidelines da European Society of 
Cardiology, da European Society of Hypertension, da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e da Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia e as normas e circulares normativas da Direção Geral de Saúde.  
 
Conclusão: A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, multifatorial, de carácter crónico, que, pela elevada 
prevalência, incidência e morbimortalidade cardiovascular, exige uma abordagem e tratamento adequado, de modo 
a permitir a prevenção e controlo dos fatores de risco e complicações associadas. Simultaneamente, constitui um 
fator de risco importante para o comprometimento cardíaco, provocando doença cardíaca hipertensiva. Nos últimos 
anos, assistiu-se a avanços consideráveis na compreensão da relação entre a hipertensão arterial, hipertrofia do 
ventrículo esquerdo e morte súbita. Aceita-se que a hipertensão arterial, pelas suas implicações, provoque uma 
hipertrofia ventricular esquerda, que predispõe a arritmias e morte súbita. Evidências sugerem que a redução da 
hipertrofia ventricular esquerda em hipertensos se associa à redução do risco de morte súbita, pelo que uma 
redução da pressão arterial para a sua reversão é altamente benéfica, constituindo um dos principais objetivos da 
abordagem e tratamento do paciente hipertenso. Apesar da baixa frequência destas situações na prática clínica, as 
comorbilidades e o possível desfecho trágico, exigem, por parte da comunidade científica e dos profissionais de 
saúde, particular atenção. 
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ID RESUMO : 17 
ID CONGRESSO : CO-2-2 
FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NA MARINHA 
Tema : Epidemiologia 
 
Moisés Henriques (1), Luis Bronze (2), Ana Nunes (3), Filipa Albergaria (3), Maria Diniz (3), José Silva (4) 
(1-Centro de Medicina Naval - Unidade de Medicina do Exercício; Centro de Investigação Naval, 2-Hospital das Forças 
Armadas; Centro de Investigação Naval, 3-Centro de Medicina Naval, 4-Direção de Saúde da Marinha) 
 
 
Introdução: O 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico, relativo ao estado de saúde da população 
residente em Portugal, em 2015, com idade compreendida entre os 25 e os 74 anos, calculou a prevalência de vários 
fatores de risco cardiovascular, nomeadamente, hipertensão arterial (36,0%), diabetes (9,8%), dislipidemia (52,3%), 
tabagismo (28,3%), sedentarismo (44,8%) e excesso de peso (67,6%). Importa sublinhar que muitos destes fatores de 
risco são modificáveis.  
 
Objetivo: Calcular a prevalência de fatores de risco cardiovascular numa instituição pública portuguesa mediante a 
aplicação de um questionário temático.  
 
Materiais e métodos: Estudo analítico, observacional, transversal baseado na população de uma instituição pública 
de grandes dimensões, onde a prática regular de atividade física é institucionalmente valorizada, que tem conta 
pessoal na rede de correio eletrónico interna. Criação de um questionário e adaptação à aplicação “Questionários 
online”. A recolha de respostas decorreu entre 16 de julho de 2015 e 31 de agosto de 2015; a resposta foi voluntária 
e anónima. Os dados obtidos foram tratados no programa Microsoft Office Excel 2007. Procedeu-se à validação das 
respostas; perante os valores de peso e altura auto-reportados, calculou-se o respetivo Índice de Massa Corporal 
(IMC) com a fórmula “IMC = peso / altura2”. Calculada a prevalência dos fatores de risco cardiovascular, 
nomeadamente, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes melitos, tabagismo, sedentarismo e excesso de peso. O 
IMC foi categorizado qualitativamente com base na informação constante na Orientação n.º 017/2013 da Direção-
Geral da Saúde; as mulheres que indicaram estar grávidas foram excluídas da avaliação sobre excesso de peso. Para 
efeitos de inferência estatística das prevalências da amostra estudada para a população visada calculou-se o 
intervalo de confiança a 95% corrigido para a população mediante aplicação da fórmula IC95% = p +/- z*√((p*(1-
p))/n)*√((N-n)/(N-1)), onde p = proporção; z = 1,96; n = dimensão da amostra; N = dimensão da população. Na 
comparação das prevalências da população estudada (excluídos indivíduos com idade inferior a 25 anos) com as da 
população residente em Portugal, considerou-se haver diferença estatisticamente significativa para valores de 
p<0,01 no teste-z (comparação de proporções).  
 
Resultados: Obtiveram-se 1.384 questionários distintos (14% dos inquiridos do género feminino; 69,6% completou 
35 ou mais anos em 2015). Houve inquiridos que referiram não saber se tinham hipertensão arterial (6,9%), 
dislipidemia (14,5%) ou diabetes (3,8%); 19,4% eram ex-fumadores. A prevalência de fatores de risco cardiovascular 
estimada para a população considerada foi de 10,7±1,5% para hipertensão arterial, 21,7±2% para dislipidemia, 
21,3±2% para tabagismo, 11,3±1,6% para sedentarismo; 1,8±0,7% para diabetes e 58,7±2,4% para excesso de peso. 
A prevalência dos diferentes fatores de risco cardiovascular na população estudada é inferior à respetiva prevalência 
na população residente em Portugal, sendo a diferença estatisticamente significativa (Tabela).  
 
Conclusões: Neste trabalho, os valores de prevalência de fatores de risco cardiovascular na instituição pública em 
causa, especialmente o de excesso de peso, motivam o empenho na prevenção primária. Apesar de tudo, a realidade 
encontrada nesta instituição pública é significativamente melhor quando comparada com a realidade nacional. 
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ID RESUMO : 25 
ID CONGRESSO : CO-2-3 
AVALIAÇÃO DA MONITORIZAÇÃO RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL POR TELEMEDICINA. ESTUDO TELEMRPA 
400. 
Tema : Terapêutica 
 
Weimar Sebba Barroso, Audes M Feitosa, Roberto D Miranda, Marco Mota Gomes 
(TELE MRPA BRASIL) 
 
 
Fundamento: Avaliar a eficácia da medida domiciliar da pressão arterial (PA) utilizando a monitorização residencial 
da PA (MRPA) entre os primeiros 400 pacientes que utilizaram a plataforma online: www.telemrpa.com  
 
Método: A amostra consistiu em 400 sujeitos em investigação para diagnóstico ou tratamento de hipertensão 
arterial que apresentaram indicações para MRPA. A PA do consultório foi calculada como a média de 2 medidas. A 
MRPA de 4 dias, com 15 a 24 medidas, foi realizada utilizando equipamentos automáticos, validados, calibrados e 
com memória.  
 
Resultados: Idade média de 56,0 anos (18 a 93 anos), 231 (57,8%) do gênero feminino, IMC médio de 28,2 kg/m² 
(17,5 a 53,3 kg/m²), 230 (57,5%) em uso de medicação anti-hipertensiva, a PA na clínica foi 7,7 mmHg e 5,1 mmHg 
maior em relação as medidas da MRPA, para a PA sistólica e diastólica respectivamente, 222 pacientes (55,5%) com 
PA controlada nas medidas do consultório e 254 (63,5%) pelas medidas da MRPA. A proporção de hipertensão 
sustentada (PA da clínica ≥140 / 90 mm Hg e MRPA ≥135/85 mm Hg) foi de 25,5%, a proporção de hipertensão do 
avental branco (PA da clínica ≥140 / 90 mm Hg e MRPA <135 / 85 mm Hg) foi de 19,0%, a proporção de normotensão 
(PA da clínica <140 / 90 mm Hg e MRPA <135 / 85 mm Hg) foi de 44,5% e a proporção de hipertensão mascarada (PA 
da clínica <140 / 90 mm Hg e MRPA ≥135 / 85 mm Hg) foi de 11,0%. Baseado nos dados desse estudo, se 
considerarmos apenas a medida da PA no consultório, observaremos erro no diagnóstico em 30,0% (n: 120) dos 
casos o que poderia induzir ao tratamento medicamentoso desnecessário em 42,7% dos pacientes com PA elevada 
na clínica ou, o que é ainda pior, deixar de identificar e tratar os hipertensos mascarados que nessa amostra 
correspondeu a 19,8% dos pacientes, e que apresentam risco de complicações cardiovasculares semelhantes aos 
hipertensos não controlados. A nosso ver, a avaliação da PA apenas com a medida do consultório apresenta grandes 
fragilidades podendo induzir equívocos no diagnóstico e na conduta.  
 
Conclusão: As medidas da PA fora do consultório são imprescindíveis no diagnóstico e acompanhamento adequado 
do paciente hipertenso. 
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ID RESUMO : 32 
ID CONGRESSO : CO-2-4 
AVALIAÇÃO DA HIPERTENSÃO MASCARADA: A PRESSÃO ARTERIAL NA CLÍNICA SUBESTIMA A PRESSÃO ARTERIAL 
RESIDENCIAL EM UMA POPULAÇÃO DE TELEMRPA? ESTUDO TELEMRPA 400 HM. 
Tema : Terapêutica 
 
Weimar Sebba Barroso, Roberto D Miranda, Audes M Feitosa, Marco Mota Gomes 
(TELE MRPA BRASIL) 
 
 
Fundamento: A monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) é consistentemente superior à pressão arterial 
na clínica (PAClin) como preditor do risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. Uma percepção comum é que 
os valores das medidas oferecidas pela MRPA, geralmente são menores que os da PAClin. O objetivo foi avaliar essa 
relação entre a medida fora e no consultório utilizando a MRPA entre os primeiros 400 pacientes que utilizaram 
utilizaram a plataforma online: www.telemrpa.com na avaliação da hipertensão mascarada (HM).  
 
Método: A amostra consistiu de indivíduos com PAClin sistólica <140 e diastólica <90 mmHg, entre os 400 primeiros 
em investigação para diagnóstico ou tratamento de hipertensão arterial que apresentaram indicações para realizar a 
MRPA. A PA do consultório foi calculada como a média de 2 medidas. A MRPA de 4 dias, com 15 a 24 medidas, foi 
realizada utilizando-se equipamentos automáticos, validados, calibrados e com memória.  
 
Resultados: Foram encontrados 222 sujeitos pelos critérios de inclusão, idade média de 54,8 anos (18 a 87 anos), 
137 (61,7%) do gênero feminino, IMC médio de 28,5 kg/m² (17,5 a 48,9 kg/m²), 119 (53,6%) em uso de medicação 
anti-hipertensiva, a PAClin foi 1,0 mmHg e 1,5 mmHg maior em relação as medidas da MRPA, para a  PA sistólica e 
diastólica respectivamente. A proporção de HM (PA da clínica <140 / 90 mm Hg e MRPA ≥135 / 85 mm Hg) foi de 
19,8% com maior prevalência nos pacientes estágio limítrofe com 34,1%, seguido pelo classificado como PA normal 
com 14,1% e os pacientes com PA ótima com 6,3% de HM. O efeito mascarado, definido pelo aumento da PAS ≥10 
mm Hg ou PAD ≥5 mm Hg da MRPA em relação a PAClin foi encontrado em 24,8%. Baseado nos dados desse estudo, 
observamos alta prevalência de HM que induz a inadequado tratamento medicamentoso em 19,8%. Ao nosso ver, a 
avaliação da PA apenas com a medida do consultório apresenta fragilidades, podendo induzir equívocos no 
diagnóstico e na conduta.  
 
Conclusão: Ao contrário do que se afirma com base em estudos de coorte de pacientes com PAClin elevada, os 
valores da pressão arterial pela MRPA geralmente não são menores do que a PAClin, pelo menos nos indivíduos com 
PAClin <140 e <90 mm Hg. Além disso, as sociedades científicas deveriam considerar a recomendação para fornecer 
orientação aos médicos de atenção primária para que, em situações onde a PAClin se apresente normal mas exista 
risco elevado de hipertensão arterial, a MRPA seja considerada como ferramenta útil e importante para confirmar ou 
descartar a hipertensão mascarada. 
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ID RESUMO : 38 
ID CONGRESSO : CO-2-5 
AVALIAÇÃO DA HIPERTENSÃO DO AVENTAL BRANCO: A PRESSÃO ARTERIAL NA CLÍNICA SUPERESTIMA A PRESSÃO 
ARTERIAL RESIDENCIAL EM UMA POPULAÇÃO DE TELEMRPA? ESTUDO TELEMRPA 400 HAB. 
Tema : Terapêutica 
 
Weimar Sebba Barroso, Roberto D Miranda, Audes M Feitosa, Marco Mota Gomes 
(TELE MRPA BRASIL) 
 
 
Fundamento: Avaliar a eficácia da medida domiciliar da pressão arterial (PA) utilizando a monitorização residencial 
da PA (MRPA) entre os primeiros 400 pacientes que utilizaram a plataforma online: www.telemrpa.com na avaliação 
da hipertensão do avental branco (HAB).  
 
Método: A amostra consistiu nos sujeitos com PA na clínica ≥140 e/ou 90 mm Hg entre os 400 primeiros em 
investigação para diagnóstico ou tratamento de hipertensão arterial que apresentaram indicações para MRPA. A PA 
do consultório foi calculada como a média de 2 medidas. A MRPA de 4 dias, com 24 medidas, sendo aceito no estudo 
com descarte de até 10 medidas, foi realizada utilizando-se equipamentos automáticos, validados, calibrados e com 
memória.  
 
Resultados: Foram encontrados 178 sujeitos pelos critérios de inclusão, idade média de 57,6 anos (21 a 93 anos), 94 
(52,8%) do gênero feminino, IMC médio de 27,9 kg/m² (18,3 a 53,3 kg/m²), 111 (62,4%) em uso de medicação anti-
hipertensiva, a PA na clínica foi 16,0 mmHg e 9,6 mmHg maior em relação as medidas da MRPA, para a PA sistólica e 
diastólica respectivamente, separados nos estágios 1, 2 e 3 observamos 12,0/8,5 mm Hg (n: 127), 21,5/11,2 mm Hg 
(n: 38) e 38,8/15,5 mm Hg (n:13). A proporção de hipertensão do avental branco (PA da clínica ≥140 e/o 90 mm Hg e 
MRPA <135 e/ou 85 mm Hg) foi de 42,7% com maior prevalência nos pacientes estágio 1 com 52,0%. A reação de 
alarme, definida pela diminuição da PAS ≥20 mm Hg ou PAD ≥10 mm Hg da MRPA em relação a PA na clínica foi 
encontrado em 60,7%, distribuídos em 52,8%, 78,9% e 84,6% nos estágios 1, 2 e 3 respectivamente. Baseado nos 
dados desse estudo, observamos a alta prevalência de HAB que induz ao tratamento medicamentoso desnecessário 
em 42,7%. A nosso ver, a avaliação da PA apenas com a medida do consultório é frágil, podendo induzir equívocos 
no diagnóstico e na conduta.  
 
Conclusão: As medidas da PA fora do consultório são imprescindíveis no diagnóstico e acompanhamento adequado 
do paciente hipertenso. 
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ID RESUMO : 8 
ID CONGRESSO : CO-3-1 
O PROJETO “PÃO.COME” NO CONCELHO DE CANTANHEDE 
Tema : Outros 
 
Adriana Gaspar da Rocha, Laura Fonseca, Luís Campos, Rosa Monteiro 
(Unidade de Saúde Pública do ACeS Baixo Mondego (concelho de Cantanhede)) 
 
 
Introdução: O “Minor.Sal” é um programa desenvolvido pela Administração Regional de Saúde do Centro que 
pretende promover a redução do consumo de sal. Deste programa faz parte o “Pão.Come”, um projeto de 
intervenção comunitária que visa a redução da quantidade de sal presente no pão de forma gradual e ligeira, de 
modo a que o consumidor não conseguisse detetar a diferença. Os agentes da mudança são os padeiros, auxiliados 
pelos médicos de saúde pública e técnicos de saúde ambiental. A primeira meta proposta foi reduzir a quantidade de 
sal para 1,0g por 100g de pão, objetivo que foi posteriormente ajustado para valores ≤ 0,8g. Em Cantanhede, o 
projeto foi iniciado em 2007, teve uma primeira fase até 2012 e durará até 2020.  
 
Objetivo: Avaliar a evolução dos valores de sal no pão das padarias do concelho de Cantanhede que integraram o 
projeto “Pão.Come”.  
 
Material e Métodos: Foram realizadas 6 análises ao teor de sal no pão entre 2007 e 2012, sempre ao mesmo tipo de 
pão, escolhido pela padaria (idealmente o tipo de pão mais vendido naquele estabelecimento). O intervalo entre 
medições das análises foi variável: 6 a 12 meses.  
 
Resultados: No início do projeto, aderiram 35 padarias, com 6 medições. Ao longo do projeto, entraram 2 padarias e 
não chegaram ao fim 5. Na medição inicial, o teor de sal variou entre 0,68 e 1,53g/100 g de pão. Observámos que 
apenas 4 padarias (11,4%) apresentavam valores ideais de sal no pão (≤ 0,8g); 4 padarias (11,4%) valores aceitáveis 
(0,8-1,0g); 10 padarias (28,6%) valores elevados (1,0-1,2g); 17 padarias (48,6%) valores muito elevados (≥ 1,2g). No 
fim do projeto, o teor de sal encontrado variou entre 0,53g e 1,44g/100g pão. Observámos uma melhoria global, 
com 6 padarias (18,8%) apresentando valores ideais de sal no pão (≤ 0,8g); 13 padarias (40,6%) valores aceitáveis 
(0,8-1,0g); 8 padarias (25,0%) valores elevados (1,0-1,2g) e 5 padarias (15,6%) valores muito elevados (≥ 1,2g). Na 
análise emparelhada, verificámos que ocorreu uma melhoria estatisticamente significativa do teor de sal do pão 
(1,16±0,25 vs 0,98±0,21g/100g de pão; p<0,001). Apesar deste facto, 8 padarias (22,8%) apresentaram valores finais 
idênticos ou superiores aos iniciais. Apenas 4 padarias (11,4%) apresentaram todas as medições ≤ 1,0g.  
 
Conclusão: Este projeto estimulou com sucesso a redução do teor de sal no pão vendido nas padarias da região de 
Cantanhede, apesar de ter ocorrido alguma heterogeneidade nos resultados. Projetos como este, implementados a 
nível comunitário, revelam-se importantes para a redução de fatores de risco, contribuindo para a saúde da 
população. 
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ID RESUMO : 29 
ID CONGRESSO : CO-3-2 
AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE SAL EM COLHEITAS VALIDAS DE URINA DE 24 HORAS. ELEVADA PERCENTAGEM DE 
SUCESSO NA RECOLHA DE URINA 24 HORAS PERANTE INSTRUÇÕES ADEQUADAS NA COLHEITA 
Tema : Epidemiologia 
 
Inês Torres (1), Jose A Silva (2), Jorge Polonia (3) 
(1-USF Santa Clara, ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde, 2-Unidade Hipertensão e Risco Cardiovascular, Hospital 
Pedro Hispano, Matosinhos, 3-Departamento de Medicina Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) 
 
 
Introdução: Portugal é um dos países com maiores taxas de consumo de sal. A relação entre ingestão de sal e 
hipertensão arterial está bem documentada. Através da excreção urinária de 24h (U24h) é possível avaliar com rigor 
a ingestão diária de sódio e potássio. Porem, a generalização da recolha de urina 24 horas tem sido questionada sob 
o argumento de que na prática é baixa a adesão à colheita adequada da urina durante 24 horas.  
 
Métodos: O objetivo do estudo consistiu com base na U24h : a) avaliar o consumo diário de sódio e de potássio nos 
doentes hipertensos da Consulta hospitalar de Hipertensão arterial (HTA) e b) determinar a percentagem de 
colheitas válidas de urina de 24 horas (confirmadas pela valor da creatinuria de acordo com os critérios de Brenner & 
Rector) com base numa instrução de colheita precisa. A instrução consistiu em: desprezar a primeira urina matinal 
no primeiro dia de recolha da urina recolhendo em seguida e para o mesmo frasco toda a urina desse dia, da noite 
seguinte e a primeira urina da manha do segundo dia de recolha  
 
Resultados: Foram avaliados durante 5 anos 904 doentes, sendo 50,3% mulheres com idade média de 59±15 anos e 
IMC 29±6 Kg/m2. A excreção urinária sódio foi de 193±83 mmol /dia (11,4 g sal/dia) e de potássio 76±33 mmol/d. A 
excreção urinária de albumina foi de 172±567 mg/24 horas. A relação Na/K urina foi de 2.7±1.3. A excreção de sódio 
correlacionou-se com o IMC (r=0.145, p<0.001) e com a excreção urinaria de albumina (r=0112, p< 0.001). A 
percentagem de urinas de 24h válidas foi de 84,3%. 821 (90.8%) dos doentes apresentaram sódio urinário >100 (i.e 
consumo de sal > 5,8 g/dia, ie o superior ao recomendado pela OMS) e 366 (40.4%) >200 mmol/24h (ie consumo de 
sal > 2x o recomendado pela OMS). 472 (80.5%) doentes apresentaram potássio urinário < 100 mmol /24 h (i.e 
abaixo do recomendado pela OMS).  
 
