Caros/as Colegas,
A divulgação que agora se faz do Programa Provisório do 13º Congresso de Hipertensão e Risco
Cardiovascular Global organizado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH), tenta responder aos
mais recentes desafios que temos em termos de mais e melhor identificação, tratamento e controle dos
vários factores do Risco Cardiovascular Global (RCVG).
Trata-se, uma vez mais, de colocar no terreno um evento que há muito extravasou a dimensão intra-muros,
sendo hoje um Congresso de dimensão internacional amplamente conhecido e reconhecido, que privilegia
os colegas da Medicina Geral Familiar como o seu público alvo.
Da mesma forma e, na continuidade desse reconhecimento, voltamos a sentir um especial regozijo e
satisfação e, antes do mais, uma grande honra por vermos a Presidir à Comissão de Honra o mais Alto
Magistrado da Portugal.
Este, como outros que o antecederam, é o reflexo do empenhamento inesgotável e, a todos os títulos
louvável, de uma Comissão Organizadora que não se poupou nem a esforços nem a sacrifícios para elaborar
o Programa que agora se anuncia.
Todo este esforço e empenhamento teria sido infrutífero se não tivesse sido superiormente validado pela
Comissão Científica, cuja disponibilidade para dizer presente e de forma impar às infinitas solicitações que
lhe foram feitas, bem como às sugestões e melhoramentos que quis fazer ao Programa Científico, nunca será
de mais realçar e, cujo agradecimento público não posso deixar de fazer e de destacar.
É, para quem tem a responsabilidade de Presidir a um Congresso desta dimensão, para além da dedicação e
empenho a que o mesmo obriga, uma grata constatação ver como toda uma comunidade científica, uma
comunidade de investigação e, isto sem nunca esquecer o inestimável contributo da Comissão
Organizadora, tem participado através da submissão de numerosos trabalhos, que à data desta carta e, pelo
número já conhecido de submissões, vai obrigar, devido à limitação temporo-espacial, a uma criteriosa
escolha pelo júri nomeado para o efeito.
No que diz respeito ao Programa Científico propriamente dito, não estou em condições, pelas razões do
cargo que desempenho, de realçar este ou aquele tema, esta ou aquela Mesa Redonda, esta ou aquela
Conferência.
Não obstante este facto, é para mim particularmente gratificante poder destacar que este é um programa
que extravasa o espaço europeu e se estende, de forma muito particular, por todo o mundo de língua
portuguesa.
Por fim, uma palavra de especial reconhecimento e agradecimento para com a Indústria Farmacêutica que,
mesmo em tempos difíceis e de grande constrangimento financeiro, não quis de deixar de dizer presente e,
sem cujo contributo não seria possível pôr de pé este Congresso.
Porque este Congresso é acima de tudo destinado, não só a todos os interessados pelo tema, mas acima de
tudo, a todos os que no dia-a-dia lidam com estes problemas, resta-me desejar que o Programa corresponda
à expectativa e anseios que em todos fomos criando ao longo destes 13 anos de Congressos anuais.
Para todos o meu Bem-Haja! Vemo-nos em Vilamoura.
Manuel de Carvalho Rodrigues
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O 13º Congresso de Hipertensão (HTA) e Risco Cardiovascular Global (RCVG), a cuja comissão organizadora
tenho a honra de presidir, subordina-se este ano ao tema “Sociedade Portuguesa de Hipertensão (SPH) na
comunidade – pontes para o futuro”. Sendo um evento de formação médica, é também um importante
entreposto para troca de conhecimentos e experiência aquém e além-fronteiras. Uma vez mais, tentámos
elaborar um programa abrangente e que esperamos vá ao encontro das expectativas de todos os
congressistas.
Conferencistas de prestígio nacional e internacional abrilhantam o congresso e pontuam com notas de
excelência o programa científico, chamando desde logo a atenção para a conferência inaugural dedicada ao
papel da micro-inflamação na doença vascular, aos aspectos particulares do tratamento do doente
hipertenso com doença coronária ou à preocupação real ou exagerada do risco de cancro relacionado com a
terapêutica anti-hipertensora.
Este ano revisitamos a abordagem e tratamento da hipertensão arterial ao longo do ciclo da vida e veremos
qual o estado da arte a propósito dos dispositivos médicos no tratamento da doença hipertensiva. Pela
primeira vez vamos ter uma sessão formal conjunta entre a SPH e a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa.
O risco vascular abordado sob diferentes ângulos, a relevância da diabetes no contexto global do risco
vascular ou a visão da insuficiência cardíaca como etapa final do contínuo vascular no doente hipertenso,
serão igualmente aspectos desenvolvidos ao longo do congresso.
Não deixaremos, uma vez mais, de contar com o intercâmbio científico com as nossas congéneres do Brasil
e da Hungria materializado em sessões conjuntas e de acolher também a já tradicional sessão com a
Sociedade Europeia de Hipertensão.
O atraso no diagnóstico e as formas de aumentar a percentagem de hipertensos diagnosticados, aspectos
particulares da metodologia diagnóstica e da avaliação do impacto da hipertensão nos órgãos-alvo ou
ainda, a importância que nunca deve ser desdenhada da adesão à terapêutica e das suas consequências,
compõem uma parte relevante do programa deste ano.
Um ponto alto do congresso é a sessão magna com a Medicina Geral e Familiar, que iremos revestir duma
nova roupagem, prometendo animada discussão e partilha de saberes. A grande maioria dos doentes
hipertensos está nos cuidados de saúde primários e temos seguramente que discutir, para além de casos
clínicos de maior complexidade, formas de melhorar a integração de cuidados.
A formação médica contínua não deixará de ser contemplada, através de dois cursos: um de HTA secundária
e outro de perspectivas futuras no RCVG.
Contamos com a presença dos mais jovens, quer através da apresentação de trabalhos científicos, quer na
participação activa nas diversas sessões e nomeadamente naquelas organizadas pelo núcleo de internos da
Sociedade Portuguesa de HTA.
Finalmente, os diferentes simposia patrocinados pela indústria farmacêutica contribuem para abordar o
RCVG sob diferentes visões ou como importante complemento do programa científico.
Marcamos encontro com todos vós em Vilamoura.
Sejam bem-vindos!
Vitor Paixão Dias
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COMISSÃO DE HONRA
- Sua Excelência o Senhor Presidente da República
- Ministro da Saúde
- Presidente da Câmara Municipal de Loulé
- Presidente da Entidade Regional do Turismo do Algarve
- Bastonário da Ordem dos Médicos
- Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos
- Presidente do Conselho Directivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
- Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian
- Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica
- Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia
- Presidente da Fundação Professor Fernando de Pádua
- Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar
- Bastonário da Ordem dos Nutricionistas

CONVIDADOS INSTITUCIONAIS
- Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
- Secretário de Estado da Saúde
- Director-Geral da Saúde
- Presidente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento
- Presidente do Conselho Directivo da ARS Alentejo, I.P.
- Presidente do Conselho Directivo da ARS Algarve, I.P.
- Presidente do Conselho Directivo da ARS Centro, I.P.
- Presidente do Conselho de Administração da Região da Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
- Presidente do Conselho Directivo da ARS Norte, I.P.
- Director do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares
- Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico
- Coordenador do Conselho Nacional do Médico Interno
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS
- Presidente da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde
- Presidente da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS
- European Society of Hypertension
- World Hypertension League
- American Society of Hypertension
- Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Sociedad Española de Hipertensión
- Société Française d' Hypertension Artérielle
- Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa
- Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia
- Hungarian Society of Hypertension
- Polish Society of Hypertension
- Sociedade Brasileira de Cardiologia

ASSOCIAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS
- Presidente da Associação dos Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica (AMPIF)
- Presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF)
- Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH)
- Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA)
- Presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN)
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TENSÃO ARTERIAL E EXERCÍCIO FÍSICO: ESTUDO DA RELAÇÃO DO PERFIL TENSIONAL E APTIDÃO AERÓBIA DE
CRIANÇAS E JOVENS EM IDADE ESCOLAR
Tema: Hipertensão em populações especiais
Pedro Alexandre Figueiredo, Sara Baptista
(USF São Julião)
Resumo: A hipertensão arterial (HTA) é um importante factor de risco cardiovascular (FRCV), sendo recomendada a
sua avaliação em idade pediátrica a partir dos 3 anos de idade. Adicionalmente, o excesso de peso e a obesidade em
idade pediátrica são preocupantes pelas comorbilidades associadas, sendo vários os estudos que demonstraram a
existência de uma relação positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e os valores de tensão arterial (TA) sistólica
de crianças em idade escolar. É consensual que a prática regular de exercício físico (EF) está associada a benefícios
relacionados com a saúde, nomeadamente ao nível da incidência de doença cardiovascular. Dados na literatura
sugerem que uma criança activa tem maior probabilidade de vir a ser um adulto activo. Na população pediátrica têm
sido realizados vários estudos no âmbito da avaliação do perfil tensional e outros FRCV, contudo são poucos os que
relacionam a aptidão aeróbia (AA) das crianças e jovens com o seu perfil tensional, excesso de peso e obesidade.
Objectivos: Pretendemos com este estudo avaliar a relação existente entre a AA e o perfil tensional, excesso de peso
e obesidade de crianças e jovens em idade escolar.
Métodos: Estudo observacional, descritivo e transversal, numa amostra de conveniência de crianças e jovens de
ambos os sexos (51% do sexo masculino), com idades entre os 9 e 15 anos. Foram avaliados 216 alunos de uma Escola
Básica 2º e 3º ciclo da zona centro de Portugal. Procedeu‐se à avaliação da TA, peso, estatura, índice de massa corporal
(IMC) e percentagem de massa gorda (bioimpedância). A aptidão aeróbia foi avaliada através do teste Vaivém, com
determinação indirecta do consumo máximo de oxigénio. Os restantes dados foram retirados no início das aulas de
Educação Física com os alunos em repouso. A TA foi avaliada de acordo com os critérios da Sociedade Portuguesa de
Pediatria. A classificação dos valores da TA foi realizada através da determinação do percentil da TA sistólica e
diastólica de cada aluno em função da idade e percentil de estatura (Pediatrics 2004; 114(2):555‐576). Considerou‐se
pré‐HTA, a TA sistólica e/ou diastólica entre os percentis 90 e 95 para a idade, sexo e estatura e HTA, a TA igual ou
superior ao percentil 95. Para estimar a prevalência de excesso de peso e obesidade foram utilizadas as tabelas de
IMC da Organização Mundial de Saúde. A análise estatística foi realizada com o SPSS® 19.
Resultados: Os dados deste estudo demonstram a existência de uma correlação negativa significativa da aptidão
aeróbia com a TA, peso, IMC e % massa gorda. Identificamos igualmente a existência de uma correlação positiva entre
a TAS, peso e IMC, bem como entre a TAS e a TAD; A TAD apresentou correlação positiva significativa com o peso, IMC
e % massa gorda. Na amostra estudada, 27.8% dos alunos apresentaram valores compatíveis com HTA (23.6% e 10.2%
para HTA sistólica e diastólica, respectivamente). Valores compatíveis com pré‐HTA identificaram‐se em 11.1% e 10.2%
para HTA sistólica e diastólica, respectivamente. De salientar que o grupo das raparigas apresenta uma maior
prevalência de pré‐HTA e HTA relativamente ao grupo dos rapazes. No que diz respeito aos parâmetros biométricos,
27.3% da amostra apresenta excesso de peso e 10.7% obesidade, não havendo diferenças estatisticamente
significativas entre os sexos. Os valores médios da percentagem de massa gorda situaram‐se nos 22.3%, com valores
estatisticamente superiores nas raparigas relativamente aos rapazes (26.1% e 18.7%, respectivamente).
Conclusões: A prevalência de pré‐HTA e de HTA foi elevada na população estudada. Constatou‐se também que a TA
apresenta correlação negativa com a aptidão aeróbia e positiva com variáveis antropométricas. Esta associação deve
alertar os profissionais que prestam cuidados de saúde infantil para o aconselhamento da prática regular de EF, bem
como para a avaliação antropométrica e da TA nas consultas de Saúde Infantil, e em cada oportunidade de exame.
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CASUÍSTICA DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Tema: Outros
Ana Isabel Andrade Oliveira, Paulo Ferreira Gouveia, Joana Alexandra Morais, Maria João Regadas, Carlos Capela
(Hospital de Braga)
Resumo: Introdução/Objetivos: A hipertensão arterial (HTA) é um dos principais fatores de risco cardiovascular da
população ocidental. Com este trabalho pretendemos caracterizar uma população de doentes seguida na consulta
hospitalar de HTA.
Métodos: Este trabalho é observacional, analítico e retrospetivo. Tem por base a consulta dos processos dos doentes
seguidos na consulta de HTA entre janeiro e dezembro de 2018.
Resultados: Foram analisados um total de 142 doentes, sendo 55% do sexo feminino. A média de idades situa‐se nos
56 anos. Foram pesquisadas as causas de HTA classificando‐se 85% dos doentes com HTA essencial e 10% com HTA
secundária. Quanto à HTA secundária, 8 casos correspondiam a apneia obstrutiva do sono, 2 a HTA renovascular e os
restantes 4 a hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, síndrome do ovário policístico e secundário a
corticoterapia. Cada doente apresentava em média 4 diagnósticos. Quanto às comorbilidades, 68% apresentava
patologia endócrina, nutricional e metabólica, 25% patologia do sistema circulatório e outros 25% patologia mental e
do comportamento. Cerca de 56% dos indivíduos tinha excesso de peso ou obesidade (24 e 32%, respetivamente),
51% dislipidemia e 27% diabetes mellitus tipo 2. Realça‐se que 62% dos doentes afirmaram não avaliar o perfil
tensional em ambulatório. Foi realizada a classificação da HTA de acordo com as últimas avaliações em consulta, assim,
11% seriam classificados como pressão arterial “normal”, 38% como “pré‐hipertensão”, 35% como “hipertensão
estadio 1” e 12% como “hipertensão estadio 2”. Cada doente encontrava‐se medicado, em média, com 6 substâncias
ativas. O grupo de fármacos mais prescrito era o dos anti‐hipertensores com 89% dos doentes medicados com, pelo
menos, um fármaco deste grupo e, em média, com 2.6 anti‐hipertensores, seguindo‐se os hipolipemiantes (49%) e os
psicofármacos (39%). No grupo medicado com anti‐hipertensores, 87% das prescrições correspondia aos inibidores do
sistema renina/angiotensina, 67% aos bloqueadores dos canais de cálcio e 63% aos diuréticos. Cerca de 47% dos
doentes avaliados apresentavam, pelo menos, um tipo de lesão de órgão alvo documentada, correspondendo a
cardíaca a 73% do total. Dos 90 doentes submetidos a ecocardiograma, 47% apresentavam hipertrofia ventricular
esquerda e 36% dilatação da aurícula esquerda. Quanto à medição ambulatória da pressão arterial (MAPA) esta foi
realizada em 104 doentes, sendo o perfil dipper o mais frequente (46%). De acordo com as pressões arteriais médias
obtidas no último MAPA cerca de 64% dos doentes apresentavam valores tensionais controlados. Salienta‐se ainda
que 55% dos indivíduos viram aferido o consumo de sal na dieta, através do doseamento de sódio na urina de 24
horas, constatando‐se uma excreção média de 153 mmol/dia de sódio, correspondendo a um consumo médio
estimado de 8.9 gramas de sal/dia.
Discussão: Fica claro que a população de doentes em seguimento nesta consulta apresenta múltiplas comorbilidades,
refletidas no número médio de diagnósticos e fármacos prescritos. Destaca‐se a elevada prevalência de fatores de
risco cardiovascular como a obesidade e a dislipidemia, facto já expectável. Não podemos descurar o número
significativo de indivíduos que padecem de patologia mental e do comportamento uma vez que estas comorbilidades
podem condicionar a adoção de mudanças no estilo de vida. Nota‐se ainda uma elevada falta de compromisso com a
apreciação do perfil tensional em ambulatório, facto notório no número de doentes que assumiram não fazer esta
avaliação. Quanto aos perfis apresentados no MAPA um número significativo de doentes não apresenta a diminuição
fisiológica dos valores de tensão arterial noturna, o que se associa a um maior risco cardiovascular. Por fim, destaca‐
se que este grupo de doentes apresenta um consumo estimado de sal 1,5 vezes superior aos níveis recomendados
internacionalmente de 5.8 gramas de sal/dia (100 mmol/dia de sódio urinário).
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SÍNDROME DE FRAGILIDADE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: SERÁ A HIPERTENSÃO UM FATOR PROTETOR?
Tema: Hipertensão em populações especiais
Maria Armanda Marques (1), Vitor Costa (2), Ana Faria (3), Marisa Cebola (4)
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (1), Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere (2), Escola Superior
Tecnologia da Saúde de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra (3), (H&TRC) ‐ Centro de Investigação em Saúde e
Tecnologia; (ESTeSL) – Dietética e Nutrição, Escola Superior Tecnologia da Saúde de Lisboa (4))
Objetivos: Estabelecer uma associação entre a presença de hipertensão e fragilidade em idosos institucionalizados
Métodos: Foram incluídos neste estudo idosos institucionalizados com idade igual ou superior a 60 anos. Foram
recolhidos dados sociodemográficos e história clínica através do processo do utente. A presença de polimedicação foi
considerada quando a toma diária era igual ou superior a cinco fármacos. A fragilidade foi avaliada utilizando o
Fenótipo de Fragilidade, em que foram considerados elegíveis para avaliação os indivíduos que apresentavam, pelo
menos, três dos cinco critérios (perda de peso não intencional, perda de massa muscular, fraqueza, baixa resistência
e atividade física diminuída). Foi diagnosticada a presença de fragilidade nos indivíduos que apresentavam
características de fragilidade em pelo menos três critérios. A Força de Preensão Manual (FPM) foi avaliada através do
dinamómetro JAMAR.
Resultados: Foram incluídos 146 indivíduos com idade média de 83 anos, maioritariamente do género feminino
(63,3%). Em média, eram tomados 8 fármacos por dia (min=0; máx=19), sendo que 83,7% dos indivíduos se
encontravam polimedicados. Foi identificada hipertensão em 59,6% dos indivíduos, dos quais 83,1% se encontravam
a realizar terapêutica medicamentosa, obtendo‐se valores de pressão arterial satisfatórios (inferiores a 140/90
mmHg). Os anti‐hipertensores mais frequentemente utilizados eram os diuréticos da ansa (46,8%), seguidos dos
Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (36,4%). Foram diagnosticados como frágeis 61,0%. Da totalidade
dos indivíduos com diagnóstico de hipertensão, 42,5% eram frágeis, 31,1% eram robustos e 26,4% não foram elegíveis
para o diagnóstico de fragilidade. Foi avaliada a FPM, tendo‐se obtido uma mediana de 2,0 Kgf em idosos hipertensos
e de 0,0 Kgf. Em indivíduos frágeis sem hipertensão, obteve‐se uma mediana de FPM de 6,35 Kgf e de 0,0 Kgf em
indivíduos frágeis e hipertensos (p=0,001).
Conclusões: Segundo a literatura, a presença de hipertensão no idoso frágil poderá representar um fator protetor de
eventos adversos. No entanto, após a prescrição de terapêutica medicamentosa, normalização da pressão arterial e
no contexto de polimedicação, a proteção conferida ao idoso frágil pela presença de desta patologia poderá ser
perdida. Na nossa amostra, o idoso hipertenso apresenta valores médios de FPM superiores em relação ao idoso sem
diagnóstico de hipertensão, embora sem significado estatístico. Desta forma, a presença de hipertensão parece ser
uma condição protetora, considerando‐se um maior valor de FPM indicativo de maior capacidade funcional. No
entanto, na presença concomitante de fragilidade e hipertensão, os indivíduos apresentam valores menores de FPM,
o que será indicativo de pior capacidade funcional e, consequentemente, de pior prognóstico. Assim sendo, na
presença de fragilidade no idoso hipertenso, os objetivos terapêuticos deverão ser cuidadosamente planeados, com
vista à manutenção e/ou prevenção da deterioração da capacidade funcional do idoso e melhoria da qualidade de
vida. Não foi possível diagnosticar fragilidade numa parte considerável dos idosos com diagnóstico de hipertensão,
devido às limitações inerentes ao método utilizado, pelo que esta prevalência poderá ser superior. A diminuição da
força de preensão palmar, como indicador da capacidade funcional, é uma característica da síndrome de fragilidade,
pelo que a avaliação da mesma poderá ser um método de baixo custo e fácil aplicação para o diagnóstico desta
patologia, e que poderá auxiliar na tomada de decisão para o tratamento da hipertensão em idosos institucionalizados.
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HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA OU ESSENCIAL? ‐ UM CASO CLÍNICO CURIOSO
Tema: HTA Secundária
Marisa Sousa Reis, Joana Estrela Reis, Sara Ferreira
(USF Servir Saúde ‐ ACES Almada ‐ Seixal)
Enquadramento: A Hipertensão Arterial (HTA) é um problema de saúde prevalente no adulto, sendo maioritariamente
essencial, ou seja, sem causa etiológica definida. No entanto, é importante suspeitar de hipertensão arterial
secundária e realizar correctamente a sua abordagem, principalmente perante um doente jovem, com valores
tensionais muito elevados e com evidência precoce de lesão de órgão‐alvo.
Descrição do caso: P.M.G.S., sexo masculino, 32 anos, leucodérmico, casado e com 1 filho, militar da Marinha
Portuguesa. Ex‐fumador (2 UMA), activo, percorre diariamente 50Km de bicicleta nas deslocações entre domicílio e
local de trabalho, sem outros antecedentes pessoais ou familiares relevantes. Fisicamente activo, percorre
diariamente 50 km de bicicleta nas deslocações entre domicílio e local de trabalho. Em contexto de avaliação de
aptidão física e psíquica anual em 2017 apresentava valores de pressão arterial (PA) elevados (170/79 mmHg), foi
medicado com lercanidipina 10mg e ficou com indicação para avaliação de PA em ambulatório e reavaliação clínica.
Recorre ao médico de família, a meio de 2018 ,com registos de PA sistólica consistentemente acima de 160 mmHg. Foi
solicitado estudo analítico e ecografia renal, objetivando‐se elevação da creatinina (1.9mg/dL), TSH, aldosterona,
cortisol e metanefrinas normais, microalbuminúria 1.1g/dia. A ecografia renal evidenciava rins de dimensões e
ecoestrutura normais, glândulas suprarrenais sem alterações aparentes. Realizou ainda MAPA que revelou padrão de
HTA sistólica com PA diurna média de 150/82 mmHg e nocturna média de 145/71 mmHg. Em ecocardiograma prévio
foi documentada hipertrofia ventricular concêntrica com função global conservada. Perante estes resultados foi
medicado com lisinopril/amlodipina 20/5 mg e encaminhado a consulta de nefrologia, que o doente apenas realizou
em setembro de 2018. Foi realizada nova avaliação analítica que revelou crioglobulinas negativas, imunoelectroforese
de proteínas sem alterações, anticorpos ANCA e anti‐dsDNA negativos, creatinina 1mg/dL e proteinúria 0.6g/dia. Foi
colocada a hipótese de proteinúria induzida pelo esforço como diagnóstico diferencial, dado controlo tensional
atingido com terapêutica instituída pelo MF. Actualmente, apresenta valores de pressão arterial sistólica 129‐
135mmHg sob terapêutica, sedimento urinário com proteínas +++ e hemoglobina ++, com indicação para reduzir
atividade física até reavaliação clínico‐analítica num período de três meses. Posteriormente será decidida a hipótese
de realização de biópsia renal para diagnóstico diferencial entre proteinúria induzida pelo esforço e nefropatia
hipertensiva.
Conclusão: Este caso espelha o desafio que pode ser fazer a distinção entre HTA essencial e 2ª no jovem. Apesar de
menos frequente, a HTA 2ª deve ser excluída pelo MF, sendo importante a abordagem adequada e dirigida em casos
de suspeição.
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ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Tema: Investigação Fundamental & Medicina Translaccional
José Assis Gouveia Viveiros, Sophia Martins, Tiago Macedo
(USF Trevim‐Sol)
Introdução e Objetivos: O ecocardiograma transtorácico (ETT) atualmente representa uma ferramenta facilmente
acessível, frequentemente utilizada no diagnóstico inicial e seguimento de utentes com suspeita ou presença de
patologia cardíaca. O aumento do pedido deste exame, por vezes de forma inapropriada ou excessiva, leva a que se
questione a sua sustentabilidade. Por forma a diminuir o número de pedidos inadequados, melhorando a prática
clínica e custos inerentes, o American College of Cardiology e a American Society of Echocardiography desenvolveram
critérios de uso adequado de ecocardiografia (CUA2011). O objetivo do estudo é avaliar a adequação dos pedidos de
ETT numa unidade de saúde, por forma a perceber se este exame está a ser prescrito com qualidade apropriada e qual
o seu impacto clínico no seguimento do utente.
Metodologia: Este é um estudo observacional descritivo com componente analítico retrospetivo. A população de
estudo inclui todos os ETT pedidos durante o ano de 2016. Foram considerados todos os ETT que apresentem
justificação do pedido, ou cuja análise do SOAP permita a aquisição de informações clínicas suficientes para atribuir
uma indicação. A informação foi colhida através da consulta dos registos médicos eletrónicos. Os pedidos foram
analisados à luz da correspondência com as indicações específicas dos CUA2011. Critérios de inclusão: ETT que
apresentem justificação do pedido na credencial do exame, ou cuja análise do SOAP permita a aquisição de
informações clínicas suficientes para atribuir uma indicação. Critérios de exclusão: Ausência de indicação clínica
expressa/clara que justifique o pedido do exame. Variáveis do Estudo: Quantitativas (Idade); Qualitativas [Género
(masculino ou feminino), Tipo de Avaliação (de novo ou seguimento), Número da Indicação do Pedido (1 a 98), Grau
de Adequação do Pedido (adequado, não adequado ou adequação incerta) e Impacto Clínico do Pedido (ausência de
alteração dos cuidados, alteração dos cuidados)]. Os dados foram registados e trabalhados através de estatística
descritiva e inferencial recorrendo ao programa SPSS®.
Resultados: Neste estudo foram incluídos 766 pedidos de ETT. Em 95,7% dos pedidos, foi possível definir uma
indicação específica. De acordo com os critérios de adequação, 60,2% (441) dos ecocardiogramas foram adequados,
33,7% (247) não adequads e 6,1% (45) adequação incerta. A indicação adequada mais frequente com 16,2% (119
ecocardiogramas), foi a avaliação inicial de doentes com sintomas ou condições potencialmente relacionadas com
etiologia cardíaca, enquanto que a indicação não adequada mais frequente (98 ecocardiogramas) foi a avaliação de
rotina da hipertensão arterial sistémica, na ausência de sinais ou sintomas de doença hipertensiva cardíaca. De entre
os ecocardiogramas não adequados (247 ecocardiogramas), observa‐se que 70% (174) não tiveram qualquer impacto
clínico no seguimento dos doentes.
Discussão: Verifica‐se que a maioria dos pedidos foram adequados. No entanto, consideramos que este valor é ainda
subótimo. A maioria dos ETT adequados são solicitados para avaliação da estrutura e função cardíacas, na presença
de sintomas ou condições potencialmente relacionadas com ou suspeita de doença cardíaca. A maioria dos ETT não
adequados são solicitados na avaliação, por rotina, de diversas patologias cardíacas, sem sinais ou sintomas de doença
cardiovascular. De entre os exames não adequados observamos que a maioria não tiveram qualquer impacto clínico
no seguimento dos doentes, logo o seu pedido poderia ter sido evitado. Este estudo revela a necessidade de
desenvolver estratégias que visem a melhoria da qualidade de prescrição de ETT (implementação de um programa
educacional, desenvolvimento de normas de orientação clínicas), que se traduzam na melhoria da prática clínica e na
redução dos custos financeiros e emocionais associados aos pedidos não adequados.
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O IMPACTO DA HIPERVOLÉMIA NO PERFIL TENSIONAL DOS DOENTES EM HEMODIÁLISE: A UTILIDADE DA ANÁLISE
POR BIOIMPEDÂNCIA
Tema: Hipertensão em populações especiais
Carolina Ormonde, Cidália Ponte, Madalena Baptista, Raquel Cabral, João Esteves
(Hospital do Divino Espírito Santo)
Introdução e objetivo: A bioimpedância (BIA) consiste num método não invasivo, fácil e seguro para avaliar a
composição corporal. Nos doentes que realizam hemodiálise (HD) crónica a manutenção do estado de euvolémia é
fundamental para o bem‐estar clínico e para o controlo da tensão arterial (TA). Nesta população a hipertensão arterial
(HTA) é causada pela contribuição de múltiplos fatores, sendo a hipervolémia um deles. A avaliação do estado de
volémia nos doentes em HD é, classicamente, feita através da avaliação clínica. Contudo, este método é muitas vezes
falível e nem sempre a presença de HTA significa excesso de volume (EV). Assim, pretende‐se com este trabalho avaliar
a utilidade da BIA em definir o estado de volémia destes doentes e a sua relação com HTA.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo com análise descritiva e análise bivariável paramétrica, com recurso ao
SPSS Statistics versão 25.0. Realizou‐se a medição da TA pós‐diálise, seguida de avaliação por bioimpedância, em
doentes hemodialisados crónicos numa Unidade de Diálise, no período entre Janeiro e Maio de 2018. Foram excluídos
do estudo os doentes portadores de pacemaker, com amputação de membros, dispositivos metálicos intravasculares
ou protésicos e com idade inferior a 18 anos.
Resultados: Na amostra estudada (n=52), 50% (n=26) dos doentes era do sexo masculino e a média de idades foi de
56,58±16,19 anos (mín 18; máx 85). O tempo médio em hemodiálise era de 1460±1177,47 dias (mín 173; máx 4751).
O valor médio da TA sistólica (TAS) e da TA diastólica (TAD) foi, respetivamente, 124,54±19,46 mmHg (mín 90; máx
178) e 71,83±12,23 mmHg (mín 52; máx 108). A média de EV da população foi de ‐0,01±2,97 L (mín ‐5,83; máx 1032)
e a média do índice de excesso de volume (IEV) foi de ‐0,3±18,69% (mín ‐40%; máx 51%). Procedeu‐se à comparação
entre os grupos de doentes com excesso de volume (CEV) e sem excesso de volume (SEV), tendo se verificado que não
havia diferença estatisticamente significativa quanto ao género (p=1) ou idade (p=0,469). Contudo, verificaram‐se
diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos relativamente ao tempo em hemodiálise (p=0,028), TAS
(p=0,032) e TAD (p=0,035) ‐ o grupo CEV apresentava maior tempo em hemodiálise e valores mais elevados de TAS e
TAD.
Conclusão: Com este estudo podemos concluir que, nos doentes renais crónicos em HD, o uso da avaliação por
bioimpedância é bastante útil em identificar os doentes hipervolémicos e a sua relação com o perfil tensional. Assim,
podemos inferir que a manutenção da euvolémia é um fator fundamental no controlo TA nesta população. Ainda se
verificou que os doentes que realizam HD há mais tempo têm maior excesso de volume, logo, há que ter maior atenção
na manutenção na euvolémia nesta subpopulação.
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EVALUATION OF PATIENT’S BELIEFS REGARDING MEDICATION AND ITS IMPACT IN ADHERENCE TO ANTI‐
HYPERTENSIVE MEDICATION
Tema: Epidemiologia
Ana Cabral (1), Paula Ribeiro (2), Fernando Fernandez‐Llimos (3), Margarida Castel‐Branco (1),
Isabel Vitória Figueiredo (1)
(Pharmacology and Pharmaceutical Care Laboratory, Faculty of Pharmacy, University of Coimbra; Institute for Clinical
and Biomedical Research (iCBR) (1), Pharmacology and Pharmaceutical Care Laboratory, Faculty of Pharmacy,
University of Coimbra (2), Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Lisbon; Institute for
Medicines Research, University of Lisbon, Lisbon (3))

Introduction: The lack of adherence to antihypertensive therapy is a problem of great magnitude. Being adherence to
medication a complex concept, influenced by multiple factors, understanding the causes of patient’s non‐adherence
will enable the development of more effective interventions to improve adherence to therapy. Patient’s beliefs about
the disease and medication is a possible underlying factor that may influence adherence to antihypertensive therapy.
Objective: The objective of this study is to understand patients´ beliefs about the disease and medication and evaluate
its influence in adherence to antihypertensive therapy.
Methods: Cross‐sectional study in which all adult patients with a prescription of at least one antihypertensive drug or
who had been taking antihypertensive therapy for more than 3 months were invited to participate. Sociodemographic
and patient‐related data were collected and the questionnaires Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) and
Maastricht Utrecht Adherence in Hypertension (MUAH) were applied. Statistical analysis were performed using SPSS.
Results: A total of 197 patients participated in the study, 61.4% females, with a mean age of 65.82 ± 12.15 years. The
BMQ‐Needs score was 19.85 ± 3.085 and the BMQ‐Concerns score was 16.32 ± 4.780, with the difference being 3.53
± 5.508. The mean of the MUAH score was 127.84 ± 17.44. A statistically significant correlation (r = 0.529, p <0.01) was
found between the scores of the two questionnaires. Correlations with statistical significance were also found between
the two BMQ subscales (needs and concerns) and the four dimensions of MUAH (positive attitudes towards health
care and therapy, lack of discipline, aversion towards medication and active coping).
Conclusions: Patients with a more positive balance between needs and concerns regarding medication were more
adherent to antihypertensive therapy. The higher the needs and the lower the concerns regarding the disease and
medication, the patients´ attitudes towards health care and therapy are more positive. Also, the greater the concerns,
the higher the lack of discipline and aversion towards medication presented by the patients. These results reinforce
the important role pharmacists can play in achieving more positive clinical outcomes by implementing measures that
increase patients´ perceived need for treatment and demystify negative beliefs about medication.
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CARACTERIZAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR DA POPULAÇÃO PORTUGUESA: RESULTADOS DO 1º INQUÉRITO
NACIONAL DE SAÚDE COM EXAME FÍSICO (INSEF 2015)
Tema: Epidemiologia
Vânia Gaio, Irina Kislaya, Ana Paula Rodrigues, Marta Barreto, Sónia Namorado, Carlos Matias Dias
(Departamento de Epidemiologia, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge)
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) continuam a ser a principal causa de morbilidade e mortalidade em
Portugal, representando em 2015, um total de 32443 mortes (29,8% do total da mortalidade). As DCV representam
um elevado custo em termos socioeconómicos pelo que os sistemas de saúde têm vindo a investir na sua prevenção.
Neste sentido, ao nível dos cuidados de saúde primários, as recomendações clínicas preveem o uso de modelos
matemáticos para avaliação de risco de ocorrência de eventos cardiovasculares com o objetivo de auxiliar na decisão
clínica das medidas preventivas terapêuticas e/ou não terapêuticas a adotar. Em Portugal, de acordo com a Norma nº
005/2013 de 19/03/2013 da Direção Geral da Saúde (DGS), é recomendado o uso do algoritmo SCORE (Systematic
Coronary Risk Evaluation) para avaliação do risco cardiovascular fatal a 10 anos. O presente trabalho tem como
objetivo caracterizar o risco cardiovascular da população portuguesa com idade entre os 40 e os 65 anos de idade, em
2015, usando os parâmetros definidos pelo SCORE.
Métodos: Neste estudo foram utilizados dados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), estudo
transversal de âmbito nacional, realizado em 2015 numa amostra probabilística (n=4911) de indivíduos residentes em
Portugal com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos. Para o cálculo do risco cardiovascular foram
considerados os participantes do INSEF com idade compreendida entre os 40 e os 65 anos com dados disponíveis
sobre sexo, idade, tabagismo, colesterol total e pressão arterial sistólica (n=2946). As estimativas apresentadas de
risco cardiovascular baixo (<1%), moderado (≥1% e <5%), alto (≥5% e <10) e muito alto (≥10%) foram estratificadas
por sexo, grupo etário, região, escolaridade e quintis de rendimento.
Resultados: Através da avaliação do risco cardiovascular SCORE, foi possível verificar que 11,9% [IC95%: 10,1%‐14,0%]
da população portuguesa com idade entre os 40 e os 65 anos apresenta um risco cardiovascular muito alto (SCORE ≥
10%). A prevalência de risco cardiovascular muito alto foi mais elevada no sexo masculino (15,6% [IC95%: 12,5%‐
19,4%]) versus (8,6% [IC95%: 6,8%‐10,7%]) e no grupo etário dos 60‐64 anos (25,6% [IC95%: 22,2%‐29,2%]). Verificou‐
se ainda que o risco cardiovascular muito alto é mais prevalente na Região Autónoma dos Açores (14,4% [IC95%:
12,8%‐16,2%]), nos indivíduos sem escolaridade ou apenas com o primeiro ciclo do ensino básico (20,1% [IC95%:
17,3%‐23,3%]) e nos indivíduos incluídos no primeiro quintil de rendimento (12,8% [IC95%: 9,6%‐16,8%]).
Conclusões: De acordo com a avaliação do risco cardiovascular SCORE, cuja aplicação ao nível dos cuidados de saúde
primários é recomendada pela DGS, podemos concluir que uma percentagem considerável (cerca de 12%) da
população portuguesa com idade compreendida entre os 40 e os 64 anos apresentava em 2015 um risco muito alto
de desenvolver um evento cardiovascular fatal nos 10 anos seguintes à avaliação. Os resultados deste trabalho
evidenciam ainda que o risco cardiovascular muito alto é mais prevalente nos homens, na Região Autónoma dos
Açores, nos indivíduos mais velhos e pertencentes aos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos. Tendo em conta
que este risco se refere ao desenvolvimento de eventos fatais nos próximos 10 anos, será importante realizar um
estudo de seguimento que permita validar a adequação da utilização do SCORE na população portuguesa.
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COMPORTAMENTO DA ESCALA DE ADESÃO À TERAPÊUTICA ASK‐12 COM O CONTROLO DA HIPERTENSÃO
ARTERIAL
Tema: Terapêutica
Ricardo José Cardoso Afonso (1), Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago (2), André Torres Cardoso (3)
(Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (1), Clínica Universitária de MGF da Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra (2), USF Senhora de Vagos (3))

