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Resumo : Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é, nos dias de hoje, considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública, afetando 2% da população mundial. É uma patologia que pode ser 
afetada por diversos moduladores genéticos, nomeadamente, os genes responsáveis pelo equilíbrio 
do metabolismo do ferro (Fe), como por exemplo, o gene HFE. Características bioquímicas do 
metabolismo do ferro são parâmetros também imprescindíveis para uma compreensão mais profunda 
no que toca ao desenvolvimento desta patologia, uma vez que este micronutriente intervém em 
inúmeros processos biológicos. 
Objetivo: Este estudo foi realizado com o intuito de estudar a contribuição da variação genética do 
gene HFE - polimorfismos C282Y (rs1800562) e H63D (rs1799945), e características bioquímicas (Fe 
sérico, Ferritina e a Saturação da Transferrina), na IC e na sua apresentação (Fração de Ejeção).  
Material e Métodos: O estudo realizado incluiu uma população de 160 insuficientes cardíacos (81 
homens e 79 mulheres), com uma mediana de 75 anos de idade (min=31 e máx=96) e 25,00 kg/m2 de 
IMC (min=17,80 e máx=47,30) e ainda 231 controlos (26 homens e 205 mulheres), com uma mediana 
de 58 anos de idade (min=22 e máx=79) e 28,27 kg/m2 de IMC (min=16,01 e máx=44,49). Dos 160 
indivíduos que padeciam de IC, 44 apresentavam fração de ejeção preservada e 109 apresentavam 
fração de ejeção reduzida. A análise polimórfica das variantes do gene HFE (C282Y e H63D) foi 
realizada através da técnica PCR-ARMS Multiplex. A análise estatística foi feita recorrendo ao 
software SPSS, versão 28.0, sendo considerado o nível de significância estatística de p≤0,05. 
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Resultados: Analisando cada polimorfismo isoladamente não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre doentes e controlos. No entanto, no que diz respeito aos 
parâmetros bioquímicos, foram encontradas diferenças significativas, nomeadamente no ferro sérico 
(p<0,001), estando os doentes associados a níveis mais baixos; e na ferritina (p=0,007), a níveis mais 
altos. Ao analisar a fração de ejeção podemos ressalvar o facto de terem sido encontradas diferenças 
para o polimorfismo H63D, sendo que, a presença do genótipo HH demonstrou ser um fator de risco 
para a fração de ejeção reduzida [OR (IC, 95) = 3,094 (1,232-7,771); p = 0,016]. Foram ainda 
encontradas diferenças significativas nos valores de ferritina (p=0,025), sendo encontrada uma 
associação entre valores mais baixos e a fração de ejeção reduzida. A totalidade dos valores da 
análise estatística sofreram ajustes para a idade, género e IMC. 
Conclusão: Com base nos resultados obtidos, é sugerido que o genótipo HH do polimorfismo H63D 
seja um fator de risco no que diz respeito à forma como esta patologia se apresenta. Sugere-se ainda 
que os parâmetros bioquímicos relacionados com o metabolismo do Fe tenham relevância na IC. 
Estudos desta magnitude permitem o aumento do conhecimento no que diz respeito à doença, de 
forma a serem aplicados tratamentos que promovam e previnam o bem-estar dos doentes. 
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Resumo : Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa que resulta da 
incapacidade de encher o ventrículo esquerdo de sangue e, desta forma, torna-se difícil para o 
coração assegurar as necessidades metabólicas exigidas pelo organismo. Esta síndrome é um dos 
maiores problemas de saúde pública e uma das principais causas de mortalidade, podendo ser 
amplificada pela patologia associada ao Sistema Nervoso.  
Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar a contribuição dos polimorfismos genéticos dos 
genes Factor Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF, rs6265), Recetor Neurotrófico Tirosina Cinase 
2 (NTRK2, rs2289656) e Fator de Crescimento Neural (NGF, rs6330) no desenvolvimento da IC.  
Material e métodos: Foi realizado um estudo caso-controlo para uma amostra de 261 indivíduos, dos 
quais 131 insuficientes cardíacos (66 mulheres e 65 homens) com Mediana de idades 77 anos (Min = 
31 anos e Max = 96 anos) e Mediana de IMC 25,00 Kg/m2 (Min = 17,80 Kg/m2 e Max = 47,30 Kg/m2) 
e 130 controlos (113 mulheres e 17 homens) com Mediana de idades 60,50 anos (Min = 44 anos e 
Max = 84 anos) e Mediana de IMC 29,09 Kg/m2 (Min = 14,19 Kg/m2 e Max = 47,30 Kg/m2) . As 
análises dos 3 polimorfismos foram realizadas através da técnica PCR Endpoint-Genotyping. Para 
todos os polimorfismos a análise estatística foi realizada recorrendo ao software IBM® SPSS® 
Statistics 28.0, com um nível de significância estatística estabelecido para p < 0,05.  
Resultados: Para o polimorfismo rs2289656 do gene NTRK2, verificou-se a existência de uma 
associação entre o genótipo GG e a insuficiência cardíaca [OR (IC, 95%) = 3,029 (1,053 – 8,718); p = 
0,040], tendo-se verificado que constitui um fator de risco para a doença. Também se verificou a 
existência da associação entre a presença do alelo A do gene NTRK2 e a IC [OR (IC, 95%) = 0,330 
(0,115 – 0,950); p = 0,040], sendo que este alelo constitui um fator de proteção para a doença. Em  
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relação aos polimorfismos dos genes BDNF e NGF, não se encontram diferenças estatisticamente 
significativas entre doentes e controlos. Estes resultados foram ajustados para a idade, IMC e para o 
género.  
Conclusão: Estes resultados mostram uma associação entre o gene NTRK2 e a IC, sugerindo que 
este gene poderá potenciar o desenvolvimento da IC. A identificação dos polimorfismos genéticos que 
possam, de alguma forma, influenciar o desenvolvimento e a gravidade da IC, poderão permitir que o 
seu diagnóstico seja mais rápido e, ainda a aplicação de metodologias para a prevenção da doença. 
Para além disso, os resultados deste estudo irão contribuir para definir um perfil genómico associado 
ao papel do Sistema Nervoso na IC. 
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Resumo : INTRODUÇÃO 
A estratégia de tratamento da HTA recomendada pela ESC/ESH combina medidas adequadas do 
estilo de vida e terapêutica farmacológica em doses otimizadas. Estão recomendadas 5 classes 
principais de anti-hipertensores para o tratamento de rotina: IECA, ARA II, BB, ACC e diuréticos, com 
base na eficácia comprovada para a redução da TA e na evidência de redução dos eventos 
cardiovasculares fatais e não fatais. Apesar da disponibilidade de fármacos efetivos, existe ainda uma 
percentagem considerável de hipertensos não controlados, por diversos fatores, nomeadamente pela 
inércia terapêutica, ou seja, dificuldade dos clínicos em titular o tratamento para doses mais elevadas 
ou em acrescentar outras classes de anti-hipertensores.  
 