Conclusões: Os resultados demonstram que é possível obter mais de 83% de colheitas válidas de urina de 24 horas e 
que o elevado consumo de sal e baixo de potássio permanecem na maioria da população. A relação direta do 
consumo de sal com obesidade e com excreção urinaria de albumina é evidente. A determinação da excreção de 
sódio nas 24 horas é exequível e pode dar preciosa informação sobre o padrão alimentar do doente, permitindo 
individualizar estratégias preventivas e terapeuticas. 
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ID RESUMO : 34 
ID CONGRESSO : CO-3-3 
PREVALÊNCIA DE LESÃO SUBCLÍNICA DE ÓRGÃOS-ALVO NUMA POPULAÇÃO HIPERTENSA 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Inês Grácio de Almeida, Filomena Carneiro, Joana Chin, Fátima Campante 
(C.H.Barreiro-Montijo) 
 
 
Introdução: A lesão de órgãos-alvo (LOA) assintomática representa uma fase intermédia no continuum da doença 
cardiovascular, sendo determinante no risco cardiovascular (RCV) global do doente hipertenso, motivo pelo qual 
deve ser ativamente procurada.  
 
Objetivos: Avaliação da prevalência de LOA numa população de doentes hipertensos em tratamento seguidos em 
consulta hospitalar especializada.  
 
Material e métodos: Análise retrospetiva dos dados de doentes seguidos em consulta de hipertensão arterial (HTA) 
e RCV entre Janeiro e Setembro de 2017. Avaliada presença de marcadores de envolvimento cardíaco, 
nomeadamente hipertrofia ventricular esquerda (HVE) por critérios ecocardiográficos , e renal através de 
creatininémia (Cr), taxa de filtração glomerular (TFG) e microalbuminúria (MA) em análise de urina de 24 horas.  
 
Resultados: Identificada uma amostra de 137 doentes, idade média 64.1 ± 14 anos, 53.3% do género feminino. As 
comorbilidades mais prevalentes foram dislipidemia (70.8%), diabetes mellitus e hiperuricemia (ambas em 24.1%). 
Constatada presença de HVE, identificada pela medição da massa ventricular esquerda (MVE) indexada em 72.7% de 
elementos do género masculino (MVE> 115 g/m2) e apenas 33.3% no género feminino (MVE> 95g/m2). Dentro dos 
indivíduos com HVE, analisada a prevalência de HVE concêntrica, HVE excêntrica e remodelagem concêntrica. Foi 
encontrada HVE concêntrica em 11.1% de elementos do género masculino mas em nenhum elemento do género 
feminino. A HVE excêntrica esteve presente em 13.9% de homens e 8.1% de mulheres; e ainda remodelagem 
concêntrica em 2.8% homens e 2.7% mulheres. A HTA associa-se ainda a alterações do relaxamento e enchimento 
do ventrículo esquerdo, globalmente definidas como disfunção diastólica (DD). O diagnóstico e graduação de DD 
pode ser baseado, entre outros, na relação entre E/ e´ transmitral ≥ 13, constatado em 23.1% dos doentes. Também 
o volume da aurícula esquerda> 34 ml/m2, presente em 28.6% dos doentes, mostrou ser preditor independente de 
morte, insuficiência cardíaca, fibrilhação auricular e acidente vascular cerebral. No que toca a avaliação de disfunção 
renal, caraterizada por deteção de níveis elevados de excreção urinária de albumina, esteve presente em 15.9% dos 
doentes. Testada associação entre a presença de MA e carga tensional avaliada em medição ambulatorial de pressão 
arterial (MAPA): verificou-se que a carga tensional sistólica média diurna não foi significativamente diferente entre 
doentes com e sem MA (p 0.03). A elevação de concentração de Cr (acima do limite superior do normal estabelecido 
pelo nosso laboratório) constatou-se em 29.5% dos doentes. A presença de doença renal crónica (DRC) avaliada 
através de redução de TFG <60ml/min constatou-se em 9.7% dos doentes. Dentro destes, 0.9% apresentavam DRC 
estadio 5, 0.9% encontravam-se em estadio 4, 11.5% em estadio 3 e 37.2% em estadio 2. Verificou-se ainda a 
existência de diferença estatisticamente significativa entre doentes com DRC versus sem DRC, no que toca à 
quantificação da carga tensional sistólica diurna (p <0.001).  
 
Conclusão: Um número significativo de doentes apresenta LOA, renal e cardíaco. A carga tensional a que o doente 
está sujeito, avaliado por MAPA, associou-se a LOA, aumentando o RCV, sendo por isso necessário uma intervenção 
terapêutica mais intensa. 
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ID RESUMO : 35 
ID CONGRESSO : CO-3-4 
URGÊNCIAS HIPERTENSIVAS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE 
Tema : Epidemiologia 
 
Pedro Oliveira, Paula Marques Ferreira, Sofia Pereira, Marta Barbedo, Vitor Paixão Dias 
(Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um grande problema de saúde pública, estando associada a grande 
morbilidade e mortalidade. As urgências hipertensivas definem-se como uma tensão arterial (TA) superior a 180/120 
mmHg, sem lesão de órgão alvo; alguns estudos relacionam estes picos tensionais com pior outcome a longo prazo.  
 
Objetivos: Caracterizar os indivíduos que visitam o serviço de urgência (SU) por urgência hipertensiva, percebendo 
os sintomas associados e a medicação administrada. Pretende-se posteriormente perceber se estes indivíduos 
apresentam eventos como acidente vascular cerebral (AVC), enfarte agudo do miocárdio (EAM) ou morte no ano 
seguinte ao episódio.  
 
Métodos: Foram recolhidos dados dos episódios de urgência cujo diagnóstico principal foi “hipertensão essencial” e 
todas variáveis presentes na codificação, numa urgência polivalente portuguesa (excluindo <18 anos e SU de 
ginecologia/obstetrícia). Desses episódios foram selecionados os que, pela triagem de Manchester, receberam 
pulseira de cor laranja (casos urgentes). Pela consulta dos registos médicos, foram recolhidos os dados dos doentes, 
a sua forma de apresentação, o tratamento realizado e os outcomes.  
 
Resultados: Em 2016, neste SU, ocorreu um total de 822 episódios de hipertensão essencial, sendo a maioria triada com cor 
amarela (638 episódios; 76,8%). A pulseira laranja foi dada em 64 episódios (7,7%), sendo que estes ocorreram mais em Outubro 
(10;15,6%) e Novembro (11;17,2%) e no período das 16h às 00h (40;60,5%). Apenas em 7 episódios (10,9%) os doentes foram 
orientados previamente pelo médico asssistente. A população triada como laranja era maioritariamente do sexo feminino 
(39;60,9%), com idade média de 73,8 anos (mín.49; máx.92 anos) e grande parte tinha já HTA diagnosticada (58;90,7%); 10 destes 
doentes (15,6%) não faziam qualquer medicação, 28(43,75%) faziam um ou dois anti-HTA e 26(40,6%) estavam já medicados com 
3 ou mais fármacos. Na primeira medição da TA, apenas 47(73,4%) apresentavam valores compatíveis com urgência hipertensiva. 
Os sintomas mais frequentes foram cefaleia (18;28,1%), tonturas (11;17,2%), dor torácica (9;14,1%) e dispneia (4;6,25%); 13 
doentes (20,3%) não apresentavam qualquer sintomatologia. Para controlar os valores de TA foram administrados mais 
frequentemente captopril (em 28 episódios, 43,5%), furosemida (19;29,7%), amlodipina (9;14,1%), labetalol (7;10,9%), dinitrato 
de isossorbido (3;4,7%); apesar de não ser um anti-HTA, o diazepam foi dado em 24 episódios (37,5%). 24 doentes (20,3%) fizeram 
apenas um fármaco, sendo que 27(42,2%) necessitaram de 2 ou mais fármacos para controlar a sua TA; 13 doentes (20,3%) nem 
sequer necessitaram de medicação. Em relação a outcomes, no ano seguinte 3 doentes (4,7%) tiveram um AVC e nenhum doente 
apresentou EAM; 2 doentes morreram nesse período (3,1%).  
 
Conclusão: As urgências hipertensivas são queixas frequentes no SU. A maior parte dos que são triados como laranja 
já têm HTA conhecida, estando já medicados com vários fármacos em algumas situações. O recurso ao médico 
assistente antes da visita ao SU é, infelizmente, pouco frequente; além disso muitos dos doentes nem cumprem 
critérios de urgência hipertensiva à entrada, não necessitando inclusivamente de medicação. Isto demonstra bem o 
recurso desnecessário ao SU que ainda ocorre no nosso país. Cefaleia, tonturas e dor torácica são os sintomas mais 
comuns, sendo o captopril e a furosemida os principais anti-HTA utilizados. O diazepam, mesmo não sendo um anti-
HTA, acaba por ter um papel importante, sendo mesmo o segundo fármaco mais usado nestes doentes. Em termos 
de outcomes, o AVC e a morte aconteceram num número reduzido de doentes. Pelo facto dos dados serem 
recolhidos a partir do diagnóstico de HTA registado à saída do SU, foram excluídas as emergências hipertensivas, que 
acabam por ser registadas tendo em conta a lesão de órgão alvo que provocam (ex: AVC, EAM, EAP); trata-se 
portanto de uma limitação do nosso trabalho. 
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ID RESUMO : 63 
ID CONGRESSO : CO-3-5 
A NOVA “PREVALÊNCIA” DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Tema : Epidemiologia 
 
Valter Moreira 
(USF Porta do Sol – ULS Matosinhos) 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é uma das patologias mais comuns nos cuidados de saúde primários e das 
que mais custos acarreta, sejam eles monetários ou pessoais. Em Portugal, em estudos recentes, apresenta uma 
prevalência entre os 24,5 e os 36%. As mais recentes guidelines americanas, da American Heart Association, deste 
ano, diminuíram os valores de pressão arterial (PA) a partir do qual se considera HTA, criando um novo paradigma 
para o futuro.  
 
Objetivos: Estimar a nova prevalência de HTA na lista de um MF de uma USF e fazer um paralelismo com a situação 
nacional. Fazer uma reflexão sobre as condicionantes inerentes ao aparecimento de novas guidelines.  
 
Métodos: Na listagem de utentes de um MF de uma USF foram seleccionados todos os indivíduos que tivessem mais 
de 18 anos de idade e que apresentassem diagnóstico de HTA, estimando assim a prevalência de HTA. 
Posteriormente, foram analisados os últimos registos de PA em todos os indivíduos com mais de 18 anos de idade e 
sem diagnóstico prévio de HTA, de forma a quantificar o número de indivíduos que apresentavam um valor de PA 
sistólica ou diastólica superiores ou iguais a 130 e 80 mmHg, respetivamente. A partir deste valor foi feita uma 
inferência sobre uma nova prevalência de HTA nessa lista.  
 
Resultados: Numa lista de um Médico de Família (MF) de uma Unidade de Saúde Familiar (USF), verificou-se que a 
prevalência de HTA em indivíduos com mais de 18 anos era de 25,1%, correspondendo a um total de 453 indivíduos 
com HTA, um valor em tudo semelhante ao de estudos sobre a prevalência nacional. Da lista de utentes com mais de 
18 anos e sem diagnóstico de HTA, verificou-se que 544 indivíduos apresentavam um a valor superior ou igual a 130 
mmHg de PA sistólica ou 80 mmHg de PA diastólica. Se estes indivíduos passassem a ser considerados como tendo 
HTA, estima-se um aumento superior 100%, com o total de indivíduos a situar-se nos 997, o que corresponderia a 
uma nova prevalência de HTA de 55,2%, valor muito superior a qualquer prevalência atual.  
 
Discussão e conclusão: O diagnóstico de HTA requer que este seja feito não apenas por uma medição isolada, 
devendo esta ser repetida dentro de um intervalo de tempo próprio. A possibilidade de isto não ter ocorrido, dado 
não se tratar de um valor que, até então, era considerado como diagnóstico de HTA é uma das limitações deste 
estudo. Associadamente, outras limitações são a possível medição não correta da PA, a possibilidade de um registo 
errado, a não individualização destes valores em função da idade e sintomas. A equiparação deste valor a uma escala 
nacional é limitada pela amostra, que se resume a apenas uma lista de utentes. Embora estes valores não se possam 
extrapolar de imediato para um cálculo de prevalência, é certo que este valor iria aumentar drasticamente, com 
todas as condicionantes que isso exige. Mesmo que ocorra numa razão de grandeza inferior, isto levará sempre a um 
aumento de custos para o serviço nacional de saúde, tanto a nível de recursos humanos como de métodos 
complementares de diagnóstico e tratamento, para os quais ainda não existe uma base capaz de dar resposta. O 
aumento do número de hipertensos numa lista de um MF iria ainda aumentar a necessidade de tempo para cuidar 
dessa lista, aumentando as suas unidades ponderadas, numa lista que já se encontra, atualmente, saturada. Este 
estudo tem assim como finalidade fazer uma reflexão sobre o possível subdiagnóstico de HTA, à luz dos dados mais 
recentes, e sobre a adoção de guidelines de outros países com uma realidade diferente, com todas as 
condicionantes que daí advêm. 
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ID RESUMO : 19 
ID CONGRESSO : CO-4-1 
HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA: UMA ENTIDADE ESQUECIDA? 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Daniel Marques Bernardino (1), Manuel de Carvalho Rodrigues (2), Miguel Castelo Branco (2) 
(1-Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, 2-Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal; Centro Hospitalar Cova da Beira, Covilhã, Portugal) 
 
 
Introdução: A Hipotensão Ortostática é definida como uma diminuição da pressão arterial sistólica de pelo menos 20 
mmHg ou da pressão arterial diastólica de pelo menos 10 mmHg nos três minutos seguintes à transição da posição 
supina para a posição ortostática, sendo uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas comuns a várias doenças. 
A prevalência de Hipotensão Ortostática encontra-se entre 4.1% e 54%, sendo que os dados relativos a Portugal 
revelam uma prevalência em idosos de 38.6%. O objetivo desta revisão foi identificar quais os grupos em que a HO é 
mais prevalente, com o intuito de desenvolver um protocolo para o diagnóstico da mesma.  
 
Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com pesquisa através da MedLine (via PubMed) com os termos 
“orthostatic hypotension”, “cardiovascular risk”, “mortality” tendo sido dada preferência aos artigos mais recentes.  
 
Resultados e Discussão: Dos 17 estudos analisados, verificamos com que os indivíduos com HO eram 
significativamente mais velhos, tendencialmente do sexo feminino, com menor nível de escolaridade e maior 
probabilidade de vir a desenvolver DM e HTA. Apresentavam um maior índice de massa corporal, níveis séricos de 
HDL menores, PA elevada e a realizar terapêutica anti-hipertensora. A HO está associada a um maior risco de 
desenvolver síndrome de fragilidade.  
 
Conclusão: A Hipotensão Ortostática é frequentemente subdiagnosticada, uma vez que a maioria dos doentes são 
assintomáticos ou apresentam sintomas que são comuns a outras patologias. É mais prevalente em idosos e a sua 
prevalência aumenta com a presença de comorbilidades, como doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, 
metabólicas e renais. Os indivíduos mais velhos, com baixa escolaridade, pertencentes ao sexo feminino, com 
valores de Pressão Arterial elevada, a realizar terapêutica anti hipertensora, indivíduos com excesso de peso, 
diabéticos e fumadores, devem ser considerados grupos de risco, nos quais se deve proceder ao diagnóstico desta 
patologia. 
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ID RESUMO : 21 
ID CONGRESSO : CO-4-2 
A NUTRIÇÃO NA GRÁVIDA COMO FACTOR DE PROTECÇÃO CARDIOVASCULAR 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Joana Sofia Fernandes (1), Ana Ramos Sequeira (1), Vítor Santos (2), Manuel de Carvalho Rodrigues (3)  
(1-Interna de MGF na UCSP Covilhã, ACeS Cova da Beira, 2-Assistente de MGF na UCSP Covilhã, ACeS Cova da Beira, 
3-Cardiologista Centro Hospitalar Cova da Beira e Assistente convidado da UBI/FCS) 
 
 
Introdução: Durante a gestação ocorrem alterações hormonais, metabólicas e hematológicas, fisiologicamente 
importantes, que resultam numa transformação brusca do organismo com o intuito de garantir melhor qualidade de 
vida para a mulher e para o feto.  
 
Objectivo: Objectivar a importância de uma dieta correta durante a gestação como factor protector cardiovascular e 
bem-estar materno-infantil.  
 
Metodologia: Revisão baseada numa pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed/MEDLINE de artigos 
publicados entre 2013 e 2017, em inglês e português, com os termos MESH “nutrion”, “pregnancy” e “cardiovascular 
risk”.  
 
Resultados: A maternidade tem vindo a procrastinar-se, o que se traduz em gestantes cada vez mais velhas e com 
maior prevalência de diabetes (DM), hipertensão arterial (HTA) e dislipidemia (DL). Soma-se a estas alterações 
metabólicas comuns na gestação, a incorreta alimentação das gestantes, que favorece o consumo muito baixo de 
alguns nutrientes essenciais com possíveis repercussões na gestação, no crescimento e nascimento fetal, 
nomeadamente aumento da prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino, anemia e hemorragia na 
gravidez e até mesmo desencadear ou agravar uma insuficiência cardíaca em mulheres com fatores de risco 
cardiovascular prévios. Frequentemente gestantes excluem da sua alimentação, sem indicação ou aconselhamento 
médico, frutas, produtos hortícolas e algumas proteínas de origem animal, com restrições importantes de vitaminas 
C, E e A, de selênio, ferro e zinco, devido a superstições de que estes alimentos serão prejudiciais ao feto e trarão 
consequências negativas para a gravidez ou na qualidade do leite materno. Estas restrições são muitas vezes fruto de 
mitos e preconceitos resultantes da falha na transmissão de recomendações sobre hábitos alimentares e na 
utilização orientada das propriedades dos diversos alimentos. Fatores de Risco Cardiovascular, tais como HTA, DM, 
DL e/ou Síndrome Metabólico associados a mitos /erros alimentares neste grupo vulnerável, esboçam um, já 
preocupante, problema de Saúde Pública.  
 
Conclusão: Durante a gestação, as alterações metabólicas que se desenvolvem na mulher podem proporcionar risco 
aumentado de doenças e condições que além de prejudiciais à saúde da gestante, também acabam por afectar 
negativamente a vida do feto em crescimento. Importa, acima de tudo, criar condições de informação (grávidas) e 
formação (profissionais de saúde) que se traduzam num mais correto conhecimento e seguimento de uma gestação, 
com repercussão final numa redução das comorbilidades reflectidas nas nossas estatísticas de Saúde Pública. 
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ID RESUMO : 23 
ID CONGRESSO : CO-4-3 
PYCNOGENOL® - UM ADJUVANTE NA TERAPÊUTICA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL? 
Tema : Terapêutica 
 
Maria Goreti Siva, Rosa Santos 
(Centro Hospitalar de São João, Porto) 
 
 
Introdução: Estudos clínicos têm demonstrado que o Pycnogenol® - extrato da casca do pinheiro marítimo francês 
(Pinus pinaster) -, pode auxiliar na melhoria da pressão arterial em indivíduos com hipertensão moderada, bem 
como reduzir a dose da terapêutica anti-hipertensora.  
 
Objetivo: Realizar uma revisão da literatura quanto ao efeito do Pycnogenol (Pinus pinaster) no tratamento não 
farmacológico da Hipertensão Arterial.  
 
Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Pubmed, Cochrane Libary e ClinicalTrials.gov. 
Foram incluídos estudos randomizados e de revisão que avaliaram a eficácia do Pycnogenol em adultos com 
Hipertensão Arterial (HTA). Os termos utilizados foram: “pycnogenol”, “hypertension” e “high blood pressure”.  
 
Resultados: Evidências clínicas mostram que a suplementação com 100-150 mg/dia de Pycnogenol durante 8 a 12 
semanas em indivíduos a realizar terapêutica anti-hipertensora, leva à redução das doses da medicação em quase 
metade dos doentes. Em indivíduos com alterações da função renal, a associação do Pycnogenol ao tratamento 
farmacológico demonstra efeito sinérgico na diminuição da pressão arterial e ainda melhoria na função renal quando 
comparado com a terapêutica farmacológica isolada. Provoca uma diminuição significativa na Pressão Arterial 
Sistólica (PAS) de -6 mmHg (p <0,05), em indivíduos com hipertensão moderada sem terapêutica farmacológica, a 
tomar de 200 mg/dia de Pycnogenol.  
 