Introdução: A ASK‐12 é uma escala de adesão à terapêutica capaz de medir comportamentos relacionados com a toma
de medicamentos e barreiras à adesão apresentando uma boa consistência interna (alfa de Cronbach=0,75)
constituída por 12 questões para resposta em escala de tipo Likert, a que é atribuído um valor de 1 a 5. Da soma de
todos os itens obtém‐se a pontuação total (de 12 a 60 pontos), maior a pontuação correspondendo a maior risco de
não adesão. Contém 3 subescalas Esquecimento/Inconveniência (itens 1‐3, contagem reversa, alfa de Cronbach=0,64),
Crenças na Saúde (itens 4‐7, alfa de Cronbach=0,66) e Comportamento na Toma de Medicamentos (itens 8‐12,
contagem reversa, alfa de Cronbach=0,61). Estas subescalas permitem especificar qual a causa da má adesão
permitindo melhor direcionar a intervenção do profissional de saúde.
Objetivo: Verificar o comportamento da ASK‐12 face ao controlo da hipertensão arterial segundo a visão das pessoas
e os valores de controlo obtidos pelas equipas de saúde.
Métodos: Foram recrutados doentes com Hipertensão Arterial e necessidade de medicação, em 4 Centros de Saúde
da Região Centro. O protocolo de recolha realizou‐se antes da consulta e incluiu a aplicação da escala ASK‐12, a
aquisição de informações de contexto, a determinação da auto‐perceção de ter a pressão arterial controlada e o
conhecimento do registo dos 2 últimos valores de pressão arterial. Como critério para não controlo foram
considerados os limiares de 140/90 mmHg para doentes com idade inferior a 65 anos e 150/90 mm Hg para doentes
com idade igual ou superior a 65 anos. Foi realizada estatística descritiva e inferencial, nomeadamente correlacional,
segundo a normalidade dos dados.
Resultados: Participaram um total de 89 doentes (51,7% do sexo feminino e 65,2% com idade igual ou superior a 65
anos). A ASK‐12 obteve uma correlação positiva com os valores de controlo registados (r 0,363; p=0,001), bem como
as suas 3 subescalas: Esquecimento/Inconveniência (r 0,265; p=0,013), Crenças na Saúde (r 0,229; p=0,032),
Comportamentos Relacionados com a Adesão à Terapêutica (r 0,315; p=0,003). Pelo contrário, não se verificou
correlação significativa com a auto‐perceção de controlo. Da amostra, 18 (20,45%) doentes não tinham valores de
controlo. Verificou‐se concordância entre autoperceção de controlo de pressão arterial com seu controlo registado
em 84,5% dos casos (p<0,001).
Conclusão: A ASK‐12 revelou ter boa correlação com o controlo da pressão arterial avaliada pelo registo devendo ser
metodologia a empregar para conhecimento de fatores a trabalhar para o controlo da hipertensão arterial.
Palavras‐Chave: Hipertensão; Cooperação e Adesão ao Tratamento; Estudos de Validação; ASK‐12
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HIPERURICEMIA E DISFUNÇÃO RENAL EM DOENTES HIPERTENSOS: HÁ ALGUMA RELAÇÃO?
Tema: Rim
Inês Almeida, Joana Chin, Filomena Carneiro, Fátima Campante
(Hospital Nossa Senhora do Rosário ‐ C.H.Barreiro‐Montijo)
Introdução: O papel da hiperuricemia e sua relação com a disfunção renal não está claramente definido. Sabe‐se que
pode ser uma consequência da doença renal crónica, correlacionando‐se com a diminuição do fluxo de perfusão renal,
diminuição da excreção de purinas e consequente nefropatia gotosa, nesta fase gerando um ciclo vicioso e
contribuindo para o agravamento da função renal. Por outro lado, pensa‐se que a hiperuricemia pode ser um marcador
pré‐clínico de disfunção renal, já estabelecido fator de risco cardiovascular. A verdade é que o tratamento da
hiperuricemia com alopurinol associa‐se a uma redução na taxa de eventos cardiovasculares em até 71%.
Objectivo: Avaliação da existência de associação entre hiperuricemia e disfunção renal numa população de
hipertensos sob tratamento e acompanhados em consulta hospitalar.
Material e métodos: Análise retrospetiva dos dados de doentes seguidos em consulta de hipertensão e risco
cardiovascular hospitalar entre Janeiro ‐ Setembro de 2017. Avaliada presença de hiperuricemia e disfunção renal,
caraterizada através de doseamento sérico de creatinina, taxa de filtração glomerular e microalbuminúria em análise
de urina de 24 horas. Testada associação entre hiperuricemia e disfunção renal.
Resultados: Admitidos 137 doentes, idade média 64.1 ± 14 anos, 53.3% do género feminino. As comorbilidades mais
prevalentes foram dislipidemia (70.8%) e diabetes mellitus (24.1%). A hiperuricemia, definida como doseamento de
ácido úrico > 6 mg/dl, foi encontrada em 24.1% dos doentes. O valor médio de ácido úrico medido foi 5.43 ± 2.1 mg/dl.
No que respeita à caraterização da disfunção renal, avaliada pela deteção de elevados níveis de excreção urinária de
albumina, foi encontrada em 10.5% dos doentes. Foi testada a associação entre a presença de hiperuricemia e
microalbuminúria: verificou‐se uma associação estatisticamente significativa entre estas duas variáveis (p <0.001). A
elevação de creatinina (acima do cut off estabelecido pelo nosso laboratório), foi encontrada em 29.5% dos doentes.
Igualmente testada associação entre hiperuricemia e creatininémia, com resultados semelhantes aos anteriores:
verificada associação estatisticamente significativa (p<0.001). A presença de doença renal crónica (taxa de filtração
glomerular <60ml/min) foi encontrada em 9.7% dos doentes. Entre estes, 0.9% estavam em estadio 5, 0.9% estadio 4
e 11.5% estadio 3. Quando testada associação entre taxa de filtração glomerular e hiperuricemia, não se comprovou
associação estatisticamente significativa (p 0.22).
Conclusão: No presente estudo, foi encontrada uma associação estatisticamente significativa entre presença de
hiperuricemia e dois marcadores de disfunção renal, nomeadamente creatininémia e microalbuminúria. Os autores
consideram que a hiperuricemia é um marcador frequentemente esquecido na prática clinica mas que pode ser
substancialmente relevante para o desenvolvimento de disfunção renal, marcador cardiovascular bem estabelecido.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL NOTURNA: A REALIDADE NUM HOSPITAL DISTRITAL
Tema: Risco Cardiovascular
Joana Isabel de Matos Coelho (1), Manuel de Carvalho Rodrigues, Telma Sousa Mendes (2)
(Faculdade de Ciências da Saúde ‐ Universidade da Beira Interior (1), Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira,
Covilhã ‐ Serviço de Cardiologia (2))
Introdução: A hipertensão arterial noturna (HTAN), um valor representativo da pressão arterial basal do organismo,
mostra ser melhor preditor de eventos cardiovasculares e morte, sendo, por isso, fulcral o controlo do perfil tensional
nas 24 horas.
Objetivo: Avaliar a prevalência de HTAN na amostra, analisar o perfil tensional de cada doente, bem como caracterizar
as condições clínicas associadas e inferir potenciais correlações.
Métodos: Estudo descritivo, observacional e retrospetivo numa amostra de utentes, com idade igual ou superior a 18
anos, submetidos a monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) no ano de 2017. Com recurso ao programa
SClínico, foram recolhidos os dados da MAPA, o sexo, a idade, o índice de massa corporal (IMC), a história de consumo
tabágico, a presença de dislipidemia, a presença de Diabetes Mellitus (DM) e a presença de patologia cardiovascular.
O registo e processamento foi efetuado através do programa SPSS.
Resultados: Obtiveram‐se 422 MAPA válidas, sendo que 57,1% eram de utentes do sexo feminino. A classe etária mais
representativa foi a dos indivíduos com ≥65 anos. Antecedentes de excesso de peso, consumo tabágico, dislipidemia
e DM estavam presentes em 48,1%, 22,5%, 63,7% e 28,9%, respetivamente. Verificou‐se que 97,2% apresentavam
Hipertensão Arterial Diurna (HTAD) e que a prevalência de HTAN é de 62,3%. 53,1% apresentavam padrão não dipper.
Apurou‐se que 93,1% dos doentes estavam sob terapêutica anti‐hipertensiva e, destes, apenas 33,1% se encontravam
com o perfil tensional controlado. Verificou‐se uma relação estatisticamente significativa entre a HTAN e as seguintes
variáveis: sexo, IMC, dislipidemia e DM. Demonstrou‐se, também, uma relação entre HTAN e eventos cardiovasculares.
Obteve‐se ainda, uma relação entre o padrão não dipper e a presença de enfarte agudo do miocárdio. História de
acidente vascular cerebral e/ou enfarte agudo do miocárdio foram mais frequentes nos indivíduos não dipper.
Conclusão: A grande percentagem de doentes com fatores de risco cardiovascular, sobretudo em termos de
hipertensão, excesso de peso, dislipidemia e DM, chama à atenção para o facto de ser crucial uma abordagem
multifatorial dos doentes. A elevada prevalência de HTAN, na amostra, denota a importância do diagnóstico e alerta
para a importância da MAPA como aliada insubstituível, não só no diagnóstico, mas também na monitorização,
controlo e seguimento desta patologia que acarreta um aumento do risco cardiovascular. Assim, salienta‐se a
relevância da caracterização do padrão noturno da pressão arterial, uma vez que com esse conhecimento será possível
adaptar a abordagem terapêutica de acordo não só com a pressão arterial diurna, mas também de acordo com a
pressão arterial noturna, tendo por base uma ferramenta que pode ser a chave: a cronoterapia. Este estudo reforça
ainda a essência da adaptação terapêutica de forma individualizada.
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CARGA DA DOENÇA HIPERTENSIVA NO ENFARTE DO MIOCÁRDIO
Tema: Coração & Vasos
César Matos (1), Rui Marques (1), Inês Frois Cunha (1), Margarida Neto (1), Ana Filipa Viegas (1), Ana Maria Pinto (2),
António Assunção (3), Emanuel Correia (1), Costa Cabral (1)
(Centro Hospitalar Tondela‐Viseu (1), USF Lusitânia (2), USF Viriato (3))
Objectivos: Avaliar retrospetivamente a terapêutica anti‐hipertensora nos doentes com enfarte agudo do miocárdio
(EAM) com supra ST (c/ST) e sem supra ST (s/ST). Avaliação por classes farmacológicas da terapêutica anti‐hipertensora
e das suas associações. Avaliação da hipertensão à entrada no serviço de urgência e a presença de insuficiência
cardíaca na admissão. Comparação do tempo de internamento e mortalidade nos doentes medicados com inibidores
da enzima de conversão da angiotensina (IECAs), antagonistas dos recetores da angiotensina II (ARAsII), beta‐
bloqueantes (BBs), diuréticos e antagonistas dos canais de cálcio nos dois grupos de doentes com EAM.
Métodos: Estudo observacional e retrospetivo de 336 doentes internados na Unidade de Cuidados Intensivos
Coronários num hospital central, no ano de 2017, consultando a base de dados SClinico® e analisados estatisticamente
com recurso ao SPSS®.
Resultados: Analisamos o processo clínico de 336 doentes com o diagnóstico de EAM (142 c/ST e 194 s/ST), nos c/ST
78,2% homens e 21,8% mulheres e nos s/ST 70,6% homens e 29,4% mulheres, com idade média de 66,4±13,7 anos vs
70,6±12 anos. Destes, 60,6% c/ST e 77,3% s/ST tinham diagnóstico prévio de HTA, 30,3% vs 45,9% dos doentes
apresentavam pressão arterial sistólica (PAS) superior a 140mmHg no momento da admissão, 4,2% vs 6,2% tinham
PAS superior a 180mmHg. O tempo de internamento (em dias) dos doentes com HTA foi de 5,4 sem terapêutica e 4,4
com terapêutica anti‐hipertensora c/ST e 5 nos sem terapêutica e 4,6 nos com terapêutica anti‐hipertensora com s/ST.
A prevalência de diagnóstico prévio insuficiência cardíaca 12% nos c/ST vs 12,3% nos s/ST e a fracção ejecção na
entrada do SU foi 51,4% vs 34,5% inferior a 40%. Efetuavam terapêutica anti‐hipertensora (49,3% c/ST vs 73,7% s/ST),
27,1% vs 31,6% com inibidores da enzima de conversão da angiotensina, 22,9% vs 15,2% antagonistas dos recetores
da angiotensina II, 4,3% vs 2% beta‐bloqueantes, 11,4% vs 2,5% diuréticos e 34,3% vs 30,3% terapia combinada.
Salienta‐se que 16,3% dos hipertensos com diagnóstico prévio não realizavam qualquer terapêutica. A taxa de
mortalidade 18% c/ST vs 7,2% s/ST destes sob anti‐hipotensores foi 42,3% vs 50%.
Conclusão: A HTA constitui um dos maiores e atuais problemas de saúde pública, sendo a doença cardiovascular mais
comum e o fator de risco mais significativo no desenvolvimento da doença coronária corroborado por mais de metade
dos doentes internados apresentar diagnóstico prévio HTA. Neste estudo verificou‐se que na população em estudo a
HTA e a doença coronária foram mais prevalentes no género masculino e na população mais idosa, mais de 30%
apresentava HTA à admissão, a terapêutica anti‐hipertensora reduz o tempo de internamento e aproximadamente
16% dos HTA não realizavam qualquer terapêutica.
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AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA DE HIPERTENSOS AVALIADOS POR CARDIOGRAFIA DE IMPEDÂNCIA: RESULTADOS
DO ESTUDO IMPEDDANS
Tema: Ensaios Clínicos
Rodrigo Nazário Leão (1), Cláudia Janeiro (2), Helena Fonseca (1), Pedro Marques Silva (1)
(Núcleo de Investigação Arterial, Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central ‐ EPE (1),
Unidade Funcional Medicina 2.4, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central
‐ EPE (2))
Objetivos: A prevalência da hipertensão arterial (HTA) na população adulta portuguesa é superior a 40%.
Historicamente definida pela elevação sustida da pressão arterial (PA), é uma alteração hemodinâmica caracterizada
por anomalias do débito cardíaco, resistência vascular sistémica e/ou complacência arterial, com notórias implicações
no diagnóstico, estratificação de risco e tratamento. A cardiografia de impedância (CGI) é um método não invasivo de
avaliação do perfil hemodinâmico, que permite assimilar o risco e otimizar a terapêutica. Neste estudo analisámos os
doentes com HTA resistente e valores tensionais controlados com o objetivo de avaliar e caracterizar o seu perfil
hemodinâmico por CGI.
Métodos: Foram selecionados, de forma prospetiva, hipertensos resistentes, sem insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquémica, valvular ou disritmia. Após CGI foram classificados em padrões: vasoconstritor (resistência vascular
sistémica (RVSI) > 2500 dyn.s.cm‐5.m2), hiperdinâmico (índice cardíaco (IC) > 4,2 l/min/m2 e/ou frequência cardíaca
(FC) > 80 ciclos/min), hipervolémico (fluído torácico (CFT) > 341/k Ohm) ou balanceado (parâmetros hemodinâmicos
< valores limite estabelecidos). Todos os doentes realizaram ecocardiograma transtorácico para exclusão de alterações
importantes. Nesta sub‐análise dos doentes do estudo IMPEDDANS incluímos apenas aqueles que, de acordo com as
recomendações internacionais, tinham valores de pressão arterial no consultório e em ambulatório dentro dos
objetivos terapêuticos.
Resultados: Dos 157 doentes iniciais, foram incluídos 38 doentes, 57,9% sexo masculino, idade 62 ± 10 anos, sob 4 ±
1 anti‐hipertensores. Os valores médios hemodinâmicos foram: PA sistólica 123 ± 13, PA diastólica 75 ± 4, FC 67 ± 11,
RVSI 2726 ± 529, IC 2,7 ± 0,5, CTF 31 ± 5. De acordo com o perfil hemodinâmico 63,2% aparentam ser vasoconstritores,
13,2% hiperdinâmicos, 28,9% hipervolémicos e 23,7% balanceados.
Conclusões: Estes resultados sugerem que, apesar de polimedicados e com valores discretos de pressão arterial nos
valores aconselhados, a maioria dos doentes não estavam hemodinamicamente estabilizados, confirmando que a PA
é uma variável hemodinâmica sustida por diversos processos, tendencialmente redundantes, em que a inibição de um
elemento tende a favorecer a ativação de um outro. A CGI é, por isso, um método útil na avaliação dos hipertensos,
capaz de contribuir para a adequada otimização terapêutica.
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QUANDO TRATAR HTA = TRATAR DOENÇA NEUROLÓGICA
Tema: Cérebro
Gonçalo V. Bonifácio, Rui Matos
(Hospital de São Bernardo ‐ Serviço de Neurologia)
Introdução: A síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES) é uma síndrome caracterizada por uma
combinação de encefalopatia, crises epilépticas, cefaleias, alterações visuais ou défices neurológicos focais de
instalação aguda ou subaguda e secundários a um gatilho – habitualmente em contexto de picos hipertensivos mas
por vezes associado a certas medicações ou tóxicos. Apresentamos um caso ilustrativo rico em sintomatologia
característica.
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 51 anos, fumadora e medicada com sertralina 50 mg qd para síndrome
depressiva, apresenta quadro de instalação progressiva com um mês de evolução caracterizado por cefaleia
holocraniana de novo, contínua, progressiva e pulsátil, sem factores de agravamento e sem náuseas/vómitos,
acompanhada de visão central turva e diminuição de acuidade no hemicampo direito. Desde o início do quadro teve
vários registos de tensão arterial na ordem dos 240 mmHg de sistólica e 120 mmHg de diastólica. No início do quadro
apresentou episódio autolimitado de confusão, que durou alguns minutos, sem perda de consciência. No dia da ida ao
SU apresentou novo episódio paroxístico, desta vez com diminuição do contacto, não tendo sido observados
movimentos involuntários ou perda total de consciência. Apresentava‐se prostrada mas reactiva, fixando o
examinador, respondendo sem afasia, com nistagmo na direcção do olhar na levoversão, quadrantopsia homónima
inferior esquerda e tremor intencional à esquerda sem outras alterações ao exame objectivo. A TC cranioencefálica
da admissão não mostrou alterações relevantes para o quadro. Nova TC às 24 h após admissão mostrava lesões
bilaterais nos lobos occipitais e hemisfério cerebeloso esquerdo. Após administração de contraste excluiram‐se
alterações dos grandes vasos do pescoço e intracranianos. A avaliação laboratorial e o electroencefalograma não
apresentaram alterações relevantes. Durante os dez dias de internamento, com bom controlo tensional e sem outra
medicação, apresentou remissão dos sintomas de cefaleias e melhoria das queixas de visão turva. No exame
neurológico à data da alta mantinha apenas a quadrantopsia. A RM encefálica mostrou áreas lesionais nos lobos
occipitais, envolvendo de forma mais extensa o lobo occipital esquerdo, coexistindo áreas semelhantes corticais e
subcorticais hemisféricas cerebelosas sugestivos de leucoencefalopatia posterior reversível. Iniciou investigação de
causas de hipertensão secundária, que prosseguiu em ambulatório.
Discussão e Conclusão: A PRES parece ser causada pela redução da capacidade autorregulatória da vasculatura
cerebral, resultando em hiperperfusão cerebral e edema intersticial, resultando nos sintomas descritos. A circulação
posterior parece ser mais susceptível – sendo a apresentação clássica o envolvimento subcortical de ambos os lobos
occipitais –, mas está descrito o envolvimento dos restantes lobos cerebrais, cerebelo, tronco cerebral e gânglios da
base. Além da hipertensão arterial, outras alterações sistémicas como sépsis, doenças autoimunes ou certos fármacos
imunossupressores podem causar PRES. O diagnóstico diferencial implica exclusão de acidentes vasculares cerebrais,
hemorragias intracranianas, meningites, encefalites (infecciosas, metabólicas ou autoimunes) e vasculites.
Complicações hemorrágicas não são incomuns. O tratamento consiste na resolução da causa, não havendo tratamento
específico direccionado aprovado. Em contexto de picos hipertensivos, a monitorização é idealmente feita com
recurso a linha arterial. O atraso ou insucesso no tratamento pode levar a progressão das lesões, podendo levar
inclusivamente à morte. Após o tratamento da causa, os défices neurológicos e as alterações imagiológicas tendem a
reverter em dias a semanas, podendo casos mais graves deixar sequelas irreversíveis. Apresentamos assim um caso
ilustrativo de uma síndrome causada pela hipertensão arterial e que, quando tratada adequadamente.

22

COMUNICAÇÕES ORAIS 1 | ORAL COMMUNICATIONS 1
Quinta‐Feira, 7 Fev | Thursday, Feb 7