OBJETIVOS 
Numa população hipertensa de alto risco cardiovascular (diabéticos) frequentadora da consulta de 
hipertensão em 2021, verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre o subgrupo 
com TA controlada relativamente ao subgrupo com TA não controlada, a nível de: 
1) Número de fármacos anti-hipertensores utilizados; 
2) Intensidade terapêutica;  
3) Classes farmacológicas anti-hipertensoras utilizadas. 
 
MÉTODOS 
Estudo observacional transversal com componente interna analítica. População-alvo: hipertensos 
diabéticos de uma lista de utentes. Amostra: censitária. Critérios de inclusão: terem assistido a uma 
consulta de HTA presencial em 2021. Critérios de exclusão: idade inferior a 18 anos, utentes não 
frequentadores da consulta de HTA em 2021, gravidez e aleitamento. Variáveis em estudo: TA em 
mmHg (controlada se TA<140/90mmHg), número de fármacos anti-hipertensores utilizados, dose 
diária definida (DDD) de cada anti-hipertensor, intensidade terapêutica (somatório das DDD de todos 
os fármacos anti-hipertensores utilizados); classe farmacológica anti-hipertensora (diuréticos, IECAs, 
ARA II, BB, ACC). Os dados relativos à primeira consulta de HTA de 2021 foram obtidos do SClinico®, 
registados em Excel®2013 e analisados no SPSS® v.23. Testes utilizados: não paramétricos para 
amostras independentes (Qui-quadrado ou teste t de Student), assumindo-se um nível de significância 
estatística de 0,05.  
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RESULTADOS 
Dos 92 hipertensos diabéticos da população-alvo, 86 frequentaram presencialmente pelo menos 1 
consulta de hipertensão ao longo de 2021, dos quais 41 (47,7%) apresentaram TA controlada e 45 
(52,3%) TA não controladas. No subgrupo com TA controlada, relativamente ao subgrupo com TA não 
controlada, foram utilizados em média mais fármacos anti-hipertensores (2,32 vs. 1,84; p=0,025) e a 
intensidade terapêutica foi superior (3,124 DDD vs 2,438 DDD; p=0,055). Comparando um subgrupo 
que utiliza determinada classe farmacológica anti-hipertensora com a restante amostra que não a 
utiliza, obtiveram-se as respetivas taxas de controlo tensional para os diuréticos (55,3% vs 38,5%; 
p=0,135), BB (52,0% vs 45,9%; p=0,641), IECAs (52,6% vs 43,8%; p=0,515), ARA II (45,9% vs 49,0%; 
p=0,830) e ACC (61,3% vs 40,0%; p=0,074).  
 
CONCLUSÕES 
Alguns estudos apontam que apenas metade dos hipertensos têm TA controladas, pelo que o controlo 
da TA constitui um desafio para o clínico. Os resultados deste estudo mostram que a utilização de um 
maior número de fármacos anti-hipertensores permite um controlo tensional significativamente 
superior. A intensificação da terapêutica anti-hipertensora e a combinação com ACC parecem 
melhorar o controlo da TA, com valores próximos da significância estatística, apesar das conclusões 
serem limitadas pela dimensão amostral reduzida. 
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Resumo : INTRODUÇÃO: Estima-se que a prevalência de hipertensão em Portugal, entre os 25 e os 
74 anos de idade, seja cerca de 36%. O hiperaldosterenonismo primário (HAP) é a causa mais 
frequente de hipertensão secundaria, prevendo-se que cerca de 10% dos hipertensos tenham como 
causa para a hipertensão o HAP. Esta patologia desencadeia hipertensão pela produção excessiva e 
autónoma de aldosterona que leva à diminuição da concentração de renina e consequentemente ao 
aumento do rácio aldosterona-renina (RAR). Há vários subtipos de HAP sendo o mais frequente a 
hiperplasia bilateral idiopática das supra-renais (HBISR) (60% dos casos), seguida do Síndrome Conn 
(35% dos casos). Esta patologia é mais prevalente nas mulheres, sobretudo entre a 3ª e a 5ª décadas 
de vida.  
 
OBJECTIVO: Apresentar o perfil da população submetida a rastreio de HAP num determinado Centro 
Hospitalar. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Desde o início de 2022 foi introduzido de forma automatizada no 
Laboratório de Química Clínica o RAR através do doseamento na mesma amostra de aldosterona e 
renina direta. Definiu-se, em conjunto com o Serviço de Endocrinologia do mesmo Hospital, um cut-off 
de 3,7.  
 
RESULTADOS: De janeiro de 2022 a outubro de 2022 aferiu-se 663 RAR, dos quais 9,1% (60 casos) 
com cut-off superior a 3,7. Os serviços que mais requisitaram foram o Serviço de Endocrinologia (342 
amostras) seguido do Serviço de Medicina Interna (133 amostras). Dos 9,1% com rastreio positivo 
para HAP, constatou-se uma prevalência no género feminino de 58,3% em relação ao género 
masculino de 41,7%. Neste grupo a média de idades é de 59,25 anos. No grupo com rastreio positivo 
para HAP, confirmou-se o diagnostico de HAP pelo subtipo de Síndrome Conn em 36,7% dos casos e 
pelo subtipo HBISR em 10%, 45% dos casos permanecem em estudo e em 8,3% não se confirmou o 
diagnóstico de HAP.  
O perfil da população submetida a rastreio neste Centro Hospitalar é similar ao descrito na literatura. 
Em relação à faixa etária, a nossa média de idades é superior, e acreditamos que uma das principais 
razões é o facto de os clínicos estarem pouco familiarizados para o HAP como a causa mais frequente 
de hipertensão secundária, sendo o diagnóstico realizado mais tardiamente.  
Constatou-se ainda uma menor prevalência de HAP pelo subtipo HBISR, podendo estar  
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subdiagnosticado, uma vez que a sua identificação imagiológica poderá ser mais difícil. Por outro lado, 
o RAR foi disponibilizado no início do ano de 2022 e 45% dos casos com rastreio positivo encontram-
se atualmente em estudo. 
 