Conclusão: Caracterizado pela sua elevada capacidade antioxidante e anti-flamatória, o Pycnogenol parece oferecer 
benefícios adicionais na redução da HTA, quando utilizado como adjuvante na terapêutica farmacológica.  
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ID RESUMO : 27 
ID CONGRESSO : CO-4-4 
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO: HIPERTENSÃO ARTERIAL E DISFUNÇÃO ERÉTIL - CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES 
SEGUIDOS NUMA USF 
Tema : Epidemiologia 
 
Ana Raquel Oliveira, Rosa de Pinho, Mariana Bessa, Bruna Tavares, Henrique Santos 
(USF Vale do Vouga) 
 
 
Objetivos: A disfunção erétil afeta cerca de 13% portugueses. Nesta Unidade de Saúde Familiar (USF), contam-se 60 
utentes (0,5%) com o diagnóstico codificado de Impotência (Y07), uma prevalência muito inferior à esperada 
segundo a literatura. Os antihipertensores têm sido caracterizados quanto ao seu efeito positivo, negativo ou neutro 
na disfunção erétil. Este estudo pretende avaliar a prevalência da disfunção erétil entre os utentes hipertensos 
seguidos nesta USF.  
 
Métodos: Estudo observacional, transversal e descritivo. Serão incluídos os utentes do sexo masculino com 
diagnóstico de hipertensão arterial sem/com complicações (K86/K87) seguidos na USF nos últimos 12 meses, com 
idade entre os 18 e os 75 anos, heterossexuais e com nacionalidade portuguesa. Serão excluídos os utentes com 
patologia urológica; patologia psiquiátrica ou terapêutica psiquiátrica; utilizadores de inibidores da fosfodiasterase-5 
e os utentes analfabetos. Será aplicado o Índice Internacional de Função Eréctil-5, um auto-questionário composto 
por 5 itens tipo Likert de cinco pontos, pontuando entre 5 a 25 pontos, de acordo com um funcionamento sexual 
fraco ou forte respetivamente; traduzido e validado para português. Os dados recolhidos, após consentimento 
informado, serão codificados alfanumericamente e analisados através do software Microsoft Excel 2010TM. As 
variáveis a analisar serão a idade, o índice de massa corporal, as comorbilidades (diabetes mellitus, cardiopatia 
isquémica/angina estável; insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular; dislipidemia, hiperuricemia); os hábitos 
tabágicos; o risco cardiovascular (fatores de risco cardiovascular e lesão de órgão-alvo); a pressão arterial e 
hemoglobina glicada (se aplicável) na última consulta e a(s) classe(s) terapêutica(s) em utilização.  
 
Conclusão: A avaliação da disfunção erétil é essencial para uma melhor prestação de cuidados de saúde, maior 
qualidade de vida do doente e maior adesão às terapêuticas propostas. 
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ID RESUMO : 36 
ID CONGRESSO : CO-4-5 
CASUÍSTICA DE UM ANO DE CONSULTA DE HIPERTENSÃO NUM FICHEIRO DE UMA USF NO CENTRO DE PORTUGAL 
Tema : Investigação Fundamental & Medicina Translaccional 
 
Joel Gomes, Joana Gonçalves 
(USF Condeixa) 
 
 
Introdução: a Hipertensão Arterial (HTA) é uma condição com uma prevalência crescente, afetando cerca de um 
quarto da população adulta e com predomínio nos países desenvolvidos. É também um reconhecido fator de risco 
modificável de morbimortalidade cardio-, reno- e cerebrovascular. Assim, torna-se imperioso o controlo da doença e 
dos fatores de risco cardiovasculares (FRCV) que lhe estão associados, os quais potenciam o desenvolvimento das 
complicações que lhe estão inerentes.  
 
Objetivos: caraterizar a população hipertensa de uma lista de utentes de uma USF da Região Centro de Portugal e 
apresentar os principais dados estatísticos referentes à casuística de um ano de atividade da consulta de HTA.  
 
Métodos: fez-se uma análise observacional e retrospetiva de todos os doentes seguidos nesta consulta entre 1 de 
setembro de 2016 e 31 de agosto de 2017. Os dados foram recolhidos por consulta da ficha do doente hipertenso, 
disponível no programa informático SClínico® e processados no Microsoft Excel 2016® e SPSS® 20.0.  
 
Resultados: obtiveram-se 411 consultas de 239 doentes hipertensos, permitindo estimar uma prevalência de HTA de 
23,6% entre a população adulta da lista de utentes. Verificou-se que a HTA era mais prevalente em mulheres (54,4%) 
e mais de metade (56,6%) dos doentes tinham idade ≥65 anos, com uma média de 72,3 anos. A duração média de 
diagnóstico foi de 8,3 anos. Os FRCV mais prevalentes foram as alterações ponderais, com o excesso de peso (45,2%) 
e a obesidade (38,5%) a estarem presentes em 83,7% dos hipertensos. O perímetro abdominal estava aumentado 
em 81,3% dos casos. A dislipidemia (44,8%), a diabetes mellitus (28%) e o tabagismo (7,1%) constituíram os restantes 
FRCV estudados. Das complicações, a mais frequente era subclínica e dizia respeito à microalbuminúria (12,8%), 
maioritariamente em doentes que apresentavam concomitantemente diabetes. As consequências cardiovasculares 
mais comuns foram a insuficiência cardíaca (4,2%), os eventos cerebrovasculares (4,0%) e a nefropatia (2,5%). A 
maioria encontrava-se sob terapêutica dupla (45,6%) e 13,4% apresentava hipertensão resistente. A classe 
terapêutica mais usada foi os diuréticos, seguida dos antagonistas do cálcio e dos inibidores do sistema renina-
angiotensina-aldosterona. O controlo da HTA foi atingido em 70% dos doentes.  
 
Discussão: este estudo corroborou a tese de que a HTA se encontra frequentemente associada a outros FRCV que, 
juntos, potenciam exponencialmente o RCV, pelo que é necessário incentivar a aplicação de medidas preventivas e 
terapêuticas direcionadas, tendo em vista a redução do RCV global e das complicações associadas à HTA. 
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ID RESUMO : 5 
ID CONGRESSO : PO-1-1 
CO-EXISTÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DISFUNÇÃO CARDÍACA - DADOS DE UMA CONSULTA DE 
HIPERTENSÃO 
Tema : Epidemiologia 
 
Joana Cabeleira dos Santos, Jesennia Mata, Dilorom Alimova 
(Hospital Distrital de Santarém - Serviço de Medicina IV) 
 
 
Introdução: A hipertrofia ventricular esquerda (H.V.E.) é uma complicação frequente da hipertensão arterial (H.T.A.). 
Factores como a idade, a etnia, a obesidade, consumo excessivo de sal são largamente reconhecidos pelo seu 
aparecimento. Sabe-se que a presença de H.V.E. é um importante factor de risco para alguns eventos cardíacos e 
marcador de risco para outros, como acidente vascular cerebral e nefropatia. A insuficiência cardíaca é uma 
complicação da H.T.A. A sua instalação deve-se a modificações estruturais do miocárdio durante o estabelecimento 
da H.V.E., que acabam por determinar disfunção diastólica e, eventualmente, disfunção sistólica do ventrículo 
esquerdo.  
 
Objectivo: Identificar e caracterizar os doentes com disfunção cardíaca numa consulta de H.T.A. e risco 
cardiovascular.  
 
Métodos: Foram avaliados os doentes que recorreram a uma consulta de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
durante o período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017. No total foram avaliados 123 doentes com 
hipertensão arterial. Definiu-se disfunção cardíaca como H.V.E., disfunção diastólica ou disfunção sistólica 
diagnosticadas através de ecocardiograma transtorácico com modo M e doppler. A disfunção renal foi definida como 
presença de microalbuminúria > 30 mg/g ou Clearance de Creatinina < 60 mL/min/1.73m2. Disfunção neurológica foi 
definida como Acidente Vascular Cerebral isquémico/hemorrágico ou Acidente Isquémico Transitório prévios. 
 
Resultados: Dos 123 doentes, 62 apresentavam disfunção cardíaca. Dos 62 doentes, 68% apresentaram H.V.E., 37% 
disfunção diastólica e 8% disfunção sistólica. Verificou-se que 37% dos doentes apresentaram concomitantemente 
disfunção renal e 10% disfunção neurológica. Verificou-se ainda que 53% dos doentes apresentavam excesso de 
peso ou obesidade.  
 
Conclusões: A insuficiência cardíaca é uma complicação da HTA com elevada morbilidade e mortalidade e que 
acarreta grandes custos ao doente e ao Serviço Nacional de Saúde, relativamente prevenível. O conveniente 
tratamento da hipertensão previne o desenvolvimento desta complicação. 
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ID RESUMO : 6 
ID CONGRESSO : PO-1-2 
PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL CRÓNICA EM DOENTES QUE FREQUENTAM UMA CONSULTA DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 
Tema : Epidemiologia 
 
Joana Cabeleira dos Santos, Jesennia Mata, Dilorom Alimova 
(Hospital Distrital de Santarém, Serviço de Medicina IV) 
 
 
Introdução: A doença renal crónica (D.R.C.) é um importante problema de saúde pública mundial. Em Portugal, as 
principais etiologias para o aparecimento da mesma são a hipertensão arterial (H.T.A.) e a diabetes mellitus. O 
diagnóstico precoce permite adoptar medidas preventivas que atrasam ou mesmo interrompem a progressão da 
D.R.C. para estágios mais avançados.  
 
Objectivo: Identificar e caracterizar os doentes com D.R.C. seguidos numa consulta de H.T.A. e risco cardiovascular.  
 
Métodos: Foram avaliados os doentes que recorreram a uma consulta de Hipertensão e Risco Cardiovascular 
durante o período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017. No total foram avaliados 123 doentes com 
hipertensão arterial. Definiu-se DRC como taxa de filtração glomerular (T.F.G.) inferior a 60 mL/min/1,73 m2 e/ou 
albuminúria ≥ 30 mg/g. A T.F.G. e a albuminúria foram determinadas quantitivamente em urina de 24 horas. 
Constituiram variáveis independentes: idade, género, pressão arterial, diabetes mellitus, tabagismo e excesso de 
peso/obesidade.  
 
Resultados: A prevalência de D.R.C. foi de 24,39%, enquanto T.F.G. < 60 mL/min/1,73 m2 ocorreu em 17,07% e 
albuminúria em 22,76% da amostra. A análise identificou associação significativa entre idade ≥ 60 anos, Índice de 
Massa Corporal ≥ 25 e T.F.G. < 60 mL/min/1,73 m2.  
 
Conclusão: A alta prevalência de H.T.A. na população portuguesa aliada a uma maior sobrevida dos pacientes levam 
a que haja um maior número de doentes com D.R.C. É imperativo que os doentes com D.R.C. em fases iniciais sejam 
identificados precocemente de forma a evitar a progressão da mesma. 
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ID RESUMO : 7 
ID CONGRESSO : PO-1-3 
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO NUMA POPULAÇÃO DE DOENTES QUE 
FREQUENTAM UMA CONSULTA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Tema : Epidemiologia 
 
Joana Cabeleira dos Santos, Jesennia Mata, Dilorom Alimova 
(Hospital Distrital de Santarém - Serviço de Medicina IV) 
 
 
Introdução: O síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma entidade muito prevalente mas ainda sub-
diagnosticada. Está intimamente relacionada com o síndrome metabólico. O SAOS carateriza-se por episódios 
recorrentes de cessação do fluxo aéreo decorrente do colapso inspiratório das vias aéreas durante o sono, com 
consequente queda nos níveis de saturação arterial de oxigénio. As alterações metabólicas e hemodinâmicas 
decorrentes deste fenómeno predispõem ao desenvolvimento de hipertensão arterial, aterosclerose e eventos 
cardiovasculares. A escala de sonolência de Epworth (ESE) é um instrumento simples e validado que permite avaliar 
a sonolência diurna no contexto clínico de distúrbios do sono. Os doentes com hipertensão arterial (HTA) e 
obesidade constituem um grupo com maior risco de apresentar SAOS.  
 
Objectivo: Identificar doentes com obesidade e SAOS numa consulta de HTA e avaliar o perfil tensional após 
instituição de Ventilação por Pressão Positiva Contínua (CPAP).  
 
Método: Foram avaliados os doentes que recorreram a uma consulta de Hipertensão e Risco Cardiovascular durante 
o período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017. No total foram avaliados 123 doentes com hipertensão 
arterial. Foram excluídos os doentes com patologia pulmonar, neurológica ou insónia prévias. Destes, 95 
apresentavam obesidade (IMC>30). Dos 95 doentes com HTA e obesidade, 75 doentes pontuaram mais de 11 pontos 
na ESE.  
 
Resultados: A polissonografia nocturna confirmou o diagnóstico de SAOS em 60% da população com HTA e 
obesidade e em 46% da população com HTA. Todos os doentes realizaram Monitorização Ambulatória da Pressão 
Arterial (MAPA) antes de se instituir ventiloterapia. Verificou-se que a Pressão arterial não estava totalmente 
controlada. 8 semanas após início de CPAP repetiu-se novamente MAPA e verificou-se que os valores de pressão 
arterial normalizaram (P<0.001).  
 
Conclusão: O SAOS é uma entidade ainda sub-diagnosticada. O seu diagnóstico e tratamento permitem um melhor 
controlo do perfil hemodinâmico e metabólico do doente, como ainda permitem uma diminuição no risco de vir a 
ter um evento cardiovascular. 
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ID RESUMO : 10 
ID CONGRESSO : PO-1-4 
HTA, β-BLOQUEANTES E DISFUNÇÃO ERÉTIL. 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Ana Maria Pinto, Rui Marques 
(Centro Hospitalar Tondela Viseu) 
 
 
Objetivos: Caracterizar a população com DE (disfunção eréctil), relativamente aos fatores de risco cardio-vascular: 
HTA (Hipertensão arterial), Diabetes e Dislipidemia. Avaliar as opções terapêuticas no tratamento da HTA, em 
termos de classes farmacológicas. Na classe terapêutica dos β-bloqueantes, avaliar a indicação terapêutica que 
motivou a sua utilização, bem como a opção entre cardioseletivos e não cardioseletivos. Elaboração de 
recomendações para melhoria desta consulta integrada.  
 
Métodos: Avaliação dos doentes da consulta integrada de sexologia durante o ano 2016, consultando a base de 
dados do ALERT e SClinic. Foram selecionados todos os doentes com DE, tendo sido consultado o registo das 
consultas de Urologia e Psiquiatria.  
 
Resultados: 135 doentes acompanhados na consulta de sexologia, no ano 2016, por DE. A média de idades foi de 
59,65 anos (±11,089), sendo a idade máxima de 83 anos e a mínima de 23 anos. 29 doentes (21,48%) com idade 
inferior ou igual a 50 anos. Do total de doentes, 71 doentes (52.59%) apresentavam HTA. Destes, 8 doentes (11,27%) 
faziam β-bloqueadores, 6 dos quais cardioselectivos. 21 doentes (29,58%) faziam IECA. 16 doentes (22,54%) faziam 
diuréticos. 4 doentes (5,63%) faziam associações de IECA+diurético. 8 doentes (11,27%), faziam ARA+diurético. 15 
doentes (21,13%) faziam BCC. 8 doentes (11,27%), faziam IECA + BCC e 5 doentes (7.04%) faziam ARA+BCC.  
 
Conclusão: A prevalência de HTA em doentes com DE é elevada (52.6%). Existe em grande número de doentes a 
fazer diurético, bem como IECAs e β-bloqueadores, sendo estas, opções terapêuticas a evitar. Mais estudos são 
necessários para demonstrar a associação entre disfunção erétil e o uso de β-bloqueadores. Dos doentes medicados 
com β-bloqueadores, o Nebivolol foi opção apenas em 3 dos 8 doentes β-bloqueados. Pela sua atividade 
simpáticomimética intrínseca, o Nebivolol está relacionado com a melhoria na função erétil, pelo que este trabalho 
alerta, assim, para a utilização preferencial deste fármaco em relação aos restantes do mesmo grupo terapêutico. 
Propõe-se a integração de um médico especialista na avaliação do risco cardio-vascular, na consulta de sexologia, 
com vista a otimizar a terapêutica anti-hipertensora destes doentes, tendo em conta efeitos adversos dos fármacos. 
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ID RESUMO : 15 
ID CONGRESSO : PO-1-5 
CARACTERIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Rita Portugal, Raquel Fernandes Moura 
(USF Pinhal do Rei) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um fator de risco cardiovascular (RCV) cuja concomitância com outros 
fatores de risco aumenta consideravelmente o RCV global. Este facto, associado à sua elevada prevalência, torna 
urgente a criação de novas estratégias de controlo que passam obrigatoriamente pela melhor compreensão da 
doença.  
 
Objetivo e métodos: estudar a população de hipertensos de uma unidade de saúde familiar (USF) caraterizando os 
utentes vigiados em consulta de seguimento nomeadamente nas suas patologias, terapêutica e fatores de risco 
associados. Foi realizado um estudo retrospetivo de uma amostra não randomizada, composta pelos utentes 
hipertensos (K86 e K87) seguidos no ano de 2016 (n=2384) na USF. A recolha de dados foi realizada através do 
programa informático do SClinico e Mimuf@.  
 
Resultados: a prevalência estimada de HTA foi de 36%. Verificou-se que a HTA era mais prevalente em mulheres 
(55%) e numa idade superior ou igual a 65 anos (63%). Na amostra, 93% dos doentes encontravam-se medicados 
com terapêutica hipotensora. A maioria estava medicada com dois fármacos ou mais (78%), sendo as duas classes 
mais prescritas os bloqueadores da renina-angiotensina e os diuréticos. A obesidade estava presente em 25% dos 
hipertensos, sendo a prevalência de dislipidemia de 67% e de diabetes 28%. Nas patologias associadas à HTA, 
codificaram-se 189 utentes com acidente vascular cerebral (K90)/Doença cerebral vascular (K91), 94 com 
insuficiência cardíaca (K77) e 55 com enfarte agudo do miocárdio (K75).  
 
Conclusões: a hipertensão e outros fatores de risco metabólicos associados, potenciam o aumento do RCV. Este 
estudo permitiu aumentar o conhecimento sobre os utentes seguidos em consulta de HTA e concluir que ainda há 
um longo caminho a percorrer para um correto controlo desta patologia crónica e a sua prevenção. 
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ID RESUMO : 16 
ID CONGRESSO : PO-1-6 
FIBRILHAÇÃO AURICULAR NUMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Raquel Fernandes Moura, Rita Portugal 
(USF Pinhal do Rei) 
 
 
Introdução: a fibrilhação/flutter auricular (FA) é a arritmia mais frequente, aumentando em prevalência à medida 
que a idade avança. A estratificação do risco tromboembólico (RTE) é crítica na avaliação do doente com FA. A 
anticoagulação oral (ACO) diminui o risco de acidentes vasculares (AV), no entanto está associada a um aumento do 
risco hemorrágico, criando a necessidade de novos ACO mais seguros.  
 
Objectivos: caraterizar a população de utentes de uma USF, durante o período de um ano, com o diagnóstico de FA, 
no que se refere ao RTE, hemorrágico e de queda e terapêutica de ambulatório.  
 
Métodos: estudo observacional retrospetivo baseado na análise dos processos clínicos de utentes de uma USF, com 
diagnóstico de FA, durante 12 meses. Preenchimento de formulários criados em GoogleDocs; utilização das 
ferramentas CHA2DS2VASc, HAS-BLED e objetivação do risco de queda através da Escala de Morse (EM) para 
determinação da indicação para anticoagulação; Construção de uma base de dados em Excel e análise estatística 
apropriada.  
 
Resultados: dos 140 utentes inscritos na USF com diagnóstico de FA, todos tinham CHA2DS2VASc ≥1. 51% dos 
doentes com FA tinham risco elevado de hemorragia (HAS-BLED≥3) e 29% tinham risco elevado de queda (EM≥45). 
71% dos utentes estavam sob medicação anti-trombótica: 8% apenas antiagregados, 2% anticoagulados e 
antiagregados e 90% só anticoagulados. Dos 99 utentes sob anticoagulação, 47% estão medicados com os novos 
ACO. Os principais motivos para a não anticoagulação foram: risco de queda em 27%, e outros em 18%. Em 55% dos 
utentes não foi indicada a causa de não anticoagulação.  
 
Conclusão: apesar da forte evidência em favor dos ACO para prevenção de AV, estes ainda são subutilizados nos 
doentes com idade avançada, estando sobrevalorizado o risco hemorrágico e de quedas quando comparado com o 
respectivo score HAS-BLED e EM. Os novos ACO, sendo mais seguros e mais eficazes na redução de AV, têm uma 
presença crescente na prática clínica. 
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ID RESUMO : 24 
ID CONGRESSO : PO-1-7 
DOENÇA VASCULAR ASSINTOMÁTICA - UM CASO CLÍNICO 
Tema : Coração & Vasos 
 
Sofia Lages Fernandes, Joana Ressurreição, Ricardo Araújo, Raquel Ferreira, Isabel Rebelo de Andrade 
(USF Descobertas) 
 
 
Resumo : Utente do sexo masculino, 65 anos de idade, fumador (30 UMA) e antecedentes de alcoolismo e de 
pancreatite alcoólica em 1994, abstinente desde essa altura. Tem hipercolesterolémia não medicada. O pai teve AVC 
e EAM aos 61 anos de idade e os dois irmãos têm hipertensão e dislipidemia.  
 