Sala 3
13:00 – 14:30

Moderadores | Chairpersons: Rasiklal Ranchhod, Manuel Viana
ID RESUMO: 31
ID CONGRESSO: CO‐1‐9
ESTATINAS EM IDADE PEDIÁTRICA: QUE EXPERIÊNCIA?
Tema: Risco Cardiovascular
Hugo Emanuel Amorim Gomes (1), Paula Cristina Correia Martins (2), Paula Garcia (2), Luísa Diogo (2),
António Pires (2)
(Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (1), Serviço de Cardiologia Pediátrica ‐ Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra (2))
Introdução: A dislipidemia é um dos principais fatores de risco modificáveis para o aparecimento de Doença
Cardiovascular. Atualmente, sabe‐se que o processo aterosclerótico subjacente à Doença Cardiovascular tem início na
infância, com situações clínicas a justificarem uma abordagem terapêutica com estatinas nesta faixa etária.
A utilização destes fármacos em idade pediátrica, não sendo prática frequente, assume importância em contextos
clínicos específicos. Com efeito, são imprescindíveis nas dislipidemias de causa genética, e recomendadas nalgumas
doenças com Risco Cardiovascular (RCV) moderado‐alto e níveis de colesterol sub‐óptimos após modificação de estilos
de vida e dos fatores de risco e/ou comorbilidades pessoais.
Objetivo: Caraterizar doentes com dislipidémia, em idade pediátrica, seguidos em consulta de RCV num centro de
referência e medicados com estatinas.
Métodos: Estudo retrospetivo e descritivo. Recolha de dados do sistema SClínico entre janeiro de 2012 e maio de
2018, e posteriormente analisados com o software Microsoft Excel e IBM‐SPSS Statistics, versão 24 . Foram tidos como
critérios de inclusão doentes em idade pediátrica, seguidos em consulta de RCV, num centro de referência e medicados
com estatinas. Os critérios de exclusão foram: <2 consultas presenciais; seguimento <6 meses; terapêutica com
estatina <3 meses; dislipidémia secundária a medicação; não adesão à terapêutica. A eficácia terapêutica foi analisada
através da variação do valor de LDL e pela avaliação ecográfica da Espessura Íntima Média (EIM) carotídea. Os efeitos
secundários foram rastreados através de controlo laboratorial da creatinina‐cinase (CK) e transaminases.
Resultados: Amostra de 65 doentes, 33 (50.77%) do sexo feminino, dos quais 30.77% (n=20) com diagnóstico de
hipercolesterolémia familiar confirmado, e 27.69% (n=18) obesos. O tempo médio de seguimento em consulta de RCV
foi de aproximadamente 3.37 2.08 anos. Valores de LDL pré‐terapêuticos com média 189 37 mg/dl (máximo 368 mg/dl;
mínimo de 139 mg/dl), sem diferenças entre sexos. A idade média de início de terapêutica com estatinas foi de 11.89
2.77 anos (mínimo 6.08 anos; máxima 17.83 anos), não havendo diferenças significativas entre sexos. As estatinas
prescritas com maior frequência foram a sinvastatina (n=33; 50.77%), a rosuvastatina (n=13; 20%), e com menor
frequência a pitavastatina e a associação sivastatina+ezetimibe (n=1; 1.54% cada), com efeitos adversos transitórios
em 4 doentes (6.15%), 1 do sexo feminino (3.03%), e 3 do sexo masculino (9.38%), sem tradução laboratorial
significativa que justificasse paragem de medicação. A variação média de decréscimo de LDL pós‐terapêutica foi de 60
37.79 mg/dl (60.31 38.05 no sexo masculino; 58.84 38.11 no sexo feminino). A EIM (expressa em z‐score para a idade)
diminuiu de 2.02 (pré‐terapêutica) para 1.62 (pós‐terapêutica). Esta redução de 0.40 z‐scores foi estatisticamente
significativa (p‐valor 0.015).
Conclusão: A utilização das estatinas em idade pediátrica está associada a poucos efeitos adversos e representa uma
mais‐valia na normalização do perfil lipídico em doentes com RCV acrescido, com redução significativa da EIM,
aproximando este marcador precoce de aterosclerose dos níveis existentes na população em geral.
Palavras‐Chave: Estatinas; Dislipidemia; Pediatria; Factores de Risco; Aterosclerose.
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TOO FIT FOR MY HEART! UM CASO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA NUM ADULTO JOVEM
Tema: HTA Secundária
Tânia Santos, Marta Nazha, Rita Nascimento, Ilona Bucur
(USF São Filipe ‐ ACES Arrábida)
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um factor de risco major para doença cardiovascular, estando nos cuidados
de saúde primários a responsabilidade da prevenção e do diagnóstico precoce. Etiologicamente classifica‐se em
primária (90% dos casos), ou secundária, onde pode ser identificada uma causa potencialmente tratável. Uma das
causas de HTA secundária a considerar num adulto jovem é o consumo de substâncias, nomeadamente o uso de
anabolizantes.
Caso Clínico: Homem, 26 anos, recorre a consulta aberta por quadro de “palpitações e pressão no pescoço” sic, com
4 semanas de evolução e agravamento nos últimos 5 dias. Refere ainda tensão arterial (TA) elevada, com medições
~180/95 mmHg há 3 semanas. Ao exame objectivo (EO) apresentava‐se muito ansioso; IMC: 27,9 kg/m2; ACP: Sem
alterações; TA: 170/94 mmHg semelhante em ambos os braços; frequência cardíaca (FC): 88 bpm; índice
tornozelo/braço: 1,1. Tem como antecedentes familiares a mãe com HTA (53 anos) e como antecedentes pessoais
consumo de canábis há cerca de 10 anos; musculação 3x/semana; consumo de substâncias anabolizantes (Nandrolone
Phenylpropionate 150 mg + Nandrolone Decanoate 150 mg), que refere ter tomado durante 4 semanas e suspendido
há 3 dias. Há 1 ano, após a toma de anabolizantes injectáveis, teve episódio de palpitações que reverteu após
suspensão. Realizou radiografia de tórax, ecocardiograma, ecografia renal e suprarrenal, avaliação analítica incluindo
função renal e tiroideia, virologias (HIV, hepatites e VDRL) e doseamentos de ácido vanilmandélico, metanefrinas totais
urinárias, aldosterona, cortisol e renina, todos normais. O electrocardiograma (ECG) apresentava alterações
inespecíficas da repolarização ventricular, sem outras alterações. Foi excluída SAOS por critérios clínicos. A
monitorização em ambulatório da pressão arterial (MAPA) sugeriu hipertensão sistólica moderada diurna, com perfil
tensional dipper extremo. Iniciou Nevibolol + Hidroclorotiazida, 5 mg + 12,5 mg e foi recomendada a realização de
AMPA e evicção de anabolizantes. Nos dois meses seguintes apresentou melhoria dos valores tensionais segundo a
AMPA, mesmo após suspensão da medicação anti‐hipertensora por iniciativa própria. Cinco meses após o início do
quadro recorreu a consulta aberta por quadro de ansiedade, insónia inicial e palpitações, apesar de manter tensões
controladas (125/80 mmHg segundo AMPA). Iniciou mexazolam 1 mg à noite durante 7 dias, ficando bem.
Na avaliação aos 6 meses apresentava‐se assintomático, sem medicação, com TA controlada e com Holter 24h sem
alterações.
Conclusão: Os efeitos dos esteróides anabolizantes no sistema cardiovascular podem ser divididos em efeitos directos
no miocárdio e vascularização e efeitos indirectos por alteração do perfil lipídico e da coagulação sanguínea. Estão
descritos múltiplos casos de enfarte do miocárdio e morte súbita em atletas jovens consumidores de altas doses de
anabolizantes, sem antecedentes de patologia cardiovascular. Vários estudos demonstraram, entre múltiplos outros
efeitos cardiovasculares, aumento da pressão arterial nos consumidores, sugerindo um compromisso da produção de
substâncias vasodilatadoras pelo endotélio. Recentemente, vários estudos post‐mortem demonstraram hipertrofia
ventricular associada à miocitólise e fibrose. Trazemos o caso de um jovem sem antecedentes cardiovasculares, onde
os exames realizados não identificaram a causa da HTA, e que apresentou resolução do quadro mesmo após suspensão
da terapêutica anti‐hipertensora. Assumimos então tratar‐se de HTA secundária à toma de esteróides anabolizantes,
dada a forte associação entre o início dos sintomas e da toma das substâncias e haver um episódio anterior
sintomático. Outro ponto a favor desta hipótese é manter a tensão controlada apesar de se manter ansioso. Contudo,
dado o grau de incerteza sem confirmação anatomopatológica, continuaremos a acompanhar o percurso deste jovem
e intervir sempre.
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PAGE KIDNEY – UMA CAUSA RARA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Tema: HTA Secundária
Cátia Caniço Felício (1), Tiago Sepúlveda Santos (2), Maria João Leitão (1), João M. R. Coutinho (1)
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte ‐ Departamento de Cirurgia Geral (1), Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Norte ‐ Serviço de Medicina , Sector C (2))
Objectivos: O Page Kidney resulta da compressão extrínseca do parênquima renal e é uma causa rara mas tratável de
hipertensão mediada pelo sistema renina‐angiotensina‐aldosterona (SRAA). Existem à data cerca de 100 relatos desta
entidade clínica, a qual foi inicialmente descrita em 1939 por Irvine Page. A compressão renal subjacente ao
desenvolvimento do Page Kidney pode resultar de causas hemorrágicas ou não hemorrágicas, a maioria iatrogénicas,
que afetam qualquer faixa etária e cuja evolução da doença pode condicionar doença renal crónica (DRC).
O diagnóstico implica uma elevada suspeição clínica baseada na anamnese, achados imagiológicos e presença de
hiperreninémia. Pretendemos alertar para a existência desta entidade clínica, através de um caso clínico, dado que o
seu diagnóstico precoce permite instituir terapêutica dirigida e implica um seguimento adequado com impacto no
prognóstico do doente.
Métodos: Apresenta‐se o caso clínico de uma jovem de 18 anos de ascendência europeia, sem antecedentes pessoais
relevantes, admitida com instabilidade hemodinâmica na sequência de acidente de viação com politraumatismo
severo, incluindo traumatismo tóraco‐abdominal com fratura estável do corpo esternal, fratura de arcos costais (sem
vollet costal) e do corpo de D6, bem como laceração jejunal (submetida a enterectomia segmentar), laceração hepática
nos segmentos VII e VIII (submetida a abordagem conservadora) e hematoma perirenal direito secundário a trauma
renal Grau II/III submetido a terapêutica conservadora. Durante o internamento, 3 semanas após o traumatismo,
verificou‐se a instalação de hipertensão sisto‐diastólica com função renal normal, destacando‐se laboratorialmente
apenas hiperreninémia (126.2uUI/mL); os achados imagiológicos mostraram persistência do hematoma perirenal
direito e o eco‐doppler das artérias renais não revelou alterações no fluxo das mesmas. Excluídas causas de
hipertensão hiperreninémica como estenose da artéria renal, tumor das células justa‐glomerulares e hipertensão
maligna admitiu‐se o Page Kidney como causa do quadro de hipertensão secundária.
Resultado: Face ao diagnóstico a doente foi medicada com ramipril 5mg, bisoprolol 2,5mg e amlodipina 10mg, tendo
na reavaliação laboratorial e imagiológica, 14 semanas após o traumatismo, evidência de ligeira diminuição da
hiperreninémia (108.8uUI/ml) e do hematoma peri‐renal direito. Esta evolução associada ao bom controlo tensional
verificado implicou, à data, a manutenção da terapêutica instituída protelando‐se medidas como o doseamento da
renina através do cateterismo seletivo das veias renais.
Conclusões: O Page Kidney é uma entidade rara, provavelmente subdiagnosticada, cujo diagnóstico precoce permite
o início de terapêutica dirigida com inibidores do sistema renina‐angiotensina‐aldosterona, os quais não são
usualmente utilizados no contexto de trauma renal agudo. Em casos selecionados deverá ser equacionada a drenagem
percutânea ou cirúrgica da coleção subcapsular/perirenal. O seguimento destes doentes deve ser mantido a longo
prazo e perante a falência da terapêutica farmacológica poderão ter lugar abordagens invasivas como a descapsulação
renal ou mesmo a nefrectomia.
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HOSPITALIZAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: PARTICULARIDADES DA ETIOLOGIA HIPERTENSIVA
Tema: Coração & Vasos
Inês Almeida, Hélder Santos, Hugo Miranda, Luís Santos, Joana Chin, Catarina Sousa, João Tavares
(Hospital Nossa Senhora do Rosário ‐ C.H.Barreiro‐Montijo)
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) encontra‐se entre as etiologias mais frequentes de insuficiência cardíaca
definindo‐se como uma doença cardíaca estrutural geralmente acompanhada de hipertrofia ventricular esquerda
concêntrica e disfunção diastólica ou sistólica em doentes com HTA persistente, na ausência de outra causa explicativa
para os achados.
Objectivo: Avaliação e comparação de caraterísticas clínicas, laboratoriais e ecocardiográficas numa população de
doentes hospitalizados por insuficiência cardíaca aguda de etiologia hipertensiva versus não‐hipertensiva.
Material e métodos: Análise retrospetiva dos dados de doentes admitidos por insuficiência cardíaca aguda entre 2001‐
2017. Os doentes foram divididos em dois grupos de acordo com a etiologia da insuficiência cardíaca: hipertensiva
(grupo 1) e não‐hipertensiva (grupo 2). Comparadas caraterísticas demográficas, clínicas e ecocardiográficas. Testada
associação entre etiologia hipertensiva e disfunção sistólica ventricular esquerda (VE) bem como realização de
terapêuticas específicas.
Resultados: Admitidos 465 doentes, idade média 67.9±12.2 anos, 69.9% do género masculino. 64% tinham diagnóstico
prévio de hipertensão arterial, 39.4% diabetes e 34.4% dislipidemia. Os doentes pertencentes ao grupo 1 eram mais
velhos (idade média 74.8±6.7 vs 67.6±12.3 anos, p 0.001). Não se registaram diferenças estatisticamente significativas
no que se refere ao género. A maioria dos doentes em ambos os grupos apresentou‐se em perfil B (com evidência de
congestão e sem sinais de baixo débito): 93.8% no grupo 1 vs 73.7% no grupo 2, p 0.073. A pressão arterial sistólica
média foi superior entre os doentes do grupo 1 (167.6±47.9 vs 131.5±36.6 mmHg, p 0.004). Entre os doentes do grupo
1, uma maior percentagem realizou terapêutica vasodilatadora (68.8 vs 43.9%, p 0.127) e terapêutica inotrópica em
menor frequência (12.5 vs 37.9%, p 0.039). A percentagem de doentes entre o grupo 1 que necessitou de suporte
ventilatório foi superior: ventilação não invasiva em 43.8% vs 8.8%, p <0.001; e ventilação mecânica invasiva em 25%
vs 8.7%, p 0.051. O valor médio de BNP não foi significativamente diferente entre os grupos (2513.3±2435.7 vs
4066.8±7374.7 pg/ml, p 0.50). O valor médio da fração de ejeção (FE) foi 45.4±12.5 vs 33.7±12%, p <0.001).
Relativamente à avaliação de função sistólica ventricular esquerda nos doentes do grupo 1: 31.3% dos doentes tiveram
FE reduzida (<40%), 12.5% tiveram FE moderadamente comprometida (40‐49%) e os restantes 43.7% FE preservada
(≥50%). Comprovada associação entre cardiopatia de etiologia hipertensiva e preservação da função sistólica
ventricular esquerda (p <0.001). A taxa de mortalidade global intrahospitalar foi 6.7%, tendo sido semelhante entre
os dois grupos.
Conclusão: No nosso estudo, a hospitalização por insuficiência cardíaca de etiologia hipertensiva associou‐se ao uso
de ventilação não invasiva e a boa função sistólica global.
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CARACTERIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA LISTA DE UTENTES
Tema: Epidemiologia
Fabiana Mendonça Ferreira
(Unidade de Saúde da Ilha do Faial)
Objetivos: Para que o Médico de Família possa prestar um serviço de qualidade e adequado às necessidades dos seus
utentes, é fundamental ter um bom conhecimento da sua lista, nomeadamente no que diz respeito aos principais
problemas, com particular atenção aos grupos vulneráveis e grupos de risco. Os objetivo deste trabalho foram:
caracterizar os doentes hipertensos de uma lista de utentes e avaliar se a atividade clínica dirigida a este grupo cumpre
as recomendações atuais.
Métodos: A recolha de dados foi relativa ao ano de 2017 e foi realizada com base nos registos clínicos efetuados no
MedicineOne®, e respetiva codificação ICPC‐2 (Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários), através
de uma ferramenta estatística incluída no MedicineOne®.
Resultados: A lista estudada possui 1729 utentes, sendo 49,5% do sexo masculino (N=886) e 50,5% do sexo feminino
(N=873). As idades estão compreendidas entre semanas de vida e 96 anos, apresentando uma média de 41,4 anos.
De todos os problemas de saúde encontrados, o mais comum é a hipertensão arterial (396), seguida do excesso de
peso (332). Dos problemas mais frequentes fazem também parte a obesidade (278) e a diabetes mellitus (152).
Observa‐se, portanto, uma predominância de fatores de risco cardiovascular, que provavelmente terão uma origem
comum, relacionada com os hábitos de vida, o que aponta para a necessidade de reforçar, em todas as oportunidades,
a importância da mudança para estilos de vida saudáveis. Estão classificados como tendo hipertensão arterial 396
utentes (22,9% dos utentes da lista), sendo 45,5% (N=180) do sexo masculino e 54,5% (N=216) do sexo feminino. As
idades estão compreendidas entre 9 e 96 anos, sendo a média de 61,6 anos. Foi apenas identificado um utente em
idade pediátrica. Dos 396, 40 utentes (10,1% dos hipertensos) apresentam hipertensão com complicações, sendo 55%
do sexo masculino (N=22) e 45% do sexo feminino (N=18). As idades estão compreendidas entre 52 e 88 anos, sendo
a média de 69,6 anos. Dos utentes hipertensos, 117 (29,5%) têm diabetes mellitus como comorbilidade.
Foi ainda feito o levantamento de indicadores contratualizados e constantes do Processo Assistencial Integrado de
Risco Cardiovascular no Adulto, concluindo‐se que a maioria dos resultados está aquém do previsto.
Conclusões: A prevalência encontrada é ligeiramente inferior à nacional, estando de acordo a distribuição por género.
Os problemas de saúde mais frequentes são os ligados à saúde cardiovascular e podem ser prevenidos com a
modificação dos estilos de vida. Os resultados a nível dos indicadores incluídos no Processo Assistencial Integrado do
Risco Cardiovascular no Adulto estão ainda aquém do que seria desejável, o que pode ser justificado pela falta de
registos clínicos, o que impõe a necessidade de um maior cuidado no sentido de se efetuar registos mais completos,
bem como, a necessidade de se continuar a auditar regularmente a atividade clínica desenvolvida.
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BLOOD PRESSURE AND ARTERIAL STIFFNESS IN SICKLE CELL DISEASE (SCD) WITH (HT) AND WITHOUT
HYPERTENSION (NHT)
Tema: Hipertensão em populações especiais
Inês Fonseca (1), Milton Nascimento (1), Cristina Alcântara (1), Paula Alcântara (1), Fátima Veloso (2),
Carlos Moreira (1)
(Centro Cardiologia da Universidade de Lisboa. Cadeira de Medicina I. Faculdade de Medicina.Universidade de Lisboa
(1), Serviço de Medicina I. Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (2))
Introduction: Pulse wave velocity (PWV) and aortic augmentation index (AI) are indicators of arterial stiffness and are
increased in hypertension patients. Sickle cell disease (SCD) leads to chronic vasculopathy with multiple organ
involvement, and probably the combination of the risk two factors increases the vascular lesion. The aim of this study
is to evaluate the arterial stiffness and wave reflection in adult SCD.
Methods: The study is a prospectively recruited adult that are send to the hypertension unit because high value of
blood pressure determination. Patients underwent clinical examination, body mass index (BMI), routine laboratory
tests (complete blood count, serum creatinine level), urine albumin/creatinine ratio measure), and a measure of
carotid‐femoral pulse wave velocity (cf‐PWV) and augmentation index (AI) at a steady state. Patients were divided
according the value off ambulatory blood pressure measure in HT and NHT. Both were also compared with a normal
group (C ) with the same age and sex. The models were t‐student and ANOVA oneway, with p <0.01 (two‐tailed).
Results: The study Included were 42 patients ( 24 HT/18 NHT) with SCD and 21 C match with the same age and sex.
The BMI and routine parameters did not presented significant differences, also the values of cfPWV (C: 6.9+2.2; NHT:
8.4+2.7, HT 10.8+3.3, p<0,01) and the values of central AIx (C: 18.3+11.3; NHT: 23.6+9.7, HT 27.3+8.8, p<0,01) are
significative different among the three groups, with an increase of both parameters in the groups with SCD, and this
effect was potentiated by the hypertension.
Conclusion: PWV and AI are deeply modified in SCD patients in comparison with healthy controls. The changes were
detected in patients with SCD, but was more marked in those who have HT. These data suggest that SCD an important
factor for cardiovascular disfunction, but when associated with hypertension the lesions are greater and these patients
should be considered as high risk and treated accordingly.
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PERFIL DO DOENTE OBESO NUMA USF
Tema: Risco Cardiovascular
Raquel Fernandes Moura, Rita Portugal, Filipa Ribeiro
(USF Pinhal do Rei)
Introdução: A obesidade é uma doença multifatorial que pode aumentar a morbilidade de outras doenças, quer devido
a efeitos metabólicos adversos nos níveis lipídicos, na tensão arterial ou no aumento da resistência à insulina. Apesar
dos esforços que têm sido feitos para travar esta epidemia, a obesidade continua a representar um dos maiores
desafios de saúde pública do século XXI. As modificações de hábitos alimentares e a falta de atividade física,
influenciados pela disponibilidade de alimentos com alto valor energético muito para esse facto contribuíram.
Objetivos: este trabalho procurou determinar a prevalência e o perfil da obesidade de uma população adulta (≥ 18
anos) de uma USF.
Métodos: estudo descritivo, transversal e retrospetivo, em utentes inscritos de uma USF com idades ≥ 18 anos, em
Dezembro de 2017.
Recolha e tratamento de dados: @SClínico, @SiarsMuf e Excel.
Resultados: em 6591 utentes adultos inscritos na USF (3174 – 48.2% do sexo masculino e 3417 – 51.8% do sexo
feminino), a prevalência global encontrada de obesidade foi de 13.3% (5.3% para o sexo masculino e 7.9% para o sexo
feminino), correspondendo a um total de 875 utentes. A obesidade é mais prevalente em idades ≥ 65 anos com uma
prevalência de 20.1% nesta faixa etária. No que se refere à população com a codificação de obesidade (T82) no
@SClinico, as principais comorbilidades associadas foram: alteração do metabolismo dos lípidos (T93), codificada em
627 (71.7%) utentes, hipertensão arterial essencial (HTA ‐ K86/K87) em 587 (67.2%) e diabetes mellitus (T89/T90) com
286 (32.7%) utentes. De referir ainda que 128 (14.6%) utentes têm codificada uma complicação cardiovascular
associada (K74, K75, K76, K91). 108 (12.3%) utentes com codificação T82, têm hábitos tabágicos ativos (codificados
com P17).
Discussão: nesta amostra verificou‐se que a prevalência global de obesidade (13.3%) foi inferior aos últimos dados a
nível nacional, que é de 28.7% em 2018. Esta menor percentagem, contudo poderá dever‐se a uma sub‐codificação
do T82, principal fonte para a recolha destes dados. Esta limitação, contudo, tenderá a ser cada vez menor com as
atualizações recentes no software @SClínico que tornam essa codificação praticamente inerente aquando da
introdução dos dados antropométricos. A nível nacional, o grupo etário com maior prevalência de obesidade é
também os dos ≥ 65 anos, contudo com uma prevalência menor nesta amostra (20.1%) que a nível nacional (41.8%).
A prevalência de HTA (K86/K87) nesta amostra foi de 67.2%, muito superior à prevalência de HTA na população
portuguesa em geral (36% em 2015), tal como a de diabetes mellitus (T89/T90) de 32.7% em relação a prevalência na
população em geral (13.3% em 2015). A obesidade e o sedentarismo são considerados os principais fatores de risco
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois apresentam as maiores prevalências na população e estão
associados a outras diversas doenças. Sendo assim, a prevenção e diagnóstico precoce são importantes para redução
da morbidade e promoção da saúde, ficando assim evidente a importância de programas de intervenção alimentar e
de exercícios físicos, a fim de amenizar e contornar os malefícios provocados por estilos de vida pouco saudáveis.
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DIFERENÇAS GENOTÍPICAS ENTRE O SUDOESTE DA EUROPA E ÁFRICA: UM ESTUDO COMPARATIVO EM GENES
RELACIONADOS COM A HIPERTENSÃO
Tema: Epidemiologia
Laura Aguiar (1), Ildegário Semente (2), Andreia Carvalho (1), Joana Ferreira (2), Helena Caria (3),
Albertino Damasceno (4), Paula Faustino (5), Ângela Inácio (2), Manuel Bicho (2)
(Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, Lisboa, Portugal (1), Laboratório de Genética, Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal (2), BioISI‐Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal (3), Faculdade de Medicina da Universidade
Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique (4), Departamento de Genética Humana, Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal (5))
Introdução: Desde o surgimento do género Homo, os hominídeos ocuparam uma grande variedade de ambientes,
adaptando‐se a diferentes climas. Assim, pode esperar‐se que as pressões seletivas variem entre regiões geográficas
diferentes.
Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi comparar as frequências genotípicas em genes que têm sido propostos
como potenciais moduladores da hipertensão arterial (HTA), uma doença multifatorial cujo contributo genético é
importante, no sudoeste da Europa e em África. Os genes analisados foram: sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS),
glicose‐6‐fosfato desidrogenase (G6PD), alfa‐globina (HBA) e citocromo b5 redutase 3 (CYB5R3).
Material e Métodos: Foram analisadas 276 amostras de DNA de Portugal e 202 amostras de África (24 amostras de
DNA de Moçambique e 178 amostras de DNA de São Tomé e Príncipe). Para o gene eNOS, a análise polimórfica do
número variável de repetições em tandem (VNTR) no intrão 4 (repetição em tandem de 27 pb) foi realizada por reação
em cadeia da polimerase (PCR). A caracterização do SNP rs1050829 no gene G6PD foi obtida por PCR seguida de análise
do comprimento do fragmento de restrição. Para a pesquisa da deleção α‐talassémica de ‐3,7kb no agrupamento
génico da α‐globina foi usada uma metodologia de Gap‐PCR. A caracterização do rs1800457 no CYB5R3 foi obtida por
PCR endpoint. Todas as análises estatísticas foram realizadas recorrendo ao software SPSS, versão 24.0, sendo o nível
de significância estatística estabelecido para p <0,05.
Resultados: Os resultados mostram que, em relação ao gene eNOS, os genótipos que apresentam o alelo 4a (quatro
cópias de repetições de 27 pb) têm uma frequência menor em Portugal do que em África (p <0,001). Curiosamente,
apenas em África encontramos os alelos raros 4c, 4d e 4y. Para o gene G6PD (cromossoma X) há uma menor frequência
dos genótipos com o alelo G em Portugal, comparado com a população africana (p <0,001). A presença da deleção α‐
talassémica de ‐3,7kb é comum em África, mas rara em Portugal (p <0,001). No que diz respeito ao gene CYB5R3,
existe uma menor frequência de genótipos com o alelo C em Portugal do que em África (p <0,001).
Conclusão: Os nossos resultados mostram diferenças na distribuição geográfica de quatro polimorfismos que
potencialmente influenciam o desenvolvimento da HTA. Estas diferenças podem estar relacionadas com diferentes
pressões seletivas associadas aos diferentes climas no sudoeste da Europa e na África equatorial e subequatorial. De
facto, condições como o calor e a humidade estão associadas a maior perda de sódio, relevante na HTA.
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A MAPA NO DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
Tema: Outros
Vanessa Leite, Francisca Abecasis, Catarina Bekerman, Pedro Beirão, Vitória Cunha
(Hospital Garcia de Orta, Serviço de Medicina Interna)
Introdução: A monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) tem sido cada vez mais valorizada na prática
clínica para diagnóstico e seguimento dos doentes hipertensos, como aliás se reflecte nas últimas guidelines europeias.
Objectivo: Caracterizar a utilidade da MAPA no diagnóstico e classificação da hipertensão arterial (HTA), bem como
avaliar o seu papel na decisão terapêutica.
Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva dos registos relativos a doentes observados na consulta de
hipertensão nos últimos 6 anos. Posteriormente, seleccionaram‐se os que realizaram MAPA. Foram estudadas as
variáveis género, idade, risco cardiovascular, comorbilidades, lesão de órgão alvo (LOA), doença cerebrovascular
estabelecida, auto‐medição da pressão arterial (PA), PA na consulta, resultado da MAPA, padrão circadiano, alteração
de terapêutica após realização da MAPA e diagnóstico actual.
Resultados: Do total de 590 doentes analisados, 230 (39%) realizaram MAPA. A idade média foi 59 anos (mínimo 20 e
máximo 90) e 61,3% eram mulheres. Cerca de metade dos doentes (46,1%) apresentava risco cardiovascular alto ou
muito alto. Estava presente LOA em 77,4%, principalmente hipertrofia ventricular esquerda (39,6%) e
microalbuminúria (30,4%). Em 13,5% existia doença cerebrovascular estabelecida e 30,9% apresentava doença renal.
Relativamente aos resultados da MAPA: 67,5% apresentaram HTA não controlada (grau 1 23,5%; grau 2 29,1% e grau
3 14,8%), 13% HTA controlada. Padrão dipper verificou‐se em 41,3% e ausência de dipping em 26,1%. Após a realização
da MAPA, a terapêutica foi ajustada em 46,1% dos casos. Actualmente, são ainda seguidos em consulta 131 doentes,
59,1% dos quais com HTA controlada.
Conclusão: A utilização da MAPA permite uma maior precisão no diagnóstico, sendo um excelente auxiliar no ajuste
da terapêutica, contribuindo para um melhor controlo da HTA.
Palavras‐chave: Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial; Hipertensão
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HAPTOGLOBIN AS A MARKER OF MATERNAL OBESITY FOR FIRST‐TRIMESTER PREECLAMPSIA PREDICTION
Tema: Hipertensão em populações especiais
Cláudia Teixeira (1), Helena Martins (2), Andreia Matos (3), Maria Céu Rodrigues (4), Altamiro Costa‐Pereira (5),
Manuel Bicho (3), Jorge Braga (4), António Tomé Pereira (6), José Carlos Oliveira (7), Irene Rebelo (8)
(Departamento de Patologia, Centro Hospitalar do Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto;
UCIBIO@REQUIMTE, Universidade do Porto (1), Departamento de Patologia, Centro Hospitalar do Porto (2), Instituto
de Saúde Ambiental (ISAMB), Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Instituto de Investigação Cientifica
Bento da Rocha Cabral (3), Departamento da Mulher, Centro Hospitalar do Porto (4), Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto; Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), Universidade do Porto
(5), Departamento da Mulher, Centro Hospitalar do Porto; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Universidade do Porto (6), Departamento de Patologia, Centro Hospitalar do Porto; Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar, Universidade do Porto (7), Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto; UCIBIO@REQUIMTE,
Universidade do Porto (8))
Introduction: Preeclampsia (PE) and obesity share many pathophysiological features, including oxidative stress,
endothelial dysfunction, increased inflammatory activation and increased risk of later life cardiovascular disease.
Haptoglobin (HP) is an acute phase protein of the CD163‐mediated hemoglobin‐scavenging system that presents
different antioxidant and pro‐angiogenic properties according to its three distinct phenotypes. HP is associated with
inflammatory conditions and it has been proposed for clinical application in PE prediction algorithms in combination
with other inflammatory and angiogenic markers. However, little is known about the performance of these biomarkers
in overweight and obese pregnant women.
Objective: We aimed to investigate the association of HP with anthropometric parameters in preeclamptic and normal
pregnancies and to evaluate whether maternal obesity impairs the performance of HP as a marker for first‐trimester
PE prediction.
Methods: Serum samples from 204 women who subsequently developed PE and 248 normal pregnancies matched for
gestational age were obtained from a prospective cohort of over ten thousand singleton pregnancies that underwent
first‐trimester aneuploidy screening in a routine care low‐risk setting. Participants were classified as underweight,
normal, overweight and obese according to body mass index (BMI) at screening. HP concentrations were quantified
by an automated immunoturbidimetric method according to manufacturer’s instructions (Roche Diagnostics) and HP
phenotypes were determined by polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Results: This study included 215 (47.6%) overweight/obese pregnant women, of which 135 (62.8%) developed PE.
Serum HP concentrations were significantly (P<0.001) higher in the overweight/obese group (118.9/96.8 mg/dL) for
both preeclamptic (123.2/100.6 mg/dL) and normal pregnancies (111.6/95.2 mg/dL). BMI was an independent
determinant of serum HP by multivariate regression analysis. Moreover, we found significantly different HP
concentrations between all three HP phenotypes for both overweight/obese and normal/underweight groups (HP1‐1
138.4/122.6 mg/dL, HP2‐1 125.8/103.2 mg/dL, HP2‐2 101.7/80.5 mg/dL).
Conclusion: HP levels were effective at reflecting maternal overweight/obese status before pregnancy. Obese and
overweight pregnant women presented higher first‐trimester HP concentrations compared to their lean counterparts,
which is supportive of the link between obesity and inflammation in pregnancy. Furthermore, our results suggest that
HP phenotype can influence the relationship between first‐trimester serum HP and BMI. Our work supports the role
of serum HP as a marker of maternal adiposity and suggests that HP can be successfully included in PE prediction
models for clinical application in populations with high incidence of maternal obesity.
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UMA SUSPEITA DE HIPOTENSÃO ARTERIAL NOCTURNA QUE SE REVELOU HIPERTENSÃO
Tema: Risco Cardiovascular
Vasco Martins (1), Rita Nascimento (2)
(UCSP Praça da Repúbica, ACES Arrábida (1), USF São Filipe, ACES Arrábida (2))
Enquadramento: A hipertensão arterial (HTA) nocturna é um problema de saúde com grande prevalência no doente
hipertenso, sendo a maior determinante da morbilidade e mortalidade cardiovascular (relativamente à HTA diurna e
de 24 horas). A disfunção autonómica, comum no idoso, é uma importante causa de HTA nocturna. O glaucoma de
pressão normal (GPN) é uma neuropatia óptica progressiva, sem aumento da pressão intra‐ocular, mais prevalente no
idoso, cuja etiologia é multifactorial e não está totalmente conhecida. A hipotensão arterial nocturna é considerada
um factor de risco importante para o dano glaucomatoso. Perante a suspeita de HTA ou hipotensão arterial nocturna,
a realização da Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) permite confirmar a existência de uma ou outra
entidade e realizar o ajuste terapêutico, quando se justifique.
Descrição do caso: Homem, 82 anos, activo e independente para as actividades de vida diárias. Antecedentes pessoais
de HTA, GPN (seguido em consulta de Oftalmologia), dislipidémia e enfarte antigo do miocárdio. Medicação habitual:
Amlodipina + Telmisartan, 5 mg + 80 mg, 1 comp. de manhã; Indapamida, 1,5 mg, 1 comp. de manhã; Mononitrato de
isossorbida, 50 mg, 1 comp. libert. prolong. por dia ; Atorvastatina, 20 mg, 1 comp. à noite. Em Novembro de 2018
recorreu ao médico de família (MF) trazendo um relatório do Oftalmologista com a indicação que o doente
apresentava um GPN, cujo possível factor de agravamento seria a hipotensão arterial nocturna, pelo que era pedida
colaboração ao MF no sentido de se avaliar a situação. O doente apresentava valores de tensão arterial (TA) medidos
no consultório e em casa, durante o dia, de 115‐120/70‐75 mmHg. Foram pedidas análises, electrocardiograma (ECG),
ecocardiograma e MAPA de 24 horas. Na medida em que apresentava valores de TA sistólica persistentemente abaixo
de 130 mmHg e não tinha edemas dos membros inferiores teve indicação para suspender a Indapamida. Como tinha
história de enfarte agudo do miocárdio e não se encontrava a fazer antiagregação, iniciou Ácido acetilsalicílico, 100
mg, 1 comp./dia. Manteve a restante medicação. Em Dezembro de 2018, quando regressou à consulta, a MAPA de
24h revelou HTA sistólica nocturna moderada (TA média nocturna: 139/74 mmHg; TA média diurna: 124/74 mmHg;
Frequência cardíaca média: 75 bpm) com perfil de não dipper. O ECG não mostrou alterações significativas, enquanto
o Ecocardiograma revelou um ventrículo esquerdo, não dilatado, com acinésia posterior e do segmento basal do septo
inferior e aneurisma do segmento basal da parede inferior, mas mantendo função sistólica global preservada e fracção
de ejecção estimada em 58%. Analiticamente, destacou‐se a creatinina de 0,67 mg/dL (clearance de creatinina: 90
mL/min) e o colesterol L.D.L de 95,8 mg/dL. Perante estes resultados, o doente teve indicação para passar a fazer
Amlodipina + Telmisartan, 5 mg + 80 mg, 1 comp. à noite, em vez de fazer de manhã, e aumentou‐se a Atorvastatina
para 40 mg/dia, com o objectivo de diminuir o colesterol L.D.L para valores inferiores a 70 mg/dL. Foi marcada consulta
de reavaliação para o mês seguinte, na qual o doente deverá trazer os resultados da auto‐medição da pressão arterial
(AMPA), mantendo o seguimento em consulta de Oftalmologia para investigação de outras causas de agravamento do
GPN.
Discussão: A doença cardiovascular está intimamente associada ao controlo insuficiente da TA. A HTA nocturna é um
importante factor de risco cardiovascular, sendo necessário desenvolver a competência para diagnosticar esta
entidade, em que a MAPA é um meio auxiliar de diagnóstico fundamental. O MF, através da abordagem holística e
longitudinal do doente, tem um papel fulcral no acompanhamento do hipertenso, através da intervenção activa no
controlo dos diversos factores de risco cardiovascular e na promoção de hábitos de vida saudáveis, assim como na
articulação com os Cuidados de Saúde Secundários, sempre que necessário.

33

COMUNICAÇÕES ORAIS 2 | ORAL COMMUNICATIONS 2
Quinta‐Feira, 7 Fev | Thursday, Feb 7