CONCLUSÃO: O RAR é a forma rápida e sensível de rastreio para o HAP, sendo o 1º passo para o 
diagnóstico desta patologia. Face à maior morbilidade e mortalidade dos indivíduos com HAP em 
relação aos indivíduos com hipertensão essencial torna-se fundamental o diagnóstico precoce e a 
rápida instituição de terapêutica dirigida ao subtipo HAP. 
Considera-se necessária uma padronização de métodos e de valores de cut-off universais para o 
diagnóstico do HAP bem como uma sensibilização desta patologia juntos dos clínicos que lidam com 
doentes com patologia hipertensiva.  
 
Os autores declaram-se sem conflitos de interesse. 
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Resumo : Objetivos: O fator neurotrópico derivado do cérebro (BDNF) é expresso em todo o sistema 
nervoso central e órgãos periféricos envolvidos na regulação da pressão arterial. Contudo esses 
efeitos ainda não estão claramente esclarecidos na diabetes tipo II (DMII). O presente estudo tem 
como objetivo avaliar o papel do BDNF na DMII e relacionar esse perfil com tipo de treino: intervalado 
de alta intensidade (HIIT) com resistência e contínuo moderado (MCT) com HIIT. 
Métodos: Indivíduos com DM2 (n=80, 59 anos de idade) realizaram um ensaio clínico randomizado de 
1 ano e foram randomizados em três grupos (controlo, n=27; HIIT com RT, n=25; MCT com HIIT, 
n=29). Parâmetros bioquímicos foram determinados por ELISA ou métodos padrões no início e após 1 
ano de acompanhamento. O polimorfismo genético do BDNF (rs6265) foi determinado por endpoint 
analysis. 
Resultados: Ao fim de 1 ano, o tipo de treino não teve implicações nos níveis de BDNF na DMII. 
Contudo observámos que os portadores do alelo T (TT+CT) do polimorfismo do BDNF foram menos 
frequentes no grupo submetido ao HIIT (P=0.031). Este alelo está associado a proteção contra 
depressão e melhor cognição, o que poderá ser benéfico para o tipo de treino e resultados 
pretendidos. Por outro lado, apesar de não se terem observado diferenças do VO2 max com os tipos 
de exercício, observámos que os portadores do alelo T do BDNF apresentaram valores de VO2 max 
inferiores, comparando com o genótipo CC (P=0.017). 
Conclusões: Os nossos resultados preliminares apontam para uma via interessante a ser explorada 
no contexto do exercício físico na DMII com o foco no polimorfismo rs6265 do BDNF. Este 
polimorfismo poderá ter implicações na performance do atleta por via neuronal e metabólica. Assim 
uma adequação do perfil inter-individual poderá ajudar na obtenção dos melhores resultados tanto no 
controlo metabólico como na performance cardiovascular na DMII. 
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Resumo : Fundamentação: 
Existem alguns estudos que analisam a correlação entre a magnitude do efeito hipotensivo após o 
esforço e o beneficio cardiovascular a longo prazo. No entanto, esse mesmo efeito em programa de 
reabilitação cardíaca não é ainda totalmente conhecido.  
 
Objetivos: 
Pretendeu-se analisar o beneficio desse efeito em doentes submetidos a um programa de reabilitação 
cardíaca e particularizar esse efeito relativamente ao sexo do doente, com o objetivo de avaliar e 
comparar a incidência e magnitude do efeito hipotensor induzido pelo exercício. 
 
Materiais e métodos: 
Foram analisados 19 doentes que cumpriram programa de reabilitação cardíaca durante 3 meses (2 
sessões semanais de exercício cardiovascular e resistência), no período entre Setembro de 2021 e 
Setembro de 2022, após um Síndrome Coronário Agudo ou internamento por Insuficiência Cardíaca 
Descompensada.  
Em cada sessão de reabilitação foram avaliados os valores tensionais em repouso, antes do início do 
exercício e após (1º minuto e 5º minuto de recuperação). 
Comparou-se o efeito em dois momentos distintos do programa - 1ª e 12ª sessão -, tendo sido 
definido como “outcome” principal uma magnitude de descida tensional sistólica superior na 12ª 
comparativamente à 1ª sessão. 
A todos os doentes incluídos no estudo foram aplicados após o término do programa de reabilitação 
dois questionários validados com o objetivo de avaliação da insónia (“Insomnia severity index – ISI”) e 
impacto da doença atual na qualidade de vida (EQ-5D). Para todos, foi obtido consentimento 
informado.  
 
Resultados: 
Relativamente aos doentes incluídos, as características clínicas e sociodemográficas encontram-se 
descritas na tabela 1.  
Na comparação entre sexo masculino e feminino, através de uma análise de T-student, verificou-se 
uma diferença estatisticamente significativa em relação a um maior efeito hipotensor sistólico no grupo  
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do sexo masculino comparativamente ao sexo feminino (91.7% vs 40.0%, p < 0.05) – tabela 2. 
Relativamente à análise do impacto na qualidade de vida o total de doentes com melhoria do efeito 
hipotensivo da pressão arterial sistólica apresentaram valores estatisticamente significativos menores 
no questionário (EQ5D) – 6.8±1.3 vs 9.0±1.0 (p<0.05) e superiores no score de insónia 10.7 ± 9.0 vs. 
3.9 ± 4.1 – tabela 2. 
 
Conclusão: 
O efeito hipotensor sistólico do exercício, observado no programa de reabilitação do corrente estudo, 
associa-se a melhores índices de insónia e impacto na qualidade de vida. Os autores pretendem 
confirmar esta hipótese na avaliação longitudinal de eventos futuros.  
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Resumo : Introdução: 
A Hipertensão Arterial (HTA) é o principal fator de risco para doença cardiovascular, cerebrovascular e 
morte prematura. Apesar de prevalente (43,10% dos portugueses entre os 18 e 79 anos), a 
percentagem de doentes com HTA controlada é baixa (32,10%). 
Pela sua elevada prevalência, a HTA é gerida maioritariamente nos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), devendo o seguimento em consulta de Medicina Interna (MI) ser reservado para casos de 
maior complexidade. 
 
Objetivos: 
Pretendeu-se avaliar o perfil e percurso clínico dos doentes admitidos em consulta de MI por HTA, 
nomeadamente: origem da referenciação; caracterização clínica; terapêutica e controlo tensional 
iniciais; alteração terapêutica e controlo tensional após seguimento; estudo complementar de etiologia 
secundária. 
 