Utente não frequentador da USF onde está inscrito, apesar de múltiplas convocatórias. Em aparente estado de 
saúde até que em Maio de 2016 numa consulta de medicina do trabalho é diagnosticada urgência hipertensiva (PA 
218/105 mmHg) com sopro arterial abdominal, sendo referenciado ao serviço de urgência. Neste, mantém-se 
assintomático e após avaliação e realização de análises e de ECG sem alterações relevantes, é medicado com 
enalapril 5 mg 2id e encaminhado para o médico assistente.  
 
Na consulta de MGF o utente reporta claudicação intermitente, sem outras queixas, e traz resultados das análises da 
medicina do trabalho que revelam colesterol total 310 mg/dL. Ao exame objetivo PA 140/90 mmHg IMC 23,49 kg/m2 
e na auscultação carotídea sopro à direita e sopro abdominal no mesogastro, sem outras alterações. Acrescenta-se 
atorvastatina 40 mg id à terapêutica anti-hipertensora e solicita-se medição e registo da pressão arterial em 
ambulatório, perfil lipidico completo, ecocardiograma, ecografia abdominal, ecodoppler dos membros inferiores e 
dos vasos do pescoço.  
 
Dos exames realizados, destaca-se estenose da artéria carótida direita primitiva superior a 95% e estenose da artéria 
carótida esquerda primitiva de 55%. Passado oito dias é submetido a intervenção cirúrgica à carótida direita, 
ajustada a terapêutica anti-hipertensora e acrescentada dupla antiagregação com aspirina 150 mg id e clopidogrel 75 
mg id. O utente mantém seguimento em consulta de cirurgia vascular e é de novo intervencionado em Outubro de 
2017 por agravamento da estenose carotídea à esquerda.  
 
Este caso clínico alerta para a necessidade do seguimento regular dos utentes para identificação e controlo dos 
fatores de risco cardiovasculares e diagnóstico precoce das suas complicações. Reflete também a necessidade da 
avaliação clínica dos utentes, mesmo assintomáticos, para a doença vascular silenciosa. 
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ID RESUMO : 61 
ID CONGRESSO : PO-1-8 
PERFIL DO HIPERTENSO NUMA CONSULTA HOSPITALAR DE DIABETES MELLITUS 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Rafaela Passos, Alexandra Esteves, Joana Urbano, Paula Felgueiras, Diana Guerra, Carmélia Rodrigues 
(Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)) 
 
 
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) e a Diabetes Mellitus (DM) são um problema de saúde pública. A HTA é 
comum nos doentes com DM, com uma prevalência que depende da idade, tipo de diabetes e presença ou não de 
lesão de órgão alvo, nomeadamente doença renal. Os doentes com DM tipo 2 têm um risco 2 a 4 vezes maior de 
mortalidade por doença cardiovascular (DCV) comparativamente aos não diabéticos, sendo a DCV responsável por 
70% da mortalidade nos doentes com esta patologia. O United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
demonstrou a importância da redução da hemoglobina glicada (HbA1c), no entanto, na prevenção dos eventos 
macrovasculares o controlo da HTA e da dislipidemia têm um impacto mais robusto. Os autores pretendem através 
deste trabalho de revisão caracterizar um grupo de doentes diabéticos e hipertensos seguidos em consulta 
hospitalar.  
 
Métodos: Avaliação de um grupo de 1000 doentes diabéticos seguidos em consulta hospitalar. Deste grupo foram 
excluídos os que não tinham diagnóstico de HTA. O grupo de doentes hipertensos foi caracterizado, tendo-se 
avaliado o seguinte: dados antropométricos e de caracterização geral; HbA1C; presença de lesão de órgão alvo, 
nomeadamente microalbuminúria; grau de HTA; terapêutica em curso; avaliação com MAPA e comorbilidades. A 
HTA é um fator de risco modificável de complicações micro e macrovasculares no doente diabético. Vários estudos 
demonstraram que o controlo tensional tem elevado impacto na prevenção de DCV. A DM é um fator de risco 
independente para DCV, sendo que a HTA e a dislipidemia são fatores concorrentes de modulação de eventos 
macrovasculares. A terapêutica deve ser individualizada tendo em conta as comorbilidades do doente e com o 
objetivo de redução de eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca ou progressão de lesão de órgão alvo.  
 
Bibliografia: - A. J. Hayes; J. Leal; A. M. Gray; R. R. Holman; P. M. Clarke; UKPDS Outcomes Model 2: a new version of 
a model to simulate lifetime health outcomes of patients with type 2 diabetes mellitus using data from the 30 year 
United Kingdom Prospective Diabetes Study: UKPDS 82;Diabetologia,September 2013, Volume 56, Issue 9, pp 1925–
1933; -Carole A. Cull, Christine C. Jensen, Ravi Retnakaran and Rury R. Holman; Impact of the Metabolic Syndrome 
on Macrovascular and Microvascular Outcomes in Type 2 Diabetes Mellitus. UKPDS 78; Circulation 2007;116:2119-
2126 - Zoungas S, Arima H, Gerstein HC, Holman RR, Woodward M, Reaven P, Hayward RA, Craven T, Coleman RL, 
Chalmers J; Collaborators on Trials of Lowering Glucose (CONTROL) group; Effects of intensive glucose control on 
microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis of individual participant data from 
randomised controlled trials; Lancet Diabetes Endocrinol. 2017, Epub:29-Mar-2017 
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ID RESUMO : 30 
ID CONGRESSO : PO-2-1 
EXCESSO DE PESO – O INIMIGO CONHECIDO, MAS ESQUECIDO 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Carlos Manuel Ramos Albuquerque, Bernardete Machado, Sofia Rosas de Araújo, Maria João Sousa, João Vinagre, 
Luís Albuquerque 
(USF Infante D. Henrique) 
 
 
Introdução: O excesso de peso, que inclui a pré-obesidade e a obesidade, é provavelmente o principal problema de 
saúde pública atual. De particular importância é a sua associação ao risco acrescido de múltiplas comorbilidades, 
onde se inclui a hipertensão arterial (HTA) e a diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  
 
Objetivo e metodologia: Determinar a prevalência de doentes com excesso de peso na população de diabéticos e 
hipertensos seguidos numa unidade de saúde familiar (USF) e aferir a possível relação com o nível de controlo 
metabólico. A avaliação do peso foi baseada no índice de massa corporal (IMC): Peso normal 18.5 – 24.9 e Excesso 
de peso > 25 [Pré-obesidade 25 – 29.9 e Obesidade > 30 (Classe 1: 30 – 34.9; Classe 2: 35 – 39.9; Classe 3: >40)]. A 
informação clínica foi obtida pela consulta dos processos clínicos (MedicineOne®) e o tratamento estatístico feito 
pelo SPSS® versão 17.  
 
Resultados: A população em estudo é constituída por 401 doentes (todos os indivíduos simultaneamente diabéticos 
e hipertensos seguidos na USF). Globalmente obteve-se um IMC médio de 30.6 (Classe 1 de Obesidade) com um IMC 
mínimo de 20.6 e um IMC máximo de 54.6. Apenas 41 indivíduos (10.2%) têm peso normal, sendo que os restantes 
360 indivíduos (89.8%) apresentam excesso de peso [155 (38.7%) pré-obesos e 205 (51.1%) obesos]. Considerando 
os dados da última consulta, cerca de metade dos doentes (n=193) apresentava valores de tensão arterial (TA) 
elevados e 125 doentes (31.2%) apresentavam valor de hemoglobina glicada (HbA1c) acima do desejável (>7mg/dl). 
Para ambos os parâmetros não foi possível encontrar associação estatisticamente significativa entre o grau de 
excesso de peso/obesidade e o nível de controlo/descontrolo metabólico.  
 
Discussão e conclusão: Considerando tratar-se globalmente de doentes polimedicados, com várias classes de anti-
hipertensores e hipoglicemiantes, seria desejável um melhor controlo metabólico que aquele apresentado (cerca de 
metade dos doentes com TA e um terço dos doentes com HbA1c fora dos alvos). A este descontrolo não será alheio 
o facto de 9 em cada 10 doentes apresentarem excesso de peso. Este é, sem dúvida, um dos principais fatores de 
risco e, simultaneamente, um dificultador do adequado controlo metabólico. Ainda assim, a real valorização deste 
parâmetro não parece estar interiorizada quer pelos profissionais de saúde quer pelos doentes. Só assim é 
compreensível que apenas 1 em cada 10 doentes hipertensos e diabéticos com seguimento trimestral em consulta 
específica na USF consigam apresentar um peso normal. 
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CONTROLO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NUMA POPULAÇÃO DE HIPERTENSOS: HÁ DIFERENÇA 
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Inês Grácio de Almeida, Filomena Carneiro, Joana Chin, Fátima Campante 
(C.H.Barreiro-Montijo) 
 
 
Introdução: A Sociedade Europeia de Cardiologia (SEC) estabeleceu em 2016 um conjunto de valores alvo, 
representativos do controlo de alguns fatores de risco cardiovascular, com o objetivo de eliminar ou, pelo menos, 
reduzir o impacto da doença cardiovascular e incapacidades inerentes.  
 
Objetivos: Avaliação do atingimento dos alvos propostos numa população de doentes hipertensos em tratamento 
seguidos em consulta hospitalar especializada.  
 
Material e métodos: Análise retrospetiva dos dados de doentes seguidos em consulta de hipertensão arterial e risco 
cardiovascular (RCV) entre Janeiro e Setembro de 2017. Avaliação das variáveis índice de massa corporal (IMC), 
hemoglobina glicada (HbA1c) e perfil lipídico, e verificação do atingimento dos alvos propostos pela SEC em doentes 
com perfil de RCV elevado e muito elevado. Testada associação entre o controlo dos fatores de risco avaliados e 
género.  
 
Resultados: Admitidos 137 doentes, idade média 64.1 ± 14 anos, 53.3% do género feminino. As comorbilidades 
associadas mais prevalentes foram dislipidemia (70.8%), diabetes mellitus e hiperuricemia (ambas em 24.1%). Foi 
comparado perfil lipídico entre géneros, não foi encontrada evidência de diferenças significativas. O valor médio de 
colesterol total no género masculino versus (vs) feminino foi 174.98 vs 188.10 mg/dl (p 0.08). Relativamente à 
avaliação do colesterol LDL, obteve-se um valor mediano de 99.5 mg/dl no género masculino e 102.59 mg/dl no 
género feminino (p 0.66). 44.2% dos elementos do género feminino com RCV elevado atingiram o valor alvo de 
colesterol LDL, enquanto apenas 15.4% das mulheres com RCV muito elevado atingiu um valor <70 mg/dl. No género 
masculino, 48.9% dos elementos de elevado RCV atingiu o valor alvo, enquanto nenhum de RCV muito elevado 
atingiu o alvo propostos. A mediana do valor de colesterol HDL foi 44 mg/dl no género masculino (valor alvo > 
40mg/dl atingido em 38.3%) e 50 mg/dl no género feminino (valor alvo > 45mg/dl atingido em 47.1%) (p 0.04). O 
valor pretendido de triglicéridos deve ser inferior a 150mg/dl, obtido em 80% dos homens e 77.9% das mulheres, 
tendo sido o valor mediano no género masculino vs feminino 94 vs 102 mg/dl (p 0.59). No que respeita ao controlo 
da diabetes mellitus, este foi conseguido em 92.3% dos homens e 87.5% das mulheres, não diferindo 
significativamente entre géneros: valor mediano no género masculino 5.7 vs 5.8% (p 0.23). O IMC mostrou ser o 
fator de risco de maior difícil controlo, verificando-se que apenas 17.3% da amostra se encontrava dentro dos 
valores alvo (20-25 Kg/m2), sendo os valores médios semelhantes entre géneros: 29.93 Kg/m2 no género masculino 
vs 29.76 Kg/m2 no género feminino (p 0.71). No género masculino, 16.7% dos elementos tinham um IMC dentro do 
alvo, 44.4% apresentavam excesso de peso, 19.4% obesidade grau 1, 11.1% obesidade grau 2 e 8.3% obesidade grau 
3. No género feminino, 17.9% encontrava-se dentro do IMC estipulado, 35.9% excesso de peso, 30.8% obesidade 
grau 1, 12.8% obesidade grau 2 e 2.6% obesidade grau 3.  
 
Conclusão: Neste estudo o controlo de fatores de risco cardiovascular foi semelhante entre géneros. Conclui-se 
ainda que, apesar dos fatores de risco dependentes de terapêutica farmacológica estarem bem controlados, existe 
ainda uma grande margem para intervenção no que respeita ao controlo dietético e estilos de vida. 
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3-Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital Pulido Valente) 
 
 
Resumo : Cardiovascular diseases (CVDs) are the top cause of death universally. Each year they account for 3.9 
million deaths in Europe, over 1.8 million deaths in the European Union (EU) and 35000 deaths in Portugal, the latter 
contributing to a third of all mortality in Portugal. For survivors, secondary prevention of chronic CVDs can be 
achieved through exercise- based cardiac rehabilitation (CR). The European Society of Cardiology defines cardiac 
rehabilitation (CR) as a “multi-factorial and comprehensive intervention in secondary prevention, designed to limit 
the physiological and psychological effects of cardiovascular disease, manage symptoms, and reduce the risk of 
future cardiovascular events”.  
 
CR encircles a supervised program incorporating patient assessment control, exercise training, nutritional 
counselling, risk factor modification, health education, psychosocial management and vocational advice. CR 
programs have three phases: inpatient enrollment, a supervised outpatient program and individual maintenance. 
Current guidelines indicates its use after acute coronary syndrome, percutaneous coronary intervention (PCI), valve 
surgery, coronary artery bypass grafting (CABG), chronic stable heart failure with reduced ejection(HFrEF) and post 
transplantation. Vast studies have been done over the past decades on the benefits of CR which include 
improvement in lipid and blood pressure profiles, reduction in waistline circumference and improvement in insulin 
resistance.  
 
A meta-analysis of 15 studies with 19,325 subjects reported that CR decreased the prevalence of metabolic 
syndromes (MetS) by 25% and had protective role on all components of MetS, including waist circumference (−2.25 
cm), LDL-C (−11.93 mg/dL), HDL-C (+2.13 mg/dL), fasting glucose (−6.42 mg/dL), and systolic (−6.2 mm Hg) and 
diastolic (−2.53 mm Hg) blood pressure). Other CR benefits on cardiovascular physiology are the improvement in 
autonomic tone, reversing cardiac remodeling as well as positively modifying metabolism and systemic oxygen 
transport. Improvements in depression have also been demonstrated. In a study carried out in 2011 on exercise 
training and depression in patients with heart failure, completion of the program was associated with a 40% 
decrease in the presence of depression. The role of CR for the improvement of quality of life is associated in 
restoring functional capacity relating to both physical capacity and cognitive function.  
 
Major dimensional studies of health related quality of life (HRQoL) on post-MI and post-CABG patients have reported 
CR to enhance HRQoL scores. In the context of decreasing mortality, a recent Cochrane review and meta- analysis of 
63 random controlled trials (RCTs), including 14486 coronary heart disease patients revealed that CR was associated 
with an absolute risk reduction for CVD mortality from 10.4% to 7.6%. A 2016 Cochrane review also reported a 
reduced risk of hospital admissions with CR reducing risk of hospitalization from 30.7% to 26.1%. Despite strong 
supporting evidence, referrals and adherence to the program have been underutilized due to language barrier, 
distance from home, lack of knowledge of programs in the area, lack of understanding of the advantages of CR, lack 
of standardized referral forms and perceived poor program quality.  
 
In Portugal between 2007 and 2014, although the number of patients admitted to CR programs as well as number of 
CR centers rose considerably (683 to 1927 and 16 to 23 respectively), Portugal remains below the European average 
in CR. This review will serve the purpose of recalling the impact of CR as secondary prevention in CVDs and to 
emphasize its paramountcy to the health care community. 
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PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS COM RISCO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
MODERADA OU GRAVE NÃO DIAGNOSTICADA QUE TÊM SEGUIMENTO REGULAR NUMA UNIDADE DE SAÚDE 
FAMILIAR 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Jaime Pimenta Ribeiro, Adão Araújo, Isabel Maria Borges 
(USF Corgo - ACeS Marão e Douro Norte) 
 
 
Introdução: A apneia obstrutiva do sono (AOS) é umas das principais etiologias da hipertensão arterial (HTA) 
secundária e/ou resistente e o seu fator de risco major é a obesidade; a sua prevalência em Portugal está pouco 
estudada, estimando-se, porém, que seja elevada, dada a elevada prevalência de obesidade e comparando com a 
prevalência estimada em Espanha, e que se encontre subdiagnosticada. Por se tratar de um fator de risco 
modificável, a sua identificação e tratamento pode significar uma importante melhoria na redução do ónus da 
morbimortalidade relacionada com a HTA secundária e/ou resistente e as doenças cérebro-cardiovasculares.  
 
Objetivos: Calcular a prevalência de HTA em indivíduos obesos com risco AOS moderada ou grave não diagnosticada 
que têm seguimento regular numa Unidade de Saúde Familiar (USF) e comparar estes valores com os descritos nos 
estudos nacionais para a população geral e população com AOS diagnosticada.  
 
Métodos: Estudo transversal dos indivíduos adultos obesos com risco de AOS moderada ou grave não diagnosticada, 
identificado através da aplicação do instrumento de rastreio questionário STOP-Bang, que frequentaram as consultas 
de uma USF no período de março a junho de 2017. Recolheram-se dados sociodemográficos e clínicos por 
entrevistas estruturadas e consulta do processo clínico informático. Comparou-se a frequência de HTA com os 
valores da literatura referentes à população geral portuguesa e à população com AOS diagnosticada.  
 
Resultados: Foram selecionados 180 indivíduos (52,8% de doentes do sexo masculino) com idade média de 62,07 ± 
12,02 anos e com IMC médio de 33,58 ± 3,47 kg/m2. A prevalência de HTA foi de 82,8% (80% no sexo masculino e 
85,9% no sexo feminino), sendo significativamente superior aos valores da literatura para a população geral 
portuguesa (29,1% a 42,2%) e para a população com AOS diagnosticada (75,9%).  
 
Conclusões: A prevalência de HTA nos doentes obesos com risco de AOS moderada ou grave não diagnosticada que 
frequentaram a USF foi muito superior à descrita para a população geral e superior, mas mais próxima, à da 
população com AOS diagnosticada, o que se pode justificar, em parte, pelo facto de a AOS representar uma das mais 
importantes causas de HTA secundária. A AOS deve ser tida em conta e investigada em doentes com obesidade e 
HTA, especialmente nos casos de HTA resistente. 
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Hugo José Barbosa Cordeiro (1), Sofia Florim (2), Rosário Mendonça e Moura (3), Paulo Pessanha (3)  
(1-USF S. JOÃO DO PORTO, 2-Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 3-USF S. João do Porto) 
 
 
Resumo : Os paragangliomas são tumores neuroendócrinos raros, cujas manifestações clínicas resultam da produção 
excessiva de catecolaminas. Contudo, ao contrário dos feocromocitomas, apresentam maior risco de malignização e 
estão frequentemente associados a síndromes hereditários. De entre os sintomas, a hipertensão arterial sustentada, 
episódica ou paroxística, é o achado mais comum.  
 
No presente caso clínico registam-se igualmente vários episódios de hipotensão, achado comum em paragangliomas 
produtores de dopamina, tumores mais raros e que tendem a apresentar-se com efeito de massa e metastização 
maligna. A exérese cirúrgica é a pedra basilar do tratamento destes tumores mas acompanha-se frequentemente de 
grandes flutuações tensionais intra e pós-operatórias que aumentam o risco de complicações cardiovasculares. 
Apresentamos o caso de uma mulher de 20 anos, com antecedentes de enxaqueca seguida em consulta de 
neurologia, que recorreu ao serviço de urgência com hematúria macroscópica e disúria com dois dias de evolução.  
 
Negava febre, vómitos e sintomas gastrintestinais. Visivelmente desconfortável, pálida e sudorética, com taquicardia 
de 154bpm, febre de 37.9ºC e pressão arterial de 110/65mmHg. Apresentava Murphy renal duvidoso à direita e 
hipersensibilidade nos quadrantes abdominais direitos. O exame abdominal foi subitamente interrompido por 
síncope. Após estabilização, o estudo analítico revelou leucocitose moderada e uma PCR aumentada de 92mg/L. A 
tira-teste urinária era positiva para leucócitos e nitritos. Uma radiografia reno-vesical mostrou ureterohidronefrose 
direita severa, sem cálculos visíveis, e o estudo subsequente por tomografia computorizada evidenciou uma massa 
ovárica volumosa e heterogénea. A doente foi internada para estudo, tendo sido identificadas na urina colónias de 
Klebsiella pneumoniae produtora de beta-lactamases.  
 