Sala 4
13:00 – 14:30

Moderadores | Chairpersons: Paulo Pessanha, Pedro Neves
ID RESUMO: 3
ID CONGRESSO: CO‐2‐5
O INESPERADO ACONTECE ‐ ESTUDO DE UMA HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA
Tema: HTA Secundária
Ana Matos Santos, Mónica Mozes
(USF St. André de Canidelo)
Enquadramento: A hipertensão arterial (HTA) é um importante fator de risco cardiovascular. Em Portugal estima‐se
que a sua prevalência seja de 42%. Cerca de 80‐95% dos doentes hipertensos são portadores de HTA primária e em 5‐
20% dos caos pode existir uma causa subjacente responsável pela elevação tensional – HTA secundária. A hipótese de
HTA secundária deve ser colocada em doentes jovens ou com HTA resistente.
Descrição do Caso: Mulher de 39 anos, com antecedentes patológicos de obesidade e dislipidemia. Antecedentes
obstétricos de duas gestações e dois partos. Primeira gestação há sete anos, género masculino, parto eutócico às 35
semanas, complicada por pré‐eclâmpsia. Segunda gestação há três anos, género masculino, parto distócico às 39
semanas, sem complicações. Antecedentes familiares maternos de cancro da tiróide, HTA e diabetes mellitus. Nega
consumo de tabaco ou bebidas alcoólicas. Como medicação habitual fazia um contracetivo oral combinado. A doente
recorre à consulta aberta em outubro de 2016 por quadro de cefaleia matinal diária, de localização
predominantemente frontal e valores de pressão arterial (PA) elevados nas medições realizadas no domicílio (a média
dos registos para PA sistólica foi de 145 mmHg e para a PA diastólica foi de 95 mmHg). Este quadro tinha dois meses
de evolução. Nesta consulta foi verificada uma PA de 142/90 mmHg, sendo sugerida à doente a introdução de
medicação antihipertensora, a qual a utente recusou, optando por manter a auto monitorização da PA em ambulatório
e realizar reavaliações tensionais de vigilância na unidade de saúde familiar (USF). A doente concordou em suspender
contracetivo oral combinado, mantendo um método barreira. Em janeiro de 2017 regressa à USF por agravamento
dos valores tensionais registados em ambulatório. Por este motivo, e com o objetivo de excluir causas secundárias de
HTA, foram requisitados os seguintes exames complementares de diagnóstico: eletrocardiograma, ecocardiograma,
ecografia renal e suprarrenal, catecolaminas fracionadas, metanefrinas totais, ionograma, creatinina, TSH e T4L e
glicose, os quais se encontravam dentro dos parâmetros da normalidade. A doente também realizou um raio X do
tórax que revelou “neoformação do lobo superior do pulmão esquerdo, sugerindo a possibilidade de hamartoma
pulmonar”. De seguida foi solicitada tomografia computorizada do tórax e foi colocada a hipótese de se tratar de um
“tumor carcinóide do pulmão” a merecer caracterização complementar com broncoscopia e biópsia. Foi iniciada tomar
de perindopril 4 mg id. A doente foi referenciada para o IPO onde foi confirmado o diagnóstico de tumor carcinóide
do pulmão e posteriormente foi submetida a lobectomia superior esquerda e linfadenectomia mediastínica, sem
intercorrências, em março de abril de 2018. Na última consulta com o médico de família (MF), em agosto de 2018, foi
suspensa a medicação antihipertensora, uma vez que os registos tensionais em ambulatório e na consulta se
encontravam na ordem nos 100/60 mmHg, por vezes com sintomatologia sugestiva de hipotensão associada (tonturas,
náusea, fadiga).
Discussão: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, sendo a HTA um fator de risco
preponderante para o seu desenvolvimento. O MF deve manter um elevado índice de suspeição clínica relativamente
ao diagnóstico de causas secundárias de HTA em doentes jovens e, por vezes, ao tentar excluir determinadas
patologias depara‐se com outras que não seriam diagnosticados de outra forma e que podem estar na origem do
problema principal. Este caso clínico enaltece a importância da abordagem abrangente e do desenvolvimento de
aptidões específicas para a resolução de problemas por parte do MF, que possibilitaram o diagnóstico precoce e a
obtenção de ganhos em saúde cardiovascular.
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AVALIAÇÃO DO CONTROLO DA DISLIPIDÉMIA EM DIABÉTICOS E HIPERTENSOS NOS CUIDADOS DE SAÚDE
PRIMÁRIOS
Tema: Risco Cardiovascular
Carla Resende, Eliana Pires, Diana Gonçalves, Ana Sofia Rocha Matos, Eugénia Santos Silva
(UCSP Tortosendo ‐ ACeS Cova da Beira)
Introdução: A dislipidémia constitui um dos fatores de risco major de doença cardiovascular em diabéticos e
hipertensos. A Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) recomenda um valor alvo de colesterol de lipoproteínas de
baixa intensidade (LDL) inferior a 70 mg/dL nos doentes de risco cardiovascular (RCV) muito elevado, inferior a 100
mg/dL nos doentes de risco cardiovascular elevado e inferior a 115 mg/dL nos doentes de risco cardiovascular
moderado ou baixo.
Objetivos: Avaliar a percentagem de diabéticos e hipertensos que cumpre o valor alvo de colesterol LDL tendo em
conta o seu RCV. Analisar a terapêutica hipolipemiante e a sua adequação face ao RCV dos doentes.
Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo e retrospetivo. Recolha de dados a partir dos ficheiros médicos
de uma Unidade de Saúde. Amostra de conveniência: Utentes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e/ou
hipertensão arterial com seguimento regular no Médico de Família. Variáveis: Género, idade, risco cardiovascular
estimado através do SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation), terapêutica hipolipemiante e valor do colesterol
LDL. Análise estatística: Microsoft Excel.
Resultados: Foram incluídos na amostra 430 utentes (Hipertensos: 59.8%; Diabéticos: 8.8%; Hipertensos e Diabéticos:
31.4%), com idades compreendidas entre os 36 e os 102 anos (idade média de 67.8 anos), sendo que 59.5% (n=256)
eram do género feminino. Aplicando o SCORE, 71.9% (n=309) dos utentes apresentam um RCV muito elevado, 15.8%
(n=68) apresentam um RCV elevado, 9.5% (n=41) apresentam um RCV moderado e os restantes 2.8% (n=12)
apresentam um RCV baixo. Dos 430 utentes, apenas 29.8% (n=128) cumprem o valor de LDL alvo recomendado, sendo
esta percentagem sobreponível nos 3 grupos (Hipertensos: 29.2%; Diabéticos: 31.6%; Diabéticos e Hipertensos:
30.4%). Dos 70.2% (n=302) utentes com dislipidémia não controlada, 2.3% (n=7) encontram‐se medicados com
estatinas de baixa potência, 46.4% (n=140) com estatinas de média potência, e 1.6% (n=5) com uma associação de
estatina com ezetimibe. Constata‐se que os restantes 49.7% (n=150) não realizam terapêutica com estatina, tendo
sido assinaladas as seguintes justificações: intolerância ‐ 2.0% (n=3); incumprimento terapêutico ‐ 23.3% (n=35);
monoterapia com fibrato ‐ 6.7% (n=10); recusa terapêutica ou ajuste ‐ 2.7% (n=4); sem registo de prescrição recente ‐
65.3% (n=98).
Discussão: Da análise dos dados, podemos concluir que de acordo com o seu risco cardiovascular global, a grande
maioria dos utentes desta amostra possui valores de LDL superiores ao recomendado. Atendendo às mais recentes
recomendações da ESC, a prescrição poderia ser deveras mais proativa e individualizada. O Médico de Família tem
um papel fulcral no controlo dos fatores de risco cardiovasculares e na prevenção de eventos agudos, passando
pelas medidas higiénico‐dietéticas e também pelo controlo farmacológico adequado, com especial impacto nos
grupos de risco.
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EVALUATION OF HYPERTENSIVE PATIENT’S KNOWLEDGE ABOUT HYPERTENSION
Tema: Epidemiologia
Ana Cabral (1), Adriana Coelho (2), Fernando Fernandez‐Llimos (3), Margarida Castel‐Branco (1),
Isabel Vitória Figueiredo (1)
(Pharmacology and Pharmaceutical Care Laboratory, Faculty of Pharmacy, University of Coimbra; Institute for Clinical
and Biomedical Research (iCBR) (1), Pharmacology and Pharmaceutical Care Laboratory, Faculty of Pharmacy,
University of Coimbra (2), Department of Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Lisbon; Institute for
Medicines Research, University of Lisbon, Lisbon (3))
Introduction: Control of hypertension is of central importance in cardiovascular disease prevention strategies.
However, despite all efforts, blood pressure control remains below expectations. Patients’ knowledge about
hypertension was highlighted as one of the most important patient‐related factors for poor blood pressure control ‐
patients who have been educated about the importance of treatment become more involved with their therapy, are
more likely to take their medication, adopt healthy lifestyle changes and see their physician if their blood pressure is
outside the ideal range.
Objective: Evaluate the knowledge of hypertensive patients regarding their disease.
Methods: Cross‐sectional study in which all adult patients with a prescription of at least one antihypertensive drug or
who had been taking antihypertensive therapy for more than 3 months were invited to participate. Sociodemographic
and patient‐related data were collected and the questionnaire European‐Portuguese version of the Hypertension
Knowledge Test (HKT‐PT) was applied. Statistical analysis were performed using SPSS.
Results: A total of 197 patients participated in the study, 61.4% females, with a mean age of 65.82 ± 12.15 years. The
mean systolic blood pressure was 133.98±16.36 mmHg and the mean diastolic blood pressure was 78.85±10.82 mmHg.
The mean HKT‐PT score was 16.98±2.67 (out of 21 possible). Knowledge about hypertension was significantly
correlated with (Spearman Rho ‐0.378, p <0.01) but not with gender. Analysing the answers obtained, more than 95%
of patients recognizing overweight, salt and sedentary lifestyle as predisposing factor for hypertension. On the other
hand, 45.7% of the patients believe that hypertension always has symptoms and 53.8% consider that taking anti‐
hypertensive medications for a long time can damage their body.
Conclusions: Patient’s knowledge about hypertension decreases as age increases. There is a good knowledge
regarding the risk factors but questions regarding anti‐hypertensive treatment and hypertension symptoms caused
the most doubts. Assessing the gaps in patients’ knowledge about hypertension allows to develop more targeted
educational activities, leading to better outcomes and improving patient’s adherence to medication and blood
pressure control.
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NOVOS MARCADORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
Tema: Risco Cardiovascular
Rita Abelho, Bruno Gonçalves
(USF Artemisa)
Introdução: Na tentativa de tornar o cálculo do risco cardiovascular mais exato novos marcadores têm sido propostos.
Estes devem definir‐se por ter uma medição fácil e confiável, serem preditores independentes de eventos
cardiovasculares e devem conseguir reclassificar doentes de risco intermédio. Deve ainda ter‐se em conta a sua
disponibilidade, custo e segurança.
Objetivo: Quais os novos marcadores de risco cardiovascular e em que situações os utilizar.
Métodos: Foi realizada uma revisão clássica da literatura através da consulta das publicações realizadas pela European
Society of Cardiology (ESC) e pela American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) que referiam
os novos marcadores de risco cardiovascular, nos últimos 5 anos.
Resultados: Obtiveram‐se 2 guidelines e 1 artigo de revisão. É feita referência aos seguintes biomarcadores: Proteina
Reativa C alta sensibilidade (hs‐PCR), Lipoproteina (a), Lipoproteina associada a Fosfolipase A2 (Lp‐PLA2) e rácio Apo
B/apo A‐1. Também são considerados exames de imagem como: espessura da intima‐media carotídea, rigidez arterial,
Índice Tornozelo Braço (ITB), Score de Cálcio das Artérias Coronárias (CACS), angio‐tomografia computorizada das
coronárias, ressonância magnética das carótidas, rácio média‐lumen das arteríolas da retina. A hs‐PCR, o CACs e o ITB
permitem a reclassificação de doentes com risco intermedio. O doseamento da Lipoproteina (a) poderá ser realizado
uma vez nos doentes com doença cardiovascular prematura ou história familiar da mesma, doença cardiovascular
recorrente apesar de tratamento com estatina, hipercolestrolemia familiar ou SCORE >3%. A Lp‐PLA2 poderá ser
medida em doentes com eventos cardiovasculares recorrentes. O rácio Apo B/apo A‐1é considerado de segunda linha
pela falta de evidência existente em relação ao seu uso na população (e pelo seu elevado custo). A medição ecográfica
da espessura da íntima‐média carotídea tem um valor clínico limitado para os doentes com risco cardiovascular
intermedio. A rigidez arterial poderá ser útil em doentes próximos dos limiares terapêuticos. O uso da angio‐
tomografia computorizada das coronárias não é consensual; poderá ter utilidade nos doentes de risco intermédio. A
ressonância magnética das carótidas não está recomendada para deteção de placas vasculares nos doentes
assintomáticos. O papel do rácio média‐lumen das arteríolas da retina ainda não é claro.
Conclusões: O risco cardiovascular deve ser calculado usando os scores ou tabelas de risco. Nenhum dos novos
marcadores deve ser realizado por rotina. No entanto, poderão ter utilidade para reclassificar doentes de risco
intermédio ou próximos do limiar terapêutico, sendo que o uso da hs‐PCR, do CACs ou do ITB são os que reúnem maior
consenso. A decisão de pedir um destes novos marcadores e as suas implicações deverão ser sempre discutidas com
o doente.
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SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO – A PROPÓSITO DE UM CASO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Tema: HTA Secundária
Marta Filipa Lemos Mendes, Ana Oliveira Sá, Maria João Regadas, Ilídio Brandão
(Hospital de Braga)
Introdução: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é caracterizada por episódios recorrentes de cessação
total (apneias) ou parcial (hipopneias) do fluxo aéreo oronasal, secundários a um colapso da via aérea superior durante
o sono. A SAOS é um factor de risco independente para hipertensão arterial (HTA), sendo esse risco tanto maior quanto
maior a gravidade da doença.
Caso Clínico: Homem, 45 anos. Referenciado para a consulta de Hipertensão pelo Médico Assistente por HTA
resistente. Antecedentes pessoais de dislipidemia, excesso de peso e esferocitose hereditária. Doente negava hábitos
tabágicos/alcoólicos. Sem antecedentes familiares de relevo. Medicado com 4 classes farmacológicas, entre as quais
um diurético. Do estudo etiológico, função tiroideia dentro da normalidade; macroalbuminúria (906 mg/24h);
Electrocardiograma com critérios de voltagem para Hipertrofia Ventricular Esquerda (HVE); Ecocardiograma com
alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo; Ecografia Renal sem alterações; Monitorização Ambulatória da
Pressão Arterial (MAPA): “cargas tensionais elevadas com curva tensional não dipper”. Doente apresentava, em
consulta, HTA grau 2/grau 3, apesar de terapêutica médica optimizada. Durante o seguimento em consulta externa,
por queixas de astenia, sonolência diurna e roncopatia, realizou Polissonografia com diagnóstico de SAOS moderado.
Inicialmente com tensão arterial não controlada por má adesão à terapêutica com CPAP (Continuous positive airway
pressure). Após adaptação ao CPAP e alterações do estilo de vida, com perda de peso associada, obteve controlo
tensional (tensão arterial <140/90mmHg), com diminuição da proteinúria (200mg/24h) e, atualmente, sem critérios
de voltagem para HVE no electrocardiograma.
Conclusão: Dada a elevada frequência da SAOS na população de doentes hipertensos, a apneia do sono deve ser um
fator etiológico a despistar na presença de hipertensão arterial refratária à terapêutica e em doentes com um padrão
não dipper no MAPA. Um outro aspeto que reforça a importância do diagnóstico de SAOS prende‐se com a eficácia
comprovada da terapêutica com CPAP, na redução dos valores da tensão arterial, bem como redução da
hipersonolência diurna e consequente melhoria da qualidade de vida. Devido à relação entre obesidade e apneia
obstrutiva do sono, a perda de peso e o exercício são comummente recomendadas.
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SÍNDROME DE JUNÇÃO PIELO‐URETERAL: CAUSA RARA DE HTA SECUNDÁRIA EM MULHER ADULTA
Tema: HTA Secundária
Ana Sá, Marta Mendes, Narciso Oliveira, Maria João Regadas
(Medicina Interna, Hospital de Braga)
Introdução: O síndrome de junção pielo‐ureteral (SJPU) tem uma incidência de 1/500 recém‐nascidos, é mais comum
no sexo masculino (rácio 2:1) e tem um predomínio de lateralidade à esquerda (60% dos casos), sendo em 10‐40% dos
casos bilateral. Quando diagnosticado na fase adulta, os principais sintomas são dor abdominal ou lombar episódica,
hematúria ou infecções urinárias de repetição. Consoante o grau de obstrução, pode evoluir com deterioração
progressiva da função renal e ser causa secundária de Hipertensão Arterial (HTA). Apresentamos o caso raro de uma
mulher de 39 anos, com HTA secundária a um SJPU do rim direito.
Caso Clinico: Mulher de 39 anos, com antecedente de hipertensão arterial não valorizada pela doente. Fumadora de
10cigarros/dia. Sem medicação habitual. Recorreu ao serviço de urgência por dor lombar direita súbita e intensa. Ao
exame físico apresentava‐se agitada, sem posição antálgica, com PA 178/102mmHg e contacto lombar positivo à
direita. Realizada ecografia reno‐vesical no SU, mostrando “marcada dilatação pielo‐calicial direita, com balonização
de todos os grupos caliciais (…) não se observando causa obstructiva que justifique a hidronefrose (…) redução difusa
do parênquima renal, denotando provável cronicidade (…) Pionefrose direita no contexto de provável síndrome de
junção, não se podendo excluir com segurança causa litiásica obstructiva”. Realizadas também TC‐abdominal e uro‐
TC: “bacinete direito com aspecto balonizado e transição de calibre na junção pielocalicial, sem causa litiásica
demonstrada, corroborando a suspeita de síndrome de junção pielo‐ureteral à direita”. Foi observada por Urologia e
orientada para Consulta Externa para seguimento, sendo realizado angio‐TC renal (alterações sobreponíveis à uro‐TC,
com “artérias renais de calibre regular e normal”) e renograma com MAG‐3 (“função renal diferencial diminuída à
direita, discreta hipofunção relativa do rim direito e compromisso da drenagem urinária, revelando resposta lenta e
incompleta ao estímulo diurético, ao esvaziamento vesical e à drenagem postural”). Foi realizada pieloplastia direita
laparoscópica que decorreu sem intercorrências. Durante o internamento no serviço de Urologia, apresentava
hipertensão arterial, confirmada pela doente como tendo anos de evolução, não controlada e não tomando nenhum
anti‐hipertensor. À data de alta, apresentava valores tensionais mais controlados e foi orientada para a Consulta
Externa de HTA, medicada com amlodipina 10mg id e bisoprolol 5mg id. Em Julho de 2018, na consulta externa de HTA
e 2 meses após a pieloplastia laparoscópica, a doente apresentava valores tensionais médios de 131/84mmHg, apenas
sob bisoprolol 5mg id (suspendeu amlodipina 10mg por edemas periféricos exuberantes). No MAPA verificou‐se uma
curva tensional extreme‐dipper, com PA sistólica diurna média de 127mmHg e PA diastólica diurna média de 80mmHg,
sem efeito de bata branca significativo e com frequência cardíaca controlada (FC média diurna de 70bpm).
Conclusão: Uma causa específica, potencialmente reversível, de elevação da pressão arterial, pode ser identificada
numa proporção relativamente pequena de doentes adultos com hipertensão. No entanto, devido à elevada
prevalência de HTA, as formas secundárias podem afectar milhões de pessoas em todo o mundo. Se diagnosticadas e
tratadas atempadamente, os doentes com causa secundária de HTA podem ser curados ou, pelo menos, mostrarem
uma melhoria no controlo da pressão arterial e redução do risco cardiovascular. O caso clínico apresentado, é um caso
raro de HTA secundária provocada por um SJPU, diagnosticado numa mulher em idade adulta, onde o tratamento
cirúrgico melhorou e controlou o perfil tensional da doente. Em doentes com HTA, é fundamental realizar o estudo
das possíveis causas e vigiar, monitorizar e controlar os valores tensionais de forma periódica e regular.
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POLIMORFISMOS GENÉTICOS E A SUA INTERAÇÃO NA SUSCETIBILIDADE PARA A HIPERTENSÃO NA POPULAÇÃO
PORTUGUESA
Tema: Outros
Laura Aguiar (1), Ildegário Semente (2), Joana Ferreira (2), Mário Rui Mascarenhas (3), Ana Paula Barbosa (3),
Luiz Menezes Falcão (4), Paula Faustino (5), Manuel Bicho (2), Ângela Inácio (2)
(Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, Lisboa, Portugal (1), Laboratório de Genética, Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal (2), Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo,
Hospital de Santa Maria, CHLN, Lisboa, Portugal (3), Departamento de Medicina Interna, Hospital de Santa Maria,
Centro Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa, Portugal (4), Departamento de Genética Humana, Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal (5))
Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) é um fator de risco cardiovascular muito prevalente em Portugal. Esta
patologia é multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar a potencial implicação de polimorfismos genéticos nos genes da
sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS) e da enzima conversora da angiotensina (ECA) e da sua interação no
desenvolvimento da HTA na população portuguesa.
Material e métodos: Foi realizado um estudo de caso‐controlo para uma amostra de 377 indivíduos portugueses, dos
quais 243 hipertensos (90 hipertensos ligeiros e 153 hipertensos graves) e 134 normotensos. As análises polimórficas
do número variável de repetições em tandem (VNTR) no intrão 4 (repetição em tandem de 27 pb) do gene eNOS e do
polimorfismo ECA I/D (inserção/ deleção) foram realizadas por reação em cadeia da polimerase (PCR). Todas as
análises estatísticas foram realizadas recorrendo ao software SPSS, versão 24.0, sendo o nível de significância
estatística estabelecido para p <0,05.
Resultados: Quando os polimorfismos foram analisados isoladamente, encontrou‐se uma associação entre o alelo 4a
(quatro cópias de repetições de 27 pb) do gene eNOS e a hipertensão, sendo mais forte com hipertensão grave (p
=0,001). Em relação ao gene ECA, não se encontram diferenças estatisticamente significativas entre doentes e
controlos. No entanto, para a interação entre os polimorfismos nos genes eNOS e ECA, encontrou‐se uma associação
do alelo 4a do gene eNOS e do alelo D do gene ECA e a hipertensão ligeira (p =0,049).
Conclusão: Os nossos resultados mostram uma associação entre o gene eNOS e a HTA na população portuguesa. Os
resultados ainda sugerem uma relação entre a interação epistática nos genes eNOS e ECA e a suscetibilidade para o
desenvolvimento de hipertensão. A identificação de polimorfismos genéticos que possam influenciar o
desenvolvimento e gravidade da HTA, bem como as suas interações epistáticas, pode permitir um diagnóstico mais
precoce e específico, que pode proporcionar melhores estratégias terapêuticas e de prevenção, para esta doença tão
prevalente em Portugal.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA FUNCIONAL CARDIOVASCULAR AO ORTOSTATISMO EM HIPERTENSOS TRATADOS:
RESULTADOS DO ESTUDO IMPEDDANS
Tema: Ensaios Clínicos
Rodrigo Leão (1), Cláudia Janeiro (2), Helena Fonseca (1), Pedro Marques da Silva (1)
(Núcleo de Investigação Arterial, Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central ‐ EPE (1),
Unidade Funcional Medicina 2.4, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central
‐ EPE (2))
Objetivos: A Hipertensão Arterial (HTA) é uma das principais causas de morbimortalidade no Mundo. Geralmente
definida como uma elevação da pressão arterial (PA), caracteriza‐se por alterações hemodinâmicas que têm
implicações no diagnóstico, estratificação do risco e terapêutica. Neste estudo pretendemos caracterizar a resposta
hemodinâmica ao ortostatismo num grupo de doentes hipertensos tratados, utilizando cardiografia de impedância
(CGI).
Métodos: Foram selecionados, de forma prospetiva, indivíduos com HTA resistente, sem insuficiência cardíaca,
cardiopatia isquémica, valvular ou disritmia. Todos os doentes foram submetidos a CGI na posição supina e em
ortostatismo. Após CGI foram classificados em padrões: vasoconstritor (resistência vascular sistémica (RVSI) > 2500
dyn.s.cm‐5.m2), hiperdinâmico (índice cardíaco (IC) > 4,2 l/min/m2 e/ou frequência cardíaca (FC) > 80 ciclos/min),
hipervolémico (fluído torácico (CFT) > 34 1/kOhm) ou balanceado (parâmetros hemodinâmicos abaixo dos valores
limite estabelecidos). Todos os doentes realizaram ecocardiograma transtorácico para exclusão de alterações
importantes.
Resultados: Incluímos 157 doentes, 56,1% do sexo masculino, idade 63 ± 10 anos, medicados com 4 ± 1 anti‐
hipertensores. Na CGI 56,1% eram vasoconstrictores, 12,1% hiperdinâmicos, 33,1% hipervolémicos e 23,6%
apresentavam perfil hemodinâmico balanceado. Na posição supina os doentes apresentaram: pressão arterial sistólico
135 ± 19 mmHg, pressão arterial diastólica 78 ± 10 mmHg, FC 65 ± 11 ciclos/min, volume de ejeção indexado 44 ± 10
ml/m2, período pré‐ejeção 94 ± 18 ms, tempo de ejeção 329 ± 18 ms, rácio de tempo sistólico 0,29 ± 0,07, RVSI 2655
± 617 dyn.s.cm‐5.m2, índice cardíaco 2,8 ± 0,5 l/min/m2 e CFT 31 ± 5 1/kOhm. O ortostatismo determinou aumentos
significativos da pressão arterial diastólica 81 ± 13 (p < 0,001), FC 71 ± 13 (p < 0,001), período pré‐ejeção 116 ± 25 (p
< 0,001), rácio de tempo sistólico 0,39 ± 0,10 (p < 0,001). O volume de ejeção indexado 40 ± 9 (p < 0,001), tempo de
ejeção 302 ± 47 (p < 0,001) e CFT 29 ± 4 (p < 0,001) foram significativamente inferiores.
Conclusões: Apesar de polimedicados, a maioria dos doentes tinha perfil hemodinâmico não equilibrado. A análise da
curva da onda de impedância com alteração postural poderá ser usada para clarificar a resposta ao ortostatismo e
caracterizar o fenótipo hemodinâmico.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL EM IDADE PEDIÁTRICA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Tema: Hipertensão em populações especiais
Fabiana Mendonça Ferreira (1), Ana Beatriz Quental Correia da Cruz (1), Maria Bairos Menezes (2)
(Unidade de Saúde da Ilha do Faial (1), Hospital da Horta (2))
Enquadramento: Os valores da pressão arterial (PA) em crianças e adolescentes têm aumentado na última década,
proporcionalmente ao aumento do índice de massa corporal (IMC), com uma prevalência estimada entre os 2‐5%.
Atualmente, a hipertensão arterial (HTA) é precedida apenas pela asma e pela obesidade na prevalência de doenças
crónicas da infância. A HTA pode classificar‐se, de acordo com a sua etiologia, em primária, essencial ou idiopática (em
que não é possível estabelecer uma causa) ou secundária (podendo ser identificada uma causa, potencialmente
tratável). Em crianças abaixo dos 6 anos a HTA tem maior probabilidade de ser secundária, enquanto em crianças mais
velhas e adolescentes a HTA essencial começa a ser a etiologia predominante. Tal como nos adultos, na maioria dos
doentes com elevações ligeiras a moderadas da PA, a causa é idiopática. Contudo, a hipertensão arterial secundária é
mais frequente na criança que no adulto, devendo essa possibilidade ser considerada em todos os casos e a
investigação ser conduzida caso a caso.
Descrição de Caso: Adolescente de 13 anos e 11 meses, do sexo masculino, a frequentar neste momento o 9º anos de
escolaridade, apresenta o diagnóstico de hipertensão arterial, desde os 5 anos de idade. Teve também excesso de
peso, por períodos, apresentando, no entanto, IMC inferior ao percentil 85 desde os 12 anos. Sem outros antecedentes
pessoais relevantes. Normal desenvolvimento estatoponderal e psicomotor. PNV atualizado. Dos antecedentes pré e
perinatais, destacam‐se gestação de 39 semanas, vigiada e sem intercorrências, parto eutócico, peso ao nascer de
2825 g, comprimento ao nascer de 46 cm e perímetro cefálico de 335 mm, e Índice de Apgar 9/9/10. Por insucesso do
tratamento não farmacológico exclusivo, foi medicado com propranolol, mantendo‐se a dieta hipossalina e a atividade
física (futebol, 360 minutos por semana) como principais medidas não farmacológicas. De momento, apresenta
hipertensão arterial controlada. Foi seguido em consulta de Cardiologia Pediátrica desde o diagnóstico. Realizou
estudo complementar para exclusão de causas secundárias da hipertensão arterial, nomeadamente:
• Eletrocardiograma, que foi normal;
• Ecocardiograma, que foi normal, nomeadamente, sem hipertrofia ventricular esquerda nem sinais de cardiopatias
congénitas;
• Prova de esforço, que foi normal, nomeadamente, sem resposta hipertensiva;
• Avaliação analítica, que apenas revelou um valor de ácido vanilmandélico urinário aumentado (2,9 mg/24h), não se
tendo encontrado correlação clínica;
• Ecografia renal e suprarrenal com estudo doppler, que foi normal;
• TC renal e suprarrenal, que foi normal, nomeadamente, sem estenose da artéria renal nem tumores da suprarrenal.
Faz ainda avaliações regulares com MAPA.
Discussão: O caso apresentado retrata um caso de hipertensão arterial idiopática na infância. A HTA em idade
pediátrica é uma doença crónica, prevalente, geralmente assintomática, e é considerada fator de risco para HTA na
idade adulta. Tal como na idade adulta, esta patologia é subdiagnosticada. Estima‐se que apenas um quarto das
crianças com HTA estejam diagnosticadas. É fundamental que as crianças com mais de três anos de idade (e algumas
pertencentes a grupos de risco antes dos três anos) tenham a PA avaliada nas consultas de Saúde Infantil e Juvenil, de
modo a que cada vez mais se faça um diagnóstico atempado e a devida avaliação para exclusão de causas secundárias.
Também fundamental é a prevenção, para evitar a doença ou retardar a progressão das lesões de órgão‐alvo. O apoio
da família em relação à alimentação, exercício físico e evicção do tabagismo são de extrema importância.
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RELAÇÕES EPISTÁTICAS NA SUSCETIBILIDADE À HIPERTENSÃO NA MULHER PÓS‐MENOPÁUSICA
Tema: Hipertensão em populações especiais
Sara Hassam (1), Laura Aguiar (1), Joana Ferreira (2), Constança Coelho (2), Maria José Laires (3), Manuel Bicho (2),
Ângela Inácio (2)
(Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral, Lisboa, Portugal (1), Laboratório de Genética, Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal (2), Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de
Lisboa, Cruz Quebrada, Portugal (3))
Introdução: A hipertensão é uma doença multifatorial particularmente relevante nas mulheres após a menopausa e
vários são os genes candidatos a contribuir para a sua manifestação. A epistasia descreve a interação entre dois ou
mais genes que não fazem parte do mesmo locus, a interação tem uma consequência fenotípica, e um dos genes pode
modificar a expressão do/s outro/s (epistasia antagonista), ou por outro lado pode reforçar a expressão do outro gene
(epistasia sinérgica).
Objetivo: No presente estudo pretende‐se testar a associação entre a hipertensão na mulher pós‐ menopáusica, com
3 genes candidatos. Os genes são o da Haptoglobina (Hp), o da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA) e o da High
Fe (HFe).
Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo de caso‐controlo para uma amostra de 136 mulheres, das quais 114
são normotensas e 22 hipertensas, com idades compreendidas entre os 48 e os 79 anos. O genótipo da haptoglobina
foi deduzido através da análise do fenótipo proteico obtido por PAGE, o genótipo da ECA por PCR e o genótipo do HFE
por PCR‐RFLP. Através da análise do qui‐quadrado (χ2) e odds ratio (OR) foram obtidos os valores de significância entre
os genótipos ou as combinações de genótipos estudadas e a hipertensão. Todas as análises estatísticas foram
efetuadas no IBM SPSS Statistics 25, em que o nível de significância foi estabelecido para p<0,05.
Resultados: A análise isolada dos genes não revelou qualquer associação significativa, contudo, a análise epistática
evidenciou uma associação entre a combinação do genótipo DD do gene ECA e do fenótipo 2.2 da haptoglobina e a
hipertensão (p=0.043; OR=4.206, IC – 1.093‐16.189). Também a combinação do genótipo HH do gene HFe com o
genótipo DD do gene ECA se revelou associado à hipertensão (p=0,036; risco=4.308, IC‐1.166‐15,919).
Conclusão: Estes resultados vêm realçar a importância do contributo da genética e particularmente das interações
epistáticas na manifestação desta doença na mulher pós‐menopáusica. De facto, os genes em estudo mostraram‐se
relevantes quando determinados genótipos se encontravam combinados, é o caso do risco encontrado do fenótipo
2.2 da haptoglobina quando associado ao genótipo DD do ECA. Esta interação sinérgica está possivelmente associada
ao contributo aditivo da menor eficácia do fenótipo 2.2 na ligação à hemoglobina, com o efeito do alelo D na maior
atividade da ECA na produção do vasoconstritor. No caso da combinação do genótipo DD com o genótipo HH do gene
HFe, a associação à hipertensão estará possivelmente associada ao efeito sinérgico da presença do alelo D do ECA com
o efeito inflamatório causado pelos níveis de hepcidina do genótipo HH. A epistasia é um mecanismo importante
quando se tentam encontrar fatores genéticos que expliquem a variabilidade fenotípica interindividual de
determinadas doenças, fazendo com que seja possível avançar com novas terapias tendo em conta os riscos
envolvidos.
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DIFFERENCES IN CENTRAL SYSTOLIC, DIASTOLIC BLOOD PRESSURE AND PULSE WAVE VELOCITY BETWEEN SEVERE
HYPERTENSIVE PATIENTS AFTER SIX MONTHS OF CONTROLLED HYPERTENSION
Tema: Terapêutica
Paula Alcântara (1), Cristina Alcântara (1), Fátima Veloso (2), Carlos Moreira (1)
(Centro Cardiologia da Universidade de Lisboa. Serviço de Medicina I. Faculdade de Medicina. Universidade de Lisboa
(1), Serviço de Medicina I‐ Centro Universitário Hospitalar Lisboa Norte (2))
Introduction: Arterial pulse wave velocity (PWV) is a well‐established indirect measure of arterial wall stiffness and an
independent predictor of cardiovascular events. Aortic wall stiffness changes the PWV and Augmentation Index (AI)
of the central pulse wave generated by the ventricular systole. The objective of the present project was to analyse the
PWV values and central pressure values in elderly patients that have resistant hypertension and compare with
hypertensive and controls.
Method: The present study is a cross‐sectional analysis of the data obtained during the six months medical visit after
initiate clonidine of the patients referred to our hypertension centre because resistant hypertension.
In the visit, clinical history, biochemical/hematological tests, electrocardiograms (ECGs), ambulatory blood pressure