Métodos: 
Trata-se de um estudo retrospetivo longitudinal, baseado nas primeiras consultas de MI e MI-Risco 
Vascular, realizadas num hospital periférico da região de Lisboa e Vale do Tejo, em 2021, com 
referenciação especificamente por HTA. Analisou-se o percurso dos doentes até à data, com recurso 
ao registo de consultas e exames complementares. 
 
Resultados: 
Das 2247 primeiras consultas de MI e MI-Risco Vascular realizadas em 2021, identificaram-se 147 
(6,47%) motivadas por HTA.  
A maioria - 81 (55,10%) - foi referenciada a partir do Serviço de Urgência (SU), sendo o principal 
motivo de referenciação - 113 (76,87%) - perfil tensional não controlado, seguido de diagnóstico 
inaugural - 27 (18,37%) e suspeita de HTA secundária - 7 (4,76%).  
Dos doentes enviados para controlo tensional (140), 51 (36,43%) já apresentavam HTA controlada na 
primeira avaliação. 
Dos doentes sem controlo tensional adequado (91), foi identificado incumprimento terapêutico em 17 
(18,68%) casos e 18 (19,78%) casos já se encontravam sob 3 classes terapêuticas, incluindo um  
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diurético. 
 

Da medicação inicial destaca-se o uso de moduladores do eixo Renina-Angiotensina-Aldosterona 
(eRAA) em 86,47% dos doentes medicados, o recurso a 3 ou mais classes farmacológicas em 33,34% 
dos casos e o uso de combinações fixas em 76,84% dos doentes medicados com 2 ou mais classes 
farmacológicas. 
Após revisão terapêutica, os moduladores de eRAA mantiveram-se o fármaco mais prevalente 
(88,73%) e registou-se um aumento dos doentes sob 3 ou mais classes farmacológicas (47,62%). 
Destaca-se um privilégio das associações fixas, prescritas em 81,65% dos doentes medicados com 2 
ou mais classes. 
Foram investigadas causas secundárias em 66,67% dos doentes, tendo sido realizada uma avaliação 
básica em 71 (48,30%) doentes e avaliação complementar adicional em 27 (18,37%) doentes. 
Nos doentes com estudo terminado foi identificada uma causa secundária em 9 (6,12%) casos, 
correspondendo a diagnóstico prévio de Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono. 
Realça-se que 34 (23,13%) doentes perderam seguimento. Dos restantes, até ao presente momento, 
ainda não foi atingido controlo adequado em 35 (23,81%) doentes.  
 
Conclusões: 
Apesar da prevalência da HTA, o seu seguimento em consulta de MI é relativamente infrequente, 
devendo ser reservado a casos complexos. 
Contudo, verifica-se uma sobreutilização deste recurso, nomeadamente com referenciação do SU por 
perfil tensional elevado, e referenciação por difícil controlo tensional sem otimização terapêutica prévia 
ou com HTA já controlada na primeira avaliação. Ademais, o predomínio de referenciação do SU 
poderá traduzir uma valorização inadequada de hipertensão em contexto de urgência ou uma 
resposta insuficiente dos CSP na área de influência do hospital. 
Da abordagem em consulta, destaca-se a identificação de incumprimento terapêutico como causa 
prevalente de HTA não controlada e consequente recurso eficaz a associações fixas para maximizar a 
adesão. Este trabalho demonstra a abrangência da avaliação de HTA em consulta de MI, abrindo 
portas para reflexão sobre oportunidades de melhoria da mesma, a nível interno, no SU e em 
articulação com os CSP. 
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Resumo : Introdução: A perceção do sabor amargo condicionada pelo gene TAS2R38 (fenótipos 
combinados de Prolina/Alanina/Valina e Isoleucina) pode estar associada ao consumo alimentar. 
Indivíduos com uma cópia de PAV são degustadores do sabor amargo, com duas cópias de AVI são 
não degustadores do amargo e com cópias de AAI, AAV ou PAI são degustadores intermédios do 
amargo (AAV < AAI < PAI). 
O balanço de consumo do sal é determinado pela função dos canais de sódio epiteliais que levam à 
sua preferência e dos recetores do sabor amargo associados à sua aversão. Por sua vez, uma 
ingestão de sal elevada crónica foi associada a inibição dos  
recetores do amargo com menor aversão ao sabor salgado levando a potencial maior consumo e risco 
de hipertensão. 
 
Objetivo: Avaliar a influência da perceção do sabor amargo no risco de hipertensão arterial. 
 
Métodos: O DNA de 339 indivíduos foi quantificado e genotipado por transcrição reversa seguida de 
reação em cadeia da polimerase (RT-PCR). A pressão arterial foi determinada por métodos standart. 
Hipertensão arterial foi diagnosticada em 141 indivíduos que foram comparadoa com 198 
normotensos. Estado funcional da tiróide determinado por história clínica, exame físico e FT4, FT3, 
TSH, anticorpos anti-Tg, anti-TPO e TRAB. Hipotiroidismo em 33,3%, Hipertiroidismo 14,3% e 
Eutiroidismo 52,35%. Estatística: χ2 e t-Student, considerada significância<0,05. 
Resultados: As frequências dos diplótipos de TAS2R38 foram: PVI/PVI (26%); PVV/PVI (0,9%); 
PVV/AVI(10,6%); PVV/AVV(0,9%); AVV/AVV(2,4%); PAI/PVI(0,3%); PAV/PVI(5,95%); 
PAV/AVI(37,5%); AAV/AAV(12,7%); PAV/AAV(2,75%) e PAV/AAI(0,3%). Os diplótipos de TAS2R38 
AAV/AAV e PAV/AAV, apresentaram menor risco de hipertensão arterial ajustado para a disfunção da 
tiroide, em comparação com os restantes diplótipos deste gene, com OR=0,458[0,236-0,887],  
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p=0,021. Outros diplótipos não apresentaram associação significativa. 
 