Os marcadores tumorais (CA 125, CA 19.9, rácio CA125/CEA, ß-HCG e alfa-fetoproteína) eram negativos. Por 
persistência da ureterohidronefrose condicionada por massa ovárica desconhecida foi decidida a realização de uma 
laparotomia exploradora. A cirurgia foi interrompida precocemente por instabilidade hemodinâmica grave, com 
duas situações de peri-paragem cardiorrespiratória. Colocou-se então a hipótese de um tumor neuroendócrino 
funcional, posteriormente confirmado pelo aumento marcado das metanefrinas plasmáticas e por cintigrafia com 
MIBG-123 que revelou, adicionalmente, uma possível metástase ilíaca. Quando questionada, a doente reportou 
vários episódios de lipotimia e dois episódios recentes de síncope precedidos por fraqueza generalizada, palidez e 
tremores, que atribuía a stress e fadiga, e um aumento na frequência e gravidade das crises de enxaqueca e 
palpitações.  
 
Durante o internamento foi realizado uma MAPA que revelou um perfil não-dipper, com picos não sustentados de 
hipertensão, com correlação fraca com os episódios de enxaqueca, bem como períodos de hipotensão sintomática. 
Foi iniciado bloqueio alfa-adrenérgico, posteriormente complementado com bloqueio-beta. Enquanto aguardava 
nova cirurgia foi realizado um eletrocardiograma e ecocardiograma que não evidenciaram atingimento de órgão-
alvo. A massa foi excisada por laparotomia e o diagnóstico de paraganglioma foi confirmado histologicamente. No 
pós-operatório tardio, os níveis tensionais e de catecolaminas normalizaram. A doente encontra-se de momento a 
aguardar consulta de grupo oncológica e estudo genético familiar. 
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(USF Infante D. Henrique) 
 
 
Introdução: As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte, incapacidade e gastos em saúde, levando a 
que a prevenção primária neste âmbito seja primordial. Devido à sua natureza multifatorial, os fatores intervenientes (genéticos, 
ambientais, dietéticos, metabólicos, hemodinâmicos e inflamatórios) interagem, por vezes, de forma exponencial. Porém, as 
possíveis relações causais entre os diversos elementos patogénicos e a doença aterosclerótica encerram, em si mesmo, um certo 
grau de incerteza que, por definição, são de tipo probabilístico (risco). Assim, todos os utentes entre os 40 e 65 anos devem ser 
incluídos na avaliação do risco cardiovascular (CV). A dislipidemia tem um papel crucial no desenvolvimento da aterosclerose, 
sendo, portanto, um dos aspetos nos quais a prevenção primária se deve focar. Desta forma, nos doentes concomitantemente 
diabéticos e hipertensos, assume-se um risco CV muito alto, dispensando-se o cálculo do risco CV. Nestes doentes, o valor alvo da 
lipoproteína de baixa densidade (LDL) é inferior a 70 mg/dl ou, se não for possível atingir este nível, uma redução do LDL inicial 
igual ou superior a 50%.  
 
Objetivo: Analisar os valores de LDL e a terapêutica antidislipidémica dos hipertensos com diabetes, entre os 40 e os 
65 anos.  
 
Métodos: Estudo observacional, descritivo e transversal. População: utentes, entre os 40 e os 65 anos, seguidos na unidade e 
com, pelo menos, uma consulta efetiva em 2017, com os seguintes códigos na lista de problemas: K87 - Hipertensão com 
complicações ou K86 - Hipertensão sem complicações e T90 - Diabetes não insulino-dependente ou T89 - Diabetes insulino-
dependente. Critérios de exclusão: doentes que, apesar de hipertensos e diabéticos, não apresentam na lista de problemas os 
códigos acima citados; doentes sem uma consulta de seguimento no último ano. Dados colhidos: idade, sexo, valores de LDL das 
últimas análises, das análises executadas à data da introdução do antidislipidémico e fármaco prescrito. Fonte de dados: processo 
clínico MedicineOne®. Análise estatística: Excel2013®.  
 
Resultados: Foram incluídos 160 utentes, com idade média de 58,5 anos, 63,1% do sexo masculino. Vinte e cinco utentes (15,6%) 
apresentam um valor de LDL inferior a 70 mg/dl, dos quais 28% estão medicados com atorvastatina 20 mg e 24% com a 
associação atorvastatina 20mg + ezetimiba 10 mg. Apesar de não terem atingido o valor alvo de LDL, cinco doentes (3,1%) 
apresentaram uma redução de 50% do valor de LDL inicial, estando 40% dos mesmos sob atorvastatina 20 mg. Os restantes 130 
hipertensos com diabetes (81,25%), que não atingiram o alvo terapêutico, apresentam um valor médio de LDL de 106,9 mg/dl, 
com um desvio padrão de +25,9 mg/dl (valor máximo de LDL verificado de 221 mg/dl e mínimo de 71,8mg/dl). Destes utentes, 52 
(32,5%) não têm nenhum antidislipidémico prescrito e os outros 78 utentes (48,75%) encontram-se medicados com: atorvastatina 
10mg (21,8%), 20mg (21,8%) e 40mg (6,4%), sinvastatina 20mg (20,5%), pravastatina 40mg (15,4%), rosuvastatina 5mg (3,8%) e 
10mg (7,7%), lovastatina 20mg (2,6%).  
 
Conclusão: Os doentes hipertensos com diabetes possuem um risco CV muito alto e, como tal, os restantes fatores 
de risco cardiovasculares devem ser controlados eficazmente. Neste estudo verificámos que apenas 30 (18,75%) 
cumprem o valor alvo de LDL. Na grande maioria dos utentes não cumpridores verifica-se a possibilidade real de 
otimização da nossa intervenção, quer na instituição de terapêutica nos utentes não medicados, quer na escalada 
terapêutica nos utentes sub-medicados. O risco elevado associado à dislipidemia não se coaduna com uma atitude 
passiva de tolerância com o atingimento de “valores razoáveis” de LDL, devendo a nossa intervenção ser mais 
agressiva na busca do cumprimento das recomendações clínicas, pois só desta forma a prevenção primária se 
tornará eficaz. 
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HYPERTENSION SELF-MANAGEMENT DIGITAL SYSTEM: CAN DRUG SELF-REPORTING BE TRUSTED? 
Tema : Outros 
 
José Lima Nogueira (1), Luís Nogueira-Silva (2), Nicolas Postel-Vinay (3), Guillaume Bobrie (3) 
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Interna, Centro Hospitalar São João EPE, Porto, Portugal; CINTESIS, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
Portugal, 3-Service d’Hypertension artérielle. Hôpital européen Georges Pompidou. Paris. France) 
 
 
Introduction: e-health technology offers new possibilities for the self-management of home blood pressure 
measurements (HBPM). Hy-Result is a validated published system designed to help users to comply with the HBPM 
protocol and self-interpret their HBPM readings. The algorithm takes in account HBPM readings and patient 
characteristics. The software produces a PDF file with an automatized interpretation of the BP levels and educational 
information in plain language. When the patient inputs his data (including risk factors and comorbidities), he can 
provide his current antihypertensive treatment in a non-mandatory free text field and send his report to the doctor 
or nurse. We assessed the accuracy of the treatment self-reported by system users.  
 
Methods: In this observational, cross-sectional, retrospective study, we included patients consulting in an ESH 
excellence centre who had used the web system and e-mailed their PDF report to the centre. We checked the 
accuracy of the self-reported treatment (number of drug classes, name, dosage, number of daily intakes) against the 
treatment recorded during the consultation.  
 
Results: Ninety four patients (35% females, average age 53,3 years) e-mailed their PDF reports; 10 reports were 
excluded from the analysis because treatment was not self-reported (4) or not recorded during the consultation (6). 
Full concordance on the 4 criteria was 73% for the remaining 84 patients (Table). Errors were mostly related to dose 
and number of drug classes (omissions due to single-pill combinations).  
 
Conclusion: When using Hy-Result, 90/94 (96%) of the patients self-reported their anti-hypertensive treatment in 
the electronic formulary. The number of drug classes, names, doses and daily intakes was perfectly concordant in 73 
% of patients. The highest rate of discordance (13 %) is related to number of drug classes and dose, mostly due to 
single-pill combinations. The majority of patients using the Hy-Result system e-mailed reliable information about 
their treatment. Patient empowerment for telemonitoring web based service is promising. 
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ID RESUMO : 48 
ID CONGRESSO : PO-2-8 
NÓDULO NA SUPRA-RENAL - FEOCROMOCITOMA OU PARAGANGLIOMA? 
Tema : HTA Secundária 
 
Sandra D. Rebelo, Ana Tornada 
(Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria - Serviço de Medicina 1) 
 
 
Resumo : O feocromocitoma é um tumor derivado das células cromafins, nas glândulas suprarrenais, que armazena 
e secreta catecolaminas, de forma errática e independente da estimulação neuronal. Quando ocorre noutras 
localizações (paraganglioma ou feocromocitoma extra-adrenal) tem origem no tecido cromafim paraganglionar do 
sistema nervoso. Habitualmente secretam adrenalina e noradrenalina, e mais raramente produzem dopamina, 
associando-se a sintomas inespecíficos e relacionados com o efeito de massa.  
 
Reportamos o caso de uma mulher de 35 anos, caucasiana, com tiroidite de Hashimoto em hipotiroidismo. 
Observada por episódios recorrentes de lipotímia, cefaleia, palpitações, flushing, hipersudorese, dor lombar, perda 
ponderal involuntária, sem hipertensão arterial em determinações seriadas e no MAPA (Monitorização Ambulatória 
de Pressão Arterial). O estudo complementar revelou hemangioma na segunda vertebra lombar e um nódulo 
heterogéneo (41mm) na glândula suprarrenal esquerda, funcionante com produção de noradrenalina.  
 
A cintigrafia com iodo-123-Meta-iodobenzilguanidina (MIBG) confirmou presença de lesão hipercaptante na 
glândula suprarrenal esquerda, sem captação anómala noutras localizações. O estudo genético excluiu síndroma 
hereditário. Foi realizada adrenalectomia unilateral por laparoscopia. O exame anatomo-patologico revelou um 
nódulo ovoide revestido por cápsula fina adjacente à glândula, com características de paraganglioma simpático 
moderadamente diferenciado segundo o “GAPP (Grading system for Adrenal Pheochromocytoma and 
Paraganglioma)”, e suprarrenal sem alterações.  
 
Este caso ilustra a dificuldade no diagnóstico diferencial dos tumores produtores de catecolaminas, na ausência de 
hipertensão arterial, quando existe inespecificidade dos sintomas, ou coexistem comorbilidades como 
hipotiroidismo, que podem mascarar alguma sintomatologia típica. Destaca-se o papel da anatomia-patológica na 
distinção entre as duas formas de tumor, feocromocitoma e paraganglioma, quando a localização deste último 
ocorre adjacente à glândula suprarrenal, o que acarreta implicações no prognóstico.  
 
Palavras-chave: Feocromocitoma; Paraganglioma; Hipotensão; 
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ID RESUMO : 9 
ID CONGRESSO : PO-3-1 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E GRAVIDEZ – MECANISMO FISIOPATOLÓGICO E PARTICULARIDADES DA ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Ana Manuel Castelo Lanhoso 
(Aluna UBI/FCS) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma das patologias mais comuns na gravidez, tendo repercussões tanto 
para a saúde materna como para o desenvolvimento do feto. Com uma prevalência, aproximada, de 10% em todas 
as gestações, torna-se imperativo o seu diagnóstico precoce, bem como a eficácia dos procedimentos terapêuticos. 
Definida como a pressão arterial sistólica> 140 mmHg e/ou a diastólica >90 mmHg, esta, pode dividir-se em 4 
grandes grupos (pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, hipertensão crónica e hipertensão crónica com 
sobreposição de eclâmpsia). Distintas e até então, escassamente cógnitas, alterações fisiopatológicas como 
diminuição do fluxo materno-fetal, aspetos imunogenéticos, uma provável presença do gene da produção do oxido 
nítrico e do sistema HLA, alterações endoteliais e, consequente má adaptação placentária estarão associadas a esta 
intercorrência na gravidez. As medidas terapêuticas empregues deverão acordar a eficácia medicamentosa com as 
mínimas consequências exequíveis para o feto. Sabe-se também que apesar de alguns fármacos conseguirem 
efetivamente diminuir a pressão arterial, a única solução efetiva em síndromes hipertensivas como a pré-eclampsia 
e a hipertensão induzida pela gravidez é o parto.  
 
Objetivos: Investigar e analisar, de forma crítica, a literatura sobre diversos mecanismos fisiopatológicos que têm 
vindo a ser estudados como causas que despoletam a hipertensão durante a gravidez, bem como as particularidades 
terapêuticas associadas a esta intercorrência, incluindo os benefícios e riscos de determinados fármacos. Pretende-
se ainda enfatizar o exercício do profissional de saúde como impulsionador fundamental no aconselhamento de 
adoção de estilos de vida saudáveis, de forma a que haja um foco na prevenção desta patologia.  
 
Métodos: Para esta revisão, foi efetuada uma vasta pesquisa bibliográfica cujas fontes se fundamentaram, 
maioritariamente na PubMED, ScienceDirect, as guidelines da Sociedade Portuguesa de Hipertensão em 
www.sphta.orgh.pt e as normas da Direção Geral de Saúde em www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/ 
i006254.pdf.  
 
Conclusão: Apesar da hipertensão gestacional ser o distúrbio hipertensivo mais prevalente, na gravidez, a pré-
eclâmpsia é a patologia com mais repercussões na grávida, sendo a principal responsável pela morbilidade e 
mortalidade materna e fetal, com um contributo significativo na morte materna. A HTA gestacional requer 
indubitavelmente uma atenção contínua atendendo as consequências que poderá ter não só para a mãe, mas 
também para o feto. A deteção de uma mulher com patologia hipertensiva que esteja grávida faz com que deva ser 
referenciada para uma Consulta de Alto Risco Obstétrico.  
 
Palavras-chave: Hipertensão; Gravidez; Pré-eclâmpsia/Eclâmpsia; Anti-hipertensores; Fisiopatologia 
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ID RESUMO : 13 
ID CONGRESSO : PO-3-2 
HTA EM IDADE JOVEM - UM RELATO DE CASO 
Tema : HTA Secundária 
 
Joana Ressurreição, Sofia Lages Fernandes, Diogo Barata de Almeida, Raquel Ferreira, Vasco Varela 
(USF Descobertas) 
 
 
Resumo : Mulher de 23 anos, estudante, saudável. Sem hábitos medicamentosos (inclusive pílula), tabágicos e 
toxicofílicos. Não pratica atividade física. Dieta desequilibrada, com sal em excesso. Não bebe café. Avó materna 
com hipertensão arterial (HTA). Nega alergias. Recorreu à consulta no início de 2017 para «consulta de rotina». No 
exame objetivo (EO), destacava-se IMC de 30.12 kg/m2, e PA de 141/77 mmHg sem diferença significativa entre os 
membros superiores, sem qualquer outra alteração.  
 
Foi recomendada vigilância da PA em ambulatório (AMPA) e consulta de Gestão do Peso na USF. Voltou em agosto 
para mostrar AMPA: PAs 127-155 mmHg, PAd 67-119 mmHg, frequência cardíaca (FC) 81-137 bpm. Quando 
questionada, referia apenas palpitações e, raramente, cefaleias na região occipital, que cediam ao paracetamol 1g, 
sem qualquer outra queixa. Propôs-se o seguinte plano: perda ponderal, restrição salina, MAPA, ECG e análises com 
perfil lipídico, função renal e tiroideia e urina II. Um mês depois, trouxe os exames pedidos: MAPA com diagnóstico 
de HTA (média diurna de 156/95 mmHg e média noturna de 137/71 mmHg); ECG com taquicardia sinusal; urina II 
com proteínas +, sem outras alterações. Optou-se por medicar com nebivolol 2,5 mg, reforçando a importância das 
medidas não farmacológicas e solicitando exames para estudo de HTA secundária.  
 
Em novembro, trouxe os resultados do ecocardiograma e ecografia renal, pesquisa albuminuria, renina e 
aldosterona, catecolaminas urina e cortisol, todos dentro da normalidade. Cumpriu terapêutica farmacológica, mas 
mantinha os mesmos hábitos: não fazia exercício físico e sem cuidados alimentares, tendo aumentado 2 kg desde a 
consulta anterior. Foi ajustada a terapêutica para nebivolol 5 mg e feito plano alimentar em conjunto com a jovem. 
Encaminhada para consulta de Cardiologia.  
 
Após os exames realizados, a obesidade e os hábitos incorretos são as únicas causas identificadas de HTA nesta 
jovem, reforçando a importância do seu controlo e correção. 
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ID RESUMO : 42 
ID CONGRESSO : PO-3-3 
HIPERTENSOS NA SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA: QUEM SÃO? 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
José Pedro Sousa, Carolina Lourenço, Daniela Marado, Adriano Rodrigues 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) - Hospital Geral (HG)) 
 
 
Introdução: História prévia de Hipertensão Arterial (HTA) é um antecedente pessoal comum em doentes com 
síndrome coronária aguda (SCA), associando-se a um perfil de risco cardiovascular (PRCV) distinto, pautado por 
maior morbi-mortalidade.  
 
Objetivo: Caracterizar o PRCV do subgrupo de doentes com SCA com antecedente de HTA, comparando-o com o dos 
doentes normotensos.  
 
Métodos: Estudo retrospetivo de único centro envolvendo doentes admitidos consecutivamente por SCA, em quem 
tenha sido possível apurar o diagnóstico prévio de HTA, estabelecido pelos critérios definidos pelas últimas 
orientações das Sociedades Europeias de Cardiologia e de Hipertensão. Compararam-se dados demográficos, 
nosológicos e clínicos entre indivíduos hipertensos e não hipertensos. As técnicas estatísticas foram aplicadas na 
versão 23 do software IBM SPSS, definindo-se P <0,05 como significativo.  
 
Resultados: Foram incluídos 1281 doentes, entre Fevereiro de 2009 e Maio de 2012. 390 eram do sexo feminino 
(30,4%), enquanto a idade foi de 68 ± 13,3 anos. A distribuição, quanto ao tipo de SCA, foi de 476 doentes com 
enfarte agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento ST (STEMI) (37,2%), 539 com enfarte agudo do 
miocárdio sem supra-desnivelamento do segmento ST (NSTEMI) (42,1%), 218 com angina instável (AI) (17%) e 48 
com enfarte indeterminado (3,7%). 985 doentes apresentavam história de HTA (76,9%). A HTA foi mais comum no 
sexo feminino (82,6 vs. 74,4%, P 0,001) e em indivíduos idosos (69,9 ± 12,2 vs. 61,5 ± 14,7 anos, P <0,001). Observou-
se maior incidência de NSTEMI (44,9 vs. 32,8%, P <0,001) e AI (18,5 vs. 12,2%, P <0,001) em indivíduos hipertensos, 
com o contrário a verificar-se para o STEMI (32,7 vs. 52%, P <0,001). A diabetes mellitus tipo 2 (39,2 vs. 14,2%, P 
<0,001), a dislipidémia (70,8 vs. 48,3%, P <0,001), a obesidade (índice de massa corporal 28,2 ± 4,5 vs. 26,5 ± 
3,8Kg/m2, P <0,001) e a doença renal crónica (DRC) (24,2 vs. 8,4%, P <0,001) foram mais comuns em doentes com 
HTA, ao contrário dos hábitos tabágicos (30,3 vs. 52,4%, P <0,001). Antecedentes de doença coronária (34,3 vs. 
16,9%, P <0,001), intervenção coronária percutânea (24,2 vs. 11,1%, P <0,001), cirurgia de revascularização 
miocárdica (6,9 vs. 2,0, P 0,001), acidente vascular cerebral (10,7 vs. 3,4%, P <0,001) e de insuficiência cardíaca 
congestiva (20,3 vs. 9,8%, P <0,001) foram mais frequentes em indivíduos hipertensos.  
 
Conclusão: Doentes hipertensos com SCA exibem um PRCV especial, caracterizando-se sobretudo por mulheres 
idosas e não fumadoras com síndrome metabólica, DRC e eventos cardiovasculares major prévios. Parecem 
tendencialmente predispostos para SCAs sem supra-desnivelamento do segmento ST. 
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ID RESUMO : 52 
ID CONGRESSO : PO-3-4 
VARIABILIDADE DA PRESSÃO ARTERIAL EM DOENTES INTERNADOS POR INFEÇÃO RESPIRATÓRIA 
Tema : Investigação Fundamental & Medicina Translaccional 
 
Helena Miguel Moreira, Ana Faceira, Sofia Pereira 
(Centro Hospitalar São João) 
 
 
Objetivo: Avaliar se variabilidade da pressão arterial (VPA) é um marcador de prognóstico da gravidade dos doentes 
internados por infeção respiratória.  
 