measurement (ABPM), central (c ) and peripheric (p) Systolic (SBP), Diastolic (DBP) and Pulse Pressure (PP), PWV and
AI are assessed. The patients are divided in two groups according the treatment, H ‐ hypertension is controlled without
clonidine and HC – with clonidine.‐ We also compare with one group control ( C)match for the same age and sex. The
statistical models used were ANOVA oneway and t‐student with p<0,01 (two‐tailed).
Results: The treatment groups were comparable with regard to sex distribution, body mass index, age and duration
hypertension, pSBP, pDBP, pPP. The number of antihypertensive drugs was similar between groups except for the
administration of clonidine. We found a difference in cSBP (C 110.2+12.1; H 117.2+13.2; CH 122.2+12.5, p<0,01), cPP
(C 41.3+13.6; H 44.7+13.6; CH 51.3+14.5, p<0,01), PWV (C 9.23+0.9; H 11.3+1.1; CH 14.2+1.6, p<0,01) and AI (C
34.5+1,3; H 37.3+1.2; CH 40.3+1.5, p<0,01), but not in cDBP.
Conclusion: In patients that could be controlled only with clonidine, we found that after the control of hypertension,
the central parameters were different in relation with H, and this difference was also detected in PWV and Ai that
were a marked of vascular damage. This is explicit importance since increased arterial stiffness is associated with
cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients, and in patients with severe hypertension the risk was
maintained instead the control of pressure values.
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PREVALÊNCIA E CONTROLO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL ENTRE COMUNIDADES RURAIS E URBANAS. ESTUDO DA
POPULAÇÃO ADULTA DA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL
Tema: Hipertensão em populações especiais
Mário Espiga de Macedo (1), Tiago Taveira‐Gomes (2), Maria Espirito Santo (3), Pedro Marques da Silva (4),
Rui Cruz Ferreira (5)
(Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (1), USF Covelo, ACES Porto Oriental;
Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (2), ULS Matosinhos (3), Núcleo de
Investigação Arterial, Medicina 4, Hospital Santa Marta (4), Serviço de Cardiologia, Hospital Santa Marta; Programa
Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (5))
Introdução: A Hipertensão arterial (HTA) continua a ser o principal e mais prevalente factor de risco das doenças
cardiovasculares em todo o mundo e de igual modo em Portugal. A melhor efectividade e rentabilidade dos serviços
de Saúde, só pode ser obtida com o conhecimento promenorizado e descriminado das populações que trata. Fomos
por isso estudar a realidade epidemiológica de toda a população adulta inscrita nas unidades de Saúde da ARS Norte.
Métodos: Análise retrospetiva da base de dados dos CSP da ARS Norte no ano de 2018, com cerca de 3 milhões de
utentes com idade superior a 18 anos. Foram calculadas as prevalências controlos de hipertensão arterial (HTA), com
base dos registos biométricos, análises clínicas e prescrições medicamentosas registadas. O controlo da HTA foi
calculado de acordo com as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia.
Resultados: A prevalência da HTA foi de 31,2%, sendo mais elevada nos homens (29,9%) do que nas mulheres (32,3%),
com um controlo de 48,9% e 54,8% respetivamente no sexo masculino e feminino, diferenças todas elas com
significado estatístico. A prevalência foi sempre superior, e estatísticamente significativa, no sexo masculino até aos
75 anos, invertendo‐se a partir desta idade, por sua vez o controlo da HTA foi sempre mais elevado no sexo feminino
até aos 80 anos. A prevalência de HTA foi de 40,9% no Nordeste de 33,9% na região do Porto (p<0.0001), já o controlo
foi de 41,7% no Nordeste e de 59,3% no Porto (p<0.0001).
Conclusões: de salientar que a prevalência de HTA se mantém na percentagem esperada, havendo contudo uma
significativa melhoria no controlo da mesma. De assinalar as assimetrias encontradas na prevalênciana e controlo da
HTA nos diferentes distritos da regiao Norte, mas principalmente a grande variabilidade interconcelhia registada, por
vezes entre unidades de saúde do mesmo distrito. Os resultados obtidos, poderão não ser só explicados pelas
características sócio‐demográficas destas populações e sugerem a necessidade de repensar a estratégia assistencial
nestas populações.
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DR, O QUE ACHA DO ARROZ VERMELHO? ‐ UMA REVISÃO BASEADA NA EVIDÊNCIA
Tema: Terapêutica
Teresa Queirós Amaral, Cátia Quina Pires, José Garcia, Mariana Silva, Tatiana Clemêncio
(USF Santa Joana)
Introdução: A dislipidemia é um importante fator de risco cardiovascular (CV) com elevada prevalência na população
mundial. Alterações de estilo de vida e utilização de terapêutica com estatinas são tratamentos de primeira linha, de
acordo com o grau de risco CV. Contudo, cerca de 10 a 15% dos pacientes que realizam terapêutica com estatinas
sentem efeitos adversos musculares, sendo que a fadiga e as caibras musculares são os principais sintomas reportados.
Tais efeitos podem comprometer a adesão terapêutica e, assim, colocar em risco a saúde do paciente
O arroz vermelho é um suplemento alimentar que contém um fungo, Monascus purpureus, utilizado originalmente na
produção da lovastatina, a primeira estatina a ser introduzida no mercado. Este suplemento atua na redução do
colesterol LDL e colesterol total através da substancia ativa monocolina K, também presente nas estatinas. Nos últimos
anos tem havido um aumento da procura de terapêuticas mais naturais por parte dos pacientes, assim que cabe ao
médico informar sobre os riscos e benefícios de cada medicação e decidir qual será a melhor abordagem terapêutica.
Metodologia:Pesquisa de normas de orientação clínica, metanálises, revisões sistemáticas e ensaios clínicos,
publicados em português e inglês, publicados nos últimos 5 anos, utilizando os termos MeSH “red yeast rice”,
“simvastatin” e “dyslipidaemia”. Foi utilizada a escala Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) da American
Academy of Family Physicians para atribuição dos níveis de evidência e forças de recomendação.
Critérios de inclusão: População – pacientes com dislipidemia; Intervenção – terapêutica com suplementos de arroz
vermelho; Controlo – terapêutica com sinvastatina; Outcomes – segurança e melhoria do perfil lipídico.
Critérios de exclusão: evento cardiovascular prévio, pacientes com Diabetes Mellitus
Fontes de dados: PubMed, Medline, The Cochrane Library, DARE, Nacional Guideline Clearing House, Canadian
Medical Association Infobase e Índex de Revistas Médicas Portuguesas
Resultados: Foram obtidos 87 artigos e destes, 8 cumpriam os critérios de inclusão: 1 NOC, 4 revisões sistemáticas e
4 ensaios clínicos. Os resultados apresentaram eficácia variável e limitada, tendo a maioria dos ensaios demonstrado
uma eficácia comparável entre os suplementos de arroz vermelho e a terapêutica com estatinas, a nível do perfil
lipídico, com menores outcomes a nível de efeitos secundários musculares nos pacientes a receber terapêutica com
suplemento de arroz vermelho, tendo tido, no geral, uma menor percentagem de abandono do tratamento devido a
menores efeitos secundários.
Discussão: Perante a evidência disponível, pode‐se concluir que a terapêutica com arroz vermelho na dislipidemia
apresenta eficácia variável e evidência limitada a nível dos resultados analíticos do perfil lipídico, quando comparado
com tratamento com sinvastatina (força de recomendação B). A heterogeneidade dos estudos e as diferentes
metodologias aplicadas podem ter contribuído para a pouca firmeza dos resultados. Em quase todos os ensaios
incluídos concluiu‐se que o uso de arroz vermelho levou a um menor número de casos reportados de efeitos adversos
a nível muscular, o que se traduziu numa menor percentagem de desistência da terapêutica, quando comparado com
a sinvastatina, pelo que pode ser uma alternativa a considerar nos pacientes que refiram tais efeitos secundários.
Contudo, é de salientar que, tratando‐se o arroz vermelho de um suplemento alimentar, não é submetido aos mesmos
níveis de controlo de qualidade que as estatinas e, assim, o seu uso deve ser utilizado com vigilância e como
tratamento de segunda linha em casos de não tolerância, em pacientes com perfil de risco cardiovascular médio.
Serão necessários estudos futuros de elevada qualidade, envolvendo um maior número de indivíduos, com
uniformização da terapêutica e dos outcomes avaliados, de forma a obter conclusões sustentadas sobre o uso de arroz
vermelho.
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CARACTERIZAÇÃO DE HIPERTENSOS SEGUIDOS NUMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR NO DISTRITO DE SETÚBAL
Tema: Investigação Fundamental & Medicina Translaccional
Marisa Sousa Reis, Joana Estrela Reis, Sara Ferreira
(USF Servir Saúde ‐ ACES Almada ‐ Seixal)
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um problema de saúde que afecta cerca de 31% da população adulta em
todo o mundo e, segundo dados de 2013, tem uma prevalência estimada de 26.9% em Portugal. Define‐se como a
elevação persistente da pressão arterial (PA) acima de 140mmHg de PA sistólica e/ou de 90mmHg de PA diastólica. A
HTA é um factor de risco cardiovascular relevante e encontra‐se, geralmente, associada a outras condições que
contribuem para o aumento desse risco, predispondo os doentes a eventos cardiovasculares. O diagnóstico e
seguimento de doentes hipertensos, em Portugal, decorre principalmente em contexto de Cuidados de Saúde
Primários (CSP) constituindo um motivo frequente de consulta. A HTA, especialmente devido às complicações
associadas, acarreta custos significativos em saúde. O objetivo deste estudo é caracterizar a população hipertensa de
uma Unidade de Saúde Familiar (USF) incluindo os seguintes dados: demográficos, terapêutica actual, risco
cardiovascular, valores te pressão arterial, presença de complicações e comorbilidades.
Métodos: Foi selecionada uma amostra aleatória de utentes da unidade com seguimento no programa de
“Hipertensão Arterial”, a partir do software MedicineOne®. Os critérios de inclusão utilizados foram idade superior a
18 anos, avaliação da pressão arterial na unidade e consulta médica nos últimos 12 meses. Os dados e variáveis foram
registados e analisados com recurso ao programa Microsoft Excel® 2017.
Resultados: Foi estudada uma amostra de 339 indivíduos com diagnóstico de hipertensão arterial registado em
processo clínico e com seguimento em CSP. Nesta amostra 55% dos indivíduos são do sexo feminino, a média de idades
é 71,3 anos e o tempo médio evolução de doença é de 10,6 anos. Da amostra, 67% dos hipertensos apresenta
dislipidémia, enquanto 24% são diabéticos. A complicação mais frequente é a doença cardiovascular estabelecida
(cardiopatia isquémica, doença coronária, doença arterial periférica, doença cerebrovascular) que ocorre em quase
20% dos hipertensos da amostra. Verificou‐se que 58.7% apresenta um risco cardiovascular (RCV) moderado, no
entanto 16,5% da amostra apresenta RVC muito alto. Aproximadamente 70% cumprem terapêutica combinada, sendo
que destes, 44% tem associação de três ou mais fármacos. A classe de fármacos mais prescrita é a dos diuréticos (cerca
de 55%), seguem‐se os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (54.8%), os análogos do receptor da
aldosterona (34.2%) e os bloqueadores de canais de cálcio (34.2%), sendo que os bloqueadores β são os menos
prescritos (26%). Na globalidade, 87% (n=294) dos hipertensos apresenta valores tensionais controlados
documentados em consulta de seguimento, sendo a proporção de indivíduos com controlo adequado semelhante nos
grupos que cumprem terapêutica combinada ou monoterapia (0.85 e 0.90, respetivamente).
Conclusão: Os resultados deste estudo demonstram a relevância da HTA como problema de saúde crónico nos CSPs.
A maioria dos hipertensos apresenta valores de pressão arterial adequados, no entanto é preocupante o número de
hipertensos com RCV alto a muito‐alto e/ou lesão de órgão‐alvo. Os resultados obtidos neste estudo vão de encontro
às conclusões de um estudo nacional de 2013, nomeadamente a associação da HTA a diabetes e dislipidémia, no
entanto a prevalência de controlo foi inferior (35.6%). Tal facto pode dever‐se ao modelo funcional de uma Unidade
de Saúde Familiar modelo onde os indivíduos do estudo são seguidos. O conhecimento da população de hipertensos,
complicações e comorbilidades presentes permite desenvolver estratégias que permitam atingir razoáveis níveis de
controlo tensional e redução da morbimortalidade, prevenindo a ocorrência de eventos cardiovasculares major como
o enfarte agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral.
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COMO É QUE A TENSÃO ARTERIAL ESTÁ ALTA SE FAZ TANTOS FÁRMACOS? – RELATO DE UM CASO DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL NUM IDOSO POLIMEDICADO
Tema: Outros
Maria José Correia, Francisco Sampaio, Juliana Caçoilo
(USF Oriente)
Contexto: O aumento da população idosa, e o consequente número de patologias associadas ao envelhecimento e da
quantidade de fármacos disponíveis e necessários para as tratar, levante preocupações relativamente à
polimedicação. Muitas das vezes, este problema, pelo seu carácter progressivo, escapa à atenção dos médicos e pode
condicionar aumento da morbilidade e diminuição da qualidade de vida.
Descrição do caso: Descreve‐se o caso de um homem de 84 anos, residente num lar, com antecedentes de
hipertensão, cardiopatia isquémica, acidente isquémico cerebral com hemianopsia direita e afasia de expressão
sequelar, dislipidemia, doença renal crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica sob oxigenoterapia e historia de
múltiplos internamentos por infeções respiratórias recorrentes e edema agudo pulmonar com necessidade de
ventilação não invasiva. Na primeira observação, o utente estava medicado com 19 fármacos, 6 dos quais para controlo
da HTA e 3 antiagregantes, adicionados por diferentes médicos. Apesar deste número de fármacos, apresentava
valores tensionais superiores a 180/100mmHg. Neste caso, optou‐se por retirar 2 dos diuréticos e otimizar as doses
dos restantes, enquanto se procedia à investigação complementar. Esta revelou sinais de isquémica miocardica e
doença valvular degenerativa já conhecida, placas de ateroma irregulares nas artérias carótidas. No mês subsequente,
foi possível obter valores mais próximos ao objetivo e assim, controlar um fator de risco importante neste homem
com risco cardiovascular muito elevado.
Conclusão: A análise do conjunto dos valores tensionais e das patologias de cada utente é essencial conseguir alcançar
os valores‐alvo. Nos doentes idosos, sobretudo naqueles com dependência de terceiros e com múltiplas patologias, é
necessária uma maior atenção à polimedicação, devendo‐se rever periodicamente toda a medicação instituída.
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IMPORTÂNCIA DA MEDIÇÃO BILATERAL DA PRESSÃO ARTERIAL NOS MEMBROS SUPERIORES NO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE HIPERTENSÃO RESISTENTE – CASO CLÍNICO
Tema: HTA Secundária
Helena Rodrigues, Rogério Ferreira, Lèlita Santos, Armando de Carvalho
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Doente do sexo masculino, de 52 anos, encaminhado em 2017 da Consulta de Urologia para Consulta de Medicina
Interna para estudo de Hipertensão Arterial (HTA) resistente e da pertinência de nefrectomia. Trata‐se de um doente
submetido em 2016 a colocação de stent endovascular na artéria renal direita, após lesão desta artéria num acidente
de viação com traumatismo toraco‐abdominal. Cerca de 4 meses após o acidente desenvolveu HTA de difícil controlo.
Foi reavaliado em consulta de Urologia e realizou Angiografia que identificou re‐oclusão da artéria renal direita, com
necessidade de nova colocação de stent para repermeabilização arterial. Realizou posteriormente cintigrafia renal que
revelou marcada redução da função renal à direita (8%), com eco‐doppler renal sem alterações. Foi colocada a
hipótese de se tratar de HTA de causa renovascular e ponderada a realização de nefrectomia para melhor controlo
tensional. No entanto, como existia esta incongruência entre os exames realizados, foi pedida a colaboração da
Medicina Interna para exclusão de outras causas para a HTA. Na avaliação na primeira Consulta de Medicina Interna
foi objetivada uma assimetria de pressão arterial (PA) de cerca de 40 mmHg entre os membros superiores. Após leitura
exaustiva do processo clínico e entrevista clínica com o doente, descobriu‐se que já se tinha objectivado esta
assimetria de PA entre os membros superiores durante o internamento em Urologia em 2016. Em Consulta de
Medicina Interna foi realizado estudo exaustivo para causas secundárias de HTA e etiologia desta assimetria de PA dos
membros superiores, destacando‐se a realização de Angio‐TC, que revelou estenose praticamente oclusiva do tronco
arterial braquicefálico com repercussão hemodinâmica para a circulação carotídea e subclávia direita, de causa
aterosclerótica. Efetuou ainda estudo de autoimunidade sistémica e PET‐FDG que excluíram vasculite de grandes vasos
como causa para este diferencial. Assumiu‐se assim causa aterosclerótica para a estenose e o doente foi referenciado
para Cirurgia Vascular, sendo decidido por esta especialidade não proceder a revascularização.
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PREVALÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NUM INTERNAMENTO DE MEDICINA INTERNA
Tema: Hipertensão em populações especiais
Pedro Neves Tavares (1), Rita Lizardo Grácio (1), Mariana Coimbra (2), Paula Gonçalves Costa (1),
Catarina Duarte Santos (1), Carla Falcão (1), Dolores Gomes (1), Alcina Ponte (1)
(Centro Hospitalar de Leiria (1), USF Santiago (2))
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma doença muito prevalente, mas muitas vezes negligenciada, estimando‐
se que esteja presente em aproximadamente 30% da população portuguesa. Tendo em conta a população
tendencialmente envelhecida e com pluripatologia típica dos doentes seguidos pela Medicina Interna, espera‐se uma
alta incidência desta patologia, no entanto a sua prevalência exata e características não estão bem definidas.
Objetivos: Caracterizar a população de doentes internados num serviço de Medicina Interna em termos de prevalência
de HTA, doenças concomitantes, tratamento e complicações.
Métodos: Estudo transversal, observacional, não interventivo, onde foram avaliados os processos de todos os doentes
internados num serviço de Medicina Interna num dia pré‐definido entre as 08h e as 12h. Após colheita de dados, estes
foram codificados para posterior analise utilizando IBM SPSS Statistics V23®.
Resultados: Foram avaliados 56 doentes que apresentavam uma idade média de 79 anos (min. 51 e max. 97), com um
predomínio do sexo feminino (53.6%, n=30). Dos doentes avaliados 58.9% (n=33) tinham o diagnóstico de HTA na
admissão, sendo que 57.6% (n=19) aprestavam concomitantemente dislipidemia e 48.5% (n=16) diabetes mellitus. A
classe farmacológica mais utilizada no tratamento destes doentes eram os IECAS (48.5%; (n=16), seguido dos
diuréticos tiazidicos (42.4%, n=14) e dos bloqueadores beta (33.3%; n=11). 15.2% (n=5) dos doentes apresentava
hipertensão resistente. Apenas 36.4% (n=12) dos doentes se encontravam medicados com uma associação fixa. Em
termos de complicações 39.3% (n=13) dos doentes já tinha sofrido um acidente vascular cerebral e/ou um enfarte
agudo do miocárdio e 15.2% (n=5) apresentavam doença renal crónica (taxa de filtração glomerolar <60mL/min).
Conclusão: A HTA é uma doença com elevada prevalência nos doentes internados nos serviços de Medicina Interna.
O conhecimento das suas características é essencial, de forma a ser possível utilizar esta janela de oportunidade para
definir de estratégias de otimização terapêutica e de estilo de vida aquando do internamento de forma a permitir um
melhor controlo e a prevenir complicações.
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QUAL O OBJECTIVO TENSIONAL EM IDOSOS FRÁGEIS?
Tema: Hipertensão em populações especiais
Rita Nascimento (1), Marta Nazha (1), Tânia Santos (1), Vasco Martins (2)
(ACES Arrábida, USF São Filipe (1), ACES Arrábida, UCSP Praça da República (2))
As Guidelines de 2018 da Sociedade Europeia de Cardiologia e da Sociedade Europeia de Hipertensão (ESC/ESH)
introduziram uma mudança de paradigma nos objectivos tensionais em idosos, recomendando valores‐alvo
semelhantes aos dos adultos. Na presente revisão da literatura pretende‐se perceber a aplicabilidade destas
recomendações a idosos frágeis. Pesquisou‐se na base de dados “Pubmed” os termos em MESH “Hypertension” e
“Frail Elderly”, tendo‐se seleccionado 32 dos 76 artigos publicados nos últimos 10 anos; destes 32 foram seleccionados
13 que abordavam os valores‐alvo de pressão arterial, que foram complementados pela pesquisa de guidelines
internacionais e outros artigos considerados relevantes. Da pesquisa realizada foram encontradas guidelines, revisões
e estudos observacionais com resultados contraditórios e outros que deixam em aberto os objectivos tensionais nos
idosos mais frágeis e institucionalizados. Se por um lado, a Hipertensão Arterial (HTA) é um factor de risco
cardiovascular (CV) documentado em adultos, idosos activos e independentes e também em idosos frágeis, por outro
há evidência de que estes parecem beneficiar menos da terapêutica anti‐hipertensora. No entanto, ensaios
controlados e randomizados como o de Beckett, N. e col. e o de Briasoulis, A. e col. mostram que o tratamento da HTA
em idosos e muito idosos reduziu substancialmente a morbilidade e a mortalidade cardiovascular e por todas as
causas. As guidelines da ESC/ESH de 2018 recomendam pressão arterial sistólica (PAS) 130‐139 mmHg e pressão
arterial diastólica (PAD) < 80 mmHg em idades superiores a 65 anos. As americanas de 2017 recomendam PAS < 130
mmHg para idosos com > 65 anos não institucionalizados e ponderação na relação risco‐benefício se co‐morbilidades
e esperança média de vida limitada. As guidelines Canadianas de 2018 referem não existir evidência para ser feita uma
recomendação de valores‐alvo em idosos institucionalizados; as Australianas de 2016 recomendam PAS <120 mmHg
e as britânicas de 2017 são omissas em relação a valores‐alvo. Duas revisões de 2018 (Correa, A. e Naschitz, J. e col.)
indicam que em idosos frágeis com multipatologia deve ser considerada uma abordagem individualizada e que os
regimes terapêuticos devem ter em conta o risco de efeitos secundários, potenciais interacções medicamentosas e
que poderão ser descalonados nesta população. Uma revisão de 2017 de Ferri, C. contempla objectivos mais exigentes
em idosos no que respeita aos valores‐alvo de PA, mas que o verdadeiro problema nos idosos é a HTA e não o seu
tratamento e que seria importante a inclusão de escalas de avaliação da fragilidade na clínica.
O The Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), de 2015 mostrou que um objectivo tensional de PAS menor
que 120 mmHg para a maioria dos idosos é razoável. Este estudo incluiu uma percentagem importante de idosos com
mais de 75 anos e demonstrou que um tratamento mais agressivo diminuiu significativamente o risco de eventos
cardiovasculares major, insuficiência cardíaca e mortalidade por todas as causas (todos acima de 30%) em comparação
ao tratamento standard, e que estes benefícios se poderiam estender a idosos frágeis. Foi com base neste estudo que
a ESC/ESH actualizou as recomendações relativas a esta faixa etária. Um estudo de coorte, de Corrao, G. e col., 2017,
mostrou que a adesão ao tratamento anti‐hipertensor estava associada a diminuição do risco de eventos e
mortalidade cardiovascular, mesmo em idades superiores a 85 anos. Assim, consideramos que existe evidência recente
que apoia a definição de objectivos mais rigorosos em idosos, independentemente da idade cronológica. No entanto
a fragilidade deve ser um critério a ter em conta para uma abordagem individualizada no tratamento da HTA e seria
útil na prática clínica a sua avaliação.
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RATIO MONÓCITO‐HDL E RISCO CARDIOVASCULAR NUMA CONSULTA DE HIPERTENSÃO
Tema: Risco Cardiovascular
Sofia Tavares, Luís Silva, Maria João Lume, Clara Silva, Diana Ferrão, Maria João Lima
(Centro Hospitalar São João)
Introdução: Os mónocitos produzem múltiplas moléculas pro‐inflamatórias, estando envolvidos no processo de
disfunção endotelial e formação de placas de ateroma. O colesterol‐HDL por sua vez, tem um efeito anti‐aterogénico
ao neutralizar os efeitos pró‐inflamatórios dos monócitos, inibindo a migração dos macrófagos, oxidação das
moléculas de colesterol‐LDL e promovendo o efluxo do colesterol‐LDL destas células. O ratio monócito‐HDL (RMH)
tem vindo a ser descrito como um marcador inflamatório associado a doença cardiovascular (CV).
Objectivos: Pretende‐se averiguar a relação entre o risco CV e o RMH em doentes acompanhados numa consulta de
hipertensão arterial (HTA).
Métodos: Foram analisados 249 doentes seguidos na consulta de hipertensão arterial (HTA) no ano de 2017, dos quais
foram excluídos doentes com patologia inflamatória crónica, doença hematológica ou neoplasia ativa. A análise
estatística foi efectuada com testes não paramétricos (Teste U Mann‐Whitney) através do programa SPSS Statistics®
– versão 23.
Resultados: Foram incluídos 208 doentes. A média de idade foi de 60 anos (±15.8), 55.3% do sexo feminino, 28.8%
com HTA de etiologia secundária, 13,5% com HTA resistente, 56.3% com muito alto risco cardiovascular, sendo …. com
história de eventos CV. Verificou‐se associação entre o RMH e o risco cardiovascular (p = 0,001), assim como com os
eventos CV (p = 0,013)
Conclusão: Dado o papel central da inflamação sistémica na patogénese da doença aterosclerótica, múltiplos
marcadores inflamatórios séricos têm vindo a ser estudados na doença cardiovascular. O RMH é um desses
marcadores, que têm demonstrado associação com a doença e o risco cardiovascular. Os resultados deste trabalho
estão de acordo com os estudos publicados até à data.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL E DISFUNÇÃO RENAL PROGRESSIVA
Tema: HTA Secundária
Diana Ferrão (1), Luís Nogueira Silva (2), Clara Machado Silva (1), Sofia Tavares (1), Maria João Lume (1),
Maria João Lima (1)
(Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário de São João (1), Serviço de Medicina Interna, Centro
Hospitalar e Universitário de São João; Centro de Investigação em Tecnologias e Sistemas de Informação em
Saúde (2))
Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é uma causa prevalente de doença renal, ao provocar nefroesclerose
hipertensiva, um conjunto de alterações tubuloglomerulares que deterioram o nefrónio e diminuem
progressivamente a filtração glomerular. A hipertensão pode ser também uma consequência da disfunção renal,
mediada pelas alterações hemodinâmicas e volémicas que lhe são inerentes. Noutras situações, menos frequentes, a
hipertensão e disfunção renal cursam paralelamente, secundárias a um processo patológico comum.
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 69 anos, com história de dislipidemia, síndrome de apneia obstrutiva do sono
e hipertrofia benigna da próstata, é referenciado à consulta hospitalar de hipertensão por HTA não controlada
associada a um agravamento progressivo da função renal. Do estudo efectuado em ambulatório, tinha um hemograma
sem alterações, disfunção renal com creatinina sérica flutuante, entre 1.08 e 1.20mg/dL, (taxa de filtração glomerular
[TFG] 64‐72mL/min), ureia 53mg/dL e ionograma com Na+ 142mEq/L e K+ 3.7mEq/L; urina de 24h com
microalbuminúria e consumo de sal estimado em 6.9g. O MAPA mostrava pressão arterial (PA) controlada com perfil
não‐dipper. A ecografia renal não tinha alterações de relevo, o ECG estava normal e o ecocardiograma mostrava
discreta dilatação da aurícula esquerda, sem outras alterações. A urina 24h mostrava uma albuminúria de 2mg e 6.9g
de sal. À admissão à consulta, referia nictúria, sem outras queixas. Objectivamente, no consultório, tinha PA
141/80mmHg e auscultação cardiopulmonar e restante exame objectivo sem alterações. Foi substituído o captopril
por lisinopril 20mg e mantida a restante medicação. Foram feitos ensinos de auto‐medição da PA. Na consulta
seguinte, mantinha‐se assintomático do ponto de vista cardiovascular e tinha medições ambulatoriais da PA com
pressão arterial sistólica (PAS) média de 113mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) média de 75mmHg. Referiu
cumprir a medicação prescrita e negou efeitos laterais. Analiticamente, tinha um agravamento da função renal, com
creatinina 1.31mg/dL (TFG 57mL/min) e ureia 63mg/dL, sem outras alterações. A angio‐TC abdominal mostrou uma
impressionante redução do calibre da artéria renal direita e da artéria renal esquerda acessória. O doente manteve
subsequentemente bom controlo da PA em ambulatório e função renal estável, com creatinina 1.33mg/dL (TFG
56mL/min) e ureia 68mg/dL. Assim, foi diagnosticada estenose bilateral das artérias renais com HTA consequente e
disfunção renal após introdução de inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA). Atendendo ao facto de a PA
estar controlada e ao agravamento da creatinina ter sido inferior a 30% (e se manter estável) foi decidido manter o
IECA, tendo ficado medicado com lisinopril 20mg, amlodipina 10mg e clorotalidona 50mg.
Discussão: A estenose das artérias renais aterosclerótica é a principal causa de hipertensão renovascular e é a causa
de 1‐10% de todos os casos de HTA. O seu efeito hemodinâmico ocorre ao estimular o eixo renina‐angiotensina‐
aldosterona (RAA), provocando HTA e disfunção renal progressiva ao aumentar a pressão intraglomerular com
destruição consequente do glomérulo. A introdução de um inibidor do eixo RAA bloqueia o eixo hiperactivo e diminui
a PA. Ao diminuir a pressão intraglomerular protege o glomérulo da esclerose irreversível, mas por outro lado agrava
a filtração glomerular pela queda da pressão hidrostática que força o filtrado através dos poros capilares. É aceitável
um agravamento moderado da função renal (com um incremento da creatinina de até 30%) para obter controlo da PA
e reverter os efeitos nefastos da estenose arterial no nefrónio.
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A ASSOCIAÇÃO ENTRE LITERACIA EM SAÚDE, CONHECIMENTOS SOBRE HIPERTENSÃO, COMPORTAMENTOS DE
SAÚDE E CONTROLO DA HIPERTENSÃO
Tema: Risco Cardiovascular
Sofia Mello, PharmD (1), Isabel Loureiro, MD, PhD (1), Joana Campina, MD (2), Rute Borrego (3),
Mario Espiga Macedo, MD, PhD (4)
(Universidade Nova de Lisboa‐ Escola Nacional de Saúde Publica (1), USF Descobertas (2), ESTeSL‐IPL, Professora
Adjunta (3), Programa Nacional das Doenças Cardiovasculares (4))
Introdução: Apesar do progresso feito em Portugal no controlo da hipertensão (HTA), existe ainda um caminho a
percorrer em relação ao consumo de sal que excede as recomendações internacionais, bem como o aumento da
obesidade e a sua relação com a HTA. Na população portuguesa, 49% tem um índice geral de Literacia em Saúde (LS)
limitada e esta tem sido associada a menos conhecimentos relacionados com a hipertensão, piores comportamentos
de saúde e um controlo inadequado da pressão arterial (PA). O objectivo deste estudo foi contribuir para o
conhecimento da população hipertensa de duas Unidades de Saúde Familiar, em relação aos níveis de literacia em
saúde (LS) e analisar a diferença de outcomes ‐ conhecimentos em hipertensão, consumo de sal e actividade física,
valores da PAS e PAD e score de risco cardiovascular entre níveis de literacia em saúde.
Materiais e métodos: Com o teste de Meter foi avaliada a LS numa amostra por conveniência de 120 utentes adultos
(idades entre 40 e 80 anos) com diagnóstico de HTA em duas Unidades de Saúde Familiar. Foi explorada a relação
entre a LS e as variáveis avaliadas com o questionário “Cherry Health Literacy Cardiovascular Survey, traduzido e
adaptado da versão americana: (a) o conhecimento em hipertensão; (b) nível de compreensão do que significa ter
hipertensão e o que tem de fazer para manter a sua tensão arterial controlada; (c) os comportamentos de saúde‐
consumo de sal, actividade física, Indice de Massa Corporal (IMC) e adesão à terapêutica; (d) os valores da Pressão
Arterial Sistólica e Diastólica (PAS e PAD); o score de risco cardiovascular e diabetes.
Resultados: O grupo de adultos com LS limitada, comparado com o de LS adequada é significativamente mais velho
(p<0.05), tem um nível de escolaridade mais baixo (p<0,001), 89,5% tem ou teve uma ocupação profissional de 4º ou
5º grau conforme o teste de Graffar (p<0.001), 72,9% aufere de um rendimento mensal até 650€ (p<0,05). Este grupo
tem menos conhecimentos sobre HTA (p<0.001); percepciona como mais fraca a sua compreensão do que significa ter
HTA (p<0,001) e diz ter uma compreensão mais fraca sobre o que fazer para manter a PA controlada (p<0,001). Os
comportamentos de saúde, no grupo com LS limitada, 60,5% do grupo pratica actividade física menos de uma vez por
semana (p<0,05). Na relação da LS com os hábitos tabágicos, adesão a dieta com menos sal e IMC não se encontraram
diferenças significativas. Em relação aos resultados em saúde, este grupo tem um número médio superior de
comorbilidades (p<0,05) e 57,9% são diabéticos (p<0,05). A mediana do score de risco cardiovascular é maior neste
grupo (p<0,05). Em relação ao controlo da HTA, não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois
grupos.
Discussão e Conclusões: As diferenças encontradas no grupo de LS limitada em relação aos conhecimentos sobre
Hipertensão, compreensão do que fazer para controlar a HTA e hábitos sedentários podem estar relacionadas com a
idade por ser um grupo com media de idade superior. Não terem sido encontradas diferenças estatisticamente
significativas nas variáveis comportamentais e clínicas poder estar relacionado com a pequena dimensão da amostra.
No entanto foram identificados aspectos na amostra global que merecem reflexão – 39,2% tem valores de PA
superiores aos recomendados, 37,5% diz ter diabetes, 65,8 % tem excesso de peso ou obesidade, 69,2 % diz não ter
um cuidado especial com o sal, 50,8% não pratica actividade física. 23.3% diz ter se esquecido de tomar o comprimido
para a hipertensão na última semana. Apesar das limitações referidas, num futuro próximo vamos explorar como estão
a ser implementadas as medidas não farmacológicas das Guidelines para o tratamento da HTA. A mudança
comportamental tem uma componente de capacitação, motivação e oportunidade que deve ser estudada para saber
quem são os actores desta mudança e as barreiras a ultrapassar, com a aplicação do processo do Behaviour Change
Wheel Model.
54