Conclusões: Os indivíduos com degustação do amargo associada a genótipos com AAV podem ser 
menos propensos a desenvolvimento de hipertensão arterial comparando com outros degustadores do 
amargo. O menor risco de hipertensão nestes genótipos poderá estar associado com uma maior 
funcionalidade dos recetores do sabor amargo associada a aversão de ingestão de sal. Em conclusão, 
os polimorfismos genéticos do gene do gosto amargo podem influenciar o risco para hipertensão 
arterial podendo, deste modo, considerar-se potenciais futuros alvos terapêuticos. 
A ausência de indivíduos insensíveis ao amargo (AVI/AVI) nesta amostra, limita a compreensão da 
influência destes genótipos no risco de hipertensão. 
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Resumo : Introdução: A hipertensão maligna (HM) é a forma mais grave de hipertensão, constituindo 
uma emergência hipertensiva, entidade clínica com elevado risco cardiovascular e um elevado risco 
de desenvolver doença renal terminal. A nível europeu estima-se uma incidência anual de 2 a 3 novos 
casos por cada 100 000 habitantes. A HM pode acompanhar-se de complicações, sendo as mais 
características as lesões microangiopáticas e a disfunção renal. Cerca de 28% dos pacientes 
apresentam microangiopatia trombótica, caracterizada por trombose de pequenos vasos, hemólise 
intravascular, LDH elevada e consumo de plaquetas. Por sua vez, a urina pode apresentar proteinúria 
e hematúria. Em casos mais raros, a insuficiência renal aguda oligúrica pode ser a manifestação 
inicial. Nos pacientes com HM é fundamental realizar uma avaliação apropriada das causas 
identificáveis de hipertensão de modo a instituir de forma rápida a terapêutica mais apropriada. No 
entanto, a avaliação etiológica não deverá atrasar o rápido controlo do perfil tensional nestes doentes.  
 
Caso Clínico: Mulher de 49 anos, com diagnóstico recente de esclerose sistémica, sem outros 
antecedentes prévios, trazida ao serviço de urgência por queixas de cansaço, astenia e anorexia com 
vários dias de evolução. À admissão apresentava emergência hipertensiva associada a lesão renal 
aguda grave, oligoanúrica, com encefalopatia multifatorial (urémica e hipertensiva). Associadamente 
apresentava proteinúria com hematúria e hemólise microangiopática com anemia hemolítica 
autoimune, pelo que se estabeleceu o diagnóstico definitivo de Crise Renal Esclerodérmica (CRE). 
Neste contexto, iniciou técnica de substituição da função renal, inicialmente contínua, posteriormente 
de forma intermitente, sem que no entanto tenha recuperado a função renal. De modo a controlar de 
forma eficaz a hipertensão maligna necessitou inicialmente de terapêutica anti-hipertensora 
endovenosa, que foi descontinuada após controlo eficaz do perfil tensional com terapêutica oral, 
necessitando para tal de 3 classes de anti-hipertensores (captopril, nifedipina e clonidina). Para o 
tratamento da doença de base, manteve IECA na dose máxima, associado a terapêutica 
imunossupressora com corticoterapia, micofenolato de mofetilo e bosentano. Para além do 
atingimento renal e hematológico, a doente apresenta também atingimento pulmonar com fibrose 
pulmonar e cardíaco com hipertensão pulmonar a condicionar insuficiência cardíaca descompensada. 
Após controlo do perfil tensional e compensação das comorbilidades em contexto de esclerose 
sistémica com importante atingimento multiorgânico, a doente teve alta mantendo programa regular de 
hemodiálise.  
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Discussão: Apresenta-se este caso como exemplo de manifestação inaugural atípica de hipertensão 
arterial maligna, com evolução bastante insidiosa, a condicionar múltiplas comorbilidades. A HM é 
uma emergência hipertensiva, e os pacientes devem receber tratamento anti-hipertensivo imediato 
devido ao alto risco de insuficiência renal, acidente vascular cerebral, enfarte agudo do miocárdio e 
insuficiência cardíaca. Embora a taxa de sobrevivência dos pacientes com HM tenha melhorado 
consideravelmente com a introdução da terapêutica anti-hipertensora, a complicação major continua a 
ser a disfunção renal. Apesar de tudo isto, a deteção precoce, o controlo eficaz do perfil tensional 
(com a escolha criteriosa dos anti-hipertensores mais adequados) e a disponibilidade de hemodiálise 
e mesmo do transplante renal, melhorou bastante o prognóstico e a taxa de sobrevivência destes os 
doentes. 
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Resumo : Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é um factor de risco cardiovascular cuja prevalência 
aumenta com a idade. O seu tratamento no indivíduo idoso é particularmente desafiante na presença 
de síndromes geriátricos. Além de fragilidade, que é tida como auxiliar na decisão entre terapêutica 
padrão versus intensiva nos doentes idosos, a força de preensão palmar (FPP) permite rastrear 
sarcopenia. Actualmente não existe consenso na relação entre FPP, sarcopenia e HTA, conquanto de 
forma individual as últimas duas concorrem para piores resultados em saúde.  
 
Objectivos: Determinar a prevalência de HTA e de sarcopenia nos doentes seguidos numa Consulta 
Multidisciplinar de Geriatria (CMG) e aferir eventual associação entre as mesmas, assim como entre a 
primeira entidade e a FPP.  
 
Métodos: Estudo retrospectivo, observacional, realizado através da consulta do processo clínico 
electrónico, sendo elegíveis os doentes observados numa CMG entre Maio de 2018 e Dezembro de 
2021. Considerou-se HTA se pressão arterial sistólica >140 mmHg ou pressão arterial diastólica >90 
mmHg e/ou se o doente se encontrava sob terapêutica anti-hipertensora e assumiu-se sarcopenia 
como provável se FPP <27 ou <16 Kg se género masculino ou feminino, respectivamente, conforme 
definição do European Working Group on Sarcopenia in Older People. A análise estatística foi 
realizada usando o SPSS. As variáveis categóricas expressas em número e percentagem foram 
comparadas usando o teste Chi2, sendo as contínuas apresentadas em média±desvio padrão e 
comparadas por meio do teste Mann-Whitney. Para determinação de odds ratio (OR) usou-se a 
regressão logística binária. Considerou-se existir significância estatística se p<0,05.  
 