Métodos: A partir de dados administrativos selecionaram-se 164 doentes internados nos serviços de Medicina 
Interna entre 01-01-2015 e 31-12-2015 com o diagnóstico de infeção respiratória; códigos 466 e de 480 a 486, de 
acordo com a classificação internacional das doenças, CID 9. Destes excluíram-se 11 doentes com menos de 3 dias de 
internamento e 34 doentes sem todos os registos da pressão arterial (PA), obtendo-se uma amostra final de 119 
doentes. Obtiveram-se dados de variáveis demográficas, comorbidades, estado neurológico, frequência respiratória, 
pressão arterial e valor da ureia sérica à apresentação inicial, estado vital à alta e registos da medição da pressão 
arterial de manhã, tarde e noite nos primeiros 3 dias de internamento. Considerou-se idoso, aqueles com idade ≥ 65 
anos. Definiu-se VPA como coeficiente de variação (100Xdesvio padrão/média) da PA sistólica e diastólica. Calculou-
se a pontuação da escala de gravidade CURB-65 a partir dos registos da admissão, considerando-se valor de 1 para 
confusão ou prostração, ureia plasmática > 50 mg/dL, frequência respiratória ≥ 30 ciclos/minuto, PA sistólica < 90 
e/ou PA diastólica < 60 mmHg e idade ≥ 65 anos. A pontuação de 0 a 5, sendo que os valores mais  altos refletem 
maior gravidade. Na análise estatística usou-se o programa estatístico SPSS. O teste T de Student foi usado para 
variáveis contínuas e na análise de correlação foi usado o coeficiente de correlação de Pearson. Considerou-se 
significativo p<0.05.  
 
Resultados: A VPA diastólica foi maior nos idosos (16.8±6.9 vs. 12.6±4.7, p=.010). A VPA não variou de acordo com o 
sexo e outras comorbidades (hipertensão arterial, diabetes, fibrilhação auricular, insuficiência cardíaca, doença renal 
ou doença hepática crónicas, doença cerebrovascular, neoplasia). Nos doentes com bronquite a VPA distólica foi 
menor (10.9±6.3 vs. 16.4±6.7, p=.037). A VPA sistólica (14.2±5.1 vs. 12.6±6.8) e a VPA diastólica (17.2±7.8 vs. 16±6.7) 
foram maiores nos doentes que faleceram mas sem significado estatístico. A VPA sistólica (R=.233, p=.044, N=75) e a 
VPA diastólica (R=.285, p=.013, N=75) correlacionaram-se positiva e significativamente com a escala CURB-65.  
 
Conclusão: Nos doentes hospitalizados por infeção respiratória, a VPA sistólica e diastólica é significativamente 
maior nos doentes que à admissão apresentam maior gravidade clínica, medida pela escala de CURB-65. Apesar das 
limitações inerentes ao pequeno tamanho da amostra e ao fato da PA não ter sido determinada por registos de 
monitorização contínua, este resultado vem de acordo com estudos que mostram que a VPA é um bom índice de 
gravidade em doentes internados por sépsis. 
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ID RESUMO : 53 
ID CONGRESSO : PO-3-5 
TENSÃO ARTERIAL E SÍNDROME CORONÁRIA AGUDA: PARA ONDE OLHAR? 
Tema : Coração & Vasos 
 
José Pedro Sousa, Carolina Lourenço, Daniela Marado, Adriano Rodrigues 
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) - Hospital Geral (HG)) 
 
 
Introdução: Na síndrome coronária aguda (SCA), história prévia de hipertensão arterial (HTA) é comum e associa-se 
a maior morbi-mortalidade a curto e a longo prazo. No mesmo contexto, a tensão arterial sistólica à admissão 
hospitalar (TAS) é componente do score GRACE de risco isquémico, que permite estimar mortalidade com ou sem re-
enfarte a nível intra-hospitalar e a 6 meses.  
 
Objetivos: Avaliar o potencial de estimativa de outcome, a curto e a longo prazo, na SCA, por parte da HTA e da TAS, 
comparando-as entre si.  
 
Métodos: Estudo retrospetivo de único centro envolvendo doentes admitidos consecutivamente por SCA, em quem 
tenha sido possível apurar o diagnóstico prévio de HTA, estabelecido pelos critérios definidos pelas últimas 
orientações das Sociedades Europeias de Cardiologia e de Hipertensão, bem como registar a TAS. Compararam-se 
dados clínicos, laboratoriais, angiográficos e de prognóstico, estes últimos obtidos por revisão de processo clínico e 
chamada telefónica. Os procedimentos estatísticos foram realizados na versão 23 do software IBM SPSS, definindo-
se P <0,05 como significativo.  
 
Resultados: Foram incluídos 1281 doentes, entre Fevereiro de 2009 e Maio de 2012. 390 eram do sexo feminino 
(30,4%), enquanto a idade foi de 68 ± 13,3 anos. 476 apresentaram-se com enfarte agudo do miocárdio com supra-
desnivelamento do segmento ST (37,2%). 985 doentes exibiam história de HTA (76,9%), enquanto a TAS foi de 134 ± 
18mmHg. O tempo mediano de seguimento foi de 6 anos. 77 doentes morreram a nível intra-hospitalar (Morte-IH) 
(6%) e 473 durante o seguimento (Morte-S) (36,9%); 249 doentes sofreram nova SCA (Re-SCA) (19,4%), 270 nova 
intervenção coronária percutânea (Re-ICP) (21,1%) e 29 cirurgia de revascularização miocárdica (CABG) (2,3%); 
verificou-se acidente vascular cerebral (AVC) em 76 doentes (5,9%) e internamento por insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC) em 213 (16,6%). O número de artérias coronárias com lesão hemodinamicamente significativa foi 
superior na HTA (2 vs. 1 de mediana, P 0,001), não exibindo correlação com a TAS. A artéria culpada mostrou 
independência em relação à HTA, enquanto o envolvimento primário da coronária direita resultou em TAS mais 
baixa (124mmHg de mediana, P 0,03). Apenas os scores GRACE de mortalidade isolada (P 0,033 a nível intra-
hospitalar e P <0,001 a 6 meses) se relacionaram com a HTA, enquanto os quatro se correlacionaram 
predominantemente a nível muito fraco com a TAS, apesar de a incluírem (rho compreendido entre -0,149 e -0,204, 
P <0,001). A HTA revelou-se fator de risco para Morte-S (OR 2, P <0,001) e para ICC (OR 2,4, P <0,001), mas não para 
Morte-IH, Re-SCA, Re-ICP, CABG e AVC. A hipotensão arterial à admissão predispôs a Morte-IH (115 vs. 135mmHg, P 
<0,001); a hipertensão arterial à admissão predeterminou ICC (142 vs. 135mmHg, P <0,001), tendo-se ficado no 
limiar da significância (P 0,073) para AVC; não se verificou relação entre TAS e Morte-S, Re-SCA, Re-ICP e CABG.  
 
Conclusão: Na SCA, a história prévia de hipertensão arterial aumenta o risco de morte a longo prazo, enquanto a 
hipotensão arterial à admissão hospitalar aumenta o risco de morte precoce. Níveis tensionais elevados, quer em 
ambulatório, quer em internamento, aumentam o risco de ICC. 
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ID RESUMO : 56 
ID CONGRESSO : PO-3-6 
COARTAÇÃO DA AORTA NA INFÂNCIA – A IMPORTÂNCIA DO MÉDICO DE FAMÍLIA 
Tema : Coração & Vasos 
 
Raquel Ferreira, Vasco Varela, Diogo Almeida, Sofia Fernandes, Joana Ressureição 
(USF Descobertas) 
 
 
Objectivos: Pretende-se salientar a importância do médico de família e da articulação deste com os cuidados de 
saúde secundários para a adequada gestão da saúde dos utentes, particularmente nas situações de doença 
cardiovascular (CV).  
 
Caso Clínico: Lactente de 1 mês de idade, do sexo masculino. Durante a gestação, por rastreio bioquímico do 1º 
trimestre positivo, foi realizada biópsia das vilosidades coriónicas que excluiu a presença de embriopatias major. 
Após a biópsia, a gravidez complicou-se com 3 internamentos (às 17, 20 e 22 semanas) por perdas hemáticas. O 
parto foi distócico por cesariana às 37 semanas e o bebé nasceu com um Apgar 9/10/10. Na consulta de medicina 
geral e familiar do 1º mês de vida, a mãe referiu que o lactente apresentava queixas de cansaço durante as 
mamadas com consequente diminuição progressiva da ingesta desde há cerca de 3 dias. Negava pieira, agravamento 
do estado geral ou febre.  
 
À observação apresentava adequado desenvolvimento estaturo-ponderal e bom estado geral, com pele e mucosas 
coradas e acianóticas, mas de facto destacava-se a presença de sinais de dificuldade respiratória, nomeadamente 
taquipneia e ligeira tiragem infra e inter-costal, que se acentuaram durante a observação da mamada. A auscultação 
cardíaca apresentava sons rítmicos, com um sopro sistólico de grau II/VI com irradiação para o dorso. A auscultação 
pulmonar não demonstrava qualquer alteração. Os pulsos femorais e pediosos eram de difícil palpação e o restante 
exame objectivo apresentava-se sem alterações. Não podendo desvalorizar os sinais apresentados, a equipa 
suspeitou de uma potencial etiologia cardíaca, motivo pelo qual foi solicitado um ecocardiograma de urgência, que 
foi realizado no próprio dia, e que diagnosticou coartação aórtica grave na região do istmo com diâmetro mínimo de 
2mm. O lactente foi enviado ao serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Marta, tendo ficado internado 
com cirurgia agendada.  
 
A cirurgia decorreu sem intercorrências. Por quadro de hipertensão arterial no pós-operatório iniciou terapêutica 
com perfusão de nitroglicerina que manteve durante 21 horas de pós-operatório. Posteriormente iniciou captopril 
(1,5mg/kg/dia) com controlo dos valores tensionais. Teve alta ao 11º dia de internamento. Actualmente, com 17 
meses, o bebé apresenta bom desenvolvimento estaturo-ponderal e psicomotor e mantém seguimento semestral na 
consulta de Cardiologia Pediátrica, mantendo terapêutica com captopril 3.125mg.  
 
Conclusão: Apesar da maioria das etiologias de dificuldade respiratória ser do foro respiratório, as causas CV 
deverão ser tidas em conta no diagnóstico diferencial. Neste caso, a elevada suspeição clínica e o encaminhamento 
célere de todas as partes levou a que fosse resolvida uma situação potencialmente fatal.  
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ID RESUMO : 60 
ID CONGRESSO : PO-3-7 
RECOARCTAÇÃO DA AORTA – UM DIAGNÓSTICO A CONSIDERAR E UM DESAFIO TERAPÊUTICO 
Tema : HTA Secundária 
 
Inês Pires, Hugo Antunes, Luísa Gonçalves, Júlio Gil, Luís Abreu, Pedro Ferreira, Inês Almeida, Costa Cabral 
(Serviço de Cardiologia, Centro Hospitalar de Tondela-Viseu) 
 
 
Introdução: A coarctação da aorta é uma patologia que afecta 5% a 8% dos doentes com doença cardíaca congénita, 
e que, após o período neonatal, se manifesta essencialmente por hipertensão arterial. O diagnóstico precoce é 
importante para o tratamento adequado, e o seguimento destes doentes é essencial para o despiste de 
complicações e recidiva da doença.  
 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, de 53 anos, com antecedentes de coarctação da aorta operada com 
colocação de endoprótese aos 14 anos; doença renal crónica estadio III; hiperuricemia e hábitos tabágicos no 
passado. Medicado habitualmente com atenolol/clorotalidona 100/25 mg e nifedipina 60 mg. Referenciado a 
Consulta de Cardiologia por hipertensão arterial resistente. Ao exame objectivo, apresentava tensão arterial 210/90 
mmHg no membro superior esquerdo e 170/90 mmHg no membro inferior esquerdo; pulsos femorais débeis; e 
auscultação cardíaca com sopro sistólico grau III/VI no bordo esquerdo do esterno e ápex, e sopro sistólico na região 
interescapular esquerda.  
 
Realizou ecocardiograma transtorácico que revelou ventrículo esquerdo com boa contractilidade global e achados 
sugestivos de recoarctação da aorta, com gradiente máximo na aorta ascendente de 73 mmHg. A ressonância 
magnética cardíaca revelou hipertrofia ligeira a moderada do septo interventricular e aorta torácica com marcada 
redução do calibre da região ístmica, com diâmetro mínimo de 8x8mm, verificando-se aceleração do fluxo local. O 
doente foi submetido a cateterismo esquerdo que revelou recoarctação da aorta com 18 mm de comprimento e 9 
mm de diâmetro máximo, com gradiente transcoarctação médio de 67 mmHg, e dilatação pós-estenótica da aorta 
descendente. Foi optimizada a medicação anti-hipertensora e o doente encontra-se a aguardar decisão terapêutica 
em reunião multidisciplinar.  
 
Discussão: A presença de hipertensão arterial é comum mesmo após a correcção da coarctação da aorta, e 
representa um importante factor de risco cardiovascular. É essencial pesquisar evidência de recoarctação já que esta 
complicação pode contribuir para a hipertensão arterial em doentes previamente operados. A reparação da 
recoarctação aórtica é complexa e a melhor estratégia terapêutica ainda é alvo de debate. 
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ID RESUMO : 62 
ID CONGRESSO : PO-3-8 
EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS HIPERTENSIVAS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL 
Tema : Outros 
 
Rafaela Passos, Alexandra Esteves, Susana Barbosa, Paula Felgueiras, Diana Guerra, Carmélia Rodrigues 
(Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM)) 
 
 
Resumo : As urgências e as emergências hipertensivas são situações clínicas frequentes e que podem representar 
mais de 25% das admissões no serviço de urgência. As emergências hipertensivas são caracterizadas por uma 
elevação da tensão arterial associada a lesão de órgão-alvo (síndrome coronário agudo, acidente vascular cerebral, 
edema agudo do pulmão, dissecção da aorta) e constituem uma causa importante de admissão na sala de 
emergência. Os autores avaliaram o número de doentes que foram admitidos na sala de emergência de um Hospital 
Distrital por emergência hipertensiva durante um mês do ano de 2017. Os doentes foram caracterizados quanto ao 
género, idade, comorbilidades, tipo de emergência hipertensiva e tratamento administrado.  
 
Os autores pretendem realçar a importância da abordagem atempada da emergência hipertensiva e do seu correto 
tratamento. Conhecer a realidade das emergências hipertensivas, quer a nível do diagnóstico, quer a nível da 
abordagem terapêutica são fundamentais para qualquer hospital. Os autores propõem-se a apresentar os resultados 
e a realizar uma breve revisão teórica.  
 
Bibliografia: -Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm M, Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, 
Dominiczak A et al: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the 
management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of 
Cardiology (ESC). Journal of hypertension 2013; - Fagard RH. Resistant hypertension. Heart 2012; -De la Sierra A, 
Segura J, Banegas JR, Gorostidi M, de la Cruz JJ, Armario P, et al. Clinicalfeaturesof8295 patients with resistant 
hypertension classified on the basis of ambulatory blood pressure monitoring. Hypertension 2011; -Daugherty SL, 
Powers JD, Magid DJ, Tavel HM, Masoudi FA, Maragolis KL, et al. Incidence and prognosis of resistant hypertension in 
hypertensive patients. Circulation 2012; -Jorge Polónia; Luis Martins; Hipertensão resistente na prática clínica, 
Ponticor; 6.JNC VII. Joint National Comittee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood 
Pressure. Jama 2003; -WHO/ISH Guidelines Comittee for the management of hypertension; J Hypertension, 2003; -
Kaplan’s Clinical Hypertension, Kaplan 2003; -Thomas G. Pickering, et al; Recommendations for Blood Pressure 
Measurements in Humans and experimental animals. Circulation, 2005:111:697-716 
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ID RESUMO : 14 
ID CONGRESSO : PO-4-1 
LONG-TERM RISK OF CANCER IN PATIENTS UNDER STATINS THERAPY. FULL RESULTS OF THE SYSTEMATIC REVIEW 
IN THE L-TRUST STUDY 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Nuno Sales Craveiro, MD, PharmD (1), Bruno Silva Lopes, MD, PharmD (2), Lara Tomás, MD (3), Sofia Fraga, MD, 
MSc, PhD (4), Helena Palma, MD (3), Vera Afreixo, MSc, PhD (5), Luís Costa-Matos, MD, PhD (6) 
(1-USF Lusitana, ACeS Dão Lafões; Faculty of Health Sciences, University of Beira Interior, 2-Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu, 3-USF Lusitana, ACeS Dão Lafões, 4-USF Alves Martins, ACeS Dão Lafões; Department of Heath 
Sciences, Catholic University of Portugal, Viseu, 5-Department of Mathematics of the University of Aveiro; Institute 
for Biomedicine – Aveiro; CIDMA (Center for Research & Development in Mathematics and, 6-Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu; Faculty of Health Sciences, University of Beira Interior) 
 
 
Introduction: Statins are largely prescribed drugs with a well-established efficacy profile in primary and secondary 
prevention of cardiovascular events. Statins are mostly well tolerated; however, some patients develop severe 
adverse reactions which can lead to suspension of treatment. Several authors emphasized that statins safety profile 
is not totally clarified especially when long-term and continuous therapy is considered. Our aim was to assess the 
risk of cancer in patients that undergo treatment with statins for long periods of time.  
 
Methods: A systematic review of experimental and observational studies was designed according to PRISMA 
guidelines. The protocol and search strategy (SS) were published online (PROSPERO ID CRD42017074631). The SS 
was permissive and included terms related to “statins” and “cancer”. We included studies with a minimum follow-up 
of 10 years of exposure to statins and a cancer related outcome reported. Cochrane and Medline were searched to 
identify relevant papers. Bibliography of the included studies was also searched for relevant studies that might have 
not been identify through the primary strategy.  
 
Results: Eighteen studies were included, 6 clinical trials (5 randomized controlled trials - RCT) and 12 observational 
studies (5 Cohort studies and 7 case-control studies). All studies had at least 10 years of follow-up and continuous 
exposure to statins. The total number of participants was 403.163 patients (100.751 on statins and 302.412 
controls). Thirteen studies found no association between long-term use of statins and cancer, while 4 found statins 
had a protective effect and 1 described an increased risk of cancer in patients treated with statins for more than 10 
years. No RCT found any association between long-term use of statins and cancer.  
 
Conclusion: Long term exposure to statins does not seem to be correlated to cancer. Most studies found no 
association or a protective effect of statins when used for long periods of time. 
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ID RESUMO : 20 
ID CONGRESSO : PO-4-2 
UMA LIÇÃO PARA A VIDA 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Joana Sousa Morais, Inês Burmester, Maria João Regadas, Paulo Gouveia, Carlos Capela 
(Hospital de Braga) 
 
 
Introdução: O controlo de determinados factores de risco é fundamental para a prevenção de doenças 
cardiovasculares. A hipertensão arterial (HTA) é um dos factores de risco mais prevalente na população em geral e 
está associada a lesões em vários órgãos, nomeadamente o cérebro, sendo o acidente vascular cerebral das 
complicações mais temidas. Nesse sentido, e sendo a pressão arterial um dos factores possíveis de modificar, o seu 
controlo é fundamental.  
 
Caso Clínico: Mulher, 39 anos, seguida em consulta de Medicina Interna de hipertensão arterial, desde 2011 por HTA 
de difícil controlo, polimedicada. Com antecedentes de relevo, cardiomiopatia hipertrófica, nefropatia IgA com 
insuficiência renal ligeira e proteinúria nefrótica, dislípidemia, excesso de peso e síndrome depressivo. Em múltiplas 
consultas, avaliação de pressão arterial, com tendência ao perfil hipertensivo com média de 195/95 mmHg e 
monitorização ambulatória de pressão arterial coincidente. Vários internamentos por HTA agravada, com correcção 
tensional e bom controlo enquanto internada. Em ambulatório, várias tentativas de combinações terapêuticas anti-
hipertensoras, mas sem boa resposta em doente pouco cumpridora. Estudo de causas secundárias de HTA 
sistematicamente negativas.  
 
Em 2014 recorre à urgência por cefaleia intensa, parestesias, diminuição da força muscular unilateral e visão turva, 
verificada emergência hipertensiva com tensões arteriais de 245/140 mmHg e pedido de tomografia computorizado 
crânio encefálico onde é evidenciado evento vascular agudo. Iniciada terapêutica anti-hipertensora, que não surtiu 
efeito e por isso, não realizada fibrinólise. Após estabilização, transferida para internamento e realizado ajuste 
terapêutico anti-hipertensor. Alta, com pressões arteriais mais controladas e desde então, valores dentro da 
normalidade e redução de terapêutica anti-hipertensora.  
 