COMUNICAÇÕES ORAIS 4 | ORAL COMMUNICATIONS 4
Sexta‐Feira, 8 Fev | Friday, Feb 8

Sala 4
08:00 – 09:00

Moderadores | Chairpersons: Paulo Pessanha, Pedro Neves
ID RESUMO: 70
ID CONGRESSO: CO‐4‐8
O PAPEL DO VEGFR / FLT1 NO EQUILÍBRIO DA ANGIOGÉNESE ASSOCIADA AO STRESSE OXIDATIVO NA PRÉ‐
ECLÂMPSIA E DE COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES FUTURAS
Tema: Investigação Fundamental & Medicina Translaccional
Andreia Matos (1), Carolina dos Santos Casinhas (1), Alda Pereira da Silva (2), Ana Portelinha (3),
Maria Clara Bicho (4), Maria José Areias (5), Irene Rebelo (6), Manuel Bicho (1)
(Laboratório de Genética, Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Portugal;
Instituto de Invest. Rocha Cabral (1), Laboratório de Genética, Instituto de Saúde Ambiental, Faculdade de Medicina,
Universidade de Lisboa, Portugal (2), The Chronic Diseases Research Center (CEDOC), Faculdade de Ciências Médicas,
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal (3), British Hospital / Hospital da Luz, Lisboa, Portugal; Dermatology
Research Unit, Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, UL (4), Centro Hospitalar do Porto, Porto,
Portugal (5), Biochemistry/Dep of Biological Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Porto, Portugal;
UCIBIO@REQUIMTE, University of Porto, Portugal (6))
Introdução: Durante a gestação, a angiogénese induzida pelo stresse oxidativo envolve fatores induzidos por hipoxia
/ fator de crescimento vascular endotelial (VEGF). Na pré‐eclâmpsia (PE), a disfunção endotelial dos vasos maternos
poderá estar associada à concentração plasmática de VEGFR / Flt1.
Objetivos / Hipóteses: Estudar o possível papel do VEGFR / Flt1 como um biomarcador do estado de stresse oxidativo
em mulheres que tiveram pré‐eclâmpsia.
Métodos: Num estudo caso‐controlo de 142 mulheres grávidas com pressão arterial normal na gravidez (NT) e 185
PE; uma subamostra prospetiva de 138 mulheres, das quais 90 tiveram PE durante a gravidez, 2 a 16 anos antes. Essa
reclassificação levou à identificação de quatro grupos: PE e NT na gestação, que desenvolveram e não desenvolveram
hipertensão (HT) (PE>HT; PE>NT; NT>HT; NT>NT). Os parâmetros antropométricos, demográficos, hemodinâmicos e
bioquímicos (função hepática, perfil lipídico) foram determinados por métodos convencionais. Os níveis de VEGFR /
Flt1 foram determinados pelo método ELISA (R&D Systems). As análises estatísticas foram de regressão logística
binária e comparação de médias, considerando resultados significativos para P <0,05.
Resultados: Não houve diferenças significativas nos níveis de VEGFR/Flit entre as mulheres PE e NBPP, no entanto, 2‐
16 anos após a gravidez, as mulheres que desenvolveram HT apresentaram níveis significativamente mais elevados de
VEGFR / Flt1 em relação às NT (n=27 HT: 41.4±7.6 vs n=31 NT: 35.4±1.3 pg/mL, P=0.003). Esse incremento esteve
associado ao status de PE prévio, já que, para mulheres que tiveram PE, encontrámos níveis significativamente mais
elevados de VEGFR / Flt1 para mulheres que desenvolveram HT comparando com mulheres realmente NT (n = 21 PE>
HT: 41,8 ± 8,0 vs n = 21 PE> NT: 34,3 ± 7,3, P = 0,003). Uma nota importante é que as mulheres do grupo PE>HT (média:
37,1 ± 1,05 anos) são mais velhas que as mulheres do grupo PE>NT (média: 32,3 ± 0,9 anos) (P=0,001).
Discussão: Nossos resultados sugerem que o estado de hipoxia durante a gestação na pré‐eclâmpsia poder interferir
nos níveis de aldosterona e no futuro perfil angiogénico através do VEGFR / Flt1, possivelmente contribuindo para um
futuro risco cardiovascular.
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INTERAÇÕES GENÉTICO‐AMBIENTAIS E LONGEVIDADE: PAPEL DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA ANGIOTENSINA E
DA SINTASE DO OXIDO NÍTRICO
Tema: Risco Cardiovascular
Alda Pereira da Silva (1), Laura Aguiar (2), Andreia Matos (3), José Covas‐Lima (4), Ângela Gil (2), J Gorjão‐Clara (5),
Jorge Polónia (6), Manuel Bicho (1)
(Ecogenetics and Human Health Unit; Genetics Laboratory, Environmental Health Institute – ISAMB; Faculty of
Medicine, University of Lisbon, Portugal (1), Instituto de Investigação Bento da Rocha Cabral, Lisboa (2), Ecogenetics
and Human Health Unit; Genetics Laboratory, Environmental Health Institute – ISAMB (3), Coventry University,
Faculty of Health and Life Sciences, United Kingdom (4), University Geriatric Unit, Environmental Health Institute –
ISAMB; Faculty of Medicine, University of Lisbon, Portugal (5), Faculty of Medicine Oporto, Internal Medicine,
Hypertension, Clinical Pharmacology, Oporto, Portugal (6))
Introdução: Interações genético‐ambientais podem estar implicadas no processo da longevidade. Fatores alimentares
podem retardar o envelhecimento através de mecanismos epigenéticos e nutrigenéticos. A enzima de conversão da
angiotensina (ECA) e a sintase do oxido nítrico (NOS3) estão associadas ao risco cardiovascular (CV) e longevidade.
Objetivos: Avaliar interações gene‐ambiente, incluindo fatores nutricionais, que possam contribuir para a explicação
do fenótipo dos centenários.
Material e métodos: Foram incluídos 521 indivíduos de ambos os géneros, 253 centenários (100,26 ± 1,98 anos) e 268
controles (67,51 ± 3,25 anos) subdivididos em baixo risco CV (BRCV, n = 107) e alto risco (ARCV, n = 161). Hipertensão,
diabetes, obesidade (IMC, Kg/m2) e insuficiência renal, definidos de acordo com critérios padronizados. O risco CV foi
calculado (Q risk® 2‐2016). Realizadas a extração de DNA (Kit Citogen® Buccal), a genotipagem (iPlex‐MassARRAY®), a
leitura (MALDI‐TOF) e a análise (EARTDECODE®). Na análise estatística (MDR e SPSS) definiu‐se valor de p <0,05.
Resultados: As variáveis que mais se associaram ao risco de não alcançar longevidade excecional, OR (IC95%), foram:
IMC 1,558 (1,445‐1,680), hipertensão arterial 2,358 (1,565‐3,553), tabagismo 4,528 (2,579‐7,949), diabetes mellitus
tipo‐2 5,553 (2,889‐10,675), hipercolesterolemia 1,016 (1,010‐1,022) e consumo regular de carne vermelha 22,363
(13,987‐35,755). Houve diferenças nas frequências genotípicas entre centenários e controles nos polimorfismos ECA
I/D, rs4646994 (p = 0,001) e NOS3 GT, rs1799983 (p <0,0001), sendo os genótipos ECA DD e NOS3 GG mais frequentes
nos centenários do que nos controles. Não foram observadas diferenças significativas em relação a: AGT‐rs699; AGT‐
rs4762; AGR1‐rs5182; GRK4‐rs2960306; GRK4‐rs1024323; SLC12A3‐rs13306673. Verificou‐se uma interação
genotípicas entre as enzimas ECA e NOS3 e destas com a hipertensão, hipercolesterolemia, tabagismo e ingestão de
carne vermelha. Verificou‐se uma predominância do “Q risk” associado à longevidade em interação com os genótipos
da ECA I/D e NOS3 GT.
Conclusões: Na via da longevidade, a interação genética entre genótipos da ECA e a da NOS3 e destes com fatores
ambientais tais como nutricionais, poderão contribuir para o risco cardiovascular associado à idade. Fatores
ambientais como dietéticos, podem modificar a expressão genética modulada pelo genótipo e influenciar o risco
cardiovascular e o processo do envelhecimento.
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COMPRIMIDOS EFERVESCENTES E HIPERTENSÃO ARTERIAL: QUAL A EVIDÊNCIA?
Tema: Risco Cardiovascular
Nuno Gonçalves, Vânia Alheiro, Celeste Marinho
(ACeS Tâmega II Vale do Sousa Sul ‐ USF União Penafidelis)
A relação entre a ingestão de sódio e a HTA está bem estabelecida, a OMS recomenda um limite de 5g de consumo de
sal diário na população em geral, o que equivale a 2g de sódio. Sabe‐se que a principal fonte de consumo de sal está
associada a dieta, no entanto, outras formas de consumo são muitas vezes negligenciadas, como é o caso do sódio
presente nos fármacos. O sódio é amplamente utilizado na formulação de medicamentos, podendo ser usado como
principio ativo ou como excipiente. Algumas formulações farmacêuticas contêm grandes quantidades de sódio como
excipiente, como é o caso dos medicamentos efervescentes. Portanto, estes medicamentos com alto teor em sódio
contribuem para a ingestão global de sódio, podendo contribuir para o aumento da tensão arterial e em consequência
para o aumento do risco cardiovascular dos nossos utentes.
O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão da literatura sobre a influência dos comprimidos efervescentes na
pressão arterial e potencial risco cardiovascular, com recurso à classificação SORT.
Foi elaborada uma pesquisa de Normas de Orientação Clínica e guidelines, revisões sistemáticas, meta‐análises e
ensaios clínicos aleatorizados e controlados na Medline, Cochrane Library, Bandolier, DARE, TRIP Database, Evidence
Based Medicine online, Clinical Evidence e Pubmed publicados entre 2008 e 2018, utilizando as palavras‐chave (termos
MeSH) “efervescente drugs”, “hipertension”. Para atribuição do nível de evidência e força de recomendação foi usada
a Escala SORT (Strength of Recommendation Taxonomy) da American Academy of Family Physicians.
Esta revisão sistemática sugere que a exposição a drogas com alto nível de sódio, nomeadamente efervescentes,
podem estar associada a um aumento da pressão arterial e consequente aumento do risco de eventos
cardiovasculares.
Apesar dos resultados obtidos a presente revisão destaca a escassez de evidências neste campo de investigação, sendo
necessários mais estudos para caracterizar esse risco iatrogénico.
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PROTOCOLO DE QUALIDADE ‐ AVALIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO REGISTO DA ATIVIDADE FÍSICA EM
UTENTES HIPERTENSOS
Tema: Risco Cardiovascular
Mariana Marques Pinto, Isabel Rocha, Afonso Castelo Branco
(UCSP Penacova)
Introdução: Os eventos cardiocerebrovasculares são a primeira causa de morte a nível mundial e têm como causa
principal a hipertensão arterial (HTA). A HTA constitui assim, o maior fator de risco global de mortalidade. Este facto é
preocupante e levam‐nos à crescente intensificação no estudo desta patologia e das possíveis terapêuticas, de forma
a poder encontrar soluções viáveis para o seu controlo e assim, dar mais anos de vida saudáveis aos nossos utentes.
Muitas características individuais e clínicas podem influenciar estes factos, como a dieta, o sedentarismo, a obesidade,
a sociodemografia, a história de depressão ou a existência de lesão órgão‐alvo. O médico de família (MF) tem um papel
importantíssimo, dado o seu conhecimento acerca do doente como um todo e dentro da sua família. Deve promover
um estilo de vida saudável, reforçando a prática de exercício físico e de uma alimentação saudável. Nos hipertensos,
o exercício físico é fundamental para o controlo da progressão da doença e qualidade de vida. No centro de saúde, o
médico de família tem a oportunidade de intervenção, durante a consulta programada, com a utilização da recente
introdução de uma ferramenta específica de Atividade Física do SClínico®. Esta ferramenta é uma ajuda crucial para
verificar qual o nível de sedentarismo dos nossos utentes e pode‐se considerar um ponto de partida para a promoção
de um estilo de vida saudável, com breves aconselhamentos sobre vida ativa e atividade física.
Objetivos: Avaliar e melhorar a qualidade do registo de atividade física nos doentes hipertensos durante uma consulta
programada nos cuidados de saúde primários.
Metodologia: Será um estudo observacional, transversal, descritivo, com avaliação interna, pré e pós‐intervenção.
Dimensão estudada: qualidade técnico‐científica. Unidade de estudo: utentes hipertensos com consulta de adultos
programada nos cuidados de saúde primários agendada para Maio/Junho de 2019 dos ficheiros dos médicos de família
de três centros de saúde, um na região norte, outro na região centro e um na região sul. Nenhum destes centros de
saúde têm consulta programada de promoção da atividade física, o que poderia alterar os resultados. O objetivo é
avaliar‐se o preenchimento da ferramenta de Atividade Física do SClínico®. Realizar‐se‐á uma primeira análise do
preenchimento da ferramenta em Janeiro/Fevereiro de 2019, seguida de uma intervenção de caráter educacional e
uma avaliação pós intervenção em Junho/Julho de 2019. Utilizar‐se‐á o Microsoft Excel® para o registo e análise dos
dados.
Resultados: Com este protocolo espera‐se encontrar uma baixa percentagem de registos de atividade física em todos
os centros de saúde e após a intervenção, uma melhoria significativa nos registos de atividade física.
Uma das dificuldades esperadas é a falta de tempo na consulta nos cuidados de saúde primários, dado o elevado
número de utentes por cada médico. Outra dificuldade esperada é a falta de conhecimento sobre atividade física e a
forma como podemos aconselhar, de forma prática, os nossos utentes. Apesar do meu trabalho se focar na avaliação
dos registos desta ferramenta, não consigo ser indiferente a estas dificuldades. Por isso, uma das soluções encontradas
para este problema seria a implementação de breves formações aos profissionais de saúde sobre prescrição de
exercício. Pretende‐se também nova intervenção e posterior avaliação, de forma a melhorar, ainda mais, os resultados
obtidos. A avaliação desta ferramenta em centros de saúde da região norte, centro e sul será uma mais valia uma vez
que podemos, também, tirar conclusões da frequência do registo a nível nacional e verificar em que região a
intervenção de caráter educacional deve ser mais urgente. Surge também a curiosidade de averiguar qual o impacto
a longo prazo da sistemática avaliação da atividade física na consulta programada em Cuidados de Saúde Primários.
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ESTENOSE DA ARTÉRIA SUBCLÁVIA ESQUERDA ‐ UM CASO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL POTENCIALMENTE
MASCARADA
Tema: Coração & Vasos
Bruna Filipa Gonçalves Tavares, Susana Maria Barge Catarino
(USF Vale do Vouga)
Introdução: São múltiplos os fatores de risco para doença cardiovascular (CV) e a relação sinérgica entre eles conduz
à ocorrência de eventos potencialmente fatais. O seu controlo é imperativo quando se trata de um utente de muito
alto risco CV. A pressão arterial (PA) é medida de forma sistemática em consultas de vigilância de adultos nos cuidados
de saúde primários e a técnica correta para o fazer nem sempre é possível dado o curto período de tempo que se
dispõe para consulta, entre outros fatores.
Descrição do Caso Clínico: Utente do género masculino, 62 anos de idade, 4 anos de escolaridade, casado, sapateiro.
Como antecedentes pessoais, salientam‐se diabetes Mellitus (DM) tipo 2, retinopatia, dislipidemia, obesidade, ex‐
fumador e cardiopatia isquémica submetido a angioplastia (seguimento em consulta de cardiologia). Medicação
habitual: insulina aspártico 22+20U, metformina+sitagliptina 1000+50mg, bisoprolol 2.5mg, atorvastatina 20mg, ácido
acetilsalicílico 150mg. Em consulta de vigilância em fevereiro de 2017, trouxe as análises solicitadas e encontrava‐se
assintomático. Apresentou HbA1c 6.7% e PA de 190/88mHg no membro superior (MS) direito. Por se verificar um valor
anormalmente elevado para o utente, confirmou‐se a PA no mesmo braço e no contralateral, concluindo‐se um
diferencial 44mmHg relativamente ao valor sistólico. Verificou‐se ainda assimetria no pulso radial (menor no
esquerdo). Não apresentava assimetria da PA nem dos pulsos nos membros inferiores. Solicitou‐se ecocardiograma
(dilatação ligeira de ambas as aurículas) e eco‐doppler das artérias subclávias, confirmando‐se placas de ateroma à
esquerda, condicionando estenose significativa. Iniciou perindopril+amlodipina 5+5mg (com posterior ajuste
terapêutico) e aumentou‐se dose de atorvastatina para 40mg. O utente foi referenciado para consulta de cirurgia
vascular e manteve seguimento em consulta de cardiologia e de medicina geral e familiar (MGF).
Discussão/Conclusão: Este caso refere‐se a um utente com várias patologias que acarretam muito alto risco
cardiovascular, de acordo com a estimativa de risco SCORE®. Quer o diagnóstico de hipertensão, quer o da
aterosclerose da artéria subclávia esquerda com estenose significativa (para os quais muito contribuíram o seu
síndrome metabólico e tabagismo prévio), tiveram como ponto de partida a medição da PA em ambos os MS, prática
que apesar de recomendada, não é efetuada por rotina em consulta. De facto, a PA do utente era habitualmente
medida no MS esquerdo devido à disposição da secretária e cadeira no consultório, pelo que, os diagnósticos poderiam
ter sido efetuados mais precocemente.
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FORMAS CURÁVEIS DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA
Tema: HTA Secundária
Rui Files Flores, Rita Matos, Maria Margarida Teixeira, Mickael Henriques, Sofia Caridade
(Hospital de Braga)
Introdução: O hiperaldosteronismo primário representa um grupo de doenças com produção excessiva e autónoma
de aldosterona, que complicam com dano cardiovascular, retenção de sódio e espoliação de potássio. O pico de
incidência oscila entre os 40 e os 50 anos. É uma causa de hipertensão secundária de difícil controlo, potencialmente
curável mas infrequentemente reconhecida. Os subtipos mais comuns incluem o adenoma supra‐renal e a hiperplasia
supra‐renal bilateral, constituindo mais de 95% dos casos. Perante a suspeita, a abordagem consiste no cálculo do
rácio aldosterona:atividade da renina plasmática (AP:ARP). A determinação do envolvimento uni ou bilateral da
glândula é feito por exames de imagem, como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). A
cateterização das veias supra‐renais com medição da aldosterona plasmática é um melhor indicador da lateralidade e
pode complementar o estudo. Doentes com hiperaldosteronismo unilateral são bons candidatos para adrenalectomia.
A cura bioquímica ocorre na maioria mas apenas 30‐50% apresenta uma melhoria significativa da pressão arterial.
Caso clínico: Apresentamos dois casos de hiperaldosteronismo primário. Doente de 40 anos, sexo feminino, com
antecedentes pessoais de perturbação bipolar, referenciada para a consulta externa de Medicina Interna por
hipertensão arterial de longa data e difícil controlo associada a hipocaliémia. Medicada com amlodipina 10 mg, cloreto
de potássio 600 mg bid, flurazepam 15 mg e olanzapina 5 mg. Apresentava K+ 3.7 mEq/L (sob suplementação). Do
estudo de hipertensão secundária, de salientar, aldosterona plasmática 38.4 ng/dL, renina 2.54 U/L, atividade da
renina 0.21 ng/mL/h e AP:APR de 182.9 (N < 30). Níveis de aldosterona após sobrecarga salina 113 ng/dL. Ureia e
creatinina, metanefrinas plasmáticas e urinárias e ecodoppler dos vasos renais sem alterações. TC abdominopélvica
revelou nódulo bem delimitado de 16 mm de diâmetro no ramo lateral da supra‐renal direita, com valores de
atenuação espontânea sugestivos de adenoma. Foi assumido adenoma da supra‐renal produtor de aldosterona e a
doente proposta para adrenalectomia direita.
Outro caso, referente a uma doente de 44 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de hipertensão arterial e
enxaquecas episódicas sem aura. Medicada habitualmente com enalapril 20 mg, lercanidipina 20 mg e anticoncetivo
oral. No despiste de causas secundárias em consulta de Neurologia, solicitada TC‐CE que revelou múltiplas
hipodensidades sugestivas de focos isquémicos de predomínio talâmico. Assumidas alterações em contexto
hipertensivo e a doente encaminhada para consulta de hipertensão. Refere diagnóstico de hipertensão por volta dos
25 anos, tendo apenas iniciado anti‐hipertensores aos 39 anos. Assintomática do ponto de vista cardiovascular. MAPA
com carga tensional elevada durante as 24 horas de avaliação. Analiticamente, hipocaliémia (2.8 mEq/L). Do estudo
de hipertensão secundária, apresentava renina plasmática 1.4 U/L, ARP 0.12 ng/mL/h, aldosterona plasmática 34.3
ng/dL e AP:ARP de 285.3. AngioTC abdominopélvica com nódulo da supra‐renal direita e aneurisma da artéria renal
esquerda de 14 mm a jusante de uma área de estenose segmentar. Avaliada por Cirurgia Vascular neste contexto que
considerou não existirem critérios imagiológicos de displasia fibromuscular. Assumido hiperaldosteronismo primário
por adenoma secretor da supra‐renal. Controlo tensional obtido após terapia combinada com iECA, bloqueador dos
canais de cálcio dihidropiridínico e antagonista dos mineralocorticoides. Iniciou antiagregação com aspirina 100 mg
após controlo tensional. Encaminhada para a consulta externa de Cirurgia Geral para agendamento de
adrenalectomia.
Conclusão: O hiperaldosteronismo primário constitui uma causa rara de hipertensão secundária. Exige alto índice de
suspeição, sendo de equacionar em doentes jovens com hipertensão refratária com hipocaliémia.
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O EFEITO DO ESTILO DE VIDA NA TENSÃO ARTERIAL DA POPULAÇÃO PORTUGUESA SOB ANTI‐HIPERTENSORES:
RESULTADOS DO INQUÉRITO NACIONAL DE SAÚDE COM EXAME FÍSICO
Tema: Epidemiologia
Mário Rui Salvador (1), Susana Cunha Gonçalves (2), Guilherme Quinaz Romana (3), Baltazar Nunes (4),
Irina Kislaya (4), Ana Paula Rodrigues (4), Carlos Matias Dias (4)
(Unidade de Saúde Pública, ACES Dão Lafões (1), Unidade de Saúde Pública, ACES Médio Tejo (2), Unidade de Saúde
Pública, ACES Lisboa Norte (3), Departamento de Epidemiologia, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (4))
Objetivos: A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para incapacidade e morte por doenças
cardiovasculares. As orientações atuais preconizam medidas não farmacológicas de prevenção da hipertensão arterial
em indivíduos saudáveis e de controlo dos valores tensionais em indivíduos hipertensos. Estas medidas centram‐se
em mudanças do estilo de vida como controlo do peso, redução do consumo de sal, redução do consumo de álcool,
prática de atividade física, dieta rica em frutos e vegetais e pobre em gorduras e cessação tabágica. Estudos
demonstram que o impacto das intervenções no estilo de vida sobre a pressão arterial tem efeitos mais pronunciados
em indivíduos com diagnóstico de hipertensão que em indivíduos saudáveis. Este estudo teve como objetivo principal
estimar a associação entre fatores de estilo de vida e a tensão arterial (TA) na população portuguesa sob medicação
anti‐hipertensora.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal, procedendo‐se à análise dos dados colhidos no Inquérito Nacional de
Saúde com Exame Físico (INSEF). Foram estudados os indivíduos que obedeceram aos critérios de inclusão do INSEF e
que referiram encontrar‐se sob medicação anti‐hipertensora nas duas semanas prévias à entrevista. As variáveis
comportamentais consumo adicional de sal, consumo de álcool, consumo de fruta e vegetais, prática de atividade
física e o hábito tabágico foram medidas por questionário validado e os valores de TA sistólica (TAS) e diastólica (TAD)
foram obtidos por exame físico. Foram estimadas associações entre os estilos de vida e a TA, estratificadas por sexo e
ajustadas a variáveis sociodemográficas e à obesidade através de um modelo de regressão linear múltipla.
Resultados: Dos cinco parâmetros comportamentais estudados em indivíduos portugueses sob anti‐hipertensores, o
consumo de álcool (ß=6,310, p=0,007) e o hábito tabágico (ß=4,724, p=0,018) apresentaram‐se significativamente
associados, de forma positiva, à TAS no sexo masculino, mas não no sexo feminino. O consumo adicional de sal, o
consumo de fruta e vegetais e a prática de atividade física não apresentaram associação com os valores de TA, em
homens ou mulheres. Em mulheres, apenas a idade se associou ao valor da TAD.
Conclusões: O consumo de álcool e o hábito tabágico são os fatores comportamentais que se associam positivamente
aos valores de TAS, em homens portugueses hipertensos medicados, independentemente destes serem ou não
obesos. Estas conclusões reforçam a necessidade de, também na população hipertensa medicada, em particular no
sexo masculino, se centrar o combate à TAS elevada nestes dois comportamentos modificáveis e preveníveis: hábitos
tabágicos e alcoólicos.
Palavras‐chave: Hipertensão arterial; Alimentação; Atividade Física; Sal; Tabaco; Álcool.
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STRESSE OCUPACIONAL EM CONTEXTO OPERACIONAL
Tema: Risco Cardiovascular
Moisés Henriques (1), Francisco Simas (2), Filipa Albergaria (1), Maria Diniz (1), Luís Bronze (3)
(Centro de Investigação Naval | Centro de Medicina Naval (1), Centro de Medicina Naval (2), Centro de Investigação
Naval | Direção de Saúde da Marinha (3))
Introdução: o stresse ocupacional ocorre quando as exigências do trabalho excedem a capacidade do indivíduo para
lhes dar resposta e tem uma prevalência bastante relevante; pode originar problemas de saúde mental e física,
nomeadamente a nível cardiovascular, estando descrito um risco aumentado de mortalidade cardiovascular. O
ambiente militar em contexto operacional pode aumentar a exposição a situações de stresse. O objetivo deste estudo
é abordar a questão do stresse ocupacional na guarnição de uma unidade naval de uma Marinha durante um exercício
militar de grande envergadura.
Métodos: aplicação da versão resumida da Job Stress Scale (modelo teórico bidimensional que relaciona dois aspetos
do trabalho ‐ exigência mental e controlo ‐ ao risco de doença) aos elementos da guarnição; aglutinação da informação
coletada numa base de dados em ficheiro Microsoft Office Excel. Cálculo dos valores médios de cada dimensão para a
amostra e por categoria profissional. Aplicação do teste‐t e teste‐z para comparação de, respetivamente, médias e
proporções entre amostras segundo a categoria profissional. Construção de gráficos representativos do modelo
“exigência mental do trabalho ‐ controlo do trabalhador” para a globalidade da amostra e para cada categoria
profissional tendo em consideração os valores médios calculados previamente, arredondados à unidade, para
construir os quadrantes.
Resultados: os limites centrais dos quadrantes do modelo “exigência mental do trabalho ‐ controlo do trabalhador”
encontrados para a amostra foram 16,12±1,58 (exigência mental do trabalho) e 19,75±2,24 (controlo do trabalhador);
no caso da dimensão “apoio social no trabalho” o valor médio encontrado foi de média 18,93±2,92. Verificaram‐se
diferenças estatisticamente significativas a favor da categoria profissional “oficiais” no valor médio das dimensões
“controlo do trabalho” (p<0,01) e “apoio social no trabalho” (p<0,1) comparativamente às categorias profissionais
“sargentos” e “praças”. A ordenação das categorias profissionais por valor médio da dimensão “controlo do trabalho”
coincide com a organização da hierarquia militar. Atendendo que a situação laboral “ideal” alia exigência mental
reduzida e controlo elevado do processo de trabalho, verificou‐se que apenas 38,3% da guarnição se encontrava
alocada no quadrante correspondente. Considerando as categorias profissionais, os valores encontrados apontaram
para que 36,4% dos “oficiais”, 39,3% dos “sargentos” e 33,3% das “praças” vivenciavam o melhor contexto
ocupacional. Além disso, 18,3% da guarnição estava sujeita a um ambiente de elevado desgaste, nomeadamente
27,3% dos “oficiais”, 28,6% dos “sargentos” e 19,0% das “praças”. Por outro lado, 21,7% da guarnição estava num
contexto passivo, situação igualmente deletéria na medida em que pode gerar a perda de habilidades e desinteresse:
18,2% dos “oficiais”, 46,4% dos “sargentos” e 33,3% das “praças”. As diferenças de proporções entre categorias
profissionais não se revelaram estatisticamente significativas.
Conclusões: Na amostra estudada 61,7% dos elementos não cumpria os requisitos de situação laboral “ideal”,
podendo estar sujeitos aos efeitos adversos do stresse ocupacional, principalmente os que trabalhavam num ambiente
de desgaste elevado (18,3%). A par disso, 21,7% da guarnição tinha um nível da atividade passivo. Estas percentagens
devem motivar uma reflexão por parte das entidades com competências na gestão de pessoal e na saúde naval visando
a implementação de estratégias para a prevenção e/ou gestão do stresse ocupacional.
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PREVALÊNCIA DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM FÁRMACOS ANTI‐HIPERTENSORES NA POPULAÇÃO
IDOSA PORTUGUESA
Tema: Hipertensão em populações especiais
Pedro Augusto Simões (1), Luiz Miguel Santiago (2), José Augusto Simões (3)
(USF Pulsar, ARS Centro; Faculdade Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (1), Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra; USF Topázio, ARS Centro (2), USF Caminhos do Cértoma, ARS Centro; Faculdade Ciências
da Saúde da Universidade da Beira Interior (3))
Introdução e objetivos: Interações medicamentos ocorrem quando os efeitos de um medicamento são modificados
pela administração de outro agente, conhecido como interações fármaco‐fármaco. Na prática clínica, verifica‐se uma
lacuna importante entre o que se conhece teoricamente acerca das interações medicamentosas e o manejo adequado
das mesmas nos pacientes. É de maior importância nos idosos, que usualmente requerem polimedicação devido à
multimorbilidade, pois possuem mudanças farmacocinéticas e farmacodinâmicas relacionadas com a idade, que os
predispõem a reações adversas aos medicamentos. O objetivo deste estudo foi identificar a prevalência das interações
medicamentosas que mais comummente envolvem anti‐hipertensores na população idosa portuguesa no contexto
dos Cuidados de Saúde Primários.
Metodologia: Realizámos um estudo transversal observacional com dados fornecidos pelos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS) relativos a março de 2018. Usámos como população todos os idosos (≥65 anos) que
frequentam os Cuidados de Saúde Primário a nível nacional, e como amostra estudámos 757 idosos, selecionados
aleatoriamente, de acordo com a distribuição nacional dos idosos (www.pordata.pt). Obtivemos variáveis
demográficas, clínicas (codificadas pelo ICPC‐2) e medicamentosas (codificadas pelo menor nível da Classificação
Farmacoterapêutica Portuguesa e relativos aos últimos 12 meses). Foram estudados por pessoa os medicamentos
prescritos. A lista de interações medicamentosas usada foi adaptada dos estudos de Sönnerstam e Shi. Foi realizada
estatística descritiva e inferencial.
Resultados: Obtivemos uma amostra com uma média de idades de 76±8 anos, 56.8% mulheres e média de 8±5
medicamentos. Encontrou‐se um total de 825 interações medicamentosas envolvendo anti‐hipertensores entre 60.4%
da amostra. As interações mais comuns foram: anti‐hipertensores com outros anti‐hipertensores (n=380), IECA/ARA
com AINEs (n=184) e anti‐hipertensores com antidepressivos (n=145). Após análise com regressão logística, verificou‐
se que a probabilidade de ter uma interação medicamentosa aumentava significativamente com o avançar da idade
(OR=1.037) e o número de medicamentos (OR=1.533).
Discussão: A prevalência de interações medicamentosas envolvendo anti‐hipertensores é elevada na população
portuguesa idosa, envolvendo mais de metade dos idosos. Contudo muitas delas são intencionais (ex. anti‐
hipertensores com outros anti‐hipertensores), pois têm o intuito de melhor controlar a hipertensão, através da sua
sinergia hipotensora. Por outro lado, a utilização simultânea de IECA/ARA e AINEs pode ser a razão de uma maior
dificuldade no controlo tensional em alguns doentes, sujeitando‐os a doses mais elevadas, com possíveis efeitos
adversos, e a um maior número de fármacos. Por fim, a utilização simultânea de anti‐hipertensores e antidepressivos
aumenta o risco de hipotensão postural, aumentando o risco de quedas, um dos principais eventos adversos
potencialmente preveníveis. Portanto, as interações medicamentosas devem ser ativamente procuradas, de forma a
ser possível geri‐las e prevenir os seus efeitos adversos. Também devemos sensibilizar e capacitar tantos os médicos
como os doentes para esta problemática, uma vez que existe uma taxa desconhecida de automedicação na população
portuguesa, nomeadamente com anti‐inflamatórios.
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ACIDENTE ´´CARDIO´´VASCULAR CEREBRAL, 1 ANO DE EXPERIÊNCIA
Tema: Cérebro
César Matos, Rui Marques, Inês Frois Cunha, Margarida Neto, Sara Machado, Ana Gomes
(Centro Hospitalar Tondela‐Viseu)
Objectivos: Estudar a prevalência do AVC isquémico (AVCi) e hemorrágico (AVCh) num Hospital Central durante 1 ano
e da hipertensão arterial (HTA) como factor de risco; avaliar a frequência de pressão arterial não controlada aquando
da admissão, o momento de instituição da terapêutica hipotensora, classes de anti‐hipertensores mais utilizadas e a
relação entre a necessidade desta terapêutica.
Métodos: Estudo observacional e retrospetivo de 411 doentes internados na unidade de AVC num hospital central,
no ano de 2017, consultando a base de dados SClinico® e analisados estatisticamente com recurso ao SPSS®.
Resultados: Analisamos o processo clínico de 411 doentes com o diagnóstico de AVC (319 AVCi e 92 AVCh), 48,7%
homens e 51,3% mulheres, com idade média de 71,4±12,5 anos. Destes, 71,4% AVCi e 75,5% AVCh tinham diagnóstico
de HTA, 67% vs 79,2% dos doentes apresentavam pressão arterial sistólica (PAS) superior a 140 mmHg no momento
da admissão, 10,8% vs 32,1% tinham PAS superior a 180 mmHg e 68,1% vs 66% realizavam terapêutica hipotensora.
68,1% AVCi vs 50,9% AVCh apresentavam dislipidemia. Dos que iniciaram terapêutica hipotensora (37,7% AVCi vs
57,1% AVCh), 63,9% receberam inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou antagonistas dos receptores da
angiotensina II, 15,8% bloqueadores dos canais de cálcio, 10% beta‐bloqueantes, 8,9% diuréticos e apenas 1,4%
receberam nitratos. Tiveram alta sem qualquer hipotensor, 22,8% dos doentes.
Conclusão: A maioria dos AVCs é de natureza isquémica e a maioria dos AVCi e AVCh tinha diagnóstico prévio de HTA,
no entanto, mais de metade apresentava PAS não controlada na admissão. De salientar o facto de que muitos doentes
com diagnóstico de HTA ainda permanecem não controlados e com risco cardiovascular elevado, sendo importante o
seguimento / monitorização destes doentes em ambulatório (através da auto‐medição da pressão arterial) e mais
concretamente nos cuidados de saúde primários.
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DISFUNÇÃO ERÉTIL – UM PREDITOR DE DOENÇA CORONÁRIA?
Tema: Risco Cardiovascular
Jéssica Martins (1), Márcia Roda (2), Joana Gonçalves (1), Filipe Vieira Mendes (3)
(Hospital Central do Funchal (1), Centro de Saúde da Camacha (2), Centro de Saúde do Bom Jesus (3))
Introdução e Objetivos: A disfunção erétil (DE) está relacionada com o aumento do risco de eventos cardiovasculares,
estando associada com doença arterial coronária, enfarte agudo do miocárdio, doença arterial periférica, diabetes e
doença renal crónica. Pretendemos, com esta revisão sistemática, rever a literatura existente e avaliar se a disfunção
erétil deverá fazer parte da avaliação cardiovascular inicial e se o seu tratamento permite prevenir ou retardar os
eventos cardiovasculares.
Material e Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática do tema nas bases de dados PubMed e Web of Science,
com os termos ´´Erectile Dysfunction´´ e ´´Coronary Artery Disease´´. Estes termos de pesquisa foram combinados com
uso de operadores booleanos apropriados. Não foram colocadas restrições de língua. Foram selecionados os estudos
publicados ou revistos nos últimos 10 anos.
Resultados: Foram obtidos 146 estudos na base de dados PubMed e 85 na Web of Science. Os abstracts destes estudos
foram posteriormente revistos e excluídos, caso não estivessem adequados ao tema de pesquisa.
Discussão: A DE partilha mecanismos fisiopatológicos e fatores de risco com as patologias vasculares.
Devido ao tamanho inferior da vasculatura peniana, os sintomas de DE geralmente precedem os sintomas de doença
arterial coronária. Existe evidência que suporta que os sintomas da disfunção erétil surgem cerca de 3 a 5 anos antes
do início de sintomas e eventos cardiovasculares. Este facto representa uma “janela de oportunidade”, permitindo a
intervenção médica através de modificação de fatores de risco e a potencial prorrogação de complicações
cardiovasculares. A presença e severidade da DE está associada com lesão miocárdica subclínica, podendo esta ser
avaliada com base no número de vasos ocluídos, documentado na angiografia coronária.
Conclusões: A severidade da DE está fortemente e independentemente correlacionada com a complexidade da
doença coronária, comprovado pelo score Syntax de doentes submetidos a coronariografia. Apesar da DE ser uma
manifestação precoce de disfunção vascular, um screening cardíaco exaustivo para todos os doentes com esta
patologia pode não ser custo‐efetivo. No entanto, um estudo cardíaco detalhado deve ser realizado em doentes com
DE com alto risco, determinado com base nos critérios de Framingham. Existe alguma evidência que sugere que os
inibidores da fosfodiesterase‐5 podem diminuir a mortalidade cardiovascular e geral nestes doentes, através de
mecanismos predominantemente relacionados com a melhoria da função endotelial.
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DIFERENÇAS NA PREVALÊNCIA E CONTROLO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA POULAÇÃO ADULTA DIABÉTICA DA
ARS NORTE
Tema: Epidemiologia
Mário Espiga de Macedo (1), Tiago Taveira‐Gomes (2), Maria Espirito Santo (3), Pedro Marques da Silva (4),
Rui Cruz Ferreira (5)
(Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (1), USF Covelo, ACES Porto Oriental, ARS
Norte; AI4Health CINTESIS; Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (2), ULS
Matosinhos (3), Núcleo de Investigação Arterial, Medicina 4, Hospital Santa Marta (4), Serviço de Cardiologia,
Hospital Santa Marta. Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (5))
Introdução: A Hipertensão arterial (HTA) continua a ser o principal factor de risco das doenças cardiovasculares,
contudo não podemos esquecer a crescente a importância da sua associação com a diabetes. A melhor efectividade e
rentabilidade dos serviços de Saúde, só pode ser obtida com o conhecimento promenorizado e descriminado das
populações que trata. Fomos por isso estudar a realidade epidemiológica de toda a população inscrita nas unidades
de Saúde da ARS Norte.
Métodos: Análise retrospetiva da base de dados dos CSP da ARS Norte no ano de 2018, com cerca de 3 milhões de
utentes com idade superior a 18 anos. Foram calculadas as prevalências controlos de hipertensão arterial (HTA), na
população diabética tipo 2 (DM2) com base dos registos biométricos, análises clínicas e prescrições medicamentosas
registadas. O controlo da HTA, e DM2 foi calculado de acordo com as recomendações da Sociedade Europeia de
Cardiologia.
Resultados: A prevalência da HTA foi de 31,2%, sendo mais elevada nos homens (29,9%) do que nas mulheres (32,3%),
com um controlo de 48,9% e 54,8% respetivamente no sexo masculino e feminino, todas as diferenças com
significância estatística (P<0.0001). Contudo na população diabética a prevalência foi de 41,3% e 45,5%
respetivamente no sexo masculino e feminino (p<0.001). Por sua vez o controlo foi 45,2% nos homens e 49,4% nas
mulheres (p<0.001). O distrito de Vila‐Real foi o de maior prevalência, 49,4% e melhor controlo 53,6%, em comparação
com Bragança, 35% e 38,2% para a prevalência e controlo (p<0.0001).
Conclusões: de salientar a elevada prevalência de HTA na população diabética, com um controlo longe do desejado.
Devemos contudo assinalar a discrepâncias de valores encontrados em diferentes regiões do Norte do país. Os
resultados obtidos, obrigam a repensar a estratégia assistencial nestas populações.
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FEOCROMOCITOMA, UM CASO DE HIPERTENSÃO SECUNDÁRIA
Tema: HTA Secundária
Telmo Coelho, Vítor Paixão Dias, Dulce Pinheiro
(Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia|Espinho)