Resultados: Nos 113 doentes considerados registou-se uma idade média de 81,8±6,3 anos, havendo 
uma predominância daqueles do género feminino (63,7%). Cerca de três quartos (75,2%) dos doentes 
possuía HTA, assistindo-se igualmente a uma elevada prevalência de provável sarcopenia (63,7%). A 
média da FPP foi de 23,1±6,7 e 14,5±5,4 Kg no géneros masculino e feminino, de forma respectiva. 
Os doentes hipertensos possuíam tendencialmente uma FPP sugestiva de sarcopenia (p=0,019). 
Além disso, verificou-se uma relação com significado estatístico se analisada a FPP per se (OR 1,109; 
p=0,006).  
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Conclusão: A sarcopenia deve ser sistematicamente rastreada nos idosos com HTA, atento ao seu 
potencial impacto no estabelecimento dos alvos terapêuticos e prognóstico. 
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Resumo : Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) constitui a primeira causa de morte em 
Portugal. A prevenção primária de eventos cerebrovasculares (ECV) assenta no controlo de fatores de 
risco cardiovascular (FRCV), particularmente dos modificáveis: a hipertensão arterial (HTA), a 
diabetes mellitus, a dislipidemia e o tabagismo. É possível prevenir um número importante de ECV 
através da vigilância e controlo destes fatores, sendo este benefício mais evidente nas populações de 
idade avançada. 
Objetivo: Estimar o risco cardiovascular dos doentes internados numa unidade de AVC, bem como 
estudar o modo como este mesmo risco foi gerido ao nível dos cuidados de saúde primários (CSP) 
nos 6 meses precedentes ao evento cerebrovascular. 
Métodos: Estudo observacional retrospetivo que incluiu os doentes internados numa unidade de AVC 
no período compreendido entre 1 de julho e 31 agosto de 2022. Os dados foram obtidos através da 
análise dos processos clínicos dos doentes, posteriormente compilados e analisados em Microsoft 
Excel. 
Resultados: Foram incluídos 104 doentes, 54,8% dos quais homens e 45,2% mulheres, com uma 
idade média de 70,8 +/- 14,1 anos. Setenta e seis doentes foram diagnosticados com AVC isquémico 
(56 da circulação anterior e 20 da circulação posterior), 16 com acidente isquémico transitório, 11 com 
AVC hemorrágico e 1 com trombose dos seios venosos. Os doentes apresentavam os seguintes 
FRCV: dislipidemia (n=93), HTA (n=74), excesso de peso ou obesidade (n=53), diabetes (n=37) e 
tabagismo (n=20). Apresentavam ainda as seguintes comorbilidades: evento vascular prévio (n=30), 
fibrilhação auricular (FA) (n=26), doença renal crónica (n=17) e insuficiência cardíaca (n=15). 
Sessenta e oito doentes (65,4%) tiveram uma consulta nos CSP nos 6 meses precedentes ao evento, 
uma pressão arterial sistólica (PAS) média de 133,0 +/- 15,3 mmHg (n=53), uma pressão arterial 
diastólica (PAD) média de 78,8 +/- 11,7 (n=53) e um índice de massa corporal médio de 28,1 +/- 4,1 
kg/m2 (n=46). Vinte e dois doentes realizaram doseamento da hemoglobina glicada A1c (HbA1c) 
neste período, onde se registaram valores médios de 7,6 +/- 1,8%, e 39 realizaram estudo do perfil 
lipídico, em que se registaram valores médios de colesterol low-density lipoprotein (C-LDL) de 99,0 +/- 
34,1 mg/dL. Previamente ao evento, 39,4%, 45,2% e 15,4% dos doentes apresentava um risco 
cardiovascular a 10 anos muito elevado, elevado e moderado/baixo, respetivamente. Na vigilância 
prévia ao evento, verificou-se incumprimento dos valores alvo de PAS, de PAD, de HbA1c e de C-LDL  
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em 52,8% (n=28), 41,5% (n=22), 54,5% (n=12) e 56,4% (n=22) dos casos, respetivamente, atendendo 
às recomendações mais recentes. O traçado eletrocardiográfico realizado durante o internamento 
revelou o diagnóstico inaugural de FA em 7 doentes. Durante o internamento realizaram-se alterações 
ao nível da terapêutica dos FRCV, nomeadamente alteração da medicação antidislipidémica (n=64), 
da medicação anti-hipertensora (n=24) e da medicação antidiabética (n=10). 
Conclusão: A vigilância e controlo dos FRCV no âmbito dos CSP reveste-se de particular relevância 
pela sua capacidade de prevenir ECV. Nomeadamente, a dislipidemia enquanto FRCV, necessita de 
maior valorização e tratamento. Seria importante, em estudos futuros, avaliar o impacto real desta 
vigilância e os fatores envolvidos na falência do controlo dos FRCV. O internamento aquando do 
evento agudo constitui uma oportunidade adicional para o controlo desses fatores, bem como para 
estudo de comorbilidades e causas potenciais de ECV. 
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Resumo : INTRODUÇÃO: A doença renal crónica (DRC) avançada é um contribuinte major de morbi-
mortalidade por doença cardiovascular na criança. O ecocardiograma é essencial na monitorização de 
lesão de órgão-alvo nesta população. 
 
OBJETIVO: Avaliar a presença de marcadores ecocardiográficos que caracterizam as alterações da 
estrutura e função do VE em crianças com DRC. 
Metodologia: Estudo observacional, transversal e retrospetivo de crianças com DRC seguidas num 
hospital terciário nos últimos 10 anos. Avaliada a geometria do VE com recurso a massa (normal Z 
Score <2) e a espessura relativa da parede (normal <0,42) do VE. Considerados marcadores de 
disfunção diastólica a razão mitral E/A <1, razão E/e´ septal e/ou lateral >8. 
 
RESULTADOS: Incluídas 42 crianças (57% rapazes) com uma idade mediana de 16.5 anos, 41% na 
categoria G2 da KDIGO. Tinham hipertensão arterial (HTA) 24 crianças, 16 das quais sob dois ou 
mais anti-hipertensores. Nas 32 avaliações que incluíram registo dos parâmetros relativos à geometria 
do VE, 6% apresentava hipertrofia concêntrica, 13% hipertrofia excêntrica e 13% remodeling 
ventricular. Nenhum caso apresentou disfunção sistólica do VE nem razão mitral E/A<1. Não existiu 
diferença estatisticamente significativa nos casos de alteração da geometria do VE, de acordo com a 
presença de glomerulopatia, doença renal quística, rim único, tratamento substitutivo da função renal, 
HTA ou categorias da DRC. A razão E/e´ septal e/ou lateral foi >8 em 17 de 31 avaliações registadas, 
tendo os casos de glomerulopatia 8 vezes mais odds de terem esta razão alterada (OR 8.1, 
IC95%=1.4–45.8; p=0.007) assim como os doentes com HTA medicados com dois ou mais anti-
hipertensores com 10 vezes mais odds de terem uma razão>8 (OR 10.0, IC95%=1.1-95.5; p=0.029). 
Nos doentes com DRC sem HTA, 13% apresentavam alterações da geometria do VE e 16% razão 
E/e´ septal e/ou lateral>8. 
 