Conclusão: Apresentamos este caso pela importância do controlo de factores de risco, sem sucesso nesta doente, 
devido ao seu quadro depressivo e má aderência terapêutica em ambulatório, tendo sido necessário a ocorrência de 
uma complicação, da qual resultaram sequelas neurológicas significativas, para alertar para a necessidade de um 
bom controlo tensional. 
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ID RESUMO : 22 
ID CONGRESSO : PO-4-3 
ANÁLISE PRAGMÁTICA DA COMORBILIDADE ASSOCIADA A DOENTES COM PESO EM EXCESSO EM CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS 
Tema : Risco Cardiovascular 
 
Diogo Barata de Almeida 
(Unidade de Saúde Familiar Descobertas) 
 
 
Introdução: À medida que a prevalência de obesidade cresce a nível mundial, a comorbilidade a ela associada 
também aumenta, acarretando um maior consumo dos serviços de saúde.  
 
Objectivos: Caracterizar as comorbilidades encontradas no utentes da Consulta de Gestão de Peso de uma Unidade 
de Saúde Familiar, contribuindo para a discussão de possíveis estratégias de otimização da abordagem a esta 
população.  
 
Metodologia: Tendo por base a lista de utentes observados na Consulta de Gestão de Peso de uma Unidade de 
Saúde Familiar, foi recolhida a informação dos registos das consultas realizadas entre janeiro e novembro de 2017. 
Critérios de inclusão: Idade superior a 18 anos e Índice de Massa Corporal igual ou superior a 35 kg/m2. Analisou-se 
a informação demográfica e clínica. Tratamento estastístico: Excel Microsoft Office®.  
 
Resultados: Foram considerados 33 utentes, média de idades de 56 anos, 66.7%(n=20) mulheres. O número médio 
de problemas de saúde ativos observado foi de 5,8; por ordem decrescente de frequência são: hipertensão arterial 
(54,5%, n=18), dislipidémia (45,5%, n=15) diabetes mellitus tipo 2 (21,2%, n=7), perturbação depressiva (18,2%, n=6) 
e perturbação de ansiedade ( 15,2%, n=5). Quando os diagnósticos são agrupados por capítulos da International 
Classification of Primary Care 2, verifica-se que os grupos com mais diagnósticos são, por ordem de prevalência 
decrescente: Circulatório (n=33), Endócrino (n=31), Músculo-esquelético (n=30) e Psicológico ( n=25).  
 
Conclusão e Discussão: O presente trabalho reforça a presença de comorbilidade numa população com peso em 
excesso. Sendo este um factor de risco cardiovascular com elevada prevalência na população portuguesa, é 
fundamental que os profissionais de saúde estejam aptos a abordá-lo de modo efetivo, encarando-o como pedra 
basilar na prevenção e controlo das comorbilidades a si inerentes. 
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ID RESUMO : 26 
ID CONGRESSO : PO-4-4 
CASO CLÍNICO: GESTÃO TERAPÊUTICA NO DOENTE HIPERTENSO 
Tema : Terapêutica 
 
Ana Raquel Oliveira, Rosa de Pinho 
(USF Vale do Vouga) 
 
 
Resumo : A prevalência crescente da hipertensão arterial associada a uma maior esperança média de vida, obriga a 
uma maior gestão terapêutica quer em termos de interações medicamentos como efeitos laterais em doentes com 
multipatologia e polimedicados.  
 
Este caso clínico real pretende ilustrar essa dificuldade diária. Utente 69 anos, sexo masculino, reformado, com 
antecedentes de hipertensão arterial desde 2008 e previamente controlado com terapia dupla (antagonistas dos 
recetores da angiotensina e diurético tiazidico), sob tratamento de radioterapia por adenocarcinoma próstata 
diagnosticado em 2015, fumador 25 unidades maço por ano, com hábitos etílicos crónicos de 182 gramas de álcool 
por semana e com dislipidemia (colesterol LDL de 143 mg/dl). Em consulta de vigilância semestral é detetado uma 
subida tensional que é corrigida com a adição de uma terceira classe de antihipertensor (antagonista do cálcio).  
 
Nos 6 meses seguintes o utente apresenta rinite alérgica e um ano depois hipocaliemia (4,3mmol/L passou a 
3,1mmol/L), associadas com o ajuste terapêutico e estabilizadas com suplementação de potássio. Se por um lado o 
controlo tensional é essencial para a redução do risco cardiovascular, por outro a hipocaliemia pelo seu potencial 
arritmogénico, condiciona o sucesso terapêutico. Estes dois efeitos têm que ser pesados e avaliados os verdadeiros 
benefícios e riscos da manutenção terapêutica ou por outro lado, a necessidade de investigação de outras causas.  
 
O que só é possível quando é assegurada uma vigilância regular dos utentes e são conhecidos os efeitos laterais 
potenciais dos diferentes fármacos permitindo a individualização do plano terapêutico doente a doente e em 
diferentes momentos da história da doença. 
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ID RESUMO : 28 
ID CONGRESSO : PO-4-5 
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES HIPERTENSOS EM 2017 – A REALIDADE DA LISTA DE UM MÉDICO DOS 
CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 
Tema : Epidemiologia 
 
Ana Raquel Oliveira, Rosa de Pinho 
(USF Vale do Vouga) 
 
 
Objetivos: Neste estudo foi realizada a caracterização e distribuição segundo perfil tensional dos utentes de uma 
lista médica de uma unidade de saúde familiar (USF) da zona norte.  
 
Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo. Foram incluídos os utentes inscritos numa lista médica de 
uma USF, com diagnóstico codificado de K86 (Hipertensão arterial sem complicações) ou K87 (hipertensão arterial 
com complicações) à data de 30 de junho de 2017. Foram excluídos os utentes não cumpridores, ou seja sem duas 
consultas presenciais de vigilância de hipertensão nos últimos 12 meses. Para a caracterização dos utentes foram 
analisados parâmetros sociodemográficos, fatores de risco, lesão de órgão-alvo, risco cardiovascular, patologias 
associadas e terapêutica. Foram distribuídos segundo a média da pressão arterial medida em duas consultas nos 
últimos 12 meses, uma em cada semestre. Os utentes foram considerados bem controlados quando este valor era 
inferior a 140/90mmHg.  
 
Resultados: Assim do total de 310 utentes codificados (17,4%) na lista médica, 290 eram cumpridores (93,5%). 
Destes, 216 utentes (74,5%) estavam bem controlados, sendo a média de idades neste grupo de 66,8 anos. Os 
utentes não controlados eram mais prevalentes entre os utentes do sexo feminino, com idade entre 81 e os 94 anos, 
com escolaridade inferior ao 4º ano, com 10 a 19 anos de doença, com obesidade grau III, com risco cardiovascular 
muito alto e em terapia tripla.  
 
Conclusões: A prevalência de hipertensos nesta lista de utentes é inferior à realidade nacional nos cuidados de 
saúde primários descrita em 2013 (17,4% vs 29,1%). Comparativamente com a prevalência de doentes bem 
controlados descrita para a realidade nos cuidados de saúde primários em 2013, a prevalência global nesta lista de 
hipertensos é superior (74,5% vs 35,6%). 
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ID RESUMO : 40 
ID CONGRESSO : PO-4-6 
“KEEP AN EYE ON” ENTEROPATIA POR OLMESARTAN 
Tema : Outros 
 
Nataliya Polishchuk, Luisa Fontes, Daniel Pinto, Paula Borralho, Teresa Cruz 
(Hospital Cuf Descobertas) 
 
 
Introdução: A enteropatia por olmesartan foi descrita pela primeira vez por Alberto Rubio-Tapia (Mayo Clinic) em 
2012. Desde então já foram publicados vários casos desta patologia na literatura médica. Pode surgir meses ou anos 
após o início da terapêutica, e em casos graves levar ao internamento do doente.  
 
Método: Seleção de 145 biópsias de duodenites com atrofia das vilosidades e infiltração linfocítica nos últimos 3 
anos, revisão dos processos clínicos incluindo a terapêutica dos doentes selecionados.  
 
Resultados: foram selecionados 7 doentes com achados anatomopatológicos de duodenites com atrofia das 
vilosidades que se encontravam sob terapêutica com olmesartan. Registada prevalência do sexo feminino (4), todos 
os doentes leucodérmicos, com a idade média de 75 anos, duração do tratamento, na maioria dos casos, foi de 4 
anos. A manifestação clínica mais frequente - diarreia aquosa e perda ponderal em média de 14 kg. Cinco doentes 
tiveram critérios de internamento, sendo um doente reinternado por recorrência do quadro. Verificou-se resolução 
dos sintomas em todos os casos após suspensão de olmesartan. Apresentamos dois casos mais demonstrativos desta 
patologia encontrados na nossa prática clínica.  
 
1ºcaso: homem, 65 anos, internado por quadro de diarreia aquosa, perda ponderar de 25 Kg em 4 meses. Resultado 
de anatomia patológica da biópsia: fragmentos de mucosa do intestino delgado com atrofia das vilosidades e 
aplanamento da mucosa. O estudo efetuado permitiu excluir as causas mais frequentes de diarreia. Recuperação do 
quadro após suspensão de olmesartan/amlodipina (terapêutica habitual do doente para controlo de hipertensão 
arterial (HTA).  
 
2ºcaso: mulher, 76 anos, antecedentes de HTA, síndrome vertiginoso e depressão. Medicada habitualmente com 
omeprazol, beta-histina, olmesartan 40mg/hidroclortiazida 25mg, brotizolam. Internamento por diarreia aquosa e 
perda ponderal de 9 Kg em 3 meses. Submetida a estudo endoscópico do tubo digestivo. Do resultado de anatomia 
patológica salientava-se: Duodeno - mucosa do tipo duodenal com diminuição de dimensões vilositárias, com 
infiltrado inflamatório crónico. Após a alta, várias recidivas da sintomatologia. Colocada a hipótese de enteropatia 
associada ao olmesartan, por melhoria clínica durante o internamento na ausência de terapêutica com este fármaco, 
bem como recorrência das queixas após re-introdução do mesmo.  
 
Conclusão: Com apresentação deste trabalho os autores pretendem chamar atenção a comunidade médica sobre a 
existência desta patologia e importância de consideração no diagnóstico diferencial de atrofia vilositária 
seronegativa. 
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ID RESUMO : 46 
ID CONGRESSO : PO-4-7 
SÍNDROME DO ROUBO DA SUBCLÁVIA 
Tema : Coração & Vasos 
 
Maria Bernardete Machado, Rafael Sousa, Carlos Albuquerque, Sofia Rosas de Araújo, Jorge Campos 
(USF Infante D. Henrique) 
 
 
Resumo : A síndrome do roubo da subclávia consiste na inversão do fluxo na artéria vertebral ipsilateral devido a 
uma estenose hemodinamicamente significativa ou oclusão da artéria subclávia pré-vertebral, sendo a aterosclerose 
a principal causa. A estenose da artéria subclávia parece ter uma incidência de cerca de 17% mas apenas 2,5% dos 
doentes revelam sintomas de hipoperfusão cerebral ou do membro superior ipsilateral. É mais frequente em 
homens e a artéria subclávia esquerda é a mais acometida. O presente caso clínico corresponde a uma mulher de 58 
anos, fumadora de 40 UMA, com obesidade grau II, hipertensa e diabética, medicada e controlada, que recorreu à 
consulta por episódios, de novo, repetidos, caraterizados por sensação de lipotimia, acompanhada de perda parcial 
da visão, com duração de segundos e recuperação espontânea.  
 
Negava perda de consciência, descontrole esfincteriano, precordialgia ou palpitações. Também negava sintomas 
prévios semelhantes, antecedentes de patologia neurológica, valores ambulatórios de tensão arterial (TA) elevada e 
hiper ou hipoglicémias. Ao exame objetivo não apresentava alterações de relevo, inclusive na auscultação cardio-
pulmonar e no exame neurológico. Requisitou-se estudo analítico com hemograma com contagem de plaquetas, 
hemoglobina glicada, função renal, ionograma, marcadores hepáticos, função tiroideia, perfil lipídico e proteína C 
reativa, ecocardiograma, eletrocardiograma, holter, monitorização da TA em ambulatório, com registo diário, e 
marcou-se consulta de reavaliação em 15 dias. À reavaliação a utente mantinha a sintomatologia. Os exames 
pedidos não revelavam alterações que justificassem a sintomatologia e a TA média no ambulatório rondava os 
110/60 mmHg. Analiticamente os valores também se encontravam no intervalo de referência (hemoglobina glicada – 
6.5%; colesterol total – 184 mg/dl; LDL – 86 mg/dl; HDL – 63 mg/dl; triglicerídeos – 173 mg/dl). Neste contexto 
pediu-se ecodoppler dos vasos do pescoço e uma tomografia computorizada (TC) cerebral, que revelaram, 
respetivamente: “marcado espessamento médio-intimal das artérias carótidas a refletir infiltração ateromatosa 
difusa, placas parcialmente calcificadas nas artérias carótidas internas, condicionantes de estenoses inferiores a 50%, 
desaceleração meso-sistólica na artéria vertebral direita compatível com roubo da subclávia de grau moderado” e 
“Calcificações ateromatosas dos grossos vasos da base do crânio, microcalcificações bipalidais de natureza 
senescente; lacunas hipodensas infralenticulares bilaterais em relação com lacunas vasculares sequelares”. A doente 
foi referenciada para cirurgia vascular, descrevendo, para além da sintomatologia já citada, parestesias do membro 
superior direito, onicorrexia e alopécia. Efetuou uma angio-TC dos troncos supra-aórticos, para complementar o 
estudo, que mencionava “a placa de ateroma com maior repercussão situa-se a nível do segmento proximal da 
artéria subclávia direita; trata-se de uma placa de teor misto que exerce sobre a artéria subclávia uma estenose de 
cerca de 75%; a combinação de uma severa hipoplasia da artéria vertebral esquerda e a presença de uma placa de 
ateroma a montante da artéria subclávia direita propiciam uma síndrome de roubo sintomática.” Após 6 meses de 
controlo rigoroso dos fatores de risco cardiovasculares (CV), com intensificação do tratamento antidislipidémico, 
programa de cessação tabágica, controlo da TA e perda de peso (passou para obesidade grau I), a utente foi 
intervencionada com colocação de stent expansível por balão, por angiografia. Atualmente encontra-se 
assintomática.  
 
Nesta doente vai ser essencial o controlo rigoroso dos restantes fatores de risco CV para minimizar a morbi-
mortalidade a que está associada a doença aterosclerótica difusa, cuja estenose da artéria subclávia é um dos 
marcadores. Casos clínicos como este reforçam a importância de uma prevenção primária ativa no que concerne às 
patologias cardiovasculares. 
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ID RESUMO : 49 
ID CONGRESSO : PO-4-8 
HIPERTENSÃO ARTERIAL E SÍNDROME DE GAISBÖCK 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Sara Montezinho 
(Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga) 
 
 
Introdução: A Síndrome de Gaisbock foi pela primeira vez descrita em 1905 por Gaisbock referindo-se a um 
complexo de sintomas associados a uma policitemia relativa, em que ocorre um decréscimo isolado do volume 
plasmático, aumento da contagem de eritrócitos, do hematócrito e da concentração de hemoglobina, sem aumento 
da massa eritrocitária. Deste modo, associa-se a um aumento da viscosidade sanguínea e da resistência vascular 
periférica, contribuindo para o desenvolvimento de hipertensão arterial. A abordagem da hipertensão nestes 
doentes carece que especial atenção e cuidado.  
 
Caso Clínico: Descreve-se o caso de uma paciente do sexo feminino, 65 anos, com antecedentes de HTA, 
Dislipidemia e Síndrome de Gaisbock diagnosticada em 2009 e seguida em consulta de Hematologia. Sem outros 
antecedentes relevantes. Foi orientada para Consulta de Hipertensão Arterial por pressão arterial não controlada. 
Medicada com Perindopril 10mg qd, Lercanidipina 10 mg bid, Hidroxiureia 500 mg qd e Flebotomias. Ao exame 
objectivo salientava-se rubor facial, pressão arterial no MSE de 140/85 mmHg, a MAPA apresentava média diurna de 
144/80 mmHg e nocturna de 131/68 mmHg com perfil não dipper. Analiticamente destacava-se hemoglobina de 
18,2 g/dL e hematócrito de 54,8%. Nesta consulta foi alterada terapêutica para Lercanidipina 20 mg qd e Lisinopril 
20 mg qd. Foi levado a cabo estudo complementar com exames auxiliares de diagnóstico que permitiram excluir 
outras causas secundárias de hipertensão. Foi realizado despiste de lesões de órgão alvo que revelou LOA cardíaca 
(sinais de hipertrofia ventricular esquerda no electrocardiograma e ecocardiograma), renal (microalbuminúria 
positiva) e vascular (Velocidade de Onda de Pulso de 12 m/s). Na 2ª consulta a MAPA revelou mau controlo da PA 
(média diurna de 150/86 mmHg, nocturna de 115/ 65 mmHg em perfil extreme dipper) e analiticamente 
documentada hemoglobina 18,7 g/dL e hematócrito de 55,4%. Não foi alterada terapêutica anti-hipertensiva nesta 
consulta. Em consulta de Hematologia, foi aumentada a dose de Hidroxiureia e flebotomias. Na 3ª consulta verificou-
se franca descida da Hb (Hb 14,3 g/dL e hematócrito 41,3%) e apresentava registo de ambulatório da PA a revelar 
melhor controlo, corroborado por MAPA, onde se verificou media diurna de 135/73 mmHg e nocturna de122/64 
mmHg em perfil dipper.  
 
Conclusão: Da 2ª para a 3ª consultas o controlo da policitemia promoveu o controlo da PA de forma independente 
da terapêutica anti-hipertensiva (uma vez que esta não foi modificada). Portanto, é fundamental, no paciente 
hipertenso com Síndrome de Gaisbock, o controlo da policitemia de forma a obter o controlo da PA. 
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ID RESUMO : 50 
ID CONGRESSO : PO-5-1 
FALTOU... E AGORA? 
Tema : Epidemiologia 
 
Francisca Abecasis, Inês Pintassilgo, Catarina Bekerman, Pedro Beirão, Vitória Cunha 
(Hospital Garcia de Orta) 
 
 
Introdução: A hipertensão arterial (HTA), patologia com elevada prevalência na população portuguesa, é um fator 
preponderante para o risco cardiovascular (CV) global de cada indivíduo. Aqueles com HTA e elevado risco CV têm 
indicação para seguimento em consulta especializada, permitindo uma monitorização regular e implementação de 
medidas gerais e farmacológicas que possibilitam uma redução da morbilidade e mortalidade associadas a esta 
patologia. O objetivo do presente trabalho foi estudar uma população de indivíduos que perdeu seguimento da 
consulta, nomeadamente no que diz respeito a complicações da HTA.  
 
Métodos: Foram analisados os processos clínicos dos doentes que perderam seguimento da consulta de HTA entre 
2012 e 2017, incluindo o acesso à Plataforma de Dados de Saúde (PDS) para obtenção de dados relativos ao 
seguimento atual.  
 
Resultados: A amostra obtida foi constituída por 109 indivíduos com idade média de 57,5 anos. À data da última 
consulta, 42,2% tinham pressão arterial controlada, 32,1% HTA grau 1, 12,8% HTA grau 2 e 7,3% HTA grau 3. 
Sessenta e oito por cento tinha pelo menos mais um fator de risco CV com 43,2% dos doentes com risco CV global 
alto ou muito alto. Aproximadamente metade dos doentes que perderam seguimento eram jovens ou tinham idade 
jovem aquando do diagnóstico de HTA. À data atual 57,9% dos doentes mantém seguimento, 67,1% dos quais no 
centro de saúde, 30% noutra consulta hospitalar e 8,6% também em consulta privada. A HTA ou complicações 
diretamente relacionadas já motivaram pelo menos uma vinda ao serviço de urgência em 25% dos doentes, com 
11,9% dos doentes com necessidade de internamento pelos mesmos motivos.  
 
Conclusão: A maioria dos doentes que perdeu seguimento, para além de elevado risco CV, não tinha a pressão 
arterial controlada e uma parte significativa apresentou eventos diretamente relacionadas com a HTA. O facto de 
cerca de 50% dos doentes que perderam seguimento serem indivíduos jovens alerta-nos para uma possível 
subvalorização da HTA e da morbimortalidade CV nestas faixas etárias, devendo assim ser reforçada a sensibilização 
dos jovens para esta problemática. 
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ID RESUMO : 51 
ID CONGRESSO : PO-5-2 
HIPERTENSÃO ARTERIAL NO DOENTE COM INFEÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
Tema : Hipertensão em populações especiais 
 
Inês Pintassilgo, Francisca Abecasis, Catarina Bekerman, Pedro Beirão, Vitória Cunha 
(Hospital Garcia de Orta) 
 
 
Resumo : Com a emergência e crescente eficácia da terapêutica antirretroviral combinada (TARVc) a infeção pelo 
vírus da imunodeficiência humana (VIH) associou-se a uma maior incidência de fatores de risco cardiovascular (CV) e 
doença CV estabelecida.  
 