Os feocromocitomas são tumores secretores de catecolaminas das células cromafins localizados maioritariamente nas
glândulas suprarrenais. São tumores raros com uma incidência estimada de 0.2%. Se identificados e tratados de forma
precoce a maioria dos feocromocitomas é curável. Cerca de 10 % destes tumores são malignos e podem ser fatais se
não tratados. Podem ocorrer de forma esporádica ou hereditária e podem ainda estar associados ao síndrome de
neoplasia endócrina múltipla tipo. A abordagem pelo doseamento das catecolaminas e metanefrinas no sangue ou na
urina localização anatómica e remoção cirúrgica. Apresentamos um caso clínico de uma doente, de 46 anos de idade,
ucraniana residente em Portugal há 17 anos, referenciada à consulta por hipertensão conhecida há cerca de 10 anos,
com picos hipertensivos e achado de nódulo sólido na suprarrenal direita com cerca de 5 cm de diâmetro.
Como antecedentes pessoais de referir uma hérnia discal intervencionada há dois anos. Não fazia nenhuma medicação
de forma habitual. Na primeira consulta apresentava pressão arterial (PA) de 144/88mmHg. Referia PA habitualmente
controladas, mas múltiplos picos com sistólicas superiores a 150mmHg. Negava palpitações, dor torácica,
hipersudorese, taquicardia ou episódios de palidez ou rubor facial. Dos meios complementares de antes da 1ª
consulta:
» Hemograma, função renal, hepática e tiroideia sem alterações;
» Ecografia renal (01/2018): imagem ecográfica compatível com nódulo sólido na região suprarrenal direita, com 5 cm
de maior eixo;
» Ecodoppler renal sem estenoses com significado hemodinâmico das artérias renais;
O estudo foi completado com os seguintes exames complementares de diagnóstico:
» (02/2018) TC abdominal que identifica nódulo de suprarrenal direita com 4,7cm;
» (03/2018) Ecocardiograma transtorácico sem alterações significativas;
» (03/2018) renina ativa e aldosterona séricas sem alterações;
» (03/2018) Catecolaminas urinárias aumentadas com Noradrenalina de 125ug e dopamina de 648ug; metanefrinas
urinárias normais;
» (10/2018) Ressonância magnética abdominal que revela lesão nodular da suprarrenal direita com 50x34mm com
áreas hiperintensas em T2 de 25mm.
Tendo‐se chegado ao diagnóstico de feocromocitoma de suprarrenal direita, a doente iniciou bloqueio alfa
adrenérgico com Fenoxibenzamina 10 mg duas vezes por dia e foi orientada para consulta externa de Urologia.
Encontra‐se assintomática e normotensa, com cirurgia agendada para 03/01/2019.
Os autores destacam a raridade do tumor e a possibilidade de ocorrência de feocromocitoma da suprarrenal sem os
típicos paroxismos que caracterizam esta entidade.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA ASSOCIADA A HIRSUTISMO
Tema: HTA Secundária
Filipa Cardoso, Rita Valente, Teresa Souto Moura, Paula Fonseca, José Rola
(Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central)
Introdução: A hipertensão arterial(HTA) secundária, consequência de doenças potencialmente tratáveis, tem uma
prevalência de 5‐10% na população geral[1][2][3]. Está tendencialmente associada a pessoas com menos de 40 anos
(~85% dos casos) ou na presença de comorbilidades (como síndroma da apneia obstrutiva do sono (SAOS), que atinge
5‐15% dos doentes hipertensos).É também importante excluir causas de HTA secundária perante HTA resistente
(<10%)[1][3]. As etiologias secundárias mais comuns variam consoante o grupo etário, sendo a doença renal
parenquimatosa transversal: crianças e adolescentes (<18 anos) ‐doenças monogénicas, coarctação da aorta; adultos
jovens (19‐40 anos) ‐displasia fibromuscular e doenças monogénicas; adultos (41‐65 anos) ‐hiperaldosteronismo
primário, SAOS, síndroma de Cushing, feocromocitoma, aterosclerose; idosos (>65 anos) ‐ aterosclerose e disfunção
tiroideia[3]. À excepção do hiperaldosteronismo primário, as causas de HTA secundária do foro endocrinológico são
pouco comuns: disfunção tiroideia 1‐2%, feocromocitoma <1%, síndroma de Cushing <1%, hiperparatiroidismo
<1%[1][2[3].A testosterona, por mecanismos ainda não totalmente esclarecidos, associa‐se a remodelling vascular e
consequentemente a elevação tensional. Por esta razão, valores séricos aumentados são considerados factor de risco
cardiovascular[4][5].Os tumores virilizantes correspondem a < 0.2% dos casos de hiperandrogenismo, podendo
ocorrer na glândula supra‐renal, ou mais raramente nos ovários[6].
Caso Clinico: Apresenta‐se o caso de uma mulher de 85 anos, com diagnósticos de hipertensão arterial há cerca de 25
anos ‐ bem controlada com enalapril/hidroclorotiazida 20/12,5mg ‐, glaucoma e doença arterial periférica.Internada
por hiponatremia que se admitiu como secundária a diurético tiazídico, após exclusão de outras causas. Reportava
ainda nos últimos 3 anos hipertricose facial, abdominal e dos membros superiores, alopécia e aumento da líbido.
Simultaneamente constatada labilidade recente do perfil tensional (119‐209mmHg), com picos sistólicos de difícil
controlo, a motivar incremento terapêutico (nifedipina 45mg od, enalapril 20mg od, nebivolol 5mg od). Ao exame
objectivo: confirmado hirsutismo, alopécia androgénica e ginecologicamente apenas atrofia vaginal.Face a suspeita
de hipertensão arterial secundária, iniciado estudo complementar, destacando‐se: exclusão de SAOS e patologia renal;
aumento da testosterona total (1.680 ‐ normal:0.108‐0.569) com testosterona livre (2.67 ‐ normal:< 3.7) dentro dos
valores de referência; sem outros desvios do foro endocrinológico (TSH,T4 livre, cortisol, ACTH, 11desoxicortisol,
androstediona, 17hidroxiprogesterona, LH, FSH, S‐DHEA, prolactina, aldosterona, renina, catecolaminas urinárias);
ecografia ginecológica: assimetria dimensional dos ovários com aumento do esquerdo (ovário esquerdo com
29x21mm e direito com 19x17mm), confirmada por tomografia computorizada.Após discussão multidisciplinar,
privilegiada abordagem conservadora através de monitorização clínico‐laboratorial e imagiológica. Seis meses depois,
observado aumento significativo de valores séricos de testosterona total(3.920) e livre(4.31).Considerando tratar‐se
tumor virilizante do ovário esquerdo, proposta anexectomia laparoscópica bilateral (que aguarda).
Conclusão: Perante doente com HTA previamente bem controlada, em que surge labilidade tensional de difícil
controlo e quadro de hirsutismo, não se pode descurar a importância da determinação de causas secundárias,
especialmente associadas hipertestosteronemia.
Referências
1.https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/19/1245/661916
2.https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/8007/5079
3.2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension
4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647368/
5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566500
6.https://medcraveonline.com/MOJWH/MOJWH‐05‐00145.pdf
7.https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/HYPERT
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL NUM DIA DE INTERNAMENTO ‐ CARACTERIZAÇÃO DE UM DIA DE INTERNAMENTO
Tema: Epidemiologia
Carolina Amado, Mariana Silva Leal, Tiago Valente, Marcelo Aveiro, Fani Ribeiro, Margarida Cruz
(Centro Hospitalar Baixo Vouga ‐ Aveiro)
A Hipertensão Arterial (HTA) é um dos principais fatores de risco cardiovascular, estando presente em cerca de 42%
da população portuguesa. A sua importância é sobejamente conhecida, contribuindo para a elevada morbi‐
mortalidade das doenças cardiovasculares. Apresenta‐se um estudo observacional transversal, com o objetivo de
caracterizar e comparar a medicação anti‐hipertensora (anti‐HTA), no domicílio e internamento, dos doentes
hipertensos internados no Serviço de Medicina Interna de um hospital distrital, durante um dia, escolhido
aleatoriamente.
Encontravam‐se internados 73 doentes em 3 sectores do Serviço de Medicina Interna, 56% destes homens. A idade
média era de 74,6 anos (máximo de 98 e mínima de 21 anos). O principal motivo de internamento foi as doenças
infeciosas (30%) e os eventos cerebrovasculares isquémicos (19%). Dos doentes internados, 71% eram hipertensos, e
destes 37% e 56%, apresentavam, respetivamente, Diabetes Mellitus e Dislipidemia. Cerca de 75% dos hipertensos
estavam medicados, previamente ao internamento, com mais de uma classe de fármacos anti‐HTA, quase 10% com
mais de três (máximo de 5 e mínimo de 0 classes). A média de fármacos anti‐HTA por doente era de 2,3. A classe
farmacológica mais prevalente no domicílio eram os diuréticos (77%, dentro destes os diuréticos de ansa – 42%),
seguidos dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) (46%), bloqueadores de canais de cálcio (BCC)
(33%), antagonistas dos recetores da angiotensina (ARA) (25%) e beta‐bloqueadores (BB) (23%).
No internamento, a maioria dos doentes apresentava perfil tensional controlado (TA < 140/90 mmHg), sendo que
51,9% estavam medicados com mais de 1 classe farmacológica e 11,5% mais de três (máximo 4 e mínimo 0). 7 doentes
não estavam medicados, e destes apenas um tinha perfil tensional parcialmente controlado (140/90 mmHg < TA <
160/100 mmHg), os restantes controlados. A classe farmacológica mais prevalente eram os diuréticos, nomeadamente
de ansa (63%), seguidos dos IECA (46%), BCC (40%), BB (27%) e ARA (8%). A prevalência de hipertensos internados foi
cerca de 70%, que está de acordo com a literatura. Apesar da sua elevada prevalência, não existem guidelines
direcionadas para a abordagem da HTA no internamento. A maioria dos doentes apresentavam uma HTA de difícil
controlo no domicílio, com necessidade de associação média de pelo menos duas classes farmacológicas. Contudo, no
internamento, de uma forma geral e no dia seleccionado, os doentes estavam medicados com menos classes
farmacológicas, comparativamente com a medicação no domicílio, mantendo perfil tensional controlado.
Existe alguma controvérsia neste tema, sendo que por um lado há trabalhos a advogar o não tratamento da HTA em
internamento, e outros em que a decisão de tratar prevalece, podendo esta ser uma explicação para o observado. Por
outro lado, nos doentes internados com diagnóstico de HTA, as medidas dietéticas são cumpridas com rigor,
nomeadamente a redução do teor de sal, facto este que poderá justificar o melhor controlo tensional sob terapêutica
menos agressiva. Por último, é fundamental ter em conta o motivo de internamento. Como referido, na maioria dos
casos foi doença infecciosa, nomeadamente doentes em sépsis ou choque séptico, a condicionar disfunção
cardiovascular e perfil tensional hipotensivo.
A HTA é um diagnóstico secundário muito frequente nos doentes internados em Serviços de Medicina Interna. Tendo
em conta a sua prevalência na população, bem como curso devastador quando não diagnosticada e tratada, é
fundamental o conhecimento da sua fisiopatologia e dos meios disponíveis para uma actuação precoce. Este trabalho
procura incentivar a população médica para a necessidade do questionar constante da sua intervenção terapêutica,
avaliando os efeitos da mesma, para uma melhor e mais célere abordagem, com vista à diminuição das complicações
que delas advêm, em particular, da HTA.
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RELATO DE CASO: A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM AMBOS OS MEMBROS SUPERIORES
Tema: Coração & Vasos
Jaime Oliveira (1), Joana Pereira (2), Joana Monteiro (1), Patrícia Lourenço (2)
(ACES Grande Porto III ‐ Maia/Valongo ‐ USF Odisseia (1), Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de
São João (2))
Introdução: Existem recomendações que devem ser seguidas para maximizar a precisão da determinação da Pressão
Arterial (PA). Frequentemente, estas recomendações não são cumpridas. Na primeira avaliação de um doente,
devemos medir a PA nos dois braços. O caso descrito pretende enaltecer a importância de medir adequadamente a
PA.
Descrição do caso: Mulher com 56 anos, de raça negra. História de diabetes mellitus tipo 2 insulinotratada e com difícil
controlo, hipertensão arterial (HTA) tratada com 4 anti‐hipertensores. Incidentalomas bilaterais da suprarrenal não
funcionantes. Favismo diagnosticado na sequência de episódio de anemia hemolítica não‐autoimune. Discrepância
marcada entre valores de PA medidos em ambulatório (PA 80‐100/50‐60 mmHg) e na consulta de Medicina Interna
(PA 160‐170/60‐80 mmHg). Claudicação e parestesias do membro superior esquerdo. Medição ambulatória da PA
(MAPA) com valores médios de PA sistólica de 97mmHg e PA diastólica de 64mmHg. MAPA realizado no membro
superior esquerdo. PA na consulta geralmente medida no braço direito. Confirmada assimetria: PA esquerda
110/70mmHg e PA direita 160/60mmHg. Pulsos braqual e radial amplos à direita e fracos à esquerda. Pulsos femorais
amplos e simétricos sem atrasos em relação aos braqueais. Sopro subclávio esquerdo. Analiticamente com
hemoglobina de 13.4g/dL, velocidade de sedimentação de 87mm/1ªh e proteína C‐reactiva de 12.7mg/L, creatinina
de 0.65mg/dL, sem alterações iónicas e função tiroideia normal. AngioTC: trombo mural excêntrico na parede anterior
da artéria subclávia esquerda, imediatamente após a sua emergência da aorta, de 3 mm espessura e 21mm de
extensão, área focal de redução do lúmen útil da subclávia esquerda de 75%, a cerca de 26 mm da emergência da
aorta e com cerca de 4 mm de extensão craniocaudal; vasos supra‐aórticos e intraabdominais sem estenoses. Iniciada
antiagregação. Diagnosticada Arterite de Takayasu (ATK), já que a doente cumpria 5 dos 6 critérios de diagnóstico. Em
avaliação a pertinência de uma abordagem cirúrgica da estenose subclávia.
Comentário: A avaliação da PA e a palpação dos pulsos arteriais bilateralmente é parte integral de um exame físico
completo, sobretudo em doentes com HTA. Este caso tem algumas particularidades: 1) o diagnóstico tardio da ATK
pode ter sido devido a uma desvalorização desta recomendação; 2) a coexistência de favismo e ATK como uma
associação não previamente reportada na literatura.
Palavras‐chave. Pressão Arterial; Estenose artéria subclávia; Arterite de Takayasu; Favismo.
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UM CASO DE SÍNDROME DE ROUBO DA ARTÉRIA SUBCLÁVIA
Tema: Coração & Vasos
Tiago JFS Branco
(Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital de Sta Maria, Serviço de Medicina 2C)
A síndrome de roubo da artéria subclávia é uma entidade clínica caracterizada pela presença de uma
estenose ou oclusão proximal da artéria subclávia ou (mais raramente) do tronco braquiocefálico que
condiciona uma inversão do fluxo sanguíneo da artéria vertebral ipsilateral cuja etiologia mais frequente
é a aterosclerose.
Clinicamente, pode ser assintomática, cursar com claudicação do membro superior ipsilateral ou resultar
em ocorrências mais graves como episódios de isquémia cerebral ou coronária. Reporta‐se o caso de um homem de
80 anos, com antecedentes pessoais de doença renal crónica estadio 3b, diabetes mellitus tipo 2, dislipidémia,
insuficiência cardíaca hipertensiva com fracção de ejecção preservada e estenose aórtica moderada sintomática,
salientando‐se cinco internamentos no último ano por descompensação da sua doença de base e edema agudo do
pulmão. Em internamento, foram identificados pulsos periféricos assimétricos, (radial e cubital esquerdos
dificilmente palpáveis) associado um diferencial de pressão arterial sistólica de 43 a 110 mmHg entre os
dois membros superiores. O estudo com ecodoppler arterial dos vasos do pescoço foi diagnóstico e
documentou na artéria vertebral esquerda padrão velocimétrico de alta resistência, com onda de refluxo,
por provável obstrução proximal significativa.
O doente foi avaliado pela Cirurgia Vascular e, por ausência da sintomatologia característica desta
síndrome e atendendo às comorbilidades do doente, considerou‐se não haver indicação para cirurgia de
revascularização. No entanto, dada a natureza das descompensações da insuficiência cardíaca que
motivaram os múltiplos internamentos (sempre associados a hipertensão não controlada), a aferição
correcta da pressão arterial e o conhecimento do verdadeiro perfil tensional do doente foram
fundamentais para a orientação da estratégia terapêutica.
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COMPARAÇÃO DOS VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL OBTIDOS NO CONSULTÓRIO, POR AUTO‐MEDIÇÃO E NA
MONITORIZAÇÃO EM AMBULATÓRIO
Tema: Outros
Francisca Abecasis, Rita Passos Coelho, Vanessa Leite, Catarina Bekerman, Pedro Beirão, Vitória Cunha
(Hospital Garcia de Orta ‐ Serviço de Medicina Interna)
Objetivos: O objetivo do presente trabalho foi comparar os valores de pressão arterial (PA) no domicílio (auto‐medição
da PA – AMPA), no consultório e na medição de ambulatório da pressão arterial em 24h (MAPA 24h).
Métodos: Estudo retrospetivo baseado nas informações do processo clínico eletrónico dos doentes da consulta de
Hipertensão que realizaram MAPA 24h entre os anos de 2012 e 2018. Foi avaliado o grau de hipertensão (HTA) na
MAPA 24h bem como no consultório e da AMPA referida pelos doentes na consulta em que a MAPA 24h foi pedida.
Resultados: Do total de doentes que realizaram MAPA 24h (N=230), 61.3% eram do género feminino. A idade média
foi de 59 anos. Na MAPA 24h 23.5% dos doentes apresentava HTA grau 1, 29.1% HTA grau 2 e 14.8% HTA grau 3.
Na consulta em que foi pedida MAPA 24h os valores de AMPA reportados eram HTA grau 1 em 27.4% dos doentes,
HTA grau 2 em 13,5%, HTA grau 3 em 7,4% e HTA controlada em 22,2% dos doentes. Cerca de 27% dos doentes não
trouxeram registos de AMPA para a consulta. Relativamente aos valores obtidos em consultório verificou‐se que
26,15% dos doentes tinham HTA grau 1, 18.3% tinha HTA grau 2, 11.3% tinha HTA grau 3 e 24.7% tinha a PA controlada.
O grau de HTA na AMPA foi concordante com o da MAPA 24h em 22,2% doentes com HTA grau 1 na AMPA, 41,9% dos
doentes com HTA grau 2 na AMPA, 23,5% dos doentes com HTA grau 3 e em apenas 19,3% dos doentes que reportaram
AMPA controlada. Quando comparados os valores de PA em consultório com os valores da AMPA e da MAPA 24h
verificou‐se que 12.6% dos doentes tinha critérios de HTA mascarada não‐controlada (incluindo presença de lesão de
órgão‐alvo (LOA)) condicionando alteração da terapêutica em mais de metade dos doentes. Apenas 5,6% dos doentes
tinha critérios de hipertensão de bata‐branca (incluindo ausência de LOA).
Conclusões: A MAPA mantém‐se uma importante fonte de informação do controlo tensional em ambulatório
permitindo a avaliação da PA durante atividades rotineiras e durante a noite, contribuindo para uma adequada
predição do risco vascular do doente. O papel da AMPA na monitorização da pressão arterial tem crescido, permitindo
um maior nº de medições ao longo do tempo e contribuindo para a adesão terapêutica. A AMPA como a MAPA são
fundamentais para diagnóstico de HTA de bata‐branca e HTA mascarada não controlada, permitindo os ajustes
terapêuticos necessários a estas situações, tal como verificado nos doentes da nossa consulta hospitalar de HTA.
Verificamos, no entanto, que os doentes têm tendência a referir valores de AMPA mais baixos que os obtidos no
consultório e na MAPA 24h devendo ser reforçada a necessidade de uma correta medição para que os valores obtidos
em AMPA possam ser tomados como fidedignos e influenciar a alteração da prescrição por forma a obter um melhor
controlo dos valores de pressão arterial.
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SÍNDROME GUILLAIN‐BARRÉ‐LIKE SECUNDÁRIO A HIPOCALIÉMA POR HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO
Tema: HTA Secundária
Helena Rodrigues, Rogério Ferreira, Lèlita Santos, Paulo Martins, Armando de Carvalho
(Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
Doente do sexo masculino de 59 anos, com antecedentes de hipertensão arterial (HTA) de difícil controlo e diabetes
tipo 2, que recorreu ao Serviço Urgência (SU) em agosto 2018 por fraqueza muscular generalizada com 15 dias de
evolução e agravamento no dia anterior à admissão, com perda da capacidade de marcha. Ao exame neurológico
apresentava tetraparésia flácida e hiporreflexia generalizada. A TC‐CE não mostravam alterações de relevo e
analiticamente apresentava hipocaliémia de 1.5 mmol/L, pelo que iniciou correção da caliémia e monitorização
cardíaca. A clínica neurológica foi interpretada como mimetizando síndrome de Guilian‐Barré devido à hipocaliémia
grave. Ainda durante a permanência no SU apresentou paragem respiratória e posteriormente cardio‐respiratória,
que reverteu após 1 ciclo de suporte avançado de vida. Foi internado no Serviço de Medicina Intensiva para
estabilização, com necessidade de elevada suplementação com potássio para manter a normocaliémia. Durante as
primeiros 24 horas de normocaliémia teve reversão progressiva e completa dos défices neurológicos.
Foi posteriormente transferido para o Serviço de Medicina Interna para estudo, mantendo necessidade de
suplementação com potássio endovenoso e oral em elevada dose diária.
Após análise da história médica pregressa apurou‐se diagnóstico de HTA e hipocaliémia em 2000, mantendo
seguimento no seu Centro de Saúde, medicado com IECA + ARA + Bloqueador de Canais de Cálcio + Rilmenidina (sem
diurético tiazídicos / tiazídicos‐like por presença de hipocaliémia). Para correção da hipocaliémia fazia cronicamente
suplementação com cloreto de potássio oral, mantendo tendência para hipocaliémia. Assim, em 2015 iniciou
espironolactona 100 mg com normalização da caliémia.
Efetuou doseamento da actividade de renina plasmática e de concentração de aldosterona plasmática, sendo o ratio
e concentrações fortemente sugestivos de hiperaldosteronismo primário. Realizou teste confirmatório com prova de
infusão salina, com doseamentos hormonais pré e pós ‐ infusão, cujos resultados foram confirmatórios de
Hiperaldosteronismo. A TC abdominal /glândulas supra‐renais revelou uma “massa no braço externo da supra‐renal
esquerda, com 42mm, com densidades espontâneas compatíveis com adenoma ... ambas as supra‐renais têm aspecto
hiperplásico (8mm de espessura aproximadamente), pelo que a causa do aldosteronismo pode ser do adenoma ou da
hiperplasia”.
Dada a gravidade do quadro clínico do doente, as dimensões do adenoma e manter necessidade de elevada
suplementação com potássio o doente foi submetido a suprarrenalectomia esquerda laparoscópica. Desde então o
doente apresentou melhoria significativa do seu perfil tensional, com necessidade de importante redução da
terapêutica anti‐hipertensora, deixando de necessitar de suplementação com potássio e mantendo‐se sem défices
neurológicos.
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DIAGNÓSTICO E ABORDAGEM DA URGÊNCIA HIPERTENSIVA NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Tema: Outros
Joana Estrela Reis, Marisa Reis, Sara Ferreira, Rui Capote
(USF Servir Saúde (ACES Almada‐Seixal) (1))
Objetivos: Uniformizar e adequar a abordagem da Urgência Hipertensiva (UH) na Unidade de Saúde Familiar de acordo
com a melhor evidência científica.
Métodos: Revisão de recomendações nacionais, europeias, americanas, canadianas, australianas e internacionais
relativas à abordagem da UH, como suporte para a criação de um algoritmo de atuação a nível dos Cuidados de Saúde
Primários. Discussão do algoritmo com a equipa da Unidade de Saúde.
Resultados: A maioria das recomendações incluídas na presente revisão abordam a UH apenas de forma sucinta e são
baseadas em evidência de fraca qualidade ou consensos de peritos. O conceito de UH é relativamente consensual
entre as organizações científicas, definindo‐se como elevação da tensão arterial sistólica ≥ 180 mmHg e diastólica ≥
110 mmHg (≥120 mmHg nas recomendações portuguesas) na ausência de sinais ou sintomas sugestivos de lesão de
órgão mediada pela hipertensão (LOMH). Emergência Hipertensiva define‐se como elevação da tensão arterial
(segundo os mesmos valores) mas associada a LOMH. A Academia Americana de Médicos de Família (AAMF) classifica
a Hipertensão Assintomática Grave em Urgência Hipertensiva (na presença de fatores de risco para LOMH, como
antecedentes de insuficiência cardíaca ou angina instável) e Hipertensão Não Controlada Grave (na ausência de fatores
de risco para LOMH).
Todas as recomendações reforçam a importância da distinção entre estas entidades para determinação da velocidade
e magnitude de redução dos valores de tensão arterial. Esta distinção baseia‐se na presença ou ausência de LOMH,
como hemorragia cerebral, encefalopatia hipertensiva, enfarte agudo do miocárdio, edema agudo do pulmão,
insuficiência cardíaca, disseção aórtica e insuficiência renal. Como referido, a AAMF destaca ainda a avaliação de
fatores de risco para LOMH.
Na ausência de sinais e sintomas de LOMH, é consensualmente desaconselhada a redução abrupta da tensão arterial,
pelo risco de hipotensão e hipoperfusão cerebral e/ou renal, sendo preferível a redução gradual ao longo de 24 a 72
horas com terapêutica oral e vigilância em ambulatório. Para a tomada de decisões terapêuticas é recomendado ter‐
se em conta o padrão de tensão arterial anterior ao episódio hipertensivo e o risco cardiovascular do doente. Em
doentes sem história de hipertensão prévia, deverá ser confirmado o diagnóstico de hipertensão, nomeadamente com
medições no domicílio. Em doentes previamente hipertensos, poderá ser necessário ajustar a terapêutica crónica
(titular dose ou associar novo fármaco) ou reiniciar terapêutica em caso de não adesão. Deve ser sempre investigada
a causa da elevação tensional (consumo drogas, AINES, stress, interrupção da medicação habitual, ingestão excessiva
de sal). Segundo as recomendações americanas, na ausência de fatores de risco para LOMH, deve ajustar‐se a
terapêutica crónica ou reiniciar terapêutica e reavaliar dentro de 1 semana. Contudo, é recomendado iniciar
medicação anti‐hipertensora oral no consultório se tensão arterial ≥ 200/120 mmHg. Na presença de fatores de risco
para LOMH, é recomendado iniciar terapêutica oral no consultório, ponderar um curto período de observação e
reavaliar dentro de 24 a 48 horas. Segundo as recomendações nacionais, os valores de tensão arterial podem ser
reduzidos pela administração de medicação oral no consultório (fármacos recomendados: captopril 12,5‐25mg,
labetalol 200‐400mg, furosemida 20‐40mg, amlodipina 5‐10mg ou nova toma da medicação habitual).
Conclusões: A abordagem da UH depende do correto diagnóstico (excluindo LOMH) e da redução gradual da tensão
arterial com medicação oral e vigilância em ambulatório. Esta revisão serviu de base para a elaboração um algoritmo
de abordagem da UH na nossa Unidade de Saúde, que foi discutido pela equipa multiprofissional e que será também
apresentado no congresso caso o resumo seja aceite.
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ARTRITE DE TAKAYASU COMO CAUSA SECUNDÁRIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
Tema: HTA Secundária
Pedro Manuel Oliveira, Marta Barbedo, Vitor Paixão Dias
(Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho)
Introdução: A Artrite de Takayasu (AT) é um tipo de vasculite que afeta maioritariamente a artéria aorta. Tem
características semelhantes à artrite de células gigantes (ACG), com a qual pode ser confundida uma vez que nem a
histologia permite a distinção. Um dos elementos importantes para o estabelecimento do diagnóstico diferencial é a
idade de instalação do quadro: a ACG afeta maioritariamente indivíduos com mais de 50 anos enquanto a AT atinge
mais frequentemente mulheres com menos de 40 anos. As manifestações clínicas são determinadas pelos leitos
vasculares que afeta. A hipertensão arterial (HTA) ocorre em quase metade dos doentes em consequência da estenose
das artérias renais e/ou da diminuição da elasticidade da aorta, sendo característica apenas da AT. Outros sinais e
sintomas incluem: artralgias, claudicação dos membros, ausência de pulsos periféricos, angor, sintomas neurológicos,
gastrointestinais ou respiratórios. O tratamento baseia‐se na imunossupressão sendo possível a reversão das lesões
estenóticas arteriais, com consequente controlo sintomático.
Caso Clínico: Doente do sexo feminino, 60 anos, com antecedentes de dislipidemia, encaminhada para a consulta de
HTA e risco vascular por HTA resistente com atingimento micro e macrovascular (nomeadamente com história de
acidente vascular cerebral). O estudo de causas secundárias revelou tratar‐se de HTA secundária a estenose das
artérias renais (angio‐TAC abdominal: estenose osteal da artéria renal direita). Associadamente apresentava angor e
clínica de ICC classe III NYHA pelo que realizou o seguinte estudo: ECG: ritmo sinusal, sinais indiretos de hipertrofia
ventricular esquerda (HVE); ecocardiograma: HVE e válvula aórtica com espessamento das cúspides e insuficiência
aórtica moderada; cateterismo coronário: circunflexa com estenose de 85% e coronária direita com estenose de 90%;
angioTAC aórtico‐toracico: ectasia do arco aórtico e da aorta ascendente, associado a trajeto tortuoso do tronco
braquiocefálico e da porção proximal da artéria carótida comum direita. Perante estes resultados, foi submetida a
cirurgia cardiotorácica de colocação de prótese na aorta ascendente (cirurgia de bentall) com substituição da válvula
aórtica por prótese biológica. A biópsia da peça cirúrgica (aorta) revelou alterações compatíveis com arterite de células
gigantes ou Takayasu. Estudo imunológico sem alterações para além de elevação de VS. Realizou ainda PET:
hipercaptação a envolver difusamente a parede da aorta ascendente e porção proximal da crossa, compatível com
vasculite de grandes vasos. Iniciada corticoterapia com prednisolona 60mg com melhoria importante das queixas e do
controlo tensional.
Discussão: A artrite de Takayasu é uma doença rara no ocidente. O diagnóstico é feito muitas vezes com base na clínica
e nas alterações imagiológicas, uma vez que a biópsia da aorta nem sempre é possível. No caso descrito estamos
perante uma artrite de Takayasu diagnosticada numa doente com mais de 50 anos. A idade poderia fazer‐nos pensar
em ACG; porém as alterações estenóticas renais que condicionam hipertensão apontam para o diagnóstico de AT uma
vez que tal não acontece na ACG. Trata‐se de uma doente com atingimento em vários leitos vasculares,
nomeadamente na aorta, coração ou cérebro. O corticoide aparece como um fármaco capaz de melhorar os sintomas
e o prognóstico. Sendo uma doença rara e potencialmente grave, é necessário um elevado grau de suspeição para o
diagnóstico e apropriada orientação.
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A PREVALÊNCIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NUMA CONSULTA DE DIABETES
Tema: Hipertensão em populações especiais
Rita Grácio (1), Pedro Neves Tavares (1), Carla Falcão (1), Tatiana Pires (1), Mariana Coimbra (2), Diana Fernandes (1),
Alcina Ponte (1)
(Centro Hospitalar de Leiria ‐ Medicina I (1), Unidade de Saúde Familiar Santiago (2))
Objectivos: A hipertensão arterial (HTA) é uma das doenças que mais afecta a população no mundo inteiro, estando
associada a um elevado risco cardiovascular, cerebrovascular e de doença renal crónica. Na maioria das vezes
encontra‐se associada a outras factores de risco, tais como a Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o que contribui ainda
mais o aumento do risco cardiovascular destes doentes e consequentemente para uma elevada morbilidade e
mortalidade. O objectivo deste trabalho é caracterizar a população de doentes com DM2 seguidos numa consulta
hospitalar, tendo em conta a prevalência da HTA, o controlo tensional, os fármacos anti‐hipertensores mais
frequentemente utilizados, e algumas das complicações existentes.
Métodos: Estudo retrospectivo, com a revisão dos processos clínicos de doentes seguidos numa consulta de Diabetes
de um centro hospitalar, durante o ano de 2017.
Resultados: Do total dos 159 doentes seguidos na consulta de Diabetes, 106 (66,7%) eram também hipertensos. Estes
doentes apresentavam uma média de idades de 69,3 anos, sendo que 56,6% eram homens e 43,4% mulheres. A
maioria, 60,4%, apresentavam um perfil tensional controlado quando avaliado na consulta. Dos doentes com tensão
arterial (TA) controlada, apenas 35,9% estavam medicados com apenas um fármaco anti‐hipertensor. Os fármacos
mais utilizados foram, em primeiro lugar, os inibidores do eixo renina‐angiotensina‐aldosterona (89,6%), seguindo‐se
os diuréticos (69,8%), os bloqueadores dos canais de cálcio (43,4%), e os bloqueadores dos receptores beta‐
adrenérgicos (28,3%). Relativamente às complicações, 52,8% dos doentes apresentava complicações microvasculares,
nomeadamente nefropatia (43,4%) e retinopatia (26,4%).
Conclusões: Como esperado, a grande maioria de doentes com DM2 apresentava também HTA. Apesar da maioria
apresentar valores tensionais controlados, há uma porção de doentes em que ainda é possível melhorar o tratamento
e reforçar a importância das medidas modificadoras de estilos de vida.
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QUANDO NEM TUDO O QUE PARECE É – UM CASO DE MIOCARDITE VIRAL
Tema: Coração & Vasos
Sofia Piarali Remtula, Tiago de Castelar Gonçalves, Ricardo Garcia Silva
(USF Conde de Oeiras ‐ ACES Lisboa Ocidental e Oeiras)
Enquadramento: Em Portugal, a patologia do foro cardiovascular (CV) constitui uma das principais causas associadas
a morbi‐mortalidade sendo o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) uma das entidades mais comuns. No entanto, as
manifestações clínicas do EAM são muito variadas devendo‐se manter um elevado grau de suspeição clínica para as
várias entidades contempladas no diagnóstico diferencial.
Descrição do caso: Apresenta‐se o caso de um doente de 43 anos, com antecedentes pessoais de dislipidémia e asma
medicado para o efeito, fumador de cerca de 25 Unidades Maço Ano (UMA) que recorre ao Serviço de Urgência (SU)
por uma dor pré‐cordial constritiva com irradiação a ambos os membros superiores e sudorese associada com cerca
de 7 horas de evolução e que teria sido desencadeada após refeição copiosa. Sem outros sintomas associados. À
observação encontrava‐se orientado nas três vertentes, ansioso mas colaborante, eupneico, com discreta palidez
cutânea, hidratado, normotenso e apirético, sem outras alterações objectiváveis. Foi pedido electrocardiograma (ECG)
e avaliação analítica com enzimas cardíacas que revelaram ECG com supra‐ST nas derivações inferiores e elevação das
enzimas cardíacas com Troponina I 9100 ng/L, Mioglobina sérica 129 ng/L, CK Total 532 U/L, CK MB 72 U/L e PCR 3,2
mg/L. Perante o acima referido o doente foi transferido para realização de coronariografia e ecocardiograma trans‐
torácico que revelaram “ligeira hipocinésia da parede inferior mas sem doença coronária obstrutiva”, tendo‐se
admitido quadro de Miocardite Viral a esclarecer pelo qual o doente foi internado. Já no internamento realizou
ressonância magnética (RM) cardíaca que confirmou o diagnóstico e verificou‐se uma melhoria do quadro clínico com
uma diminuição dos valores analíticos das enzimas cardíacas e serologias positivas para Coxsackie vírus B.
Discussão: A miocardite é uma doença inflamatória do músculo cardíaco que pode ser causada por condições
infecciosas ou não infecciosas e que, quando não reconhecida e tratada precocemente pode levar a um quadro de
Insuficiência Cardíaca (IC) ou mesmo à morte do doente. A etiologia viral é uma das causas mais frequentes de
miocardite pelo que deve ser considerada no diagnóstico etiológico. O Coxsackie vírus B é um dos vírus que pode
causar miocardite viral, embora os mecanismos exactos que induzem lesão miocitária permanecem ainda por explicar.
Clinicamente, as suas manifestações podem ser muito heterogéneas e pouco específicas, mimetizando outras doenças
cardíacas como EAM e pericardite, podendo levar ao seu sub‐diagnóstico. Deve ser equacionada em doentes com ou
sem sintomas e sinais do foro cardiovascular que se apresentem com aumento analítico das enzimas cardíacas,
alterações no ECG sugestivas de lesão miocárdica e/ou de função sistólica ventricular anormal, particularmente
quando estas manifestações são inexplicáveis ou de novo. O diagnóstico é baseado na clínica e em exames
complementares de diagnóstico não invasivos como a RM cardíaca, embora a biópsia endomiocárdica tenha um papel
importante em situações específicas. O tratamento com agentes imunossupressores e anti‐virais parece ter algum
benefício embora ainda não existam dados suficientes na literatura que permitam perceber a sua eficácia, pelo que
actualmente se direcciona o tratamento para os sintomas do doente.
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PAPEL DA MONITORIZAÇÃO AMBULATÓRIA DA PRESSÃO ARTERIAL NA CONSULTA DE HIPERTENSÃO: PERFIL
DIPPER VS. NÃO‐DIPPER E CORRELAÇÃO COM CO‐MORBILIDADES, LESÃO DE ÓRGÃO ALVO E DOENÇA VASCULAR
ESTABELECIDA
Tema: Epidemiologia
Rita Passos Coelho, Vanessa Leite, Francisca Abecasis, Catarina Bekerman, Pedro Beirão, Vitória Cunha
(Hospital Garcia de Orta, Serviço de Medicina Interna)
Objectivos: Atendendo ao destaque atribuído à auto‐medição da pressão arterial no domicílio (AMPA) nas guidelines
de 2018 da Sociedade Europeia de Hipertensão, insurge‐se a necessidade de salientar a informação adicional fornecida
pela monitorização ambulatória da pressão arterial nas 24 horas (MAPA), nomeadamente no que respeita à
classificação dos doentes como dipper ou não‐dipper, e à correlação com as co‐morbilidades, lesão de orgão alvo
(LOA) e doença vascular estabelecida.
Métodos: Estudo retrospectivo e com recurso aos processos clínicos elecrónicos dos doentes seguidos em consulta
hospitalar de Hipertensão, que realizaram MAPA entre o ano de 2012 e 2018.
Resultados: Do universo de 590 doentes inscritos na consulta de Hipertensão neste período, seleccionaram‐se 230
(39%) com registo de MAPA no intervalo temporal definido. Da amostra seleccionada 61.3% dos doentes eram
mulheres, a média de idades foi de 59 anos (idade mínima de 20 anos e idade máxima de 90 anos) e 76.1% tinham
excesso de peso. Relativamente a co‐morbilidades, avaliou‐se a presença de diabetes mellitus (26.1%), síndrome de
apneia obstrutiva do sono (SAOS) (8.3%) e infecção pelo VIH (3.0%). Apresentavam LOA à data da colheita dos dados
132 doentes (57.4% do total, estando presente hipertrofia ventricular esquerda em 39.6%, microalbuminúria em
30.4% e deteorização da função renal em 22.2%), enquanto que em 121 doentes existia já doença estabelecida (52.6%
do total, verificando‐se doença cardiovascular em 18.3%, doença cerebrovascular em 13.5% e doença renal crónica
em 20.9%). No que respeita ao perfil circadiano da pressão arterial, 41.3% dos doentes classificaram‐se como dipper
e 26.1% como não‐dipper. Dentro do grupo dos doentes dipper, observou‐se uma taxa de incidência de diabetes
mellitus de 12.3%, de SAOS de 2.0% e de infecção pelo VIH de 1.3%, identificando‐se lesão de órgão alvo em 31.6%
dos doentes, e doença vascular estabelecida em 25.8%. Dentro do grupo dos doentes não‐dipper, observou‐se uma
taxa de incidência de diabetes mellitus de 12.3%, de SAOS de 2.6% e de infecção pelo VIH de 1.3%, identificando‐se
lesão de órgão alvo em 25.2% dos doentes, e doença vascular estabelecida em 20.6%.
Conclusões: A MAPA mantém‐se uma ferramenta útil de monitorização da pressão arterial, estratificação e ajuste
terapêutico, fornecendo informação suplementar não disponível por outras técnicas, tal como a classificação dipper
vs. não‐dipper, amplamente reconhecida como tendo impacto para o risco cardiovascular. No presente estudo, e
considerando a limitação imposta pelo registo deficiente dos resultados da MAPA (informatizados apenas a partir de
2018), não foi possível confirmar o impacto negativo do perfil não‐dipper (onde inclusivamente se registou uma taxa
inferior de LOA e de doença vascular estabelecida), tendo‐se associado uma maior incidência de SAOS, mas sem
significância estatística.