CONCLUSÃO: A DRC associa-se a elevada prevalência de HTA, a maioria polimedicada. Um terço 
dos casos apresentava alterações da geometria do VE e mais de metade evidenciava disfunção 
diastólica do VE, havendo uma associação com glomerulopatia e HTA polimedicada. A identificação 
precoce e monitorização destas alterações cardíacas, inclusive em doentes sem HTA, torna-se  
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primordial para minimizar o risco cardiovascular, permitindo intervenções cardioprotetoras. 
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Resumo : Introdução: A Hipertensão Arterial (HTA) afeta cerca de 1280 milhões de adultos entre os 
30-79 anos no mundo. A HTA é frequentemente subdiagnosticada (apenas 54% dos hipertensos 
estarão diagnosticados e só 42% estarão medicados). Aproximadamente 1 em cada 5 pessoas com 
HTA tem a doença controlada (WHO 2021). Em 2012, segundo o PHYSA Study, 42% da população 
com idade >18 anos, residente em Portugal, era hipertensa. 
Em 2018, a Sociedade Europeia de Cardiologia destaca, nas Clinical Practice Guidelines for the 
Management of Arterial Hypertension, a Auto-medição da Pressão Arterial (AMPA), como uma opção 
para confirmar os diagnósticos de hipertensão, hipertensão da bata branca e hipertensão mascarada 
e para monitorizar o controlo da pressão arterial (PA).  
Métodos: A nossa equipa de família iniciou funções em julho de 2021 e presta cuidados numa aldeia e 
numa vila no interior do país, servindo uma população de 1031 utentes, dos quais 44.5% têm idade 
superior ou igual a 65 anos, com um índice de dependência de idosos de 89.13%. O contexto sócio-
demográfico, com acesso limitado a transportes públicos e infraestruturas, contribuiu para importantes 
desigualdades, que se acentuam ainda mais no acesso a cuidados de saúde. Da análise referente ao 
período pré-pandémico desta lista de utentes destacamos: 
-Nº utentes: 1018 (956 acima dos 18a) 
-Nº de utentes com diagnóstico de HTA (ICPC2- K86/K87): 198 
-Indicadores de desempenho relacionados com HTA: 
1.Proporção de hipertensos com <65 anos e PA<150/90: 26% 
2.Proporção de hipertensos com registo de TA < 6 meses: 37% 
3.Proporção de hipertensos com acompanhamento adequado: 0% 
A gestão da HTA tornou-se uma das prioridades por nós definidas. A equipa identificou a iliteracia, as 
dificuldades de acesso desta população à realização de exames complementares de diagnóstico, 
nomeadamente MAPA, e as importantes dificuldades económicas que impossibilitaram a aquisição de 
aparelhos de medição de PA em ambulatório como obstáculos importantes ao diagnóstico e 
monitorização da PA no domicílio. A equipa elaborou e implementou o “Protocolo de avaliação da TA 
em ambulatório” que tem como principais pilares: 
1.ensino ao utente da correta medição AMPA, com o apoio do(a) enfermeiro(a) de família; 
2.disponibilização de recordatório para o domicílio (baseado nas European Society of Hypertension  
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practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement, 2021); 
 

3.criação e disponibilização de folha de registo AMPA;  
4.disponibilização de aparelhos de medição da TA para empréstimo gratuito, caso o utente não 
disponha do mesmo (estes aparelhos foram adquiridos pelo Centro de Saúde em parceria com as 
juntas de freguesia);  
5.marcação de consulta de reavaliação com AMPA. 
(Este protocolo veio aliar-se ao “Saúde na Vila”, um projeto de literacia em saúde que contribui para a 
promoção de estilos de vida saudáveis através de caminhadas semanais com a equipa de família e os 
utentes, implementação de uma horta comunitária, contratação de nutricionista para alteração de 
ementas do centro de dia e centro escolar, etc).  
Resultados: Da análise dos dados relativos a outubro de 2022 (1 ano e 3 meses após o início de 
funções) destacamos: 
-Nº utentes: 1031 (957 acima dos 18a) 
-Nº de utentes com diagnóstico de HTA (ICPC2- K86/K87): 277  
-Nº de novos diagnósticos: 79 
-Indicadores de desempenho relacionados com HTA: 
1.Proporção de hipertensos com <65 anos e PA<150/90: 66% (vs 33% nacional) 
2.Proporção de hipertensos com registo de TA < 6 meses: 79% (vs 47% nacional) 
3.Proporção de hipertensos com acompanhamento adequado: 46% (vs 18% nacional) 
Conclusão: 
As desigualdades no acesso a cuidados de saúde e o contexto sócio-demográfico da população à 
qual prestamos cuidados motivou a nossa equipa de família a encontrar soluções que permitissem 
diagnosticar e monitorizar HTA, através da literacia em saúde e do empoderamento do utente 
enquanto gestor do seu processo individual de saúde/doença, com evidentes ganhos em saúde. 
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Resumo : INTRODUCTION 
Pheochromocytomas are catecholamine-producing neuroendocrine tumors that can be adrenal or 
extra-adrenal in origin. These tumors are a rare and dramatic cause of secondary hypertension, that 
can present as a hypertensive emergency. Therefore, the early diagnosis of pheochromocytoma is 
important, not only because it offers the possibility of healing hypertension but also because 
unrecognized pheochromocytoma is a potentially lethal condition. This diagnosis requires a high 
degree of clinical suspicion, once the sympathetic overactivity may be associated with signs and 
symptoms suggestive of other hypertensive emergency causes that are more common. 
 