Esta relação deve-se não só ao aumento da esperança de vida destes doentes e às características próprias desta 
população como aos efeitos metabólicos da TARVc e da própria infeção. A existência de uma relação direta entre 
infeção pelo VIH e o desenvolvimento de hipertensão arterial (HTA) não foi sempre clara, mas dados recentes da 
literatura apontam para uma prevalência aumentada independente dos restantes fatores de risco CV.  
 
Estudos demonstram que os doentes com infeção pelo VIH apresentam maior incidência de HTA noturna e que a 
duração da infeção e da TARVc preveem o risco de HTA. Este trabalho pretende apresentar uma revisão da 
prevalência, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da HTA no doente com infeção pelo VIH. 
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ID RESUMO : 57 
ID CONGRESSO : PO-5-3 
CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES COM HIPERTENSÃO RESISTENTE DE UMA CONSULTA DE HIPERTENSÃO 
Tema : Epidemiologia 
 
Pedro Marques (1), Tiago Morais (2), Maria João Lume (1), Clara Silva (1), Sofia Tavares (1), Luis Nogueira-Silva (1), 
Maria João Lima (1) 
(1-Centro Hospital de S. João, 2-Sem afiliações) 
 
 
Resumo : O diagnóstico de Hipertensão resistente segundo as orientações da Sociedade Europeia de Hipertensão e 
outras Sociedades científicas requer a ausência de controlo tensional em doentes sob terapêutica tripla (entre os 
quais um diurético em dose ótima) ou o controlo tensional sob quatro ou mais fármacos. Neste grupo de doentes é 
necessária a exclusão de causas secundárias, o incumprimento terapêutico e ainda outros fatores que podem 
interferir com o controlo tensional como o consumo de sal e de outros fármacos.  
 
Estudo retrospetivo baseado em registos clínicos de doentes avaliados em consulta de hipertensão num hospital 
terciário durante um ano. Dados demográficos, clínicos e biométricos foram recolhidos. O diagnóstico de 
hipertensão resistente foi realizado conforme as orientações da Sociedade Europeia de Hipertensão e confirmado 
em MAPA 24 horas. Em todos esses doentes foram excluídas causas secundárias. O consumo de sal foi avaliado 
através da colheita de amostras de urina de 24h e consideras válidas de acordo com o valor da creatininuria ajustado 
à idade e peso do doente. Através de registos do sistema de prescrição PEM® foi avaliado o cumprimento 
terapêutico por parte dos doentes.  
 
Testes t de student e testes de chi-quadrado foram usados para comparar variáveis contínuas e categóricas, 
respetivamente Um total de 228 doentes, 55% do sexo feminino com 60.4±15.9 anos foram avaliados durante um 
ano. 49 (22%) destes tinham Hipertensão Resistente – 55% do sexo masculino, idade média de 70,2 anos e IMC 
médio 30,1 Kg/m2. Do grupo de hipertensos resistentes 88% eram classificados como sendo doentes de muito alto 
risco CV, 51% tinham evento cardiovascular prévio ou equivalente, sendo a maioria por Doença cerebrovascular. 
71% destes doentes não tinham o valor do Colesterol LDL controlado. Em 61,2% destes doentes foi realizado o 
diagnóstico de Síndrome de Apneia de Sono. O consumo de sal médio nestes doentes foi de 10.1g/dia, valor não 
diferente do ponto de vista estatístico comparativamente ao grupo de doentes sem hipertensão resistente. Dos 
doentes com Hipertensão resistente, 27 (57%) não tinham registos de ter dispensado a prescrição de anti-
hipertensores realizada nos últimos 6 meses.  
 
Numa elevada percentagem de doentes com seguimento em consulta de Hipertensão avaliados durante um ano foi 
realizado o diagnóstico de Hipertensão resistente. Eram doentes predominantemente idosos e obesos com doença 
cardiovascular estabelecida e sem controlo otimizado dos fatores de risco cardiovascular - nomeadamente o 
colesterol LDL. O consumo de sal deste grupo de doentes aproximou-se da média nacional evidenciada no último 
estudo epidemiológico realizado, muito acima das recomendações europeias.  
 
Relativamente aos registos disponíveis na plataforma de prescrição podemos constatar que muitos doentes poderão 
não cumprir corretamente com o esquema prescrito e de facto não se tratarem, na maioria dos casos de verdadeiros 
doentes com hipertensão resistente. 
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ID RESUMO : 59 
ID CONGRESSO : PO-5-4 
AVALIAÇÃO DA ONDA DE PULSO NA CONSULTA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL 
Tema : Epidemiologia 
 
Joana Barbosa Rodrigues (1), Marta Freixa (1), A. Ferreira Simões (2), Sara Úria (1), Glória Nunes da Silva (1) 
(1-Hospital Pulido Valente, CHLN, 2-Hospital de Vila Franca de Xira) 
 
 
Objectivos: Foram estabelecidos como objectivos para o presente trabalho: realizar estudo epidemiológico dos 
doentes seguidos em consulta de hipertensão arterial (HTA); avaliar o grau de controlo da HTA; determinação da 
importância na prática clínica do dia-a-dia da medição da pressão arterial central (PAc) e da velocidade de onda de 
pulso (VOP) em doentes com HTA.  
 
Métodos: Estudo observacional longitudinal prospectivo de doentes com o diagnóstico clínico de HTA e seguidos em 
consulta hospitalar de HTA. Definiu-se HTA de acordo com os valores de pressão arterial sistólica (PAS) >140 mmHg 
e/ou pressão arterial diastólica (PAD) >90 mmHg. O doente é avaliado em 4 momentos distintos: no momento de 
inclusão no estudo, após 1 mês, 3 meses e 1 ano. Em cada avaliação realiza-se a colheita de dados 
sociodemográficos e clínicos, a medição da PA periférica (com aparelho OMRON M6 2014 Tensiómetro®), bem como 
da PAc e da VOP (por tonometria de aplanação com o sistema Sphygmocor®). Relativamente aos exames 
complementares de diagnóstico registaram-se os resultados dos que foram realizados até 6 meses previamente à 
primeira avaliação, se estabilidade clinica e sem alterações terapêuticas nesse período de tempo. Foram excluídos os 
indivíduos com diagnóstico conhecido de hipertensão secundária, doença arterial periférica, fibrilhação ou flutter 
auricular, com internamento ou alteração da terapêutica antihipertensora nos 6 meses anteriores à avaliação.  
 
Resultados: A amostra estudada corresponde à primeira avaliação no momento de inclusão, durante o primeiro mês 
do estudo. Foram avaliados 19 doentes, com idade média de 63+-9,5 anos, a maioria do género masculino (73,7%) e 
leucodérmicos (89,5%). Os doentes têm 13,7+-7,4 anos de diagnóstico de HTA. As principais comorbilidades são: 
dislipidémia (57,9%), diabetes mellitus tipo 2 (36,8%) e tabagismo (26,3% ex-fumadores; 10,5% com tabagismo 
activo; 14,2+-6,2 unidades maço ano). 21,1% dos doentes apresentam hipertrofia do ventrículo esquerdo. Os 
doentes ingerem em média 2,2+-2 cafés por dia, não realizam actividade física regular (68,4%), nem dieta hipossalina 
(53,6%). 52,6% dos doentes são obesos e 42,1% têm excesso de peso. A totalidade dos doentes do género feminino 
e 85,7% do género masculino apresentam perímetro abdominal aumentado. Tendo em conta a medição da PA na 
consulta, a maioria apresenta HTA sistólica grau I, sendo que 21,1% apresentam valores tensionais controlados. Os 
valores médios obtidos são: PAS 152+-14 mmHg e PAD 87,6+-10 mmHg. Foi realizada a avaliação da PAc 
apresentando: PASc 142+-15 mmHg e PADc 86+-13 mmHg. A pressão de pulso (PP) central média é de 55,9+-18,1 
mmHg e a PP periférica de 64,1+-17,7 mmHg. A velocidade de onda de pulso (VOP) média da amostra é de 7,8+-2,7 
m/s. 18,2% dos doentes apresentam VOP >10 m/s. Relativamente à terapêutica antihipertensora: 73,7% dos doentes 
encontram-se medicados com diuréticos; 42,1% com inibidores da enzima de conversão da angiotensina; 42,1% com 
antagonistas dos canais de cálcio; 36,8% com antagonistas dos receptores da angiotensina (ARA); 36,8% com beta-
bloqueantes. Na consulta em que se realizou a primeira avaliação foi alterada a terapêutica antihipertensora em 
31,6% dos doentes, na quase totalidade dos casos por HTA não controlada. No que diz respeito ao tratamento das 
comorbilidades: 84,2% dos doentes estão medicados com estatina; 36,8% com antidiabéticos orais; 21,4% 
antiagregados. 36,8% dos doentes reportam dificuldades na toma da medicação, no que diz respeito à adesão ao 
regime instituído e/ou barreiras de recordação das tomas.  
 
Conclusão: A avaliação da PAc e da VOP pode assumir um importante papel na pratica clinica do dia-a-dia ao 
permitir definir a melhor estratégia terapêutica para cada doente, através do controlo evolutivo do perfil tensional 
central. Destaca-se ainda a necessidade de estabelecer estratégias por forma a optimizar a adesão à terapêutica, tão 
ou mais importante que a escolha desta em si. 
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ID RESUMO : 2 
ID CONGRESSO : PO-6-1 
AGRAVAMENTO DA FUNÇÃO RENAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA. DIFERENTE PROGNÓSTICO DA 
HEMOCONCENTRAÇÃO NA CARDIOPATIA HIPERTENSIVA? 
Tema : Rim 
 
José Luís Martins (1), Sofia Pedrosa (1), João Durães (2), Luis Santos (1), Jesus Viana (1), José Santos (1) 
(1-Centro Hospitalar Baixo Vouga, 2-Centro Hospitalar Universitário Coimbra) 
 
 
Introdução: O agravamento da função renal na insuficiência cardíaca aguda é prevalente e tem etiologia 
multifatorial, associando-se a maior morbi-mortalidade. Por outro lado a hemoconcentração (HC) em resposta a 
terapêutica diurética parece associar-se a redução da mortalidade sendo também uma causa de elevação de 
creatinina.  
 
Objetivos: Avaliar o prognóstico da HC em doentes hospitalizados por ICA com e sem agravamento da função renal 
de acordo com a etiologia da insuficiência cardíaca.  
 
Métodos: Analisados 618 doentes consecutivos admitidos por ICA. Definido agravamento da função renal de acordo 
com os critérios KDIGO. Definido HC como elevação da Hemoglobina durante a hospitalização comparativamente à 
admissão. Avaliado inicialmente o prognostico de morte aos 6 meses da HC de acordo com o grau de agravamento 
da função renal (AFR), estratificando-se depois de acordo com a etiologia da insuficiência cardíaca.  
 
Resultados: A idade média foi 79±11 anos; 58% mulheres. A mortalidade aos 6 meses foi 38%. 49% dos doentes 
tiveram AFR, sendo estes mais velhos, com maior duração de internamento (p<0.05), sem diferença na dose usada 
de diurético (p=0.6). HC ocorreu em 38.9% dos doentes com AFR e associou-se a maior sobrevivência após ajuste de 
fatores demográficos e co-morbilidades (HR 1.6; IC95%: 1.06–2.33; p=0.026), comparativamente a AFR sem HC (Fig 
1A). Foi possível identificar a etiologia da IC em 54% dos doentes, sendo a cardiopatia hipertensiva a responsável em 
18% dos doentes. Parece haver um claro benefício da HC nos doentes com agravamento da função renal quando a 
etiologia é a doença coronária (logrank, p=0.01), parecendo também nesse sentido haver uma tendência embora 
não significativa na cardiopatia hipertensiva (logrank, p=0.1). (Fig 1B).  
 
Conclusão: Em doentes admitidos por ICA sem falência renal, AFR com HC está associada a bom prognóstico, 
parecendo este ser dependente da etiologia da IC. 
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ID RESUMO : 3 
ID CONGRESSO : PO-6-2 
LOMBALGIA - UM CASO DE ILITERACIA EM SAÚDE 
Tema : Rim 
 
Ana Cristina Jesus Henriques 
(Unidade de Saúde Familiar Sétima Colina) 
 
 
Introdução: A Insuficiência Renal Aguda (IRA) em contexto de nefropatia por Anti-Inflamatórios Não Esteróides 
(AINEs) é uma entidade pouco frequente nos indivíduos jovens; contudo a probabilidade é maior se ingesta hídrica 
inadequada. A prevalência aumenta com a incorreta utilização de AINEs.  
 
Descrição do caso: Homem de 25 anos recorre a Consulta do Dia da Unidade de Saúde Familiar por lombalgia 
bilateral com 3 dias de evolução, sem irradiação ou relação com o movimento, com melhoria em decúbito dorsal. 
Negava traumatismo, febre, alterações gastrointestinais, geniturinárias ou respiratórias. A salientar ainda odontalgia 
e sinais inflamatórios associados com 1 mês de evolução, com posterior extração dentária 15 dias depois. Desde o 
início do quadro clínico informa toma de AINEs apenas quando queixas álgicas de maior intensidade e ingesta hídrica 
inadequada. Nega toma de AINEs nos últimos 2 dias por melhoria da sintomatologia. Como antecedentes pessoais a 
referir abuso do tabaco. Nega antecedentes familiares de relevo, medicação habitual ou alergias medicamentosas.  
 
Ao exame objetivo a destacar murphy renal duvidoso à esquerda. É referenciado pelo médico assistente para o 
serviço de urgência hospitalar onde realizou exames complementares de diagnóstico para melhor caracterização do 
quadro clínico. As alterações observadas foram compatíveis com IRA de provável etiologia renal por toxicidade a 
AINEs, motivando o internamento e instituição de fluidoterapia. A evolução no internamento decorreu sem 
intercorrências, com melhoria gradual da função renal e alta médica 4 dias depois. As consultas de seguimento de 
Nefrologia comprovaram a resolução clínica.  
 
Discussão: A realização de uma correta anamnese e exame físico são fundamentais para o sucesso diagnóstico, 
referenciação precoce e êxito terapêutico. O médico de família assume uma posição privilegiada pela acessibilidade 
e continuidade de cuidados, destacando-se neste contexto a literacia para a saúde. 
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ID RESUMO : 4 
ID CONGRESSO : PO-6-3 
SUSPENSÃO TERAPÊUTICA: QUANDO A VONTADE DE VIVER MORRE 
Tema : Terapêutica 
 
Ana Cristina Jesus Henriques 
(Unidade de Saúde Familiar Sétima Colina) 
 
 
Introdução: Os desafios da medicina são frequentemente imprevisíveis e a nossa missão é estar apto a responder às 
reais preocupações do doente, que não raras vezes divergem das do médico. A medicina geral e familiar que se quer 
abrangente, holística e empática assume um caráter fulcral.  
 
Descrição de caso: Mulher de 67 anos seguida em consulta externa de Cardiologia. Como antecedentes pessoais a 
destacar: obesidade mórbida, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca com triplo bypass coronário, fibrilhação 
auricular hipocoagulada, acidente vascular isquémico com hemiparesia sequelar, diabetes mellitus tipo 2 não 
insulino-tratada e anemia crónica. A utente não cumpria qualquer terapêutica medicamentosa há 5 dias antes da 
vinda à consulta, alegando que havia suspendido porque tinha perdido a vontade de viver, e esta seria a forma mais 
simples de pôr termo à vida. Aquando da anamnese, a utente refere que vive sozinha, sem qualquer apoio familiar e 
que apenas tem o auxílio de uma vizinha, de forma ocasional.  
 
Objetivamente encontrava-se em anasarca e cansaço para pequenos esforços, resultante de insuficiência cardíaca 
descompensada. O Cardiologista encaminhou-a de imediato para o Serviço de Urgência e foi proposto internamento 
para compensação do quadro clínico, que aceitou. Esta utente tem história prévia de múltiplos internamentos, de 
maior duração durante o ano corrente, por incumprimento terapêutico. Após alta hospitalar encontrava-se num 
centro de cuidados de convalescença.  
 
Discussão: O acompanhamento psicológico e social regular em acontecimentos-chave deveria integrar uma 
abordagem que se pretende multidisciplinar. Como profissional de saúde este episódio alerta para a necessidade de 
adoção de uma visão integrada, tendo em conta as dimensões cultural e existencial. Os cuidados prestados devem 
ser pois centrados na pessoa e respeitando a sua autonomia, pois facilitam o processo de decisão clínico e 
promovem também a empatia e relação terapêutica. 
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ID RESUMO : 54 
ID CONGRESSO : PO-6-4 
RASTREIO ECOCARDIOGRAFICO EM HIPERTENSÃO ARTERIAL NUM HOSPITAL TERCIÁRIO 
Tema : Coração & Vasos 
 
Elvis Arias Guevara (1), Juan Pablo Florez (2), Manuel Antonio Coronado (2), Alfonso Mejia (2), Alexandra Reis (1) 
(1-Hospital Garcia de Orta, 2-Hospital Universitário San Vicente Fundação) 
 
 
Introdução: A Hipertensão arterial (HTA), atinge aproximadamente 40% da população adulta (>25 anos) no mundo, 
sendo um fator preponderante na morbimortalidade relacionada às doenças cardiovasculares. O ecocardiograma 
(ETT) é capaz de identificar as principais consequências da sobrecarga de pressão sobre o miocárdio e permite 
identificar as alterações cardíacas relacionadas a pior prognóstico em estos doentes.  
 
Objetivo: realizar o rastreio ecocardiográfico da população atendida por diagnostico de hipertensão arterial num 
serviço de ecocardiografia de um hospital terciário.  
 
Métodos: Estudo observacional prospetivo analítico (analise descritiva) dos dados clínicos de utentes que realizaram 
ETT, num serviço de ecocardiografia por diagnostico de HTA no período entre 1 e 30 de Setembro de 2017.  
 
Resultados: durante o período do estudo foram identificados 270 utentes que realizaram ETT, dos quais 52 
apresentaram-se por diagnostico de HTA, destes 37% foram do género masculino e um 63 % do género feminino. A 
média da idade foi de 70,5 anos, com idade mínima de 37 anos e máxima de 95 anos; sendo o grupo etário com 
maior participação, indivíduos com idades entre 61 e 80 anos. Relativamente ao diagnóstico por ETT; 36,5% dos 
participantes não apresentaram alterações no ETT; 3,84% Cardiopatia isquemia; 1,92% Derrame do pericárdio; 
1,92% Disfunção sistólica; 7,69% Estenose aórtica; 3,84% Estenose mitral; 3,84% Hipertensão pulmonar; 23,07% 
Hipertrofia ventricular; 7,69% Insuficiência aórtica; 5,76% Insuficiência mitral; e um 3,84 % Insuficiência tricúspide. 
Quando confrontado o género com o diagnóstico eco-gráfico, verificou-se que o género feminino apresentou o 
maior número de patologias, destacando-se cardiopatia isquémica, derrame do pericárdio e hipertrofia ventricular, 
encontradas unicamente neste grupo (100%); o que respeita à associação destas patologias com o género masculino 
evidenciou-se que a disfunção sistólica só foi diagnostica em 1 homem; as outras patologias formam encontradas em 
ambos géneros mais sempre com maior frequência nas mulheres (estenose aórtica 70% mulheres – 30% homens; 
hipertrofia ventricular 68 % mulheres – 32% homens; insuficiência aórtica 77% mulheres – 23% homens; 
insuficiência mitral 69% mulheres – 31% homens aproximadamente). No que respeita ao intervalo de idade dos 
participantes, constata-se que nos indivíduos menores de 40 anos, um 50% não tinham alterações no ETT e o 50% 
restante foi diagnosticado com Insuficiência aórtica; o grupo etário entre os 61 e 80 anos foi o mais heterogéneo 
quando associado ao diagnóstico eco-gráfico, neste grupo foram detetados a maioria das patologias sendo a 
hipertrofia ventricular, a estenose aórtica e a insuficiência aórtica as que se presentaram com maior frequência. É de 
ressaltar que a hipertrofia ventricular se presentou em três dos grupos etários analisados neste estudo 
(correspondente a todos os utentes maiores de 41 anos) com um aumento da frequência do 45% aproximadamente 
nos indivíduos maiores de 80 anos; a estenose mitral só foi detetada em indivíduos maiores de 80 anos com uma 
prevalência aproximada de 18%.  
 
Conclusão: A ecocardiografia é um método não invasivo, acessível, fornece informação anatómica e funcional para 
identificar fatores de maior risco da doença cardíaca hipertensiva, principalmente a hipertrofia de ventrículo 
esquerdo. Permite avaliar outras comorbidades que podem interagir nos processos inapropriados de adaptação do 
ventrículo esquerdo. Além disso, é uma ferramenta importante na predição de eventos cardiovasculares, permite 
uma melhor estratificação de risco e orienta na decisão terapêutica. 
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