78

COMUNICAÇÕES ORAIS 7 | ORAL COMMUNICATIONS 7
Domingo, 10 Fev | Sunday, Feb 10

Sala 3
08:00 – 09:00

Moderadores | Chairpersons: Rasiklal Ranchhod, Manuel Viana
ID RESUMO: 74
ID CONGRESSO: CO‐7‐5
CARACTERIZAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO DE DIABÉTICOS COM MUITO ALTO RISCO DE EVENTOS
CARDIOVASCULARES SEGUIDOS NUMA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR
Tema: Risco Cardiovascular
Mariana Coimbra (1), Pedro Neves Tavares (2), Bruno Pereira Carreira (1), Rita Lizardo Grácio (2), David Tonelo (1),
Ana Carla Bernardes (1), Nadina Sousa (1)
(USF Santiago (1), Centro Hospitalar de Leiria (2))
Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica de elevada prevalência a nível mundial, sendo estimado,
de acordo com o Plano Nacional para a Diabetes, que esteja presente em aproximadamente 13.3% da população
portuguesa. Trata‐se de uma doença complexa que afeta múltiplos sistemas, necessitando de apoio médico contínuo
e transversal. A DM está frequentemente associada a outros fatores de risco cardiovasculares, como é o caso da
hipertensão arterial, a dislipidemia e o tabagismo, sendo estes doentes classificados como de muito alto risco para
eventos cardiovasculares.
Objetivos: Caracterizar a população de doentes com DM classificados como de muito alto risco, seguidos numa
Unidade de Saúde Familiar (USF), em termos de controlo da dislipidemia e presença de outros fatores de risco
cardiovascular e complicações.
Métodos: Estudo transversal, observacional e descritivo, não interventivo, onde foram avaliados os processos clínicos
de todos os doentes seguidos numa USF com o diagnóstico de DM e classificados como de muito alto risco (definido
pela presença de DM e outro fator de risco cardiovascular (dislipidemia, hipertensão arterial ou tabagismo)). Após
colheita de dados, estes foram codificados para posterior análise utilizando IBM SPSS Statistics V23®.
Resultados: Foram avaliados 420 doentes que apresentavam uma idade média de 68 anos (mín. 26 e máx. 93), com
um predomínio do sexo masculino (50.2%; n=211). Em termos de outros fatores de risco cardiovascular 91.9% (n=386)
tinha o diagnóstico de dislipidemia, 76.9% (n=323) HTA, 39.8% (n=167) obesidade e 13.8% (n=58) tabagismo. Os
doentes avaliados apresentavam um valor médio de colesterol total de 168 mg/dL (mín. 77 mg/dL e máx. 328 mg/dL)
de colesterol HDL de 45mg/dL (min. 18 mg/dL e max 45 mg/dL) e de colesterol LDL de 94 mg/dL (min. 25 mg/dL e max.
242 mg/dL). Apenas 20% (n=84) apresentavam LDL dentro dos valores objetivo (LDL inferior a 70 mg/dL). Quando
avaliados os doentes com valores de LDL fora do objetivo verificou‐se que a grande maioria dos doentes (66.5%;
n=214) se encontrava medicado com uma estatina de moderada potência (conforme classificação da American College
of Cardiology) e 13% (n=42) dos doentes não estava medicado com qualquer fármaco dirigido à dislipidemia. Em
relação às complicações macrovasculares, 5.7% (n=24) dos doentes já tinha sofrido um acidente vascular cerebral e
3.1% (n=13) um enfarte agudo do miocárdio. Quanto a complicações microvasculares 6.4% (n=27) apresentavam
nefropatia e 5% (n=21) retinopatia.
Conclusão: Apesar da maioria das recomendações nacionais e internacionais para o tratamento da DM colocar ênfase
no controlo glicémico, nestes doentes o controlo de todos os fatores de risco cardiovascular é essencial e não deve
ser descurado. Os cuidados de saúde primários têm um papel crucial na medicina preventiva e por isso a caracterização
correta dos doentes, estratificação de risco e tratamento adequados, com definição de objetivos, são fundamentais
na abordagem holística necessária ao doente diabético.
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DISPLASIA FIBROMUSCULAR EM MULHER JOVEM COM AVC ISQUÉMICO
Tema: HTA Secundária
Rita Pereira, Catarina Pereira, Marta Barbedo, Vítor Paixão Dias
(Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho)
Introdução: A displasia fibromuscular (DFM) é uma doença vascular sistémica, idiopática, não inflamatória, não
aterosclerótica, que se caracteriza pelo possível desenvolvimento de estenoses, oclusão, aneurisma ou dissecção
arterial. Apesar de afectar virtualmente qualquer leito vascular, encontra‐se predominantemente descrita em artérias
renais e carótidas internas. Estudos observacionais recentes sugerem que ambas as entidades podem coexistir.
Este caso clinico visa relembrar a importância de colocar a displasia fibromuscular como possível causa etiológica de
HTA em determinadas populações, especialmente indivíduos jovens, sem factores de risco cardiovasculares relevantes
e com lesão de órgão alvo.
Caso clínico: Mulher de 38 anos, com diagnóstico de HTA desde os 30 anos, sem estudo prévio de causas secundárias
de HTA e medicada com antagonista dos receptores de angiotensina (ARA) + antagonista de canais de cálcio (BCC),
não fumadora. Encaminhada para a Consulta de HTA e risco vascular após internamento na Unidade de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) por AVC lacunar protuberancial, com angio‐ RM Crânio‐Encefálica a evidenciar ´´área de
isquemia protuberancial aguda, com diversas áreas de isquemia protuberanciais antigas, focos de hipersinal dispersos
na substância branca dos hemisférios cerebrais com possível origem microvascular e eco de gradiente com focos de
hipossinal; alongamento das artérias carótidas internas´´. Na 1ª consulta Tensão Arterial (TA) sistólica ~ 130 mmHg
sob BCC e inibidor da enzima de conversão da angiotensina. Do estudo de causas secundárias de HTA salienta‐se:
hipoplasia do rim esquerdo em ecografia renal; achados sugestivos de estenose bilateral das artérias renais no doppler
renal; angio‐RM com evidência de estenose das artérias renais em particular da esquerda sugestiva de fibrodisplasia.
Medicada com BCC e beta‐bloqueador com TA sistólica ~ 120 mmHg, analiticamente pCr de 0,74mg/dL. Após discussão
com Equipa Multidisciplinar, incluindo Cirurgia Vascular, decidido manter tratamento exclusivamente conservador,
uma vez que se mantem com um perfil tensional estável e adequado e sem compromisso da função renal.
Conclusão: Neste caso em concreto a HTA renovascular não controlada apresenta‐se como principal factor etiológico
para as lesões microvasculares detectadas na RMN CE. Contudo, coloca‐se também a hipótese de haver envolvimento
carotídeo, não sendo evidentes a este nível estenoses ou aneurismas susceptíveis de tratamento dirigido.
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PREVALÊNCIA E CONTROLO DA DOENÇA CARDIOVASCULAR NA REGIÃO NORTE DE PORTUGAL
Tema: Epidemiologia
Tiago Taveira‐Gomes (1), Mário Espiga de Macedo2 (2), Maria Espirito Santo2 (3), Pedro Marques da Silva (4),
Rui Cruz Ferreira (5)
(USF Covelo, ACES Porto Oriental, ARS Norte; AI4Health CINTESIS; Programa Nacional para as Doenças
CérebroCardiovasculares da DGS (1), Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (2), ULS
Matosinhos (3), Núcleo de Investigação Arterial, Medicina 4, Hospital Santa Marta (4), Serviço de Cardiologia,
Hospital Santa Marta; Programa Nacional para as Doenças CérebroCardiovasculares da DGS (5))
Introdução: A doença cardiovascular permanece a principal causa de morbimortalidade em Portugal. Nos últimos anos
assiste‐se à melhoria do acesso e qualidade dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), tendo como um dos pilares
centrais o controlo da doença cardiovascular. Torna‐se por essa razão da maior relevância avaliar a prevalência e grau
de controlo da patologia cardiovascular à luz da evidência científica e das orientações mais recentes.
Métodos: Análise retrospetiva da base de dados dos CSP da ARS Norte entre Junho de 2008 e Junho de 2018, com
cerca de 3 milhões de utentes com idade superior a 18 anos. Foram calculadas as prevalências de hipertensão arterial
(HTA), dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) com base dos registos biométricos, análises clínicas e prescrições
medicamentosas registadas. O controlo da HTA, dislipidemia e DM2 foi calculado de acordo com as recomendações
da Sociedade Europeia de Cardiologia.
Resultados: A prevalência de HTA foi de 31.2% a Junho de 2018, sem diferenças significativas entre sexos e mais
elevada no meio rural (45%). O controlo da HTA verifica‐se em cerca de 52.1% dos doentes, sendo maior no sexo
feminino e inferior no meio rural (39%). A prevalência de DM2 é de 7.6% sendo mais prevalente nos homens e seguindo
a mesma distribuição geográfica que a HTA. O controlo da DM2 verifica‐se em cerca de 50% dos utentes, melhorando
com a idade e sendo pior no interior da região norte. A prevalência de dislipidemia é de 31.9% sendo mais elevada no
sexo masculino e no interior da região norte. O controlo nos doentes de risco cardiovascular baixo ou médio risco é
de 23.5%, nos doentes de risco alto é de 14.1% e nos doentes de risco muito alto é de 7.1%.
Conclusão: Os resultados demonstram a elevada carga de doença cardiovascular, motivada por objectivos de
tratamento dos diferentes fatores de risco não optimizados e apresentam uma grande oportunidade de melhoria do
grau de controlo, em particular da dislipidemia nos doentes de alto risco cardiovascular.
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CARATERIZAÇÃO RETROSPETIVA DOS UTENTES COM EVENTOS CEREBROCARDIOVASCULARES DE UMA UNIDADE
DE SAÚDE FAMILIAR
Tema: Risco Cardiovascular
Cláudia de Oliveira Pinho, Bruna Filipa Gonçalves Tavares, Rosa Maria de Pinho, Susana Maria Barge Catarino
(USF Vale do Vouga)
Introdução: As doenças cérebro‐cardiovasculares (CCV) são, em Portugal, a principal causa de morte, incapacidade,
sofrimento e uso de recursos económicos, Pelo que se recomenda o controlo intensivo dos fatores de risco.
O sistema de estimativa de risco cardiovascular (CV) europeu – Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE®), prediz
o risco de eventos CV fatais a 10 anos. A Direção Geral de Saúde recomenda o seu uso e encontra‐se no sistema de
registo da consulta SClínico® nos cuidados de saúde primários. A escala de risco de Framingham® avalia a mortalidade
e morbilidade por doença coronária constituindo uma alternativa ao anterior.
Objetivos: Caracterização retrospetiva dos utentes de uma unidade de saúde familiar (USF) com eventos CCV ocorridos
entre 2015 e 2018, 5 anos antes do evento, em termos de demografia, dados antropométricos, fatores de risco CV,
avaliação do RCV através do SCORE® e do Framingham® e terapêutica instituída.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo descritivo, realizado numa população constituída por utentes inscritos e
frequentadores de uma USF, com idades compreendidas entre 45 e 70 anos, que tiveram o primeiro evento cérebro‐
cardiovascular entre 2015 e 2018. Incluíram‐se os utentes com registo de eventos CCV codificados, segundo a ICPC‐
2®, com K75 – Enfarte Agudo do Miocárdio; K74 – Doença Isquémica com angina; K76 – Doença Isquémica sem angina
com codificação de K75 prévio; K89 – Isquémia Cerebral Transitória; K90 – Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou K91 –
Doença Vascular Cerebral com codificação de K90 prévia. Excluíram‐se os não frequentadores da USF 5anos antes do
evento; evento CCV prévio aos anos avaliados (2015 a 2018); presença de comorbilidades que aumentam o risco
cardiovascular que não as variáveis incluídas no estudo. Colheita de dados efetuada através da consulta dos programas
MIM@UF®, SClínico®, PEM®, RSE® e registados numa base de dados anonimizada em Excel®. Foram ainda analisadas
as frequências relativas e absolutas das variáveis categóricas.
Resultados: Incluídos 55 utentes, com mediana de idades de 60 anos e 60% (n=33) do género masculino. Eram
portugueses 94.5%, cerca de dois terços (n=36) tinham menos de 9 anos de escolaridade, 30.9% apresentava à data
do evento isenção por insuficiência económica. Verificou‐se 36.4% utentes com AVC, 7.3% AIT, 56.4% EAM, com
prevalência superior nos homens. Do risco cardiovascular SCORE®, obteve‐se alto risco e muito alto risco em 8 e 10
utentes, respetivamente (32.7% do total); e da escala de Framingham® verificou‐se alto risco em 23 utentes (41.8%).
Cinco anos antes do evento CCV, 80% tinha dislipidemia, 41.8% eram hipertensos, 29.1% fumadores ativos, 23.6% com
IMC ≥ 30kg/m2, 18.2% eram diabéticos, 18.2% tinham registo de consumo etílico elevado. Em todos estes, houve uma
prevalência superior no género masculino. Excluindo a idade, 34.5% dos utentes tinham registados pelo menos de 3
fatores de risco. Todos os diabéticos encontravam‐se medicados, a maioria com metformina isolada. Dos hipertensos,
o fármaco mais utilizado foi o IECA, em monoterapia e em associação. Dezoito utentes efetuavam terapêutica
hipolipemiante.
Discussão: A ausência de registos foi a principal causa do baixo número de utentes analisados. A existência de estudos
retrospetivos a eventos CCV é escassa. Dos utentes categorizados como de alto e muito alto risco pelo SCORE e alto
risco pela escala de Framingham, 77.8% e 69.6% respetivamente, tinham pelo menos 3 fatores de risco. O valor obtido
nas escalas devem ser alvo de ponderação pelo médico, considerando aspetos que não são tidos em conta nas escalas:
não prevê a totalidade dos eventos (exclui os não fatais); não analisa interações entre os FRCV nem o impacto do
controlo da diabetes, baseia‐se numa única medição dos fatores de risco e não nos valores habituais. Seria importante
num estudo posterior, avaliar o RCV anualmente, durante os 5 anos que antecederam o evento.
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IMPACTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO
Tema: Cérebro
Inês Cunha (1), César Matos (1), Sara Machado (1), Ana Pinto (2), Margarida Agudo (1), António Assunção (3),
Joana Andrade (1), Rui Marques (1), Vera Romão (1), Ana Gomes (1)
(Centro Hospitalar Tondela Viseu (1), USF Lusitana (2), USF Viriato (3))
Objetivos: Analisar a prevalência de hipertensão arterial (HTA) em doentes internados por acidente vascular cerebral
(AVC) hemorrágico, as características demográficas desta população e o impacto da HTA na mortalidade aos 30 dias.
Métodos: Foi realizada uma análise retrospetiva dos doentes internados com AVC hemorrágico numa unidade de AVC
de um hospital português, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, recorrendo a registos do SClinico. A análise
estatística foi realizada com recurso ao programa SPSS®.
Resultados: A amostra foi constituída por 89 doentes, com idade média de 72.81 ± 12.81 anos, 39.3% do sexo
feminino. 60.7% tinham antecedente de hipertensão arterial, dos quais 81.5% estavam medicados com terapêutica
anti‐hipertensora. A média de idades foi semelhante no grupo com e sem HTA (72.87 vs 72.71 anos, p=0.950). Dos
doentes com HTA, 42.6% eram mulheres e 34.3% eram deste género no grupo dos não hipertensos (p=0.433).
Em média, à entrada no serviço de urgência (SU) a pressão arterial sistólica (PAS) foi de 170 mmHg e a diastólica (PAD)
de 91 mmHg. 79.8% dos doentes apresentavam neste momento PAS ≥ 140 mmHg e 51.7% PAD ≥ 90 mmHg. Quando
comparado com os doentes internados neste ano com AVC isquémico (n=322), o valor médio de PAS e PAD à entrada
no SU foi significativamente superior no grupo com AVC de natureza hemorrágica (respetivamente: 154 vs 170 mmHg,
p=0.000 e 85 vs 91 mmHg, p=0.003), embora a prevalência de HTA previamente diagnosticada não fosse
significativamente superior (55.6% dos doentes com AVC isquémico eram também hipertensos, p=0.392).
Nos doentes com AVC hemorrágico, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem
antecedente de HTA quanto à mortalidade aos 30 dias (16.7% vs 20.0%, p=0.689). A PAS à entrada no SU foi apenas
ligeiramente superior no grupo dos doentes que faleceram no 1º mês em comparação com os sobreviventes (171 vs
169 mmHg, p=0.819), já a PAD foi em média inferior, mas também sem atingir significância estatística (85 vs 92 mmHg,
p=0.163).
Conclusão: A HTA revelou‐se altamente prevalente nos doentes internados com AVC hemorrágico, com mais de
metade dos doentes com diagnóstico de HTA prévio ao evento. Apesar de grande parte destes se encontrar medicado
com fármacos anti‐hipertensores, à entrada no SU a maioria tinha valores de pressão arterial não controlados e em
média superiores aos doentes com AVC isquémico. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os
doentes hipertensos e não hipertensos quanto ao perfil de idade e género. O diagnóstico prévio de HTA não
apresentou impacto estatisticamente significativo na mortalidade dos doentes com AVC hemorrágico, pelo menos a
curto prazo (30 dias), mas mais estudos são necessários, nomeadamente quanto ao impacto na mortalidade a longo
prazo e na repetição de eventos. A HTA constitui um fator de risco importante para o AVC hemorrágico, uma entidade
que continua a ser associada a elevada morbilidade e mortalidade e com escassas ofertas terapêuticas quando
comparada com o AVC isquémico, no qual as técnicas de trombólise e trombectomia se continuam a desenvolver.
Assim, no AVC hemorrágico é essencial manter elevados padrões de exigência no tratamento em contínuo da HTA.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL RENITENTE: PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA?
Tema: Risco Cardiovascular
Filipe Vieira Mendes, Ana Isabel Patrício
(Centro de Saúde do Bom Jesus)
Enquadramento: O caso clínico que os autores apresentam é de uma hipertensão arterial resistente, num doente de
74 anos do sexo masculino, com consequentes complicações macrovasculares e microvasculares sistémicas. Os
antecedentes pessoais de relevo apresentados são gota, stress pós traumático, Vitíligo, abuso de tabaco (90
unidades/maço/ano) e um aneurisma da artéria ilíaca comum esquerda (com seguimento na cirurgia vascular). A
medicação habitual previa era é o Alopurinol 300mg, Mexazolam 1mg em SOS, Bisoprolol 5mg à noite, e o Perindopril
10mg + Amlodipina 5mg.
Descrição do Caso Clínico: O utente M.A.T., de 74 anos do sexo masculino, reformado (há 9 anos ‐ canalizador),
fumador, independente para as A.V.D. e com antecedentes pessoais de gota, stress pós traumático, aneurisma da
artéria ilíaca comum esquerda, glaucoma e Vítiligo, é seguido no seu Médico de Família por hipertensão arterial,
hiperuricemia e stress pós traumático. No dia 22 de Setembro 2017 dirigiu‐se à urgência do hospital com queixas de
tonturas em repouso e durante a marcha, de início súbito. Ao exame objetivo apresentava TA:171/121 mmHg e FC 67
bpm. Foi medicado com Captopril 25mg, com melhoria do perfil tensional, e orientado para reavaliação pelo Médico
de Família e consulta de hipertensão na Medicina Interna. Na consulta de Medicina Familiar, a 19 de Novembro de
2018, apresentava persistência das queixas com perfil tensional continuamente elevado associado a escotomas do
olho direito. Foi realizado um ajuste terapêutico anti‐hipertensivo, pedido um M.A.P.A. de 24h e orientado para uma
consulta de Oftalmologia. Na consulta de Oftalmologia, a 22 de Fevereiro 2018, foi avaliado e identificado patologia
da retina. Foi diagnosticado com coroidopatia hipertensiva do olho direito. Manteve seguimento na oftalmologia com
recomendações de controlo do perfil tensional e dos fatores de risco. Na consulta de Medicina Interna, a 25 de Julho
2018, estava assintomático com um perfil tensional de 168/90 mmHg. Após avaliação do M.A.P.A foi pedido T.C. do
abdómen. A T.C. abdominal permitiu identificar hiperplasia das glândulas supra‐renais, mais marcada à esquerda. O
achado imagiológico permitiu estudo endocrinológico com doseamento das catecolaminas plasmáticas e urinárias
(catecolaminas plasmáticas elevadas e catecolaminas urinárias normais). Na cirurgia vascular, durante o ano 2018,
manteve seguimento com vigilância clínica e imagiológica do aneurisma da artéria ilíaca comum esquerda. O doente
até à presente data mantém consulta de cirurgia vascular por aneurisma fusiforme da artéria ilíaca esquerda comum,
com um trombo mural circunferencial e um lúmen permeável de 28mm. Na consulta de patologia da retina mantem
seguimento por coroidopatia hipertensiva e micro‐ aneurismas retinianos do olho direito. O estudo e a orientação da
hipertensão arterial, e das suas complicações, foram iniciados na consulta de MGF a 19 de Outubro 2017, e segue‐se
até à presente data com um achado imagiológico recente de hiperplasia das supra‐renais com estudo endocrinológico
associado.
Discussão: A hipertensão arterial primária ou secundária é um fator de risco major e independente para o
desenvolvimento de complicações microvasculares ou macrovaculares, nomeadamente o acidente vascular cerebral,
o enfarte agudo do miocárdio, doença vascular periférica e a nefrosclerose. A hipertensão arterial de causa secundária
no adulto pode ser organizada em diversos grupos etiológicos. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é a etiologia
que mais frequentemente contribui para as formas de hipertensão arterial secundária, seguido das hipertensões
arteriais de causa renal. Nas formas menos frequentes, do tipo endocrinológicas, um screening analítico e urinário
específico associado a exames complementares de diagnóstico imagiológicos (TC/RM abdominal) poderão confirmar
o diagnóstico.
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UM CASO DE HIPOCALIEMIA
Tema: HTA Secundária
Priscila Melo, Teresa Martinho
(Hospital Distrital Caldas da Rainha)
Introdução: As síndromes paraneoplásicas são conjuntos de sinais e sintomas que não podem ser diretamente
atribuídos aos efeitos físicos do tumor primário ou metastizado. O aparecimento do quadro clinico pode ser síncrono
ao do tumor, preceder ou suceder o diagnóstico do mesmo. O tratamento do tumor geralmente leva á resolução do
síndrome paraneoplásico.
Caso Clínico: Homem de 68 anos, leucodérmico, recorre ao SU por quadro de edemas dos membros inferiores, com 2
semanas de evolução associado a cansaço fácil. De antecedentes pessoais relevantes: HTA e EAM em 2014, tendo feito
angioplastia com colocação de stend. Medicado com bisoprolol 2,5 mg e ramipril 2,5 mg. No exame objectivo à entrada
encontrava‐se: vígil, orientado nas três esferas, TA:169/84mmHg e FC:40bpm, Auscultação cardiopulmonar: sem
alterações, Abdomem: sem alterações e com edemas dos membros inferiores godet+++/++++ bilateralmente. Foi
internado com o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada. Nos exames complementares de diagnóstico
efectuados á entrada no Serviço de Urgência de realçar: hipocaliemia de 2.6 e alcalose metabólica, BNP: 266. ECG:
Bradicardia sinusal sem outras alterações e Ecocardiograma: Dilatação biauricular, VE não dilatado , sem alterações
da contractilidade e com boa função sistólica. Dado os valores tensionais elevados e a hipocaliémia (de dificil
corrreção) foi pedido estudo para despiste de HTA 2ª do qual se salienta acentuada elevação da ACTH e do cortisol. A
ecografia renal e das supra renais mostrou dilatação pielocalicial bilateral e supra renais sem alterações. Para melhor
esclarecimento foi pedido TAC toraco‐abdomino‐pélvico descrevendo: “Glândula prostática com dimensões
aumentadas (…) assumindo características suspeitas de lesão tumoral primitiva. Adenopatias lomboarticas. (…) Fígado
com múltiplas formações nodulares atribuíveis a depósitos secundários e diverticulose do colon descendente e
sigmoide.” Pedida biópsia prostática confirmou‐se um adenocarcinoma da próstata. A cintigrafia óssea mostrou três
lesões metastáticas e a TAC tórax micro‐nódulos pulmonares à direita. RMN CE: hipófise sem alterações.
Discussão: Admitimos como provável síndrome de secreção ectópica da ACTH/ sindrome de secreção ectópica de CRF
associado a adenocarcinoma da próstata com metastização hepática, pulmonar e óssea. O carcinoma da próstata está
mais frequentemente associado á produção ectópica de CRF do que á produção ectópica de ACTH. Neste caso não foi
possível fazer o doseamento do CRF porque a situação clinica do doente agravou‐se rápidamente acabando por falecer
em choque séptico secundário a quadro de abdomem agudo por rotura de divertículo do sigmoide.
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HIPERTENSÃO VS. HIPOTENSÃO
Tema: Terapêutica
Clara Machado‐Silva, Luís Nogueira‐Silva, Pedro Marques, Sofia Tavares, Maria João Lume, Diana Ferrão,
Maria João Lima
(Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar e Universitário S. João, Porto, Portugal)
Introdução: A gestão da terapêutica nos doentes idosos sempre foi uma preocupação dos clínicos. Com o avançar da
idade e da fragilidade, é necessário prestar atenção às múltiplas comorbilidades e às interacções medicamentosas.
Caso Clínico: Mulher de 82 anos, com história de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial conhecida
desde 2010, glaucoma. Enviada à Consulta de Hipertensão Arterial em 2015 por hipertensão medicada com 3 fármacos
e não controlada, sem lesão de órgão mediada por hipertensão conhecida. A história clínica e o exame objectivo não
mostravam indícios de hipertensão secundária. Os exames complementares confirmaram dislipidemia e ausência de
lesão de órgão mediada por hipertensão. Estimou‐se um consumo médio de sal em 9 gramas/dia. A doente realizou
em ambulatório tomografia computorizada que mostrou um nódulo na suprarrenal esquerda, pelo que foi realizada
cintigrafia com metaiodobenzilguanidina(MIBG)‐I‐23, que revelou foco de hipercaptação do radiofármaco na
suprarrenal esquerda. No entanto, a ressonância magnética não foi conclusiva e vários doseamentos de catecolaminas
e metanefrinas foram normais. Assim, manteve‐se vigilância, medicada com perindopril 4mg, lercanidipina 10mg e
indapamida 1,5mg até à realização da medição ambulatória da pressão arterial (MAPA). Este mostrou, juntamente
com os registos de automedição da pressão arterial (AMPA), perfil tensional muito variável, com pressão arterial
sistólica entre os 64 aos 181 mmHg, por vezes com hipotensão sintomática. Foi decidido suspender a terapêutica
antihipertensora (mantendo a restante medicação) e internar a doente para estudo de possível feocromocitoma e/ou
de episódios de hipotensão. Durante o internamento, manteve a variação da pressão arterial observada previamente,
com predomínio de hipotensão no fim da manhã e após o jantar. O ecodoppler dos vasos do pescoço não revelou
estenoses significativas e o teste de tilt não mostrou alterações sugestivas de disautonomia. Foi realizado novamente
o doseamento seriado de catecolaminas, metanefrinas e ácido vanilmandélico na urina e de metanefrinas séricas, que
foram normais. A doente teve alta sem antihipertensores, mantendo‐se registos de AMPA várias vezes ao dia.
Em ambulatório, confirmou‐se um padrão de hipotensão ao fim da manhã e após o jantar, que se correlacionou com
a administração do timolol tópico (para o glaucoma) ao pequeno almoço e ao jantar. Como prova terapêutica, foi
suspenso o timolol e a doente não voltou a ter episódios de hipotensão, nem sintomas. Desde então está medicada
com latanoprost. Manteve hipertensão de predomínio sistólico, o que levou à reintrodução de antihipertensores.
Neste momento está medicada com telmisartan 80mg e lercanidipina 10mg, com bom controlo tensional.
Discussão/Conclusão: O glaucoma é uma doença prevalente no idoso, sendo o timolol um dos fármacos mais eficazes
no seu tratamento. Apesar da sua administração tópica, até 80% da dose administrada pode passar pelo canal lacrimal
e ser absorvida pela mucosa nasal, entrando diretamente na circulação sistémica, sem inativação hepática. Apesar de
incomuns, estão descritas hipotensão, bradicardia, hipotensão ortostática, hipertensão e disfunção cardíaca como
efeitos laterais do timolol. No caso descrito, foi realizada uma extensa investigação diagnóstica (com custos pessoais
e financeiros associados) tendo sido desvalorizada a terapêutica oftálmica na revisão terapêutica.
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AVALIAÇÃO DO CONTROLO LIPÍDICO E RISCO CARDIOVASCULAR NUMA POPULAÇÃO DIABÉTICA ‐ PROTOCOLO DE
TRABALHO DE GARANTIA DE MELHORIA CONTÍNUA DE QUALIDADE
Tema: Risco Cardiovascular
Ana Carolina Ferreira Roque, Ana Silva, Ana Paula Cordeiro
(USF Fernando Namora)
Introdução: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morbilidade e mortalidade a nível mundial. As
relações causais entre os seus diversos elementos patogénicos com a doença aterosclerótica encerram, em si mesmo,
um certo grau de incerteza que, por definição, são de tipo probabilístico. Em Portugal, como na Europa, recomenda‐
se o sistema de estimativa de risco cardiovascular (RCV), denominado SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation),
que define que diabéticos tipo 1 ou 2 apresentam automaticamente risco cardiovascular global muito alto ou alto
risco. A dislipidemia, muito prevalente nos Cuidados de Saúde Primários em Portugal, deve ser um dos aspetos nos
quais a prevenção cardiovascular se deve focar. Nos doentes de muito alto risco CV o valor da lipoproteína de baixa
densidade (LDL) deve ser inferior a <70mg/dL ou ter uma redução igual ou superior a 50% se o LDL se situar entre 70‐
135 mg/dL; nos doentes com risco CV alto o objetivo é que o LDL tenha um valor <100mg/dL, ou exista uma redução
de pelo menos 50% se o LDL se situar entre 100‐200mg/dL.
Objetivos: Analisar os valores de LDL em doentes diabéticos, entre os 40 e 65 anos de idade, com RCV alto ou muito
alto, e a terapêutica antidislipidemica instituída.
Métodos: Estudo transversal, descritivo. Dimensão estudada: qualidade técnico‐científica. Fonte de dados: SClínico e
MIMUF@. Tipo de avaliação: interna, interpares, retrospetiva. Unidade de Estudo: população adulta de 40 a 65 anos,
diabética, da USF, com pelo menos uma consulta efetiva em 2018 (1ª avaliação) e em 2019 (2ª avaliação), codificados
na seção “A” do SOAP como Diabetes insulino‐dependente (T89) ou Diabetes não insulino‐dependente (T90). A análise
estatística será feita com Microsoft Excel® e SPSS®. Na primeira avaliação pretende‐se determinar o valor de LDL e
risco CV de cada doente diabético dentro dos critérios de inclusão; na segunda avaliação, verificar se foi atingido o
valor de LDL alvo, com base nos critérios do sistema SCORE, após a intervenção do tipo educacional e estrutural.
Discussão: A prevenção primária assume um papel imperativo nas doenças cardiovasculares, pois muitos dos fatores
de risco, como a dislipidemia, são modificáveis e, portanto, passíveis de serem corrigidos. A prevenção é custo‐efetiva
quer pela alteração dos estilos de vida quer pelo tratamento farmacológico e a intervenção médica deve ser rigorosa
na procura do cumprimento das recomendações mais atuais, assegurando ganhos em saúde para o doente.
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ‐ A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Tema: Outros
Mariana Marques Pinto, Isabel Rocha, Afonso Castelo Branco
(UCSP Penacova)
Introdução: Os eventos cardiocerebrovasculares são a primeira causa de morte a nível mundial e têm como causa
principal a hipertensão arterial (HTA). Este tipo de eventos, em 2015, representaram cerca de 31% do número total
de mortes e a HTA o maior fator de risco global de mortalidade. Estes números são preocupantes e levam‐nos à
crescente intensificação no estudo desta patologia e das possíveis terapêuticas, de forma a poder encontrar soluções
viáveis para o controlo da HTA e assim, dar mais anos de vida saudáveis aos nossos utentes. Em Portugal, estudos
recentes apontam para uma prevalência que tem vindo a aumentar apesar do nível de conhecimento sobre a doença
e as suas consequências na saúde também ter aumentado.
Objetivos: O objetivo do meu trabalho é alertar para a mais valia de uma comunicação esclarecedora onde se
respondem a todas as questões por parte do utente e onde há espaço para esclarecer todas as suas dúvidas.
Material e métodos: Utente de 59 anos, sexo masculino, família nuclear, com antecedentes de hipertensão arterial,
diabetes mellitus tipo 2, excesso de peso e dislipidémia. Em Abril de 2018 deu entrada no serviço de urgência por
acidente vascular cerebral (AVC) isquémico e foi posteriormente referenciado à consulta de cardiologia e medicina
física e reabiltação (MFR). Já no início de Novembro de 2018, na consulta de cardiologia, houve uma remodelação e
melhoria da terapêutica deste utente. No final de Novembro, o utente voltou ao centro de saúde para uma consulta
programada de saúde de adultos, onde após a medição da TA foi verificado um valor de TAs=180mmHg TAd=102mmHg
FC=85bpm. Após algumas questões, o utente referiu “lá no hospital mudaram a medicação, mas não aviei a receita
toda, não percebi o que era para tomar ou deixar de tomar”. Após uma remodelação na medicação e uma aprofundada
explicação sobre a mesma, a sua posologia e os sinais de alarme, o utente foi aconselhado a medir a TA no seu domicilio
e voltar dentro de duas semanas para novo controlo. Foi pedido ao utente para fazer um resumo das alterações que
foram feitas na sua medicação atual. A família também tem aqui um papel importante uma vez que os problemas do
utente passam a ser problemas da sua família.
Resultados e Conclusões: Como podemos concluir é de extrema importância a comunicação esclarecedora onde se
respondem a todas as questões por parte do utente e onde deve haver espaço para esclarecer todas as suas dúvidas
e também dos elementos da família que partilham com este utente o dia‐a‐dia. Como tivemos a oportunidade de
observar, por mais eficazes que sejam os fármacos de hoje em dia, uma falha na comunicação pode levar ao fracasso
dos mesmos e consequentemente à perda do benefício dos mesmos na saúde dos nossos utentes. A equipa
multidisciplincar também é uma grande vantagem, tanto numa boa interação entre cuidados saúde primários e
secundários, assim como na equipa médico‐enfermeiro. Só assim é possível fazer o máximo pela saúde dos nossos
utentes.
Palavras‐chave: hipertensão arterial, comunicação, equipa multidisciplinar, família
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