CASE DESCRIPTION 
A 60-year-old man with a history of poorly controlled arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, 
coronary artery disease, and ischaemic cerebrovascular disease, medicated with acetylsalicylic acid, 
enalapril, lercanidipine, carvedilol, metformin and sitagliptin, gliclazide and rosuvastatin, was referred 
to the emergency department (ED) due to atypical chest pain, nausea and diaphoresis, associated with 
severe hypertension (blood pressure (BP) of 234/150mmHg). 
At admission, the patient was confused and agitated, maintaining severe hypertension despite the 
therapy administered. The BP was similar in both arms. EKG assessment showed sinus tachycardia, 
without signs of transmural acute ischemia or dynamic ST-T changes. Blood analysis showed 
hyperglycemia, hyperlactatemia, and increased high-sensitive troponin I levels. During the permanence 
at the ED, the patient presented poor glycemic control and labile BP, with systolic pressures ranging 
from severe hypertensive to hypotensive values in a few minutes, with transient signs of decreased 
tissue perfusion and chest pain. Bedside transthoracic echocardiography revealed a mildly reduced left 
ventricular function associated with segmental wall motion abnormalities of the basal anterolateral and 
mid-anterior walls. Due to the hemodynamic instability, an emergent coronary angiography was 
performed, which excluded de novo obstructive disease. A chest CT angiography was subsequently 
performed, revealing a 10 cm solid mass in the left adrenal gland, suggestive of pheochromocytoma. 
After hospitalization, the complementary study showed an increased 24h-urine fractionated 
metanephrines, which confirmed the diagnosis. The BP and heart rate values were controlled with 
alpha and beta blockade therapy and the patient was referred to surgery. 
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DISCUSSION 
This case shows a rare type of presentation of pheochromocytoma, with rapid cyclic fluctuations of 
hypertension and hypotension, associated with catecholamine-induced cardiomyopathy with chest pain 
and an increase in the cardiac troponin levels. Initially, it was mistaken as an acute coronary 
syndrome, but later revealed the unexpected diagnosis of pheochromocytoma. Rapid diagnosis may 
be difficult, but can significantly alter the outcome in these critically ill patients. For this reason, 
emergency physicians should maintain a high index of suspicion for this elusive diagnosis and its 
potentially catastrophic complications. Alpha blockade with phentolamine is a mainstay of treatment 
that is infrequently used for other causes of hypertensive emergencies. These patients ultimately 
require coordination with complex critical care and optimization for definitive surgical management. 
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Resumo : Despite all the well-known health benefits associated with the Mediterranean Diet (MedDiet), 
data on salt intake within this dietary pattern are scarce. The aim of the present review was to 
investigate the association between the adherence to the MedDiet and salt intake. Literature search 
was conducted in Pubmed, Scopus and Web of Science. Of a total of 28 studies, positive associations 
were found in eight studies (n=1 only in men) and inverse associations in nine studies (n=1 only in 
men). Most of the included studies (n=10) didn’t prove any association between the adherence to 
MedDiet and salt/sodium intake. One study found different results, depending on the method used to 
evaluate salt/sodium intake. The inconsistent findings found in this review, as well as the low quality of 
the studies conducted in this area, highlight the importance of implementing more robust research in 
order to better understand the possible relation between MedDiet and salt/sodium intake.  
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Resumo : Introdução: A hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco que mundialmente mais contribui 
para mortes anuais por todas as causas a partir dos 15 anos. O surgimento precoce desta patologia 
aumenta o risco de complicações cardíacas adicionais, quando comparado com o desenvolvimento 
tardio de HTA, o que salienta a necessidade de uma vigilância e controle desta patologia logo desde o 
início da idade adulta.  
 
Objetivos: A presente dissertação prende-se com a necessidade de melhor compreender qual a 
prevalência de hipertensão arterial em jovens adultos dos 18 aos 25 anos, uma vez que os poucos 
estudos que existem nesta faixa etária não chegam a um consenso. Procurou-se avaliar quais os 
fatores de risco que, quando presentes desde a juventude, aumentam o risco de desenvolver HTA. 
Finalmente, foi também um objetivo aferir se os participantes teriam por hábito vigiar a sua tensão 
arterial, assim como determinar quantos estariam já medicados com anti-hipertensores. 
 
Materiais e Métodos: Este estudo observacional, descritivo e transversal foi realizado medindo a 
pressão arterial a estudantes dos 18 aos 25 anos com um esfigmomanómetro digital calibrado, 
seguindo normas da Sociedade Europeia de Cardiologia. Com o auxílio de um questionário, foram 
recolhidas informações sobre consumo de sal, prática de exercício físico, horas de sono, hábitos 
tabágicos, história pessoal de Diabetes Mellitus e de dislipidemia, história de familiar em 1º grau com 
HTA, sexo, altura e peso (para o cálculo do índice de massa corporal (IMC)). Posteriormente, realizou-
se uma análise estatística que procurou relações entre estas variáveis e o perfil tensional de cada 
individuo utilizando o teste exato de Fisher, além de ter sido estabelecido o grau de associação 
dessas relações estatísticas através do coeficiente V de Cramer. Adicionalmente, os participantes 
foram também inquiridos acerca dos seus hábitos de autovigilância da pressão arterial, bem como 
sobre a toma de medicamentos anti-hipertensores. 
 
Resultados: Dos 246 participantes, 23 (9,3%) apresentaram valores de pré-hipertensão, 9 (3,7%) de 
hipertensão grau 1, 4 (1,6%) de hipertensão grau 2 e 6 (2,4%) de hipertensão sistólica isolada. 
Verificaram-se relações estatisticamente significativas (com grau de associação moderado) entre 
valores de pressão arterial elevados e história de familiar em 1º grau com HTA (p=0,005), IMC acima 
do considerado normal (p=0,001), dislipidemia (p=0,027) e hábitos tabágicos (p=0,001). As variáveis 
sexo, consumo de sal, exercício físico e horas de sono não apresentaram relação significativa com a 
HTA. Quanto à vigilância da pressão arterial, 218 (88,6%) participantes afirmaram que não medem  
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frequentemente a tensão arterial. Apenas um participante declarou estar atualmente medicado para a 
hipertensão arterial. 
 
Conclusões: A presente investigação sugere que a prevalência de pré-hipertensão e hipertensão em 
jovens adultos seja já bastante considerável. Os seus resultados apontam também para uma grande 
despreocupação por parte desta população para com a HTA. Estes achados corroboram a ideia, já 
descrita em outros estudos, de que a HTA possa estar subdiagnosticada em jovens adultos. Entre 
outros fatores, este subdiagnóstico poderá explicar a discrepância encontrada entre o número de 
participantes com valores de pressão arterial possivelmente indicativos de tratamento farmacológico e 
o facto de apenas um participante estar sob anti-hipertensores. O IMC elevado, a dislipidemia e os 
hábitos tabágicos são os fatores modificáveis que mais significativamente se relacionaram com a HTA 
e que poderão servir como ponto de partida para a elaboração de planos preventivos para esta 
doença. Finalmente, sublinha-se que serão necessários estudos adicionais, bem como uma ação mais 
precoce no âmbito do controle da pressão arterial e seus fatores de risco, para que se evitem todas as 
complicações inerentes à hipertensão não controlada em idade jovem. 
 

 

